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Kmdr ppor. dr BOGDAN ZALEWSKI

POLSKA MORSKA MYŚL WOJSKOWA 
1900 - 1939

W
 POLSKIM piśmiennictwie wojskowym z dziedziny historii morskiej myśli wojskowej nie ma dotąd 

żadnej syntezy naukowej, a nawet monografii. Niewiele jest także opracowań przyczynkarskich 
oraz artykułów naukowych, chociaż problematyka ta budzi obecnie coraz większe zainteresowa

nie i to nie tylko profesjonalistów, ale także szerokich kręgów społeczeństwa.
Prezentując dorobek polskiej morskiej myśli wojskowej należy zdefiniować pojęcie „myśl wojskowa". 

W literaturze przedmiotu sam termin „myśl wojskowa" nie jest jednoznaczny, gdyż obok określenia „myśl 
wojskowa" funkcjonuje również „teoretyczna myśl wojskowa" lub „wojskowa myśl teoretyczna". Próby 
zdefiniowania pojęcia „myśl wojskowa" podejmowali m.in. Karol Olejnik i Kazimierz Sobczak. Najpełniej 
jednak zdaniem autora termin ten zdefiniował Lech Wyszczelski1. Według niego „myśl wojskowa to ogół 
poglądów na wojnę i jej prawidłowości, uwzględniających znajomość praw przebiegu wojen minionych 
i współczesnych, a także przewidywania dotyczące charakteru przyszłej wojny, ogólnych zasad prowadzenia 
wojny i walki zbrojnej oraz sposobów wykorzystania poszczególnych rodzajów sił zbrojnych i rodzajów 
wojsk"2.

Zatem w tak rozumianym pojęciu „myśl wojskowa" wyróżniamy następujące jej elementy składowe: 
1. „ta część piśmiennictwa wojskowego, która zajmuje się uogólnianiem doświadczeń wojen 

minionych oraz prezentuje nowe teorie ich prowadzenia;
2. opracowania, memoriały, studia analityczne i inne dokumenty prezentujące koncepcję prowa

dzenia działań wojennych oraz zasady użycia w nich sił zbrojnych;
3. koncepcje, plany i propozycje ewentualnych działań wojennych w formie graficznej"3.

Niniejszy artykuł jest próbą oceny głównych kierunków rozwoju polskiej myśli wojskowej lat 1900 —- 
1939. Przyjęcie takiej cezury czasowej podyktowane zostało potrzebą zamknięcia dorobku polskiej morskiej 
myśli wojskowej na tle osiągnięć myśli światowej dotyczącej wojny morskiej. I tak o ile cezura końcowa nie 
potrzebuje większego uzasadnienia, o tyle rozpoczęcie rozważań dotyczących kształtowania się polskiej 
morskiej myśli wojskowej od 1900 roku wymaga głębszego wyjaśnienia. Tym bardziej, że dopiero odzyskanie 
przez Polskę w 1918 roku niepodległości i powołanie do życia Marynarki Wojennej 28 listopada tegoż roku 
dekretem Naczelnika Józefa Piłsudkiego, stworzyło warunki do wzrostu zainteresowań morską myślą 
wojskową.

Brak do 1918 roku niepodległego państwa wprawdzie nie sprzyjał normalnemu rozwojowi polskiej myśli 
wojskowej, ale też nie doszło do całkowitego jej zaniku. W okresie tym powstało wiele ciekawych rozważań 
teoretyczno-wojskowych. Ich autorzy pragnęli w ten sposób podtrzymać gotowość społeczeństwa do 
wznowienia walki o niezawisłość narodową. Szczególnie w końcu XIX wieku z myślą o przyszłej walce 
zbrojnej polscy teoretycy wojskowi opracowywali regulaminy wojskowe oraz zajmowali się organizacją 
rosyjskich i niemieckich sił zbrojnych. Zajmowali się również rozważaniami dotyczącymi żeglugi powietrznej 
i morskiej.
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Największym jednak osiągnięciem polskiej myśli wojskowej tego okresu było sześciotomowe dzieło Jana 
Blocha4 pt. Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym, wydane przez 
oficynę Gebethnera i Wolfa w Warszawie i Krakowie w 1900 roku. W opracowaniu tym autor dokonał analizy 
techniki środków walki, liczebności armii europejskich, ich struktur organizacyjnych oraz zasad dowodzenia, 
a także wpływu wojen na położenie i postawę społeczeństw. Są to więc rozważania poświęcone wojnie 
w ogóle a nie zagadnieniom związanym ze sposobami odzyskania przez Polskę niepodległości. Podkreślenia 
wymaga fakt, że jest to najoryginalniejszy traktat teoretyczny, jaki został napisany w całej dotychczasowej 
historii polskiej myśli wojskowej.

Tom trzeci swego dzieła zatytułowanego Porównanie flot biorących udział w dawnych wojnach 
z obecnymi, środki napadu i obrony dzisiejszych okrętów. Działanie flot i pojedyńczych statków, 
niektóre wnioski o przyszłych bitwach, wojna korsarska i krążownicza, poświęcił problematyce wojny 
morskiej. W związku z tym rok wydania tego traktatu, w którym dokonał niezwykle trafnej prognozy 
dotyczącej charakteru przyszłej wojny, stanowi początek rozważań dotyczących dorobku polskiej morskiej 
myśli wojskowej do 1939 roku.

W okresie, w którym Jan Bloch tworzył swoje dzieło została wypracowana zwarta i spójna teoria wojny 
morskiej. Jej twórcami byli angielski admirał Philip Horward Colomb (1831 — 1899) i amerykański 
kontradmirał Alfred Thayer Mahan (1840 — 1914). Chociaż poglądy ich nieco się różniły, to jednak zgodnie 
podkreślali, że flota wojenna jest zdolna do prowadzenia samodzielnych działań, a nawet może przyczynić 
się do osiągnięcia celu strategicznego w prowadzonej wojnie.

Colomb w wydanej w 1891 roku pracy Wojna morska, jej podstawowe zasady i doświadczenia, 
dokonał analitycznego studium historii wojen morskich, ukazując zarówno istotę wojny morskiej, jak również 
wskazane sposoby prowadzenia walki o panowanie na morzu5. Sformułował on tezę, że podstawą morskiej 
strategii wojennej jest „panowanie na morzu". Zatem nie wystarczy tylko wygranie bitwy morskiej, ale 
opanowanie morza na stałe i zachowanie na nim ciągłej kontroli. W związku z tym szczególnie eksponował 
znaczenie wojen morskich, które jego zdaniem mają decydujący wpływ na losy świata i poszczególnych 
narodów. Stanowisko to wynikało z faktu, że Colomb reprezentował brytyjskie imperium kolonialne, które dla 
zabezpieczenia swoich interesów musialo dysponować potężną flotą wojenną. Dlatego też nie doceniał 
znaczenia wojsk lądowych, którym przypisywał jedynie wykonywanie funkcji pomocniczych.

Drugi z teoretyków wojny morskiej Amerykanin Mahan był autorem wielu prac, z których największą 
popularnością cieszyła się opublikowana w 1890 roku książka Wpływ siły morskiej na historię. W dziele 
tym wysunął on tezę, że siła morska jest decydującym czynnikiem wpływającym na historię państwa, gdyż 
„panowanie na morzach, a szczególnie na wielkich szlakach wytyczanych przez interesy państwowe lub 
handel narodowy, odgrywa główną rolę wśród czysto materialnych elementów potęgi i rozkwitu narodów'6. 
Dlatego też był rzecznikiem btidowy przez Stany Zjednoczone potężnej floty wojennej, która zapewni 
panowanie nad światem i zdobycie rynków. Tylko silna flota, której podstawę powinny stanowić ciężkie 
okręty liniowe uzbrojone w artylerię najcięższych kalibrów jest zdolna do przerwania linii komunikacyjnych 
przeciwnika i wyparcia jego floty z mórz, a tym samym złamania także jego pozycji ekonomicznej. Do 
osiągnięcia tego celu konieczne jest również posiadanie rozbudowanego systemu morskich baz wojennych, 
który wydatnie zwiększy możliwości operacyjne floty.

Mahan szczególnie preferował pancerniki, które jego zdaniem najlepiej nadają się do samodzielnego 
działania, a ponadto dzięki silnej artylerii mają decydujący wpływ na wynik bitwy morskiej. W związku z tym nie 
przywiązywał większej wagi do działań manewrowych, ponieważ jego zdaniem w starciu morskim liczy się 
przewaga liczebna i ogniowa nad przeciwnikiem.

Opracowana przez Mahana teoria wojny morskiej zyskała znacznie większą popularność od poglądów 
Colomba, ponieważ wychodziła ona naprzeciw dążeniom imperialistycznym i militarystycznym głównych 
potęg ówczesnego świata. Jednak poglądy obu teoretyków wywarły ogromny wpływ na szybki, ilościowy i ja
kościowy rozwój flot tych państw, a także na dalsze rozwijanie problematyki teorii wojny morskiej7.

Natomiast poglądy Blocha na rolę sił morskich w przyszłej wojnie znacznie różniły się od zaprezentowanych 
wyżej poglądów Colomba i Mahana, którzy przeceniali znaczenie floty wojennej, przypisując jej priorytetową 
rolę w konflikcie zbrojnym. Zdaniem Blocha stać się tak może tylko w przypadkach szczególnych, 
do których zaliczał przede wszystkim wojny lokalne, a zwłaszcza z udziałem państw wyspiarskich. Natomiast 
decydującą rolę w przyszłej wojnie europejskiej wyznaczał on sitom lądowym, „ponieważ cios stanowczy 
można zadać przeciwnikowi tylko podczas wojny na lądzie, wojna morska ma przeto znaczenie drugorzędne 
i pośrednio wpływać może jedynie na działanie lądowe",8 to jednak z perspektywy osiągnięcia celu 
strategicznego flota wojenna będzie odgrywać istotną rolę. Podkreślał zarazem, że „jeżeli zaś wojna morska 
prowadzona będzie niezależnie od działań na lądzie i nie wywrze na nie żadnego wpływu, to będzie próżnem 
zmarnowaniem sit i środków".9 Słusznie z kolei przypuszczał, że działania wojenne na kontynencie europej
skim będą długotrwałe i „bez względu na to, na czyją stronę przechyli się ostatecznie zwycięstwo, wojna 
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rozstrzygnie się prawdopodobnie po długich i uporczywych walkach i oblężeniach' .10 W takim przypadku 
wydatnie wzrasta rola marynarki wojennej, która powinna prowadzić morską blokadę głównych szlaków, 
ponieważ ..zatamowanie żeglugi niektórym państwom nie pozwoli wprost na prowadzenie wojny lądowej, albo 
też nada jej taki charakter, ze jej skutki dla całej ludzkości będą nieobliczone".1 ’ Dlatego też jego zdaniem 
„wobec takiego stanu rzeczy państwa, dla których komunikacja morzem zostanie przecięta niby arteria 
krwionośna, same wyrzekną się wojny".'2 Nie oznaczało to jednak możliwości odniesienia zwycięstwa tylko 
przez prowadzenie wojny morskiej.

Przedstawiając zaś obraz przyszłej wojny morskiej podkreślał, że „dawne wojny morskie dostarczają 
niewielu wskazówek co do tego, jakie będą przyszłe działania na morzu' 13 Jednak w przyszłych konfliktach 
morskich preferował nie pancerniki, jak to czynił Mahan. ale „torpedowce", „krzyżówce" i okręty podwodne. 
Tym ostatnim poświęcił szczególnie dużo uwagi, stwierdzając m.in., że choć „łódki podwodne, niewątpliwie 
mają jeszcze duże wady, lecz ponieważ technika współczesna przystąpiła już do ich udoskonalania, to 
spodziewać się można, że niedogodności te wkrótce zostaną usunięte".14 W tym miejscu należy podkreślić, 
że Bloch doceniał znaczenie postępu naukowo-technicznego i rolę technicznych środków walki. Twierdził 
tez. że „ryzykownem byłoby mniemanie, że jedno państwo może znacznie przewyższać inne pod względem 
wartości floty i jej uzbrojenia. Wszędzie wprowadzane są udoskonalenia najnowsze, i przy dzisiejszym stanie 
techniki, każdy wynalazek natychmiast znajduje zastosowanie we wszystkich państwach".15 Jednak przy 
zastosowaniu nowych rozwiązań technicznych do budowy okrętów zalecał uwzględnianie położenia geogra
ficznego. właściwości narodowych i miejscowych warunków każdego kraju oraz odrzucenie szablonów.

Bloch przewidywał, że w przyszłej wojnie morskiej duże znaczenie mieć będą działania korsarskie, 
a zwłaszcza przeciwko żegłudze i dlatego też wkazywał na problem eskortowania statków handlowych. 
Z kolei w przyszłych bitwach morskich okręty będą się poruszały z dużą szybkością, a czas ich trwania 
będzie krótszy ze względu na skuteczniejsze uzbrojenie. Ponadto zjawiskiem powszechnym stanie się 
ostrzeliwanie obiektów i miejscowości leżących w pasie nadmorskim. Błędnym natomiast było przypuszcze
nie, że „w czasie przyszłej wojny bitwy między całymi eskadrami zdarzać się będą tylko w wyjątkowych 
wypadkach".16 Jeżeli zaś idzie o zwycięstwo w bitwie morskiej, to stwierdzał, że „wyniki bitwy zależeć zatem 
będą od zebrania w danej chwili i w danym punkcie sił przeważających. Pod tym względem, nawet gdyby siły 
były równe, kombinacje strategiczne będą miały znaczenie doniosłe".17

Bloch poświęcił również wiele miejsca dowodzeniu w przy szłej wojnie. Słusznie podkreślał, że osiągnię
cie zwycięstwa w przyszłym konflikcie zbrojnym będzie zależeć w większym niż dotąd stopniu od „inicjatywy 
i energii wszystkich oficerów, od przykładu, jaki dawać będą żołnierzom, a wreszcie od rozwinięcia umysło
wego szeregowców".18 Natomiast w odniesieniu do . okrętu stwierdzał, że „całe kierownictwo statkiem 
i ogniem działowym spoczywać powinno w ręku dowódcy".19

Oceniając dorobek Blocha w opracowaniu wizji przyszłej wojny morskiej z perspektywy wojny rosyjsko- 
japońskiej w 1904 roku, a zwłaszcza I wojny światowej, należy uznać ją w przeważającej mierze za trafną. 
Bloch w przeciwieństwie do współczesnych mu teoretyków wojskowych, dokonał udanej próby stworzenia 
kompleksowego obrazu przyszłej wojny, a zwłaszcza jej charakteru. Tym samym jego poglądy były 
zjawiskiem unikatowym w ówczesnej myśli wojskowej.20 Był więc jednym z najwybitniejszych teoretyków 
wojskowych, którzy wnieśli ogromny wkład w rozwój światowej myśli wojskowej.

Do 1918 roku nie ukazało się żadne opracowanie z dziedziny polskiej morskiej myśli wojskowej. Dopiero 
odzyskanie przez Polskę dostępu do morza 10 lutego 1920 roku rozbudziło wśród polskich teoretyków 
wojskowych zainteresowanie się problematyką morską, a także teorią wojny morskiej. Ważnym czynnikiem, 
który także wpłynął na rozwój tej problematyki w polskim piśmennictwie wojskowym był fakt, że już z chwilą 
zakończenia I wojny światowej nastąpiło na świecie ożywienie rozważań nad teorią wojny morskiej. Wypra
cowane przez Mahana i Colomba klasyczne założenia teorii wojny morskiej zaczęto konfrontować z 
doświadczeniami zakończonej I wojny światowej. Wpływały na to także postanowienia traktatu pokojowego 
podpisanego w Wersalu 28 czerwca 1919 roku. Traktat ten sankcjonował hegemonię państw zwycięskich 
w tej wojnie, utrwalał nowy podział świata, ale nie likwidował sprzecznych interesów. Zachowywał przy tym 
poprzednie źródła konfliktów między mocarstwami i rodził nowe. Najbardziej nie chciały pogodzić się 
z decyzjami tej konferencji Niemcy, dla których rewizja ładu wersalskiego stała się głównym celem ich polity
ki zagranicznej. Odzyskanie pierwszoplanowej pozycji w Europie i zamorskich kolonii, oznaczało dla Niemiec 
konieczność złamania morskiej hegemonii Wielkiej Brytanii. Zatem teoretycy niemieccy myśląc o rewanżu 
poczęli rozwijać teorię wojny morskiej, przyczyniając się zarazem do zwiększenia zainteresowania się tą 
problematyką wielu ówczesnych teoretyków wojskowych.

Pierwszym teoretykiem niemickim, który zapoczątkował ten proces był admirał Alfred von Tirpitz. 
Już na początku lat dwudziestych w trzech kolejnych pracach nawoływał do budowy przez Niemcy silnej 
floty wojennej. W przyszłych działaniach morskich zalecał ścisłe współdziałanie ciężkich okrętów liniowych 
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z okrętami podwodnymi, które to z jego inicjatywy zadaty podczas I wojny światowej duże straty flocie 
alianckiej.

Rzecznikiem rozbudowy floty niemieckiej poza ograniczenia nałożone przez traktat wersalski byt też 
admirał Erich Raeder, który opowiadał się za budową szybkich krążowników. Miały one jego zdaniem zadać 
decydujący cios żegludze brytyjskiej. Ponadto okręty tego typu najpełniej odpowiadały jego koncepcjom 
wojny błyskawicznej na morzu. Wyrazicielami podobnych poglądów byli również admirałowie Otto Gross 
i Wolfgang Wegner.2'

W latach trzydziestych w Niemczech wzrasta popularność poglądów głoszących dominującą rolę w 
przyszłej wojnie morskiej okrętów podwodnych, które najlepiej nadają się do przerywania linii komunika
cyjnych, blokady wybrzeży i niszczenia floty przeciwnika. Poglądy te popularyzował Paul Sethe i Wilhelm 
Kruse, który też był autorem tezy nieograniczonej wojny morskiej, jako wyrazu morskiej strategii Niemiec.

Teorią wojny morskiej zajmował się ponadto admirał Karl Dónitz, który podzielał poglądy obydwu 
wspomnianych wyżej teoretyków wojny podwodnej.

Oceniając rozważania teoretyków niemieckich należy zaznaczyć, że opowiadając się za rozbudową silnej 
i operatywnej floty wojennej, propagowali zarazem ofensywne koncepcje jej użycia w przyszłej wojnie 
morskiej. Miało to być najskuteczniejszym sposobem zapewnienia niemieckiej dominacji na morzach.

Poza Niemcami teorię wojny morskiej rozwijano zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i we Francji. Na uwagę 
zasługują poglądy angielskiego komandora J. D. Pientica, który m.in. był zwolennnikiem stosowania zasady 
ekonomii siły w działaniach morskich i wykorzystywania szeroko rozumianego zaskoczenia.

Najwięcej jednak nowatorskich poglądów dotyczących teorii wojny morskiej w całym okresie między
wojennym wniósł francuski wiceadmirał Raoul Victor Castex. Był on autorem licznych prac z tej dziedziny. 
Największe jednak uznanie przyniosła mu publikacja pt. „Theories strategiques“. W dziele tym w sposób 
kompleksowy ukazał przewidywany obraz przyszłej wojny na morzach, podczas której nastąpi powszechne 
użycie lotnictwa ściśle współdziałającego z okrętami różnych klas i typów.22

Dorobek teoretyków zachodnich rzutował na rozwój polskiej morskiej myśli wojskowej, która także dążyła 
do wypracowania własnych poglądów na organizację i zasady użycia sił morskich. Co prawda brak 
było w tej dziedzinie rodzimych doświadczeń historycznych, ale w opracowywanych koncepcjach starano 
się uwzględniać położenie, warunki i możliwości ekonomiczne Polski.

Powołanie do życia Marynarki Wojennej dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z dnia 28 
listopada 1918 roku w sytuacji, kiedy trwały zabiegi dyplomatyczne o zagwarantowanie Polsce wolnego 
dostępu do morza, spowodowało potrzebę sformowania na początku flotylli rzecznej. Przyznanie Polsce 10 
lutego 1920 roku wybrzeża morskiego stało się impulsem do tworzenia planów rozbudowy floty wojennej. 
Pierwszy taki program „Konieczność i możliwości stworzenia polskiej floty wojennej" został już opracowany 
przez Departament do Spraw Morskich w końcu lipca 1919 roku, a w przedstawionym do niego załączniku 
w dniu 5 sierpnia płk mar. Jerzy Swirski określał koszt budowy floty polskiej na sumę 1312,5 tys. funtów 
szterlingów oraz zamieścił krótkie informacje o proponowanych typach okrętów i zadaniach, które będą 
miały do wykonania poszczególne typy okrętów.23 Należy tu zaznaczyć, że Swirski realistycznie oceniał 
możliwości odrodzonego państwa polskiego w kwestii stworzenia silnej floty, która jego zdaniem miała 
się składać głównie z torpedowców i okrętów podwodnych, a jej zadaniem miało być przygotowanie kadry 
dla większej floty.

Przedstawiony program rozbudowy floty wojennej nie mógł być zrealizowany głównie ze względów 
ekonomicznych. Podobnie rzecz się miała z kolejnym programem morskim opracowanym pod koniec 
grudnia 1919 roku przez Departament do Spraw Morskich, którym kierował w tym czasie kontradmirał 
Kazimierz Porębski. Program ten przewidywał nabycie bądź wybudowanie w latach 1920 — 1929: 
2 okrętów liniowych, 6 krążowników, 28 kontrtorpedowców, 42 okrętów podwodnych, 3 podwodnych 
stawiaczy min, 28 trałowców, 54 kutrów torpedowych, 14 jednostek pomocniczych, ponad 80 jednostek 
rzecznych różnych klas i ponad 70 samolotów różnych typów.24 Ten dziesięcioletni progarm był zupełnie 
nierealny i nie uzyskał nawet aprobaty Ministerstwa Spraw Wojskowych. Opracowanie przez Wydział 
Organizacyjny Departamentu do Spraw Morskich tak optymistycznego programu wynikało przede wszystkim 
z aspektu propagandowego i zbyt pochopnej oceny współpracy z Anglią i Francją w kwestii ich udziału 
w rozbudowie polskiej floty wojennej. .

W końcu września 1920 roku Departament do Spraw Morskich zmienił swe koncepcje i w porozumieniu 
z Naczelnym Dowództwem Wojska Polskiego opracował nowy program rozbudowy floty na przeciąg 
najbliższych trzech lat, tzw. program minimum, który został zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw 
Wojskowych. Przewidywał on, że flota składać się będzie z 1 krążownika, 4 niszczycieli, 6 torpedowców 
poniemieckich, 2 okrętów podwodnych, 12 kutrów torpedowych i kilku innych okrętów pomocniczych.26 
Również i tego programu ze względów ekonomicznych nie udało się zrealizować.
W lutym 1921 roku kontradmirał K. Porębski przedstawił J. Piłsudskiemu „Program rozbudowy floty morskiej", 
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który nie byt identyczny z koncepcją rozbudowy floty wojennej zatwierdzoną we wrześniu 1920 roku.26 
Przedstawiając go Naczelnikowi Państwa szef DSM sądził, że uzyska poparcie najwyższych czynników 
w realizacji budowy małej floty o charakterze obronnym. Za jej rozbudową przemawiał zawierany właśnie w 
Paryżu sojusz wojskowy z Francją. Do podpisanego 19 lutego 1921 roku polsko-francuskiego traktatu 
sojuszniczego, dołączono w dwa dni później tajną konwencję wojskową, która zobowiązała obie strony 
do udzielenia sobie pomocy w wypadku bezpośredniej agresji z terytorium niemieckiego. Francja zobowią
zała się także do udzielenia pomocy Polsce w razie zagrożenia ze strony Związku Radzieckiego. W obu 
przypadkach Francja miała angażować się m. in. do działań na morzu, a zwłaszcza do zabezpieczenia 
bezpieczeństwa morskibh linii komunikacyjnych.27 Jednak ustalenia te nie zmieniły nastawienia Józefa 
Piłsudskiego do Marynarki Wojennej, która w jego wizji rozbudowy wojska miała odgrywać jedynie rolę 
pomocniczą.

Pogorszenie się w drugiej połowie 1921 roku sytuacji gospodarczej kraju spowodowało drastyczne 
ograniczenie wydatków budżetowych na Marynarkę Wojenną. W związku z tym położono nacisk na reali
zację zadań szkoleniowych i rozbudowę tylko flotylli rzecznych. Rozbudowę zaś floty morskiej odłożono 
na później. W okresie tym pojawiły się też pojedyńcze głosy postulujące zlikwidowanie w ogóle Marynarki 
Wojennej, ponieważ nie przynosi ona korzyści, a państwa nie stać na finansowanie jej rozwoju.

Na początku 1922 roku weszła w życie nowa pokojowa organizacja Marynarki Wojennej, a następnie 
dokonano reorganizacji jej naczelnych władz, ustanawiając Kierownictwo Marynarki Wojennej. Wydane w tej 
sprawie zarządzenie Rady Ministrów z 3 kwietnia 1922 roku stwarzało ponadto podstawę do rozbudowy 
marynarki, a zarazem określało jej zadania. Głosiło ono, że „Zadaniem Marynarki Wojennej jest zbrojna 
obrona Rzeczypospolitej na wodach wewnętrznych i na morzu, włącznie z obroną dostępu ze strony 
morza do wybrzeża".28

Powyższe zarządzenie stało się kolejnym impulsem do podejmowania problematyki rozbudowy polskiej 
floty. Między innymi kmdr ppor Adam Mohuczy w zakończeniu przełożonej przez siebie z języka rosyjskiego 
pracy komandora Eugenjo Bollati Di Saint Pierre Nauticae Res. Krótki zarys morskiej polityki" nawoływał 
do budowy floty wojennej. Podkreślał, że „teraz tak często słyszane westchnienia o morzu polskim trzeba 
realizować i zadośćuczynić potrzebom morza. Jak na lądzie dla utrwalenia porządku, obrony prawa, granic 
i honoru państwa powinniśmy mieć armie tak i na morzu marynarkę wojenną".29 Twierdził też, że „flota 
lub jej poszczególne okręty są niejako pierwsiastkiem wpływów polskich na handel wszechświata, nie
zawodnie wywierający wpływ na ekonomiczny rozwój naszej Ojczyzny, jej dobrobyt i bezpieczeństwo, 
a dlatego powinniśmy się zdobyć na czyn i mieć Marynarkę Wojenną".30

Istotny wpływ na kształtowanie się poglądów Kierownictwa Marynarki Wojennej na temat rozwoju i zadań 
marynarki miała sytuacja polityczna i gospodarcza kraju. I tak majowa wizyta marszałka F. Focha 
w Warszawie w 1923 roku oraz wspólne konsultacje na temat planów operacyjnych i kierunków działań 
w przypadku wojny, zaispirowały wiceadmirała Porębskiego do opracowania nowej wersji programu rozbu
dowy floty. Zdaniem Porębskiego utrzymanie komunikacji morskich, jako drogi zaopatrzenia armii polskiej 
w potrzebny materiał wojenny jest warunkiem skutecznej obrony Polski. Z tych też względów utrzymanie 
własnego wybrzeża morskiego jako miejsca przeładunku, zyskiwało szczególne znaczenie. Istotne też było 
niedopuszczenie do zajęcia Gdańska oraz uniemożliwienie swobodnej komunikacji Niemiec z Prusami 
Wschodnimi. Przewidywał także czynne zaangażowanie się floty francuskiej w obronę komunikacji morskich 
na Bałtyku i to zarówno w wypadku wojny z Niemcami, jak i ZSRR.31 Pogląd ten podzielał w pełni gen. 
Władysław Sikorski, pełniący od stycznia 1924 roku obowiązki Ministra Spraw Wojskowych. Jednak kiedy 
podczas toczących się w maju 1924 roku rozmów paryskich między sztabowcami polskimi i francuskimi 
okazało się, że strona francuska jest niechętna udzielenia Polsce skutecznej pomocy na Bałtyku w czasie 
jej konfliktu z którymkolwiek sąsiadem, przystąpiono do opracowywania własnych planów operacyjnych.

W związku z tym, a także z pewną poprawą sytuacji gospodarczej kraju, Kierownictwo Marynarki Wojennej 
przedstawiło 20 września 1924 roku gen. W. Sikorskiemu program rozbudowy floty na lata 1925 — 1928, 
zwany też „małym programem rozbudowy floty". Przewidywał on budowę dziewięciu okrętów podwodnych, 
trzech kontrtorpedowców, przezbrojenie posiadanych jednostek, rozbudowę portu wojennego w Gdyni 
oraz przygotowanie personelu,32 Uzasadniając ten program KMW stwierdzało: „Plan ma na celu stworzenie 
na Bałtyku oddziału łodzi podwodnych, które by w wypadku wojny z Rosją mogły działać na liniach 
komunikacyjnych nieprzyjaciela i przy obronie Wybrzeża, w wypadku wojny z Niemcami lub Niemcami 
i Rosją — grozić komunikacjom morskim Niemiec z Prusami Wschodnimi względnie z Rosją i vice versa .. .“33 
Plan ten zyskał poparcie gen. Sikorskiego, który usilnie zabiegał o rozpoczęcie jego realizacji, gdyż jego 
zdaniem dopiero tak rozbudowana Marynarka Wojenna mogłaby wypełnić swe zadania szkoleniowe i wo
jenne.

Do realizacji tego programu morskiego rząd polski przystąpił dopiero wiosną 1926 roku. W kwietniu tego 
roku nowy szef KMW, kmdr Jerzy Świrski podpisał umowę na budowę dwóch niszczycieli we Francji.
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Natomiast w końcu 1926 roku powierzono również stoczniom francuskim wykonanie trzech okrętów pod
wodnych. Sfinalizowanie tych umów było niewątpliwie dużym osiągnięciem KMW.

Perturbacje związane z rozwojem polskiej floty wojennej spowodowały, że w połowie lat dwudziestych 
coraz częściej na ten temat zaczęli wypowiadać się teoretycy wojskowi. W jednym z artykułów, który ukazał 
się w październiku 1924 roku w czasopiśmie „Polska Zbrojna" kpt. mar. Rafał Czeczott nawiązał do mini
malnego programu rozbudowy floty polskiej. Stwierdził w nim. że stan naszego skarbu nakazuje największą 
oszczędność, wobec czego musimy zadowolić się flotą składającą się wyłącznie z lekkich jednostek: 
krążowników, torpedowców, łodzi podwodnych oraz ścigaczy łodzi podwodnych.34

Z kolei w programie Ligi Morskiej i Rzecznej z 1924 roku kmdr por. Hugon Pisfel twierdził, że na „razie" 
flota wojenna winna się składać z krążownika, okrętów podwodnych i hydroplanów. Zadaniem krążownika 
byłoby wykonywanie funkcji reprezentacyjnej, a więc spopularyzowanie polskiej bandery wojennej we wszy
stkich państwach morskich, natomiast główny ciężar obrony wybrzeża spoczywaby na okrętach pod
wodnych i hydroplanach.35

W sprawie rozwoju Marynarki Wojennej, a zwłaszcza w aspekcie jej wielkości i struktury tonażu, 
realistyczne poglądy przedstawił na łamach „Morza" w 1925 roku kmdr por. Władysław Filanowicz. W dwóch 
artykułach próbował on odpowiedzieć na pytanie: „Jaka flota jest nam obecnie potrzebna?" Zdaniem 
autora głównym zadaniem floty polskiej powinno być zabezpieczenie własnych linii komunikacyjnych, 
przerywanie linii komunikacyjnych przeciwnika oraz obrona dostępu do własnego wybrzeża. Uwzględniając 
jednak ówczesną trudną sytuację ekonomiczną kraju, twierdził iż główny nacisk powinien zostać przede 
wszystkim położony na stworzenie bazy dla floty i jej urządzeń obronnych. Do chwili jej ukończenia, a miało 
to jego zdaniem trwać około 3 — 4 lat, „musimy zadowolić się niewielką flotą, złożoną z takich jednostek, 
których zalety bojowe jaskrawo uwidoczniły się podczas wojny światowej, a które nie wymagają ani dużych 
doków i warsztatów, ani obszernych magazynów i koszar. Tego rodzaju jednostkami są okręty lekkie, 
tj. torpedowce, łodzie podwodne, okręty patrolowe."36 Natomiast w drugim artykule Filanowicz przedstawił 
szczegółowy program rozbudowy floty, która miała składać się z 4 — 5 kontrtorpedowców dla osłony 
konwojów, 15 — 20 ścigaczy uzbrojonych w torpedy i bomby głębinowe, 18 okrętów podwodnych, a w tym 
6 podwodnych stawiaczy min oraz z jednostek pomocniczych.37

Podobnych poglądów wypowiadano wówczas więcej. Ich cechą wspólną było twierdzenie, aby 
w początkowym okresie realizacji polskiej polityki morskiej zbudować flotę uwzględniającą rzeczywiste 
możliwości finansowe kraju, ale jednocześnie zdolną do obrony wybrzeża i utrzymania morskich linii komu
nikacyjnych oraz mogącej skutecznie działać na liniach komunikacyjnych przeciwnika. Z tych też względów 
wszyscy autorzy zgodnie opowiadali się za flotą składającą się z mniejszych jednostek. Jednak trzon tej floty 
miały stanowić okręty podwodne.

Po majowym zamachu stanu nastąpiła stagnacja w rozbudowie floty, która miała swe źródła zarówno 
w trudnościach finansowych, jak i w postawie obozu rządzącego. Piłsudski nie podzielał stanowiska szefa 
KMW, który dążył do budowy silnej floty, ponieważ pesymistycznie oceniał możliwość utrzymania Wybrzeża 
w wypadku wojny z Niemcami i w związku z tym Marynarka Wojenna pozostawała poza jego zainteresowa
niami. W 1928 roku okazało się, że realizacja zamierzeń szefa KMW zawartych w „małym programie" 
jest pozbawiona szans. W całej pełni potwierdziły to „Wytyczne do badań zagadnień specjalnych z 5 czerwca 
1929 roku" opracowane przez Piłsudskiego, w których znalazło się następujące stwierdzenie: „Gdy mamy 
do czynienia z państwem o skromnym budżecie i o ludności tak z morzem nie obytej, jak Polska, to jakie
kolwiek przypuszczenie o szybkości rozbudowy floty i zwiększenia jej celów poza skromną, lecz nadzwyczaj 
cenną prawdę o obronie niewielkiego wybrzeża morza, które posiadamy, sięgać trudno"38 Wprawdzie 
nie była to obowiązująca dyrektywa, ale w dużej mierze wpływała na stanowisko decydentów w kwestii 
realizacji postulatów dotyczących rozwoju sił morskich.

Pomimo tej niekorzystnej dla Marynarki Wojennej sytuacji, Świrski nie tracił nadziei. Czynnikiem, który chciat 
wykorzystać przy przedstawianiu postulatów KMW na rok budżetowy 1929/30 były przygotowania do kon
ferencji rozbrojeniowej w Genewie. W tym czasie poszczególne państwa przedstawiały swoje projekty 
rozbrojeniowe, lecz w przypadku Polski nie można było mówić o rozbrojeniu, ale o dozbrojeniu, tak na lą
dzie jak i na morzu. I tak w sprawie polskich propozycji dozbrojenia na mor.zu został opracowany 
przez kmdr por. Wiktora Wojnicza 12 września 1928 roku „Memoriał w sprawie Polskiej Marynarki Wojennej", 
w którym stwierdzał m. in. „Nasza polityka wojenno-morska nie jest ustalona nawet w grubszych zarysach. 
O braku tym i szkodliwości jego dowodzi chociażby zetknięcie się aktualnie z zagadnieniami o charakterze 
morskim na terenie Ligi Narodów."39

Niezależnie od działań na rzecz rozwoju floty wojennej oraz poszukiwania sojuszników na morzu, 
Kierownictwo Marynarki Wojennej czyniło przymiarki do tworzenia własnej doktryny morskiej. Za podstawę 
studiów przyjęto istniejące na Zachodzie doktryny morskie, które najbardziej odpowiadały poglądom szefa 
KMW kmdra. Jerzego Swirskiego. Największą popularnością cieszyła się doktryna Mahana, a następnie 
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Colomba i Carbetta. Jednak znaczny wpływ na tworzenie polskiej doktryny morskiej miał J. Piłsudski, 
który dostrzegał, że ustytuowanie wybrzeża polskiego pod względem strategicznym jest bardzo złe i dlatego 
istnieje realna szansa odcięcia go od reszty kraju.40 Należy zaznaczyć, że polska doktryna operacyjna 
użycia floty wojennej na Bałtyku nie mogła być tworzona w oderwaniu od ogólnej doktryny wojennej, 
która miała wybitnie lądowy charakter, zważywszy, iż 97% granic kraju stanowiła granica lądowa. Mimo 
tych uwarunkowań KMW rozpoczęło popularyzację doktryn wielkich marynarek, które usiłowano dostosować 
do warunków polskich. Starano się zainteresować tym problemem polskich teoretyków wojskowych. I tak 
w 1927 roku Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej41 w Toruniu wydała pracę kmdra ppor. Tadeusza Vene 
pt. „Współczesna flota morska, jej cele, skład i uzbrojenie" przetłumaczoną z języka francuskiego. Myślą 
przewodnią tej publikacji było uzasadnienie posiadania w składzie floty głównie okrętów liniowych i krą
żowników.

Dyskusja o rozbudowie polskiej floty wojennej, której inicjatorem był faktycznie sam Józef Piłsudski 
nie ominęła również czasopism zajmujących się problematyką morską. Dotyczyło to przede wszystkim 
Przeglądu Morskiego42, miesięcznika wydawanego początkowo przez Szkołę Podchorążych Marynarki 
Wojennej, a następnie Kierownictwo Marynarki Wojennej. W odróżnieniu od Morza periodyk ten zajmował 
się głównie sprawami związanymi z marynarką wojenną zarówno polską, jak i obcą. Wiele miejsca 
poświęcano też problemom technicznym i nowym rozwiązaniem konstrukcyjnym.

Artykuły publikowane na łamach Przeglądu Morskiego były uważane za reprezentatywne dla Kierow
nictwa Marynarki Wojennej. Przez wiele lat w tym miesięczniku często zamieszczali swoje artykuły: Wła
dysław Kosianowski, Jerzy Kłossowski, Roman Stankiewicz, Artur Reyman, Aleksander Potyrała, Julian 
Ginsbert, Rafał Czeczott, Olgierd Żukowski czy pierwszy redaktor naczelny Stefan Frankowski.

Z dorobkiem morskiej myśli zachodnioeuropejskiej zapoznawał czytelników Przeglądu Morskiego 
m. in. kmdr ppor. Władysław Kosianowski. W 1929 roku w artykule „Zagranica o obronie wybrzeża" 
przedstawił on poglądy angielskiego pika Johna Mattissona dotyczące obrony wybrzeża. Uważał on, że 
w obronie brzegowej należy zastosować wszystkie wojennomorskie środki mające na celu uchronienie 
wybrzeża od napadu nieprzyjaciela. Ponadto podkreślał on, że wybrzeża należy bronić z dala od własnych 
brzegów.43 Natomiast w 1930 roku kmdr ppor. dypl. Rafał Czeczott na podstawie specjalistycznych perio
dyków niemieckich i włoskich opublikował artykuł pt. „Doktryna Mahana w świetle doświadczeń wojny 
światowej". W podsumowaniu rozważań na ten temat autor stwierdził m. in.: „Doktryna Mahana o „fleet in 
being" — dosł. flota w działaniu — jest nadal jedynym środkiem dla stosowania blokady przez stronę 
silniejszą; jest również jedynym środkiem dla osiągnięcia powodzenia przez stronę słabszą".44 Czeczott 
wyjaśnił też, iż według określenia Mahana „fleet in being" oznacza flotę słabszą od floty przeciwnika, 
która zachowuje się jednak aktywnie, ale jednocześnie unika rozstrzygającego starcia, o ile nie ma szans 
na zwycięstwo. Pojęcie to może oznaczać również i flotę silniejszego przeciwnika, który dąży do wyprowa
dzenia przeciwnika na pełne morze celem szukania rozstrzygnięcia w bitwie.

Lata wielkiego kryzysu gospodarczego zahamowały planowy rozwój morskiej siły zbrojnej, ale nie 
wpłynęły na osłabienie teoretycznych rozważań dotyczących koncepcji użycia w wojnie marynarki wojennej 
oraz jej składu i wyposażenia. W tym okresie pojawiło się wiele publikacji, zamieszczanych najczęściej 
na łamach Przeglądu Morskiego i Morza dotyczących tej problematyki.

W styczniu 1930 roku inż. Aleksander Potyrała na łamach Przeglądu Morskiego zajął się programem 
morskim. Proponował on by lekkie krążowniki o dużej szybkości zastąpić krążownikami opancerzonymi. 
Modyfikację tą uważał za konieczną ze względu na specjalny rodzaj wybrzeża.45

W następnym numerze Przeglądu Morskiego kmdr ppor. dypl. Jerzy Kłossowski w artykule „Rozważania 
nad rozwojem naszej siły zbrojnej na morzu" omówił warunki geopolityczne Polski i ich wpływ na rozbudowę 
floty wojennej. Twierdził, że sytuacja polityczna ma wpływ na rozmiar naszej floty. Przy tworzeniu floty 
należało brać także pod uwagę aspekty strategiczne, jak: warunki komunikacyjne z Zachodem, 
konieczność dużej operatywności floty, co pozwoliłoby na zaskoczenie wroga, a ponadto konieczność 
posiadania okrętów zdolnych do służby wywiadowczej i obserwacyjnej. Opowiadał się za rozwojem jed
nostek nawodnych dysponujących dużą szybkością i silnym pancerzem. Doceniał też rolę jednostek 
podwodnych. Postulował on budowę okrętów o wyporności 73 000 ton.46

Należy zaznaczyć, że rozważania A. Potyrały, a w szczególności J. Kłossowskiego cechowały się dużą 
znajomością tematu.

Większość polskich teoretyków swoje rozważania dotyczące perspektyw wykorzystania w przyszłej 
wojnie floty wojennej rozpatrywała wyłącznie w odniesieniu do polskich warunków i możliwości. Część 
zaś teoretyków zajmowała się zagadnieniami charakterystycznymi dla wielkich marynarek. Należał do nich 
m. in. Stanisław Kochanowski, który zajął się na przykład przydatnością bojową krążowników. W artykule 
„Zagadnienie krążowników" dowodził, że ten typ okrętów ze względu na swoje cechy takie, jak: duża 
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szybkość i promień działania, stosunkowo dobre opancerzenie oraz ruchliwość i zwrotność, stwarza możli
wość panowania morskiego.47

W końcu lat dwudziestych polscy teoretycy zaczynają dostrzegać w swoich koncepcjach taktycznych 
i strategicznych dotyczących rozbudowy marynarki, zarysowujące się coraz wyraźniej niebezpieczeństwo 
w postaci odradzającego się militaryzmu niemieckiego. Jednym z pierwszych, którzy dostrzegali to zagro
żenie był kmdr por. Władysław Kosianowski. W 1929 roku w czasopiśmie Polska Zbrojna opublikował 
artykuł pt. „Morskie zbrojenia a sytuacja Polski", w którym pisał m. in.:... Nie możemy patrzeć obojętnym
wzrokiem na wyciągane do nas pancerne pięści nieprzyjaciół".48

W następnym roku wydał książkę zatytuowaną Armia morska jako gwarantka bezpieczeństwa 
Polski. Nawoływał w niej do skonsolidowania narodu w walce do odparcia „zagrożenia niemieckiego". 
Twierdził też, że „własnego wybrzeża należy bronić za pomocą floty na pełnym morzu".49

Niemieckie zbrojenia i roszczenia terytorialne posłużyły jako argument propagandowy na rzecz roz
budowy polskiej floty wojennej. Szczególną aktywność na tym polu przejawiała Liga Morska i Rzeczna.

Za początek skoordynowanej akcji propagandowej na rzecz budowy floty „wielkiego morza" należy 
uznać rok 1929. W tym bowiem roku działacz LMiR Benedykt Krzywiec, wydał książkę Jak należy w Polsce 
traktować sprawę Marynarki Wojennej. W pracy tej autor dokonał analizy sytuacji Polski nad Bałtykiem 
pod względem geograficznym, strategicznym i gospodarczym oraz nakreślił program rozbudowy Marynarki 
Wojennej. Postulował on konieczność budowy przez Polskę floty o charakterze oceanicznym, o łącznym 
tonażu około 120 tys. ton.50 Kilka lat później B. Krzywiec uszczuplił swój program morski. Otóż w wydanej 
w 1934 roku pracy Polska polityka wojenno-morska tak pisał:........Minimalny prowizoryczny program
morski Polski w skróconym terminie wykończenia jednostek powinien obejmować budowę: łodzi pod
wodnych, kontrtorpedowców, stawiacza min i kilka lekkich krążowników. Łącznie program ten powinien 
wykazywać tonaż jednostek lekkich w granicach 30 — 50 tys. ton".51

Wyrazem zaangażowania się Ligi Morskiej i Rzecznej w rozbudowie floty wojennej było powołanie 
13 maja 1930 roku Sekcji Marynarki Wojennej, której kierownikiem został znany publicysta i literat morski 
inż. Julian Ginsbert. Sekcja ta poza propagowaniem programu rozbudowy floty wojennej szczególną uwagę 
skupiła na rozwinięciu akcji zbiórki dodatkowych środków na rozbudowę Marynarki Wojennej. W 1933 
roku utworzono w tym celu Fundusz Obrony Morskiej. Inicjatorem zaś hasła „Społeczeństwo buduje flotę 
wojenną" był ówczesny prezes tej organizacji gen. Gustaw Orlicz-Dreszer. Twierdził on, że mając zaczątek 
floty wojennej musimy ją rozbudować do takich rozmiarów, jakich wymaga tego polska racja stanu.52

Jednym z najaktywniejszych działaczy Ligi i krzewicieli „legendy Bałtyku" był Julian Ginsbert. W licznych 
publikacjach zamieszczanych najczęściej na łamach Przeglądu Morskiego i Morza, konsekwentnie bronił 
argumentów uzasadniających potrzebę rozbudowy silnej polskiej floty wojennej. W Morzu w artykule „Lekcja 
historii" wystąpił z postulatem wypracowania spójnej doktryny, określającej miejsce i rolę sił morskich 
w systemie obronnym państwa oraz zasady ich współdziałania z innymi rodzajami wojsk. Pisał m. in.: 
„Dzisiejsza doktryna wojskowa nie zna bowiem terminu defensywnej obrony. Bronić własnych brzegów 
trzeba u brzegów przeciwnika. (. . .) Obrona, tym bardziej jeżeli przypada w udziale słabszemu musi być 
jak najbardziej aktywna. Polski program musi tedy obejmować okręty wszelkich kategorii — nie tylko 
jednostki lekkie. (...) I w ogóle siły lekkie nic nie zwojują, jeśli nie poczują za plecami pancernego zespołu 
floty".53

Również w Morzu w artykule „Małe wybrzeże — wielka marynarka" J. Ginsbert uzasadniał, że Polska 
może bronić się tylko rozbudowując siłę na morzu, złożoną z okrętów wszystkich typów i lotnictwa.54 
Natomiast w artykule „Rozbieżność poglądów na zadania i cele morskiej siły zbrojnej" wydrukowanym 
w Przeglądzie Morskim w 1938 roku polemizował on z pracą ppłka dypl. T. Zakrzewskiego pt. Organizowanie 
siły zbrojnej w państwie, który uzasadniał, że tylko państwa rozporządzające wybrzeżem powyżej 1000 km 
mają flotę wojenną powyżej 100 000 ton. Ginsbert podważał to twierdzenie.55

Znanym i cenionym publicystą zajmującym się problematyką wojennomorską był Olgierd Żukowski, 
który w 1931 roku wspólnie z Karolem Taube opracował historię flotylli rzecznych w Polsce.56 Natomiast 
w 1938 roku ukazała się jego książka pt. XX lat Polskiej Marynarki Wojennej, w której podsumował 
dotychczasowy dorobek i osiągnięcia Marynarki Polski Odrodzonej. Wiele też jego publikacji ukazało się 
w czasopismach wojskowych. Między innymi w Polsce Zbrojnej ukazał się jego artykuł pt. „Zbrojenia 
morskie wielkich mocarstw i państw bałtyckich", w którym przedstawił aktualne tendencje zbrojeń morskich.57

Początek lat trzydziestych przyniósł obok rozwoju koncepcji taktycznych i stategicznych dotyczących 
rozbudowy floty „wielkiego morza" także wzrost zainteresowań teoretyków wojskowych zagadnieniami 
lądowej obrony wybrzeża i lotnictwa morskiego, gdyż w dziedzinach tych zaistniały szczególnie duże zanie
dbania Co prawda Kierownictwo Marynarki Wojennej przejawiało wiele troski o obronę Wybrzeża, ale 
dążenia te napotykały jednak na niechęć ze strony naczelnych władz wojskowych, które uważały za pozba
wione sensu umacnianie rejonu skazanego w pierwszych dniach wojny na odcięcie i walkę w izolacji.
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Brak jednoznacznego poglądu na ten problem pociągnął za sobą szereg sprzecznych decyzji i w kon
sekwencji w istotny sposób zaważył na przebiegu przygotowań do wojny.58

Jednym z pierwszych teoretyków wojskowych wypowiadających się na temat roli, jaką dla Polski 
powinna spełniać dobrze przygotowana obrona wybrzeża był mjr Wincenty Rudowicz, który zamieścił na ła
mach Bellony obszerny artykuł pt. „Obrona Wybrzeża" 59 W swoich rozważaniach autor podkreślał, 
że skuteczną obronę wybrzeża mogą zapewnić odpowiednie siły, do których zaliczał: flotę, artylerię nad- 
brzżną, zagrody minowe, lotnictwo, obronę przeciwlotniczą oraz obronę od strony lądu. W przypadku Polski, 
która posiadała niewielką flotę uważał, że istnieje możliwość obrony wybrzeża poprzez jej odpowiednie 
zorganizowanie i wyposażenie. W związku z tym szczególnego znaczenia nabierała nowoczesna artyleria 
nadbrzeżna ściśle współdziałająca z flotą i lotnictwem. Jednak bez zapewnienia obronie wybrzeża silnego 
lotnictwa zdaniem autora na nic się zdadzą fortyfikacje wyposażone w artylerię dalekonośną. Natomiast siły 
morskie wchodzące w skład obrony wybrzeża według jego wskazań powinny składać się z małych okrętów 
podwodnych, niszczycieli i torpedowców oraz trałowców. Swoje rozważania autor zakończył trafnym stwier
dzeniem: „Mając małą flotę, musimy i możemy bronić się skutecznie na samym wybrzeżu".60

Kolejnym teoretykiem zajmującym się zagadnieniami obrony wybrzeża był kmdrppor.dypl. Rafał Czeczott, 
który w 1931 roku wydał pracę pt. Obrona Wybrzeża Praca ta składała się z siedmiu części, z których aż 
sześć autor poświęcił omówieniu problematyki obrony wybrzeża na świecie w aspekcie historycznym. 
Siódma część zatytułowana Współczesne rozwiązania obrony wybrzeża, zawierała teoretyczne wnioski 
dotyczące tego zagadnienia. W przypadku Polski zdaniem autora ... obrona wybrzeża będzie miała
pierwszorzędne znaczenie ze względu na to, że nasza flota jest dopiero w zarodku, a jej dalszy rozwój nie 
może być na razie taki szybki, aby prześcignąć rozwój flot naszych przeciwników na morzu. Posiadają oni już 
obecnie floty silne i mają większe środki do ich dalszego rozwoju niż Polska".61 Zatem w przyszłej wojnie 
panowanie na morzu należeć będzie do przeciwnika, gdyż słaba polska flota wojenna nie będzie mogła mu 
się skutecznie przeciwstawić. W tej sytuacji zadanie obrony wybrzeża może realizować jedynie dobrze 
wyszkolona i właściwie wykorzystana Marynarka Wojenna ściśle współdziałająca z wydzielonymi do tego 
zadania wojskami lądowymi. Dobrze zorganizowany system obrony wybrzeża według poglądów Czeczotta 
powinien składać się z takich środków, jak: flota, lotnictwo, artyleria nabrzeżna zwłaszcza najcięższa, 
jednostki lądowe oraz środki obrony minowej.

Swoją koncepcję obrony wybrzeża rozwinął Czeczott, w publikacji pt. Co nam zapewnia Marynarka 
Wojenna?, wydanej w 193.4 roku. Zakładał on, że podczas przyszłej wojny Polska nie może liczyć na pomoc 
żadnej z flot sprzymierzonych z Zachodu, a to ze względu na łatwość zablokowania wejść na Bałtyk. W tej 
sytuacji zdaniem autora należy dążyć do stworzenia własnej silnej floty dostosowanej do warunków Morza 
Bałtyckiego, składającej się głównie z mniejszych okrętów podwodnych i lekkich jednostek nawodnych, 
przeważnie torpedowców. Postulował ponadto zwrócenie szczególnej uwagi na rozwój silnego lotnictwa 
morskiego, organizację obrony wybrzeża morskiego i obronę baz od strony lądu. Formułując zaś założenia 
polskiej doktryny morskiej twierdził, że powinna być ona następująca:
1. „Organizacja i zabezpieczenie bazy floty na lądzie przez ufortyfikowanie wybrzeża, stworzenie własnych 

stoczni i przemysłu okrętowego oraz zabezpieczenie dostępu do naszego wybrzeża od strony lądu przez 
stworzenie pasa fortyfikacyjnego.

2. Rozbudowa floty, mianowicie: a) łodzi podwodnych i lekkich jednostek nawodnych, przeważnie torpedo
wych, b) lotnictwa morskiego. Wymienione wyżej elementy doktryny powinny być stwarzane równolegle 
i jednocześnie. Wzięte odrębne powyższe elementy nie posiadają wartości taktycznej, którą się osiąga 
wyłącznie przez ich współpracę."62
Trafne spostrzeżenia R. Czeczotta dotyczące szeregu zagadnień obrony wybrzeża zostały jednak w nie

wielkim stopniu uwzlędnione przez organy kierownicze wojska w planach rozwoju marynarki.
Do czołowych teoretyków obrony wybrzeża a zwłaszcza wykorzystania artylerii nabrzeżnej zaliczał się 

również kmdr ppor. Heliodor Laskowski. Pełniąc od 1930 roku obowiązki szefa Służby Artylerii i Uzbrojenia 
w KMW, swoje rozważania teoretyczne wykorzystywał do opracowania praktycznych wniosków w sprawie 
wybudowania baterii nabrzeżnych, a zwłaszcza zaś na Półwyspie Helskim. Propozycje w tej sprawie 
przedstawił w raporcie sporządzonym dla kontradmirała Świrskiego.63 W raporcie tym szczególnie akcento
wał rolę artylerii nabrzeżnej w obronie półwyspu oraz wskazywał na jego zagrożenie od strony lądu, a więc 
zakładał możliwość zaatakowania wybrzeża przez Niemcy. W związku z tym postulował, jak najszybsze 
wybudowanie baterii nadbrzeżnych na wybrzeżu, specjalnie zaś na Helu.64

Do zwolenników ufortyfikowania wybrzeża morskiego zaliczyć należy majorów Karola Kleczkego i Władysła
wa Wyszyńskiego, którzy wydali w 1937 roku dzieło poświęcone problemom fortyfikacji stałej. W części trze
ciej swej obszernej monografii zajęli się rolą fortyfikacji w obronie wybrzeża. Analizując doświadczenia I wojny 
światowej doszli do wniosku, że „dla obrony wybrzeża nie jest konieczne posiadanie silnej floty, że wystarcza 
w tym celu także i sama fortyfikacja stała, jeśli tylko jest ona odpowiednio rozbudowana i umiejętnie 
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wykorzystana przez dowództwo".65 W warunkach Polski miało to zdaniem autorów ogromne znaczenie, 
ponieważ koszty budowy stałych fortyfikacji nabrzeżnych były niższe niż zbudowanie silnej floty wojennej.

Z zagadnieniem obrony wybrzeża ściśle wiązał się problem lotnictwa morskiego, w którym zaniedbania 
byty szczególnie duże.66 Celem poprawy tej katastrofalnej sytuacji starano się zainteresować społeczeństwo 
i władze wojskowe problematyką lotnictwa morskiego, którą popularyzowano w prasie i okolicznościowych 
wydawnictwach. Szczególnie aktywnym propagatorem lotnictwa morskiego byt kmdr por. pil. obs. Karol 
Trzasko-Durski.

Polscy teoretycy wojskowi już w 1919 roku widzieli potrzebę utworzenia specjalistycznego lotnictwa 
morskiego. Jednak dopiero kilka lat później zajęto się problemem jego wykorzystywania w działaniach na 
morzu. Pierwszym teoretykiem lotnictwa, który także zajmował się zagadnieniami użycia lotnictwa do 
wykonywania zadań na rzecz sił morskich był płk dypl. pil. Sergiusz Abżołtowski. W opublikowanej w 1924 
roku pracy pt. Lotnictwo w wojnie współczesnej wysunął on koncepcję według której państwa dysponują
ce słabszą flotą powinny rozwijać silne lotnictwo morskie, które równoważyłoby jej słabość.67 Był też autorem 
bardzo nowatorskiej, jak na tamte czasy koncepcji budowy specjalnych okrętów do bazowania i działania 
z nich lotnictwa morskiego.68 W następnych publikacjach, jak np. Operacyjne użycie lotnictwa wracał do 
zagadnień jego współdziałania z marynarką.69

Uznanym i bardzo aktywnym teoretykiem lotnictwa był również kpt. obs. Czesław Kitkiewicz, który 
w swoich rozważaniach opowiadał się za ścisłym współdziałaniem lotnictwa z marynarką wojenna, które jego 
zdaniem w przyszłej wojnie na morzu powinno odegrać dużą rolę.70 Interesujące były też jego poglądy wyko
rzystania lotnictwa morskiego do zwalczania okrętów podwodnych.7'

Współdziałanie lotnictwa z marynarką wojenną stało się przedmiotem rozważań również gen. Władysława 
Sikorskiego, który był zwolennikiem stałego przydzielenia marynarce odpowiedniej części lotnictwa orga
nicznego. W swojej najbardziej znanej pracy pt. Przyszła wojna. Jej możliwości i charakter oraz zwią
zane z nim zagadnienia obrony kraju uważał, że najlepszym typem samolotu do współdziałania z flotą 
wojenną będzie wodnopłatowiec.72

Poprawa sytuacji gospodarczej Polski w połowie lat trzydziestych wpłynęła na istotne ożywienie dociekań 
i dyskusji nad problematyką wojny morskiej. Znalazło to odzwierciedlenie w dużej ilości publikacji zamie
szczanych najczęściej na łamach Przeglądu Morskiego, w których teoretycy wojskowi majac na uwadze 
rosnące zagrożenie wojenne i słabość Wojska Polskiego, dążyli do wypracowania realistycznych koncepcji 
prowadzenia wojny morskiej uwzględniając możliwości bojowe polskiej floty wojennej. Dlatego też daje 
się zauważyć stopniowe odchodzenie od lansowania koncepcji budowy silnej floty wojennej, chociaż nadal 
część teoretyków opowiada się za realizacją koncepcji wykraczających poza polskie możliwości. Proces 
ten zbiega się z pracami KMW nad nowym programem rozwoju marynarki.

Wyrazem ścierania się różnych poglądów dotyczących możliwości polskiej floty wojennej była ożywiona 
wielomiesięczna dyskusja, która toczyła się na łamach Przeglądu Morskiego w 1936 roku. Dyskusję tę 
wywoływał artykuł Jana Sawiczewskiego pt. Kryzys tonażu, w którym autor rozpatrując wielkość tonażu 
floty, postulował budowę małych okrętów: torpedowców o wyporności 300—650 t, okrętów podwodnych 
300—800 t. kutrów torpedowych 12—60 t i ścigaczy okrętów podwodnych około 150 t.73 Zdaniem autora 
tego typu jednostki nadają się najlepiej do działań na Bałtyku. Stanowisko J. Sawiczewskiego popart później 
kmdr por. dypl. J. Kłossowski w artykule pt. Stosunek pojemności do możliwości operacyjnych na ma
łych obszarach wodnych, który także ukazał się na łamach Przeglądu Morskiego.74

Z poglądami Sawiczewskiego nie zgadzał się kmdr ppor. dypl. Marian Majewski, który preferował 
w składzie polskiej floty wojennej duże okręty liniowe, a nie małe jednostki, ponieważ flota o takim składzie 
„nie może wykonać zasadniczego zadania na morzu — zwalczać nieprzyjaciela ogniem"75 Majewski 
opowiadał się również za zwiększeniem roli Polskiej Marynarki Wojennej w systemie obrony kraju. W związku 
z tym wskazywał na potrzebę utrzymania jej wzorem innych flot w stanie wysokiej gotowości bojowej. 
Twierdził też, że tylko poprzez właściwe współdziałanie wszystkich rodzajów sił zbrojnych i rodzajów 
wojsk można osiągnąć w przyszłej wojnie cel strategiczny.76

Prezentowane przez teoretyków wojskowych poglądy dotyczące działań morskich i obrony wybrzeża 
spowodowały, że w określonych kręgach KMW nastąpiła w tym czasie pewna zmiana poglądów w sprawie 
rozwoju marynarki. Dało się to zauważyć w nowym 6-letnim programie rozwoju Marynarki Wojennej na lata 
1936—1942. Program ten opracowany ostatecznie w listopadziel 936 roku obejmował głównie budowę 
jednostek dostosowanych do działań na Bałtyku, rozbudowę lotnictwa morskiego i bazy floty na Helu. 
Po wykonaniu tego planu flota liczyłaby: 6 niszczycieli, 8 okrętów podwodnych, 1 stawiacz min, 8 trałowców 
i 3 ścigacze, nie licząc okrętów pomocniczych.

W Polsce w okresie międzywojennym zostało przygotowanych kilka planów rozwojowych sił morskich, 
lecz żaden z nich nie doczekał się pełnej realizacji, a także nie został uchwalony przez polski rząd 
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jako odrębna ustawa. Tylko dwa z tych planów w dużym stopniu były zgodne z realiami ówczesnej 
polskiej rzeczywistości. Był to „mały program" z 1924 roku i program 6-letni z 1936 roku.

W okresie przygotowań do realizacji ostatniego programu rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej, który był 
przecież zwycięstwem rozsądnych i realistycznych poglądów, istniały jeszcze w pewnych kręgach spo
łecznych tendencje zbudowania potężnej floty wojennej.

Z realizacją 6-letniego programu rozwoju marynarki wiązały się dążenia zmierzające do budowy okrętów 
w kraju. Szczególnie inż. A. Potyrała aktywnie popierał ideę utworzenia własnego przemysłu okrętowego 
i budowę przez niego okrętów dla PMW. W publikacji Przemysł okrętowy wydanej w 1937 roku zakładał on 
budowę okrętów przez Stocznię Marynarki Wojennej w Gdyni. Natomiast w Przeglądzie Morskim w 1938 
roku zamieścił bardzo ciekawy artykuł, w którym uzasadniał budowę ścigaczy w kraju.77 Był to typ okrętu 
dostosowany do realnych możlowości finansowych i rpodukcyjnych, a także posiadał wiele istotnych zalet 
bojowych. Budowę ścigaczy proponował na łamach Morza również kmdr ppor. R. Czeczott.78

Do zwolenników budowy niewielkich jednostek morskich dostosowanych do warunków Morza Bałty
ckiego i obrony polskiego wybrzeżazaliczał się ppor. mar. Andrzej Kadulski, który był autorem interesują
cych na ten temat artykułów zamieszczonych w Przeglądzie Morskim. W pierwszym zatytuowanym 
Zmierzch czy świt kutrów torpedowych postulował budowę tych jednostek, które są trudne do wykrycia 
i zniszczenia oraz idealnie nadają się do działań na Bałtyku.79 Natomiast w drugim artykule pt. Wpływ 
warunków nawigacyjnych i atmosferycznych Bałtyku na budowę okrętów wojennych, dowodził 
konieczność posiadania na tym akwenie małych okrętów podwodnych i kutrów torpedowych. Kadulski 
pogląd swój uzasadniał tym, że na Bałytku znajdowało się wówczas około 100 kutrów torpedowych, co 
stanowiło prawie połowę wszystkich takich jednostek na świecie.80 Akcentował również odstąpienie od nie
realistycznej jego zdaniem koncepcji rozwoju polskiej marynarki, skupiając zaś całą uwagę na budowie 
okrętów zalecanych przez niego typów.

Poza rozważaniami dotyczącymi koncepcji rozbudowy marynarki i zasad prowadzenia działań na morzu 
polscy teoretycy wojskowi zajmowali się również problematyką desantów morskich. Na uwagę zasługują 
zwłaszcza poglądy Władysława Kosianowskiego, który w 1931 roku opublikował w Bellonie wyczerpujące 
studium pt. Zarys operacji desantowej jako wspólnej akcji wojsk lądowych i marynarki wojennej.6' 
Uważał on, że do prowadzenia tego typu operacji należy przygotować specjalnie wydzielone oddziały 
wojsk lądowych i marynarki wojennej, z którymi powinno współdziałać także lotnictwo morskie.

Rozważania Kosianowskiego były analizowane i rozwijane przerz innych teoretyków wojskowych. Proble
matyka ta szczególnie bliska była kmdr Strefanowi Frankowskiemu, który decydującą rolę w desancie 
morskim widział w wydzielonych do tego zadania oddziałach wojsk lądowych, odpowiednio wyposażonych 
w techniczne środki walki.82 Frankowski opowiadał się również za ścisłym współdziałaniem wszystkich 
rodzajów wojsk biorących udział w operacji desantowej.

Oceniając dorobek polskich teoretyków wojskowych zajmujących się problematyką wojny morskiej 
i obrony wybrzeża w latach 1900—1939 należy stwierdzić, że nie był on zbyt duży i oryginalny.-Do ważnych 
mankamentów rzutujących na ten dorobek należy zaliczyć przede wszystkim nie uwzględnianie przez 
większość teoretyków polskich realiów i możliwości ekonomicznych. Lansowanie zaś koncepcji budowy 
mocarstwowej floty jako warunku utrzymania prestiżu Polski na morzu powodowało odwracanie uwagi od 
spraw najistotniejszych dla Polskiej Marynarki Wojennej, jaką była skuteczna i realna koncepcja obrony 
polskiego wybrzeża.

' Zob. L WYSZCZELSKI, Polska myśl wojskowa 1914 — 1939, Warszawa 1988
2 Tamże, s. 5.
3 Tamże, s. 6.
4 JAN GOTLIEB BLOCH (1832 — 1902) nie był zawodowym wojskowym, ele ekonomistą i znanym warszawskim bankierem. Swą olbrzymią wiedzę wojskową 

czerpał z literatury i własnych przemyśleń Był aktywnym działaczem na rzecz zachowania pokoju i jednym z inicjatorów utworzenia Muzeum Wojny i pokoju 
w Lucernie

5 Zob. P.H COLOMB, Morskaja wojna, jej osnownyje princypy i opt, Moskwa 1940.
6 J. ORZECHOWSKI. Dowodzenie i sztaby. Okres międzywojenny (1918 — 1939), Warszawa 1980, s. 56
7 Teorię wojny morskiej Mahana i Colomba szczególnie popularyzował niemiecki admirał A. von Tirpitz i admirał francuski J.Bodre.
8 J. BLOCH, Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym. Warszawa-Kraków 1900,. t. VI. s. 376.
9 Tamże, s. 376.
10 Tamże, s 350
” Tamże, s. 347.
12 Tamże, s. 349.
13 Tamże, s, 375.
14 Tamże, s. 144
15 Tamże, s. 265.
16 Tamże, s. 378.
17 Tamże, s. 265.
18 Tamże, s. 37.
19 Tamże, s. 273.
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Kpt. mgr IRENEUSZ BIENIECKI

KONCEPCJE I PLANY ROZBUDOWY 
FLOTYLLI RZECZNYCH MARYNARKI WOJENNEJ 

II RZECZYPOSPOLITEJ

W
 OKRESIE II Rzeczypospolitej Kierownictwo Marynarki Wojennej (KMW) przy współudziale innych 

zainteresowanych instytucji przygotowało szereg planów dotyczących rozbudowy flotylli rzecz
nych. Podobnie jak w przypadku Floty morskiej plany te były nie zawsze realne. Opracowywano 

je w zależności od aktualnie obowiązujących uwarunkowań politycznych, a także możliwości ekonomicznych 
państwa. Podobnie jak we Flocie także we Flotylli Pińskiej większość z opracowań dotyczących jej rozwoju 
nie było realizowanych bądź wprowadzano je w życie tylko częściowo. O takim stanie rzeczy decydowały 
różnice w poglądach zainteresowanych instytucji na możliwości rozbudowy i zakres działania Flotylli Pińskiej 
oraz nienajlepsza sytuacja ekonomiczna państwa.’

Pierwszy projekt rozbudowy polskiej MW został opracowany już w 1920 roku. Znalazło się w nim również 
miejsce dla flotylli rzecznych. Przewidywano wybudowanie dla tych jednostek w latach 1920 — 1929 
następujących obiektów pływających: 4 dużych monitorów, 20 małych monitorów, 25 motorówek, 24 ślizga- 
czy i 8 jednostek pomocniczych. Większość z nich — (69 obiektów) zamierzano wybudować w pierwszych 
czterech latach realizacji wspomnianego planu (1920 — 1924).

Wymienione jednostki pływające miały być przydzielone do trzech flotylli: Wiślanej, Niemeńskiej i Pińskiej. 
Uznano, iż podstawowe jednostki jakimi były duże i małe monitory będą eksploatowane przez 15 lat (a co 4 
lata miały mieć przeprowadzany remont kapitalny silników)2.

Tabela nr 1
Przewidywana rozbudowa 

flotylli rzecznych w latach 1920 — 1929

ŹRÓDŁO: CAW. Akta KMW, Tom 27 i 285. Plan utworzenia flotylli rzecznych w latach 1920 — 1929, oraz E. Kosiarz, Nieznane plany rozbudowy 
Floty Polskiej, w: ..Morze". 1963. nr 1. s. 23. Por. też. S. Ordon, Polska Marynarka Wojenna w latach 1918 — 1939. Problemy prawne i ekonomiczne, 
Gdynia 1966. s. 56. 57.

Lp. Typy jednostek pływających
Planowano wybudować lub rozpocząć budowę w latach

Razem
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929

1. Duże monitory — 2 2 — — — — — — — 4
2. Małe monitory 8 4 4 4 — — — — — — 20
3, Motorówki 25 25
4. Ślizgacze 4 4 4 — — 4 4 4 — — 24
5. Barki naftowe 2 — 2 2 — — — — — _ 6
6. Barki — warsztaty 1 — 1 — — — — — — — 2

Razem: 40 10 13 6 — 4 4 4 — — 81
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Jednak już na początku 1922 roku Minister Spraw Wojskowych w wyniku interwencji Ministra Skarbu 
wydał dyrektywę dotyczącą Marynarki Wojennej, w której polecał realizować następujące zadania w zakre
sie rozbudowy tej formacji:

1) ograniczyć się w siłach zbrojnych na morzu do posiadanych już jednostek, uważając je jako 
materiał ćwiczebny i szkolny,

2) przenieść punkt ciężkości na flotylle rzeczne, jako chwilowo najaktualniejszą część ma
rynarki,

3) wszystko to wykonać ściśle w ramach posiadanego przez marynarkę wojenną budżetu.3 
W związku z powyższym dokumentem MW do 1926 roku nie zamówiła żadnej jednostki bojowej dla Floty na
tomiast Flotylla Pińska jesienią 1925 roku wzbogaciła się o nowe jednostki pływające przekazane jej po 
rozwiązanej Flotylli Wiślanej. W latach trzydziestych ponownie zaczęto dostrzegać potrzebę unowocześnienia 
i rozbudowy MW oraz Flotylli Pińskiej. W związku z tym opracowano szereg planów podniesienia bojowości 
jednostek wojskowych podległych KMW.

Na początku 1931 roku szef KMW w piśmie do MSWojsk. zwracał uwagę, iż: ... Flotylla Pińska pod
względem materiałowym w złym stanie. Nie tylko ja, ale i inspektor armii gen. dyw. Sosnkowski stwierdza 
konieczność zrobienia całego szeregu większych wydatków dla doprowadzenia jej do należytej operacyjnej 
wydajności. Dezyderaty budżetowe MW na rok 1932/1933 przewidywały wydatkowanie kwoty w wysokości 
6.152.100 zł. W ramach tego zamierzano wybudować: 12 kutrów, 2 ślizgacze, kuter do stawiania zasłon 
dymnych, 10 amfibii, budynek dowództwa Flotylli, koszary, budynek SSR, izbę chorych i inne..."4.

W związku z tym zostały opracowane dwie kolejne, alternatywne propozycje rozbudowy Flotylli Pińskiej 
(wariant maksimum i minimum), a w 1931 roku rozpoczęto również rozmowy z Państwowymi Zakładami 
Inżynieryjnymi w Warszawie w sprawie możliwości budowy nowych jednostek pływających.

Oba warianty planu obejmowały lata 1931—1934. Wariant maximum przewidywał wydatkowanie w tych 
latach na rozbudowę Flotylli Pińskiej kwoty 6.964.000 zł (z podsumowania tabel 6.907.000 zł) natomiast 
wariant minimum kwoty 5.406.000 zł (z podsumowania tabel 5.506.000 zł). Kwoty te zamierzano przeznaczyć 
na budowę i przebudowę jednostek pływających oraz zakup sprzętu i uzbrojenia5.

Tabela nr 2

Porównanie przedsięwzięć przewidywanych do realizacji we Flotylli Pińskiej 
w ramach wariantu maximum i minimum w latach 1931 — 1934

Źródło: CAW. Akta Szefa Sztabu Głównego. Tom 202, Zestawienie potrzeb materiałowych Flotylli Pińskiej z dnia 10.1 V. 1931 roku.

Lp. Rodzaj przedsięwzięcia

Program

maximum minimum

I 
Dyw.

II 
Dyw.

III 
Dyw.

Baza 
dowó
dztwo

I 
Dyw.

II 
Dyw.

III 
Dyw.

Baza 
dowó
dztwo

1. Monitory lekkie 2 2
2. Krypy artyleryjskie 6 3
3. Przebudowa kutrów uzbrojonych 4
4. C-k-em-y p. lotnicze kal. 13,2 mm 2 2 2 4 2 2 1
5. Przezbrojenie monterów gdańskich
6. Krypy balonowe —
7. Kutry uzbrojone 1 4 2 1
8. Monitory ciężkie 2 2
9. Kutry ciężkie 2 2

10. Kutry ciężkie rozpoznawcze 4 2
11. Kutry lekkie 3 3
12. Przebudowa monitorów „Kraków" i „Wilno"

na krypy — —
13. ' Krypy desantowe 1 1
14. Krypy mieszkalne 1 1 4 1
15. Armaty 105 mm Schneidera 4
16. Trałowce 6 6
17. Eskadra lotnicza 10 10
18. C-k-em-y p. lotnicze kal. 13,2 mm dla portu 3 3
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Wkrótce jednak dostrzeżono, że ani wariant minimum ani tym bardziej maximum nie odpowiadał możli
wościom budżetowym państwa. W związku z tym opracowano nowy bardziej realny projekt.

Plan rozbudowy Flotylli z 18.IV.1931 roku przewidywał wybudowanie dla niej szeregu nowych jednostek 
pływających, utworzenie pododdziału desantowego, dostarczenie samolotów i uzbrojenia.

W roku budżetowym 1931 /1932 zamierzano wybudować nowe kutry i dokonać przezbrojenia artylerii. 
Natomiast w roku 1932/1933 planowano zbudować monitor lekki, utworzyć kompanię desantową, a także 
wyposażyć jednostkę w samoloty. Całkowite koszty realizacji tego projektu miały się zamknąć w kwocie 
4.294 tys. zł.6.

Tabela nr 3

Zestawienie kosztów reorganizacji Flotylli Pińskiej 
według projektu z dnia 18.IV.1931 roku

Źródło: CAW. Akta Kancelarii Sztabu Głównego, Tom 42. Projekt organizacji Flotylli Pińskiej z dnia 18.IV.1931 roku, s. 11. 
* Gliser — ślizgacz miał być budowany z kredytów własnych.

Lp. Rodzaj planowanego przedsięwzięcia Ilość Koszty jedn. 
(tys. zł.)

Koszty ogólne 
(tys. zł.)

Odsetek kosztów 
(w %)

1. Kuter ciężki 2 250 500 12
2. Kuter średn 2 130 260 6
3. Kuter meldunkowy 6 75 450 10
4. Gliser* 6 4 24 1
5. Monitor lekki 1 600 600 14 .
6. Batalion desantowy ze sprzętem 1 900 900 21
7. Działa kal. 75 mm 6 150 900 21
8. Działa kal. 105 mm 2 180 360 8
9. Samoloty 6 50 300 7

Ogółem: 4294 100

Chociaż na początku lat trzydziestych oceniano, iż Flotylla Pińska jeszcze przez ok. 5—10 lat będzie 
mogła wykonywać zadania przed nią postawione (bez potrzeby rozbudowy — stanowisko Oddziału III 
Sztabu Głównego) to jednak już od 1931 roku z inicjatywy inspektora armii gen. K.Sosnkowskiego 
rozbudowywano tą jednostkę.

Zgodnie z opracowanym planem, przewidywano wybudowanie i wyposażenie jej w następujący sprzęt: 
— 3 kanonierki (krypy artyleryjskie) z których 2 były już na ukończeniu, 
— 4 kutry uzbrojone t. „Z", 
— 2 kutry ciężkie, 
— 6 kutrów uzbrojonych szybkobieżnych, 
— 2 kutry wyposażone w miotacze min, 
— 2 ciężkie monitory, 
— 6 trałowców, 
— 1 eskadrę lotniczą (zakupiono już 3 samoloty), 
— 1 krypę desantową, 
— 7 ckm-ów p. lot. t. Hotchkiss, 
— przebudowę kilku jednostek pływających7.

Wspomniany projekt został opracowany na konferencji odbytej w 1931 roku przy współudziale przed
stawicieli GISZ, MS Wojsk, i MW a następnie zatwierdzony przez szefa KMW.
Miał on być realizowany przez MW w miarę uzyskiwania kredytów. Zgodnie z tym dokumentem prze
widywano do 1938 roku wykonanie szeregu nowych przedsięwzięć.8
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Tabela nr 4

Plan rozbudowy Flotylli Pińskiej z 1931 roku

Źródło: CA IV, Akta Szefa Sztabu Głównego, Tom 24, Opracowanie w sprawie Flotylli Pińskiej z dn. 21.10.1936 r.

Lp. Przedsięwzięcia planowane Przdsięwzięcia realizowane Uwagi

1. Eskadra lotnicza (3 samoloty) Eskadra lotnicza (3 samoloty)
2. 3 kanonierki artyl. 2 kanon, art. i 1 kanon, obserwacyjna
3. 4 kutry uzbrojone 4 kutry uzbrojone
4. 2 kutry z miotaczami —
5. Przebudowa 2 kryp baz Przebudowa 2 kryp baz
6. 2 ciężkie monitory —
7. 2 ciężkie kutry „N“ 1 ciężki kuter „N"
8. 6 kutrów uzbrój. „S“ —

9. 2 krypy bazy 1 krypa baza
10. 6 trałowców bojowych 3 trałowce bojowe
11. 1 krypa desantowa —
12. Przebudowa 3 statków na dywizjonowe Przebudowa 2 statków na dywizjonowe statki „Gen. Sikorski1'

statki obrony przeciwlotniczej obrony przeciwlotniczej „Gen. Szeptycki"
„Het. Chodkiewicz"

13. 7 ckm t. Hotchkiss 7 ckm t. Hotchiss

Z powyższego zestawienia widać, że część pierwotnie planowanych zamierzeń do 1936 roku nie została 
zrealizowana, bądź ze względu na coroczne redukcje dezyderatów budżetowych MW, bądź też ze względu 
na zmianę zapatrywań na temat typów projektowanych jednostek, zadań i organizacji Flotylli Pińskiej.

Na początku 1933 roku opracowano kolejny, siedmioletni plan rozbudowy Flotylli Pińskiej. W ramach 
prac związanych z przebudową Flotylli Pińskiej wg tego programu przewidywano wydatkowanie kwoty 
5.322.000 zł.

Z sumy tej zamierzano przeznaczyć na budowę:

— Rzecznej Eskadry Lotniczej (REL) - 500 tys. zł (9,4%)
— trzech kryp artyl. po 126 tys. zł - 378 tys. zł (7,1%)
— czterech kutrów uzbrojonych po 64 tys. zł — 256 tys. zł (4,4%)
— dwóch kutrów z miotaczami po 64 tys. zł - 128 tys. zł (2,4%)
— przebudowę dwóch kryp-baz po 25 tys. zł - 50 tys. zł (0,9%)
— dwóch ciężkich monitorów po 750 tys. zł — 1500 tys. zł (28,2%)
— dwóch ciężkich kutrów „N“ po 238 tys. zł — 476 tys. zł (8,9%)
— sześciu kutrów uzbrojonych „S“ (szybkobieżnych) po 100 tys. zł - 600 tys. zł (11,3%)
— dwóch kryp-baz (dla oddziału rozpoznawczego) po 45 tys. zł - 90 tys. zł ( 1,7%)
— sześciu trałowców bojowych po 70 tys. zł - 420 tys. zł ( 7,9%)
— jednej krypy desantowej po 114 tys. zł — 114 tys. zł ( 2,1%)
— przebudowę ORP „Gen. Sikorski" — 80 tys. zł ( 1,5%)
— przebudowę ORP „Gen. Szeptycki" — 120 tys. zł ( 2,2%)
— przebudowę ORP „Hetman Chodkiewicz" — 120 tys. zł ( 2,2%)
— zakup siedmiu ckm-ów Hotchkissa podwójnych po 70 tys. zł. — 490 tys. zł ( 9,2%)
Z powyższego zestawienia wynika, iż największe kwoty miała pochłonąć budowa dwóch ciężkich mo
nitorów (28 %) oraz sześciu kutrów szybkobieżnych (11,3 %)9.

Jednak wkrótce koszty realizacji tego projektu wzrosły o ponad milion złotych (do 6.330.000 zł). Zmiany 
w kosztach realizacji poszczególnych przedsięwzięć zawiera poniższa tabela.
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Tabela nr 5

Koszty rozbudowy Flotylli Pińskiej według programu z 1933 roku 
(siedmioletniego)

Źródło: CAW, Akta KMW, Tom 444, Program rozbudowy Flotylli Pińskiej (zał. do pisma) z dnia 6.IV.1933 roku.

Lp. Rodzaj przedsięwzięcia
Koszty realizacji 

przedsięwzięcia w tys. zł.
Wydatki 

w %

1. Rzeczna Eskadra Lotnicza (REL) 500.000 7,9
2. 3 kanonierki po 170.000 tys. zł. 510.000 8.0
3. 4 kutry uzbrojone po 75.000,— 300.000 4,7
4. 2 kutry z miotaczami po 64.000,— 128.000 2,0
5. Przebudowa 2 kryp-baz po 25.000,— 50.000 0,8
6. 2 ciężkie monitory po 850.000,— 1.700.000 26,9
7. 2 ciężkie kutry „N“ po 449.000,— 898.000 14,2
8. 6 kutrów uzbrojonych „S" po 150.000,— 900.000 14,2
9. 2 krypy — bazy (dla oddz. rozp.) po 45.000,— 90.000 1,4

10. 6 trałowców bojowych po 70.000,— 420.000 6,6
11. 1 krypa desantowa 114.000 1,8
12. Przebudowa ORP „Gen. Sikorski" 80.000 1,3
13. Przebudowa ORP „Gen. Szeptycki" 120.000 1,9
14. Przebudowa ORP „Hetman Chodkiewicz" 120.000 1,9
15. 7 ckm t. Hotchkiss 400.000 6,3

RAZEM: 6.330.000 100,0

Na początku 1935 roku został opracowany kolejny plan rozbudowy Flotylli Pińskiej. Zgodnie 
z nim w latach 1935 — 1937 zamierzano wybudować bądź przebudować 10 jednostek pływających 
Flotylli Pińskiej w tym. m.in. 3 kutry uzbrojone typu „S" i 3 trałowce rzeczne (szybkobieżne).10

Tabela nr 6

Plan rozbudowy jednostek pływających Flotylli Pińskiej 
w latach 1935 — 1937 z dnia 14.1.1935 roku

Źródło: CAW, Akta KMW, Tom 309, Plan budowy jednostek Flotylli Pińskiej w latach 1935 — 1937 z dnia 14.1.1935 roku.

Lp. Typy jednostek pływających
Ilość 

jedno
stek

Wypor
ność

Stan 
załogi

Termin 
rozpocz. 
budowy

Termin 
zakoń
czenia 
budowy

Wyko
nawca

1. Kanonierka obserwacyjna 1 ok. 401 jak „Zawzięta" 
„Zuchwała"

w budowie 1X1935 WPMW 
w Pińsku

2. Trałowiec rzeczny 3 3x10t ok. 5 osób 
na 1 trał.

w budowie 1.VIII.1935 WPMW 
w Pińsku

3. Krypa baza mieszkalna 1 ok. 301 — w budowie 1.XI.1935 WPMW 
w Pińsku

4. Okręt sanitarny
ORP „Gen. Sosnkowski"

1 190t — przebud.rozp. 
się ok.1 .IV. 
1935

1 ,X.1935 WPMW 
w Pińsku

5. Monitor ciężki typu „MC" 1 130t 28 mar.
3 oficerów
13 podofic.

1.VI.1935 1 ,IV,1935 —

6. Kuter uzbrojony typu „S" 3 3*7t 6 osób 
na 1 kuter

1.VI.1935 1 .IV. 1936 —

Również „Memoriał o zadaniach MW, jej stanie i potrzebach" z 4.IX.1935 roku przywidywał wybudowanie 
w najbliższych latach 1 monitora ciężkiego (o wyporności 174 ton), 3 kutrów typu „S" i 3 trałowców (o wy
porności 8 ton).11
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W celu ustalenia dalszego programu rozbudowy Flotylli, opartego na wynikach studiów prowadzonych 
przez inspektora armii gen. dyw. K. Sosnkowskiego, dowódcę Flotylli i KMW, w grudniu 1935 roku odbyto 
kolejną konferencję na której postanowiono, że program rozwoju Flotylli będzie realizowany w pięciu 
kolejnych etapach rocznych:
I etap — 10 wodnosamolotów (wedtug nowego programu),

— 3 szybkobieżne kutry „S",
II etap — 1 monitor ciężki,

— 1 kanonierka obserwacyjna (wedtug nowego programu),
III etap — 3 trałowce,

— 1 kanonierka artyleryjska (według nowego programu),
IV etap — 1 monitor ciężki,

— 3 kutry szybkobieżne, „S",
V etap — 1 kuter ciężki „N“,

— 2 kutry zwiadowcze artyleryjskie (według nowego programu),
— przezbrojenie statku 3 dywizjonu (ORP „Gen. Szeptycki") na statek obrony przeciwlotniczej.

Wyniki tej konferencji zostały zatwierdzone przez szefa KMW z zastrzeżeniem, że realizacja programu 
będzie możliwa w zależności od zakresu redukcji budżetu MW.

Trzeba wspomnieć, że budżet Marynarki Wojennej na rok 1935/1936 wynosił ogółem 48 min. zł. Z tej 
kwoty zaledwie 8 % (4.000.000 zł) przeznaczano na rozwój Flotylli Pińskiej.

Większość budżetu MW — 87 % (41.500.000 zł) przeznaczano na budowę nowych jednostek pływają
cych i lotnictwa MW oraz ok. 5 % (2.500.000 zł) dla jednostek MW na wybrzeżu.12

Po raz kolejny nad rozbudową Flotylli obradowano we wrześniu 1936 roku. Wówczas to komisja ustaliła 
5-letni program rozbudowy tej jednostki, w ramach którego przewidywano realizację następujących przed
sięwzięć:

1) Utworzenie eskadry liniowej.
2) Utworzenie eskadry myśliwskiej.
3) Budowę 6 kutrów szybkobieżnych „S“.
4) Budowę 4 kanonierek o uzbrojeniu kal. 105 mm.
5) 1 kanonierki o uzbrojeniu kal. 100 mm.
6) 2 kanonierek obserwacyjnych.
7) 2 kutrów zwiadu artyleryjskiego.
8) 3 trałowców.
9) 3 statków dowodzenia.

10) 1 działko Boforsa p. lotn. kal.40 mm.
11) 15 ckm t. Hotchkiss kal. 13,2 mm.

Przewidywana eskadra myśliwska nie miała funkcjonować w ramach Flotylli, a jedynie znajdować się 
w rejonie działania tej jednostki. Realizacja planu miała się odbywać z uwzględnieniem ważności poszcze
gólnych przedsięwzięć.13

Ograniczony budżet MW nie stwarzał właściwych możliwości rozwoju poszczególnych jednostek funkcjo
nujących w ramach tej formacji.

O trudnościach i wewnętrznych tarciach jakie występowały w tej dzidzinie pisze w swoich wspomnieniach 
A. Potyrała:
...walka o budżet Marynarki była co roku niezwykle ciężka. Na tym tle doszło nawet w ostatnich latach przed 
wojną do pewnych tendencji odśrodkowych ze strony dowódcy Flotylli Rzecznej, kmdra Witolda Zajączkowskie
go, który w ramach MW nie miał zapewnionych właściwych możliwości budżetowych, natomiast uzyskiwał su
kurs finansowy ze strony GISZ, konkretnie ze strony gen. Kazimierza Sosnkowskiego, który był inspektorem 
armii na tamtejszym terenie. Ta odśrodkowa tendencja początkowo irytowała kontradmirała Swirskiego, z bie
giem zaś czasu skłonny on był zrzec się Flotylli Rzecznej, na rzecz wojsk lądowych, tym bardziej, że Flotylla ta 
stanowiła jedynie obciążenie budżetu marynarki, bez realnych możliwości, dysponujących szefa KMW, gdyż 
Flotylla, pod względem taktycznym podlegała dowództwu armii lądowej ,..“14.

Podsumowując dotychczasowe ustalenia w zakresie planów rozbudowy flotylli rzecznych II Rzeczy
pospolitej można stwierdzić, iż w całym tym okresie pomimo opracowania kilku programów rozbudowy 
jednostek — zostały one zrealizowane tylko w niewielkim zakresie. Oprócz pierwszego programu, który 
dotyczył lat dwudziestych wszystkie pozostałe obejmowały swoim zasięgiem dekadę lat trzydziestych.

Trzeba podkreślić, że na to, iż plany te stanowiły tylko wizję, jaki kształt i organizację jednostki rzeczne 
miały posiadać wpływały ograniczone możliwości państwa polskiego, zróżnicowane zapatrywania na rolę 
tych jednostek w przyszłych działaniach wojennych, a także spory dotyczące ich podporządkowania.
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' W tym miejscu należy przypomnieć, że w odniesieniu do Floty morskiej w latach międzywojennych realizowano zasadniczo dwa programy. Pierwszy 
z nich tzw. „mały program morski" opracowany w 1924 r. (realizowany od 1926) oraz drugi „6-letni program rozwoju Marynarki Wojennej" opracowany 
w 1936 r. (realizowany od 1937 r ).
St. Ordon, Polska Marynarka Woienna w latach 1918—1939. Problemy prawne i ekonomiczne. Gdynia 1966, s. 144—145.

2 W ramach rozbudowy Floty morskiej zamierzano w latach 1920—1929 wybudować 177 jednostki pływające różnych typów w tym m.in. 2 pancerniki. 6 krą
żowników, 28 niszczycieli (kontrtorpedowców) i 42 okręty podwodne
CAW. Akta KMW, Tom 271. 285 Plan utworzenia flotylli rzecznych w latach 1920—1929. oraz E. KOSIARZ, Nieznane plany rozbudowy Floty Polskiej, w: „Morze". 
1963. nr 1 s 23. Porównaj też S ORDON. Polska Marynarka Wojenna. .. s. 56—57.

3 S ORDON. Polska Marynarka Wojenna. .. s. 148.
4 CAW. Akta szefa Sztabu Głównego. Tom 73. Dezyderaty budżetowe MW na rok 1932/1933 z dnia 17.11.1931 r.. s. 3 i 4 (zał.)
" CAW, Akta Szefa Sztabu Głównego. Tom 202. Zestawienie potrzeb materiałowych Flotylli Pińskiej z dnia 10.IV.1931 r.

Jednakże rozwój Flotylli zarówno w ramach programu maximum jak i minimum był uzależniony od uzyskania dodatkowych kwot na ten cel. Potrzeby w tym 
zakresie przedstawia poniższe zestawienie.

Przewidywano również wymianę i uzupełnienie uzbrojenia (nie wyszczególnione w zestawieniu programu maximum):

Wg programu maximum Wg programu minimum

Zapotrzebowanie Pokrycie Zapotrzebowanie Pokrycie

6.964.000.— Zł 
(z podsumowania

Kredyty Flotylli 1 500.000.—
(po 500.000.— rocznie)

5.506.000 - zł Kredyty Flotylli
(z podsumowania Kredyty KMW

1.500.000,— zł
675.000,— zł

6 907.000 - zł) Kredyty KMW 925.000.— (na ckm) 5.406.000,— zł) Kredyty Sz. Gł. 485.000.— zł
Kredyty Sz. Gł.

Razem:

485.000.—
(chwilowo zaang aż o w.)

2.910.000,— zł

Razem: 2.660.000 — zł

Brak pokrycia wynosił — 4.054.000.— zł — ogółem. Brak pokrycia wynosił — 2.846.000.— zł. ogółem
Przy rozbiciu na 3 lata potrzebna była rocznie kwota 1.351.000,— zł. Przy rozbiciu na 3 lata potrzebna była rocznie kwota 950.000,—. W obu 

wariantach nie wliczono kosztów amunicji, które miały się zmieścić 
w ramach normalnych budżetów.

— armaty kal. 75 mm dalekonośne — 4 szt.
— haubice połowę wz 14/19 (zamiast haubic wz. 14) — 8 szt.
— ckm t. Hotchkiss (zamiast Maxima 08) — 76 szt.
— rkm t Browning wz. 28 — 30 szt.
— karabiny kbk PFK (zamiast kbk wz. 98) — 1100 szt.

Koszty opancerzenia kutrów i wymiany silników miały zmieścić się w kosztach przebudowy Flotylli

6 CAW. Akta Kancelarii Sztabu Głównego. Tom 42. Projekt organizacji Flotylli Pińskiej z dnia 18.IV.1931 r., s. 1—11.
’ CAW. Akta Kancelarii Sztabu Głównego. Tom 50. Referat Oddziału III Sztabu Głównego z dnia 1.XII.1932 r.
8 CAW. Akta Szefa Sztabu Głównego Tom 24. Opracowanie w sprawie Flotylli Pińskiej z dnia 21 .X.1936 r.
9 CAW Akta Kancelarii Sztabu Głównego, Tom 158, Ogólny wykaz robót związanych z przebudową Flotylli Pińskiej (wg planu siedmioletniego).

W 1933 r. stan prac związanych z rozbudową Flotylli Pińskiej przedstawiał się następująco:
Z przedsięwzięć, które zostały określone w siedmioletnim planie budżetowym KMW w roku budżetowym 1932/1933 miały zostać zrealizowane następujące 

inwestycje na łączną kwotę 1.255.000 zł:
— druga krypa artyleryjska, na którą preliminowano — 126.000,— zł
— cztery kutry uzbrojone, na które preliminowano — 226.000,— zł
— przebudowa 1 krypy — bazy, na którą preliminowano — 25.000,— zł
— był już ukończony 1 kuter ciężki t. „N" — 238.000.— zł
— zostały zakupione samoloty dla REL kosztem — 500.000.— zł
— zakupiono 2 pary podwójnych nkm-ów za — 140.000.— zł

Natomiast w budowie innych jednostek pływających nastąpiły przesunięcia. Nie rozpoczęto bowiem budowy:
— 1-go monitora ciężkiego, na który preliminowano kwotę — 244.000,— zł
— 1-ego trałowca, na który preliminowano kwotę — 70.000.— zł

Sumy, które były przeznaczone na te cele zostały zuzyte na budowę jednostek wyszczególnionych powyżej, gdyż kwoty pierwotnie przeznaczone na ten cel 
okazały się niewystarczające. Wyższe niż pierwotnie zakładano, okazały się koszty blach pancernych dla jednostek pływających (produkowane przez huty).

Z kwot jakie zostały przydzielone z budżetu rezerwy zaopatrzenia w roku 1931/1932 w wysokości 485.000,— zł zużyto:
— na budowę statków (dodatkowo) — 50.000.— zł
— na dopłatę za REL — 100.000.— zł
— na zakup 2 podwójnych nkm-ów (kal. 13,2 mm) — 140.000.— zł
— na budowę kutrów (dodatkowo) — 195.000.— zł

Sumę jaka została przydzielona w roku 1932/1.933 w wysokości 400.000 — zł zużyto na zakup REL Wobec powstałych różnic pomiędzy preliminarzem bu
dżetowym. a rzeczywistymi wydatkami szef KMW zamierzał wystąpić o dodatkowe kredyty w budżecie na rok 1933/1934
Zobacz: CAW. Akta Kanc Szt Głównego. Tom 158. Referat w sprawie realizacji planu reorganizacji Flotylli Pińskiej z 1933 r.. s. 1. 2.

10 CAW. Akta KMW, Tom 309, Plan budowy jednostek Flotylli Pińskiej w latach 1935—1937 z dn 1411935 r.
" CAW. Akta GISZ, Tom 1942. Memoriał o zadaniach MW, jej stanie i potrzebach z dn. 4.IX.1935 r.

Blisko połowę środków przeznaczonych na rozwój Flotylli zamierzano wydatkować już w pierwszym roku realizacji planu (w latach 1937/1938).
Planowano też budowę nowych obiektów na lądzie takich jak:

— koszary o kubaturze 16.500 m3 za kwotę 500 tys zł (po 250 tys. zł w latach 1937/1938 i 1938/1939).
— hangary lotnicze (1.250 m3) za kwotę 500 tys. zł (po 250 tys. zł w latach 1937/1938 i 1938/1939).

W ramach tego programu na zakup amunicji miano przeznaczyć blisko 400.000.— zł.
W związku z zamierzoną budową nowych jednostek pływających i przebudową starych, zachodziła potrzeba uzupełnienia ich personelu.

Ponieważ realizacja powyższego programu była rozłożona na okres 5 lat zachodziła konieczność zwiększenia części budżetu MW przeznaczonego dla potrzeb 
Flotylli w poszczególnych latach o następujące kwoty:

1937/1938 - 3 913 984,- zł
1938/1939 — 2.393 015 — zł
1939/1940 - 1 949904.— zł 
1940/1941 — 2 322.787.— zł 
1941/1942 — 1.706.499.— zł

23



Łącznie w latach 1937 — 1942 zachodziła potrzeba wyasygnowania dodatkowej kwoty dla Flotylli w wysokości 12.286 189.— zł.
Ilość jednostek pływających wg tego programu pozwalała na utworzenie dwóch dywizjonów bojowych podobnych do juz istniejących.

Ze względu na planowane wyposażenie Flotylli w dwie eskadry lotnicze zamierzano utworzyć stanowisko dowódcy lotnictwa, który miał być podporządkowany 
dowódcy Flotylli

Trzy trałowce, jako jednostki specjalnego przeznaczenia miały być wcielone do obecnie istniejącego oddziałi minowego Natomiast jeden statek dowodzenia 
miał być przekazany do jednego z istniejących już dywizjonów bojowych.

Budowę jednostek pławających zamierzano zlecić rzecznym stoczniom krajowym Uzbrojenie główne miało być również produkcji krajowej Jedynie uzbrojenie 
przecwlotmcze. którego nie produkowano w POtsce miało być zamówione za granicą (działa przeciwlotnicze Boforsa kaliber 40 mm. 1 szt — 105 tys zł oraz 
nkm-y tzw. Hotchkiss 1 szt — 50 tys. zł plus dodatkowo amunicja) Wśród sprzętu, który zamierzano zakupić poza granicami kraju były tez dalmierze (koszt 1 dal
mierza — 30 tys zł).

Dalsze prace badawcze prowadzone we Flotylli miały zmierzać do:
- ustalenia typu samolotu, na wzór którego miały być w kraju budowane maszyny dla eskadry liniowej.

— uzupełnienia sprzętu artyleryjskiego i brom podwodnej (miny rzeczne i trały rzeczne).
— kontynuowanie rozbudowy jednostek pływających Flotylli zgodnie z dotychczas ustalonymi kierunkami rozwoju.

Program ten został zaakceptowany przez szefa KMW i był traktowany jako program docelowy Jednak jego realizacja, jak stwierdzono, me mogła znacznie 
wyprzedzać niezbędnej rozbudowy obrony wybrzeża morskiego, baz i Floty morskiej, które w tym czasie były znacznie mniej zaawansowane niz rozbudowa 

Flotylli
Tamże

IJ Tamże.
Archiwum Muzeum MW w Gdyni, Sygn nr 32. Relacja A Potyraly. Wspomnienia dotyczące spraw Marynarki Wojennej, s. 51.



Kpi. mgr IRENEUSZ BIENIECKI

POGLĄDY NA ZASTOSOWANIE FLOTYLLI PIŃSKIEJ MW 
W DZIAŁANIACH BOJOWYCH I ICH UWARUNKOWANIA 

(1919 — 1939)

M
OŻLIWOŚCI użycia flotylli rzecznej Marynarki Wojennej na Polesiu w latach 1919 — 1939 byty 
uwarunkowane trzema zasadniczymi czynnikami: doktryną wojenną II Rzeczypospolitej, możliwoś
ciami ekonomicznymi państwa oraz specyfiką systemu wodnego tego obszaru.

Przy opracowaniu doktryny wojennej młodego państwa polskiego nawiązano do doświadczeń uzyska
nych w czasie niedawnej wojny z Rosją Radziecką a także ustaleń polsko — francuskiej konwencji woj
skowej z 21.11.1921 roku. Z upływem czasu, początkowo wyraźnie antyniemiecki charakter tej konwencji 
zaczął się zmieniać i zatracać swoje pierwotne oblicze. Pierwszym elementem świadczącym o kszatłtowaniu 
się podstaw nowej doktryny wojennej II Rzeczypospolitej było wystąpienie szefa sztabu generalnego WP 
gen. St. Hallera (na odprawie inspektorów armii) w dniu 27.VIII.1923 roku, w którym stwierdzono, że od 
dnia 1.IV.1924 roku Polska powinna być przygotowana do prowadzenia wojny z Niemcami lub ZSRR, bądź 
też obydwoma sąsiadami jednocześnie (formuła tzw. dwóch wrogów „R + N“).

Według tej doktryny-MW II Rzeczypospolitej miała stać na straży naszej granicy morskiej, co z góry 
stawiało ją na przegranej pozycji w stosunku do Niemiec i Rosji gdyż 1923 roku państwa te dysponowały 
największymi flotami na Bałtyku.

Pierwotne plany zmierzające do rozbudowy w ramach naszej MW — floty morskiej szybko okazały się 
nierealne i mało przystające do ograniczonych możliwości ekonomicznych państwa. Dlatego też Kierownictwo 
Marynarki Wojennej (KMW) nie chcąc stracić wyszkolonych kadr formacji powróciło do koncepcji roz
budowy flotylli rzecznych, które miały stać się swoistą przechowalnią dla personelu morskiego (na okres 
kryzysu). Jednostki rzeczne MW traktowano jako zasadnicze siły w ewentualnej wojnie z obu przeciw
nikami: Flotylla Wiślana z Niemcami, a Flotylla Pińska z ZSRR.

Takie rozwiązanie było zgodne z poleceniem Ministerstwa Spraw Wojskowych, które nakazywało KMW 
ograniczyć rozbudowę floty morskiej i skoncentrować się na rozwoju flotylli rzecznych, które traktowano 
jako „tańsze" jednostki MW.

Jednak z upływem czasu najwyższe czynniki państwowe i wojskowe zaczęły upatrywać głównego 
przeciwnika w Rosji Radzieckiej w związku z czym jesienią 1925 roku została rozwiązana Flotylla Wiślana, 
natomiast Flotylla Pińska przejęła po niej jednostki pływające.

Intensywna rozbudowa Flotylli Pińskiej nastąpiła od 1927 roku w związku z ponownym odtworzeniem 
radzieckiej Flotylli Dnieprzańskiej. Jedyna już wówczas flotylla rzeczna w polskiej MW (którą od 25.11.1927 
roku dowodził kmdr ppor. Witold Zajączkowski) zgodnie z planem działania na wschodzie miała wejść 
w skład armii „Polesie", a do jej głównych zadań miało należeć:

— zwalczanie flotylli rzecznej nieprzyjaciela:
— współdziałanie z wojskami lądowymi w pasie nadrzecznym;
— zwalczanie jego komunikacji rzecznej,
— osłona własnych transportów1
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Na decydującą rolę Flotylli Pińskiej w działaniach na Polesiu w końcu 1927 roku zwracał uwagę 
gen. J. Rybak:
... W trudnych warunkach działań na terenie poleskim, gdzie punktem wyjścia powinno być użycie jak 
najmniejszej ilości sił do utrzymania frontu bojowego. Flotylla Pińska odgrywać będzie bardzo poważną 
rolę. Teren poleski utrudnia bowiem i ogromnie ogranicza użycie artylerii, której ogień na całym szeregu 
obszarów może być dany jedynie z dział umieszczonych na statkach. Z tego więc względu Flotylla 
Pińska jest właściwie rezerwuarem ognia artylerii na głównych arteriach rzecznych Polesia. Przez umie
szczenie dział na statkach pancernych oraz wyposażenie tych ostatnich w dużą ilość broni maszynowej 
powstają jakby forty pancerne, szybko poruszające się w trudnym terenie poleskim, a potężnie wyposażone 
w środki walki ogmiowej (odwód ogniowy).

Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu w organa zwiadowcze i przesłaniające jak to motorówki, płatowce, 
hydroglisery itp. dzisiejsza Flotylla Pińska stanowi obecnie cenny element bojowy na dorzeczu Prypeci. 
Może bowiem ona z jednej strony niemal samodzielnie walczyć w obszarach, gdzie nie jest w stanie z racji 
błot i bezdroży przeniknąć własna piechota i artyleria z drugiej strony ten potężny rezerwuar ogniowy może 
wspierać działania własnej piechoty, szczególnie jeśli idzie o dostarczenie jej wsparcia artylerii, która 
o zaprzęgu konnym nie zawsze będzie mogła na Polesiu poruszać się za piechotą...
Reasumując: dla działań na Polesiu Flotylla Pińska jest pierwszorzędnym elementem walki, jest typową 
bronią walczącą, gdyż jej główne zadania polegają na bezpośrednim udziale w bitwie, czy to walcząc samo
dzielnie, czy też wspierając własną piechotę. Jej zadania inne, pomocnicze jak na przykład transportowe 
są bardzo ograniczone (Flotylla Pińska nie ma specjalnych transportów gdyż takowe wchodzą w skład 
żeglugi śródlądowej, związanej jak wszystkie inne służby transportowe z oddziałem IV i mogą być stosowane 
jedynie na polu walki dla doraźnego przewiezienia kilku jednostek piechoty) ... Jej zadanie jest bojowe, 
a nie techniczne. Nie przeszkadza to bynajmiej, że w niektórych wypadkach część Flotylli może zapewnić 
pomoc przy budowie mostów ,..“.2

Interesujące poglądy na temat wykorzystania Flotylli przedstawił (w dyskusji jaka się wywiązała na temat) 
w 1929 roku — gen. dyw. Juliusz Rómmel.
Według niego dla obrony Polesia w czasie przyszłych działań Polska będzie w stanie wyznaczyć pod
oddziały przedstawiające w najmniejszym wymiarze siły odpowiadające jednej dywizji piechoty. W takiej 
sytuacji Flotylla Pińska posiadająca w tym czasie artylerię składającą się z dział kal. 75 i 100 mm oraz 
15 działek kal. 37 i 47 mm stanowiła liczącą się siłę bojową.

Zdaniem gen. Rómmla, w takich warunkach operacyjnych i terenowych nie należało'używać pod
oddziałów Flotylli do wykonywania wypadów na tyły nieprzyjaciela (jak to pzewidywał gen. Rybak), ponieważ 
jego zdaniem wszelkie wypady zagrażały głównie własnym liniom komunikacyjnym.

Według niego głównym zadaniem Flotylli miało być współdziałanie z pododdziałami lądowymi, które 
gwarantowały zabezpieczenie jej dróg komunikacyjnych i odwrotnych.

Możliwości prowadzenia działań skrzydłowych przez Flotyllę na Polesiu gen. Rómmel uznał za utrudnione. 
Wpływ decydujący miał na to poziom wody, któy ograniczał pływanie monitorów zasadniczo do nurtu 
Prypeci bez możliwości pływania na jej dopływach. Dlatego gen. Rómmel za decydujące w przyszłej walce 
uznał właściwe wykorzystanie ognia arytleryjskiego Flotylli3.

Natomiast KMW pod koniec lat dwudziestych prezentowało pogląd, iż Flotylla Pińska me może być 
jednostką, której rola ograniczałaby się do funkcji transportowych. W jednym z dokumentów znajdujących się 
w CAW stanowisko w powyższej sprawie przedstawiono następująco:
„... Flotylla Pińska powinna mieć taką organizację i wyszkolenie aby mieć możność walki jednocześnie 
na rzece i na lądzie w rejonie Polesia. Co zaś dotyczy użycia Flotylli jako środka przewozowego to może 
to mieć miejsce tylko w sensie taktycznym tj. dostarczenie niewielkich oddziałów wojska do pewnych 
punktów, gdzie tego wymagają konieczności operacyjne w danej chwili. Transportowanie większych ilości 
wojsk w celach strategicznych (nie dla bezpośredniej współpracy z Flotyllą) byłoby skuteczniej i taniej 
zapewniane przez statki cywilne niż użycie do tego celu Flotylli ...4.

Z ograniczonych możliwości działania Flotylli Pińskiej zdawał sobie sprawę również dowódca DOK 
nr IX (w Brześciu nad Bugiem) gen. bryg. M. Trojanowski. W celu ich rozszerzenia skierował on w 1931 roku 
pismo do szefa Komunikacji Wojskowej Sztabu Głównego, w którym zawarł szereg postulatów dotyczących 
uregulowania dróg wodnych na obszarze Polesia.

Za najważniejsze zadanie uznał potrzebę udrożnienia drogi wodnej na trasie rz. Pina —- Kanał Królewski 
— rz. Muchawiec, dzięki czemu jednostki pływające Flotylli mogłyby w każdej chwili przepłynąć z Pińska 
do Brześcia nad Bugiem.

Według oceny gen. Trojanowskiego obecna baza Flotylli była położona zbyt blisko granicy (w linii prostej 
95 km) co nie stanowiło dla niej dostatecznego zabezpieczenia w przypadku konieczności wycofania 
własnych sił na zachód od Pińska. Wycofanie się jednostek pływających Flotylli było możliwe tylko w czasie 
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kilku wiosennych miesięcy przy wysokim stanie wody. W pozostałych miesiącach z powodu małej ilości 
wody bądź zamarznięcia rzek przemieszczenie się jednostek pływających Flotylli było niemożliwe.

Przeprowadzenie regulacji drogi wodnej na trasie Pińsk — Brześć miało zapewnić możliwość swo
bodnego pływania Flotylli przez cały okres wiosenno-letnio-jesienny. Realizacja tego przedsięwzięcia po
zwoliłaby na zabezpieczenie Flotylli w przypadku niepowodzenia w działaniach wojennych w rejonie Pińska 
oraz umożliwiałaby przerzucenie i użycie jednostek pływających Flotylli na innych rzekach.

Dlatego też proponowano rozbudować bazę zimową Flotylli w Brześciu n/Bugiem. Wyrażono obawy, 
iż w przypadku zimowej ofensywy wojsk radzieckich w kierunku na Pińsk, Flotylla nie będzie mogła przy 
zamarzniętych rzekach spełnić zadań, do których została przeznaczona. W sytuacji gdyby zimowanie Flotylli 
odbywało się w Brześciu jednostka ta byłaby w znacznie lepszym położeniu (mimo unieruchomienia przez 
lody), ze względu na większą odległość od granicy. Zgodnie z tą koncepcją Brześć spełniałby rolę bazy 
tylko w czasie zimy, bowiem z chwilą puszczenia lodów jednostki pływające wracałyby do swojej bazy 
letniej w Pińsku (uregulowaną drogą wodną).

W celu rozszerzenia obszaru operacyjnego działania Flotylli i zwiększenia możliwości jej wykorzystania 
gen. Trojanowski sugerował też potrzebę rozbudowy Kanału Ogińskiego, którego w aktualnym stanie moni
tory nie mogły o każdej porze roku przepłynąć oraz uporządkowanie śluz na rz. Szczarze5.

Działania Flotylli Pińskiej były również uzależnione od panujących na Polesiu warunków wodnych. Na tere
nach położonych na wschód od Pińska Flotylla mogła działać bez problemów tylko w okresie nawigacyjnym tj. 
przeważnie w czasie od 15.IV do miesiąca listopada (ok. 8 miesięcy).

Utrudnienia w nawigacji okrętów i statków Flotylli rzekami występowały najczęściej w okresie niskiego 
stanu wody, który trwał z reguły od 15 — 30 VII. do 15.IX. każdego roku (ok. 3 miesiące).

Przepłynięcie największych jednostek pływających Flotylli (o największym zanurzeniu) tj. okrętów i statków 
z Prypeci na Wisłę było możliwe tylko w okresie wysokiego stanu wody tj. od 15.IV. do 3O.V.) ok. 1,5 
miesiąca6.

Również inspektor armii — gen. dyw. K. Sosnkowski w połowie 1933 roku widział znaczne możliwości 
oddziaływania Flotylli Pińskiej na przebieg działań wojennych dzięki posiadanej artylerii.

Za główne zadania tej jednostki uznał:
— opanowanie szlaków żeglugi rzecznej na obszarze Polesia i zwalczanie sił nawodnych 

flotylli nieprzyjaciela;
— zapewnienie łączności taktyczno-operacyjnej obu brzegów dorzecza Prypeci oraz współ

działanie ogniowe artylerii Flotylli Pińskiej z oddziałami lądowymi7.
Warto dodać, iż Regulamin bojowy Flotylli Rzecznej obowiązujący od 1934 roku sprowadzał główne 
zadania tej jednostki do:

— panowania nad rzekami:
— współdziałania z oddziałami wojsk lądowych;
— transportowania pododdziałów wojsk lądowych.

Jednocześnie za obszar działania jednostki rzecznej uznano śródlądową sieć wodną oraz teren do niej 
przylegający, nad którym można było sprawować kontrolę poprzez artylerię Flotylli8.

W połowie lat trzydziestych działania Flotylli nadal uzależniono od przebiegu przyszłych operacji woj
skowych na Polesiu. Jednostka ta mogła być użyta do następujących działań bojowych:

— walki nawodnej mającej na celu zniszczenie flotylli przeciwnika;
— współpracy z własnymi siłami lądowymi poprzez wspieranie tych sił na lądzie ogniem 

artylerii (zarówno podczas natarcia jak i obrony):
— ubezpieczanie sił na lądzie w czasie odwrotu, wysadzania desantu i współdziałania w czasie 

tej akcji przerzucania odziałów lądowych przez rzeki oraz obrona przepraw;
— niszczenia umocnień nieprzyjaciela w pobliżu rzek i pasa przyległego;
— niszczenia linii komunikacyjnych nieprzyjaciela na rzekach;
— ubezpieczanie własnych linii komunikacyjnych na rzekach9.

Powyższe ustalenia dotyczące możliwości wykorzystania Flotylli Pińskiej w działaniach bojowych na 
Polesiu obowiązywały do 1939 roku.

Dzisiaj, istnienie jednostek wojskowych tego typu wydaje się być anachronizmem. Jednak w okresie 
międzywojennym Flotylle Rzeczne na tle rodzących się wówczas koncepcji zastosowania różnych rodzajów 
wojsk szybkich na polach walki przyszłej wojny nie budziły tylu kontrowersji. Niemniej już wówczas zdawano 
sobie sprawę z ograniczonych możliwości ich zastosowania. W konsekwencji przeważały jednak doświad
czenia wynikające z wojny z Rosją Radziecką, które zdaniem wielu decydentów potwierdziły potrzebę 
utrzymania Flotylli Pińskiej. Dopiero rok 1939 pokazał dobitnie, iż w nowoczesnej wojnie nie ma miejsca 
dla flotylli rzecznych.
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Kmdr dr JÓZEF K.SŁUGOCKI

TYMCZASOWE KURSY INSTRUKTORSKIE 
DLA OFICERÓW MARYNARKI WOJENNEJ 

(1921 - 1922)

WSTĘP

P
ROGRAMY budowy polskiej floty wojennej wraz z nowoczesnym zapleczem portowym z lat 1919 — 
1922 wskazywały na konieczność zapewnienia systematycznego dopływu wykwalifikowanych kadr 
oficerskich. Kmdr por. dypl. Stefan Frankowski, komendant Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej 
i Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej (1926 — 1929) w pierwszej historii obu szkół pisał:...bieg myśli

naszej marynarki... między innymi wytknął jako jeden z pierwszych zasadniczych punktów konieczność 
stworzenia szkoły..."1.

Ważność tego zadania i potrzebę jego szybkiego rozwiązania potwierdziło utworzenie Flotylli Wiślanej 
i Flotylli Pińskiej oraz pierwszych zespołów okrętów — Dywizjonu Ćwiczebnego i Dywizjonu Torpedowców. 
Już wtedy dal się odczuć niedobór młodych oficerów, odpowiednio przygotowanych do zajmowania niższych 
stanowisk służbowych2. Uwzględniając to. Departament Spraw Morskich (DSM) w opracowanym pod koniec 
lutego 1920 roku programie rozwoju marynarki wojennej pn. Zestawienie — wiosna 1920 roku planował 
utworzenie uczelni pod wstępnie sformułowanymi nazwami — szkoły wojennej morskiej lub szkoły morskiej3. 
Ze względu jednak na liczne trudności, które towarzyszyły organizacji i budowie Polskiej Marynarki Wojennej, 
powołanie szkoły kształcącej oficerów przerastało ówczesne możliwości Departamentu Spraw Morskich. 
W tej sytuacji zdecydowano się na doraźne, ale jedynie możliwe rozwiązanie — powołanie kursów dla 
oficerów. W pierwszej wersji wymienionego już Zestawienie... zaplanowano: kurs rzeczny dla oficerów, kurs 
morski i kurs mechaników, a w drugiej wersji (zatwierdzonej do realizacji) kurs rzeczny dla oficerów w termi
nie od 1 kwietnia do 1 października 1920 roku, kurs rzeczny dla oficerów i podchorążych w terminie od 1 ma
ja 1920 roku do 1 kwietnia 1921 roku, kurs morski dla gimnazistów (gimnazjalistów) w terminie od 1 września 
1920 roku do 1 kwietnia 1921 roku. Ponadto postanowiono wysłać za granicę w celu dokształcenia 10 ofice
rów w terminie od 1 czerwca 1920 roku do 1 kwietnia 1921 roku i 10 kadetów w terminie od 1 września 1920 
roku do 1 kwietnia 1921 roku oraz zatrudnić jako instruktorów 5 oficerów zagranicznych w terminie od 
1 września 1920 roku do 1 kwietnia 1921 roku4.
Ostatecznie zorganizowano dwa kursy oficerskie: „Kurs dla Oficerów Flotylli Rzecznej"5 i „Tymczasowe 
Kursy Instruktorskie dla Oficerów Marynarki Wojennej" (TKI) w 1921 roku.

W świetle zebranych materiałów archiwalnych, działalność Tymczasowych Kursów Instruktorskich zasłu
guje na pełniejsze niż dotychczas omówienie, podniesienie ich znaczenia i uchronienie od zapomnienia. 
Z całą pewnością należy uznać, że umożliwiły one zebranie pierwszych doświadczeń organizacyjno-peda- 
gogicznych oficerom zaangażowanym w tworzenie podstaw polskiego wojskowego szkolnictwa morskiego. 
Bezpośrednio z TKI wzięła swój początek Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej (OSMW), powołana do życia 
1 października 1922 roku.

Zamiarem autora jest omówienie powstania, organizacji i bazy dydaktycznej Tymczasowych Kursów 
Instruktorskich dla Oficerów Marynarki Wojennej. Opracowanie może służyć wzbogaceniu tradycji wojsko
wego szkolnictwa morskiego, a szczególnie rodowodu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Wester
platte, która poprzez swoje poprzedniczki — Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej (1955 — 1987), Oficerską 
Szkolę Marynarki Wojennej (1946 — 1955), Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej w kraju (1928 —
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1939) oraz w Wielkiej Brytanii (1939 — 1945) i wreszcie wspomnianą Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej 
(1922 — 1928), sięga swoimi korzeniami do Tymczasowych Kursów Instruktorskich dla Oficerów Marynarki 
Wojennej. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, że dowódca TKI. wówczas kmdr ppor. Adam Mohuczy 
i kierownik naukowy kmdr ppor. Włodzimierz Steyer, po wielu latach służby, byli dowódcami Marynarki 
Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej.

ŹRÓDŁA DO HISTORII TYMCZASOWYCH KURSÓW INSTRUKTORSKICH

Zagadnienie działalności TKI najpełniej dotąd omówił Czesław Ciesielski w pracy pt. Szkolnictwo 
Marynarki Wojenne! w latach II Rzeczypospolitej. Uczynił to jednak w takich rozmiarach oraz z taką 
szczegółowością faktograficzną, na ile było to konieczne do przedstawienia początków wojskowego szkol
nictwa morskiego w okresie międzywojennym6.

Podstawę źródłową do prezentowanego artykułu stanowią dokumenty znajdujące się w Centralnym 
Archiwum Wojskowym (CAW) w Warszawie. Wchodzą one w skład zespołu akt Departamentu Spraw 
Morskich i Kierownictwa Marynarki Wojennej (sygn.: CAW.1.300.21) i kolekcji rozkazów Kierownictwa 
Marynarki Wojennej (sygn.: CAW.I.340). W wymienionych zespołach dokumentów, informacje dotyczące TKI 
są rozproszone i, jak się wydaje, niekompletne. Szczególną natomiast wartość badawczą posiada kolekcja 
rozkazów Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej (sygn.: CAW.I.340.74.) w składzie akt szkolnictwa 
wojskowego II Rzeczypospolitej. Znajduje się w nich 47 rozkazów (komplet) dowódcy Tymczasowych 
Kursów Instruktorskich, wydawanych od 19 marca 1921 roku do 10 marca 1922 roku7.
Oprócz dokumentów źródłowych i wspomnianej książki Cz. Ciesielskiego wykorzystano informacje dotyczące 
Kursów z artykułu S. Frankowskiego8.

NAZWA KURSÓW

W tekście artykułu konsekwentnie używa się nazwy Tymczasowe Kursy Instruktorskie dla Oficerów 
Marynarki Wojennej, pomimo że w wykorzystywanych dokumentach i opracowaniach spotyka się często
kroć inne nazwy, jak np.: Tymczasowe Instruktorskie Kursy, Tymczasowe Instruktorskie Kursy dla Oficerów 
Marynarki , Tymczasowe Kursy Oficerskie. Tymczasowe Kursy dla Marynarki Wojennej, Tymczasowe In
struktorskie Kursy Oficerskie, Tymczasowe Kursy dla Oficerów Marynarki Wojennej, Kursy Instruktorskie dla 
Oficerów Marynarki Wojennej, Instruktorskie Kursy dla Oficerów Marynarki Wojennej, Kursy dla Oficerów 
w Toruniu. Za formalną podstawę używania tej nazwy uznano rozkazy dowódcy (dowództwa) Kursów, 
w których od 19 marca do 19 października (rozkazy od nr 1 do nr 24) systematycznie wymienia się nazwę 
„Tymczasowe Kursy Instruktorskie dla Oficerów Marynarki Wojennej", pomimo że w rozkazie szefa Depar
tamentu Spraw Morskich o utworzeniu Kursów sformułowano nazwę „Tymczasowe Instruktorskie Kursy dla 
Oficerów Marynarki Wojennej". W kolejnych rozkazach, tzn. od 22 października 1921 roku do 2 marca 
1922 roku (rozkazy od nr 25 do 37 i od nr 1 do nr 11) używano skróconej nazwy „Kursy dla Oficerów 
Marynarki Wojennej": od 17 marca do 23 maja 1922 roku (rozkazy od nr 12 do 18) stosowano nazwę 
„Oficerska Szkoła Marynarki", a od 1 czerwca 1922 roku (rozkaz nr 19) zaczęto używać nazwy „Oficerska 
Szkota Marynarki Wojennej", którą ostatecznie usankcjonowano 1 października 1922 roku.

S. Frankowski nazwał Tymczasowe Kursy Instruktorskie pierwszą w Polsce Szkołą Marynarki Wojennej 
...z tytułem Tymczasowe Kursy Instruktorskie dla Oficerów Marynarki Wojennej". Według niego „Z czasem 
Szkoła owa miała przeistoczyć się w szkołę stałą z zadaniem zaopatrywania naszej przyszłej marynarki 
w personel oficerski".

Z przeglądu rozkazów wynika, że Departament Spraw Morskich szybko i zdecydowanie odchodził 
od nazwy „Tymczasowe Kursy Instruktorskie" i od kształcenia kursowego do systematycznego kształcenia 
oficerów w warunkach szkolnych. S. Frankowski uznał także przeistoczenie się Tymczasowych Kursów 
w stałą szkołę za „... konieczną i racjonalną drogę ,.."9.

UTWORZENIE I ZADANIA TYMCZASOWYCH KURSÓW INSTRUKTORSKICH

Przygotowania do utworzenia kursów dla oficerów morskich rozpoczęto w połowie lutego 1921 roku10 
W dniu 15 marca 1921 roku ukazał się rozkaz szefa Departamentu Spraw Morskich kontradmirała 
Kazimierza Porębskiego o następującej treści: „Z dniem 20 marca 1921 roku zostają otwarte Tymczasowe 
Instruktorskie Kursy dla Oficerów Marynarki Wojennej w Toruniu../'11.
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Podstawowym dokumentem normującym działalność Kursów był „Statut Tymczasowych Kursów Instruk
torskich dla Oficerów Marynarki Wojennej"12. Obowiązywał on do wiosny 1922 roku. Po jego unieważnieniu 
wprowadzono nowy statut z myślą o przyszłej, stałej szkole oficerskiej13.

Zadaniem Kursów było:
— przyśpieszone przeszkolenie najmłodszych stopniem oficerów rekrutujących się z flot wojen

nych byłych państw zaborczych (przede wszystkim z Rosji), którzy uzyskali stopień oficerski 
z dodatkiem „czasu wojennego";

— umożliwienie uzyskania stopnia oficerskiego podchorążym marynarki wojennej, którzy ze 
względu na wojnę nie ukończyli wojskowych uczelni morskich byłych państw zaborczych 
(przede wszystkim Rosji)":

— przekwalifikowanie oficerów wojsk lądowych i marynarki handlowej, którzy wyrazili chęć 
służby zawodowej w marynarce wojennej14;

— ujednolicenie wyszkolenia oficerów młodszych dla potrzeb rozwijającej się Polskiej Marynarki 
Wojennej15.

DOWÓDZTWO I ADMINISTRACJA TYMCZASOWYCH KURSÓW INSTRUKTORSKICH

Organizację i uruchomienie Tymczasowych Kursów Instruktorskich szef Departamentu Spraw Morskich 
zlecił kmdr ppor. Adamowi Mohuczemu, mianując go od 17 lutego 1921 roku dowódcą Kursów. Pozostawał 
on jednocześnie przez pewien czas kierownikiem Wydziału Szkolenia Sekcji Personalno-Szkolnej DSM16. 
Poprzednio, od 16 października 1920 roku, zajmował stanowsiko naczelnika Kursu Oficerów Rzecznych17.

Na prośbę A.Mohuczego szef Departamentu Spraw Morskich utworzył stanowisko kierownika nauko
wego Kursów, na które wyznaczył od 1 maja 1921 roku kmdr ppor. Włodzimierza Steyera, przenosząc go 
z Dywizjonu Torpedowców18. Po nim, od 1 czerwca 1922 roku pełnił tymczasowo obowiązki kierownika 
naukowego kmdr por. inż. Fryderyk Dyma19.

Kierownik naukowy wykonywał obowiązki nieetatowego zastępcy dowódcy TKI. Do czasu ustanowienia 
stanowiska kierownika naukowego, funkcję nieetatowego zastępcy dowódcy TKI sprawował wykładowca 
praktyki morskiej.

Pełniącym obowiązki adiutanta Tymczasowych Kursów Instruktorskich został ppor. mar. Stefan Gebethner, 
referent Wydziału Szkolnego Sekcji Personalno-Szkolnej DSM, a następnie słuchacz pierwszego kursu20. 6 
lipca 1922 roku obowiązki adiutanta TKI objął ppor. Kazimierz Napieralski, przeniesiony z ORP „Komendant 
Piłsudski"21.

Dowódca, kierownik naukowy i adiutant stanowili dowództwo Tymczasowych Kursów Instruktorskich 
dla Oficerów Marynarki Wojennej.

Organem doradczym dowódcy Kursów było Zgromadzenie Ciała Nauczycielskiego (rada pedago
giczna). W skład Zgromadzenia wchodzili wszyscy wykładowcy, a jego przewodniczącym był dowódca 
Kursów. Do zadań Zgromadzenia należało rozpatrywanie bieżących problemów pedagogicznych (m. in. 
ocena postępów słuchaczy w nauce, wydawanie orzeczeń o ich przydatności do dalszej nauki22) oraz 
„ważnych spraw o charakterze ogólnym". Terminy i miejsce posiedzeń Zgromadzenia były podawane 
w rozkazach dowódcy TKI23. Postanowienia Zgromadzenia Ciała Nauczycielskiego zatwierdzał szef Depar
tamentu Spraw Morskich, a po zmianie nazwy — szef Kierownictwa Marynarki Wojennej (od 28 kwietnia 
1922 roku).

W celu omówienia spraw służbowych Tymczasowych Kursów Instruktorskich, dowódca organizował 
odprawy oficerskie24.

Dowódca Kursów był zobowiązany do składania szefowi DSM (KMW) miesięcznych sprawozdań z prze
biegu szkolenia.

W skład personelu pomocniczego dowództwa Kursów, początkowo wchodzili: podoficer administracyjny, 
który jednocześnie pełnił obowiązki szefa kompanii Kursów, palacz centralnego ogrzewania i 5 ordynansów25. 
Z biegiem czasu administracja i obsługa Kursów powiększała się, następował jej podział i specjalizacja, 
zmieniały się nazwy stanowisk i zakresy obowiązków. Utworzono kancelarię Kursów w składzie: szef 
kancelarii, pisarz (marynarz) i maszynistka oraz administrację i zarząd gmachu Kursów w składzie: kierownik 
administracji, który pełnił jednocześnie obowiązki szefa kompanii Kursów, pomocnik administracyjno- 
dworowy, pomocnik odpowiedzialny za sprawność centralnego ogrzewania, palacz centralnego ogrzewania, 
kucharz, dwóch marynarzy do obsługi Kursów oraz dwóch etatowych ordynansów dowódcy i kierownika 
naukowego Kursów.
Do obowiązków kierownika administracji (administratora) należały ogólne sprawy administracyjne, nadzór 
nad porządkiem w gmachu szkolnym i jego inwentarzem oraz wszystkie powinności wynikające z funkcji 
szefa kompanii. Pomocnik administracyjno-dworowy dbał o ogród szkolny, o czystość podwórza i odcinka 
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ulicy, przy której znajdowały się zabudowania szkolne, o dostawę węgla do ogrzewania budynku, jego 
składowanie i racjonalne zużycie. Wykonywał on też niektóre prace administracyjno-biurowe. Ponadto był 
odpowiedzialny za stan i funkcjonowanie centralnego ogrzewania, a przede wszystkim kotłów i przewodów 
rurowych26.

W listopadzie 1921roku etat Tymczasowych Kursów Instruktorskich dla Oficerów Marynarki Wojennej 
przedstawiał się następująco:

1, Dowódca Kursów (kmdr — kmdr por.).
2. Kierownik naukowy (kmdr por. — kmdr ppor.).
3. Adiutant Kursów (kpt. mar. — por. mar.).
4. Oficer kursowy (kpt. mar. — por. mar.).
5. Szef kancelarii (urzędnik X i XI rangi).
6. Maszynistka (urzędnik X — XII kategorii płacowej).

13. Dla obsługi
14. Rzemieślnik
15. Rzemieślnik
16. Rzemieślnik
17. Rzemieślnik

Kursów (mat).
(st. mar.).
(st. mar.).
(st. mar.).
(st. mar.)27.

7. Podoficer broni (bsm. sztab.).
8. Instruktor specjalista (bsm. sztab.).
9. Kreślarz (bosmanmat).

10. Dla obsługi Kursów (bsm.).
11. Dla obsługi Kursów (bosman mat).
12. Dla obsługi Kursów (bosman mat).

Pod względem gospodarczym Tymczasowe Kursy Instruktorskie podlegały Komisji Gospodarczej Kadry 
Marynarki Wojennej28, a od 15 października 1921 roku Flotylli Wiślanej29.

LOKALIZACJA KURSÓW
Tymczasowe Kursy Instruktorskie dla Oficerów Marynarki Wojennej umiejscowiono w Toruniu. Zdecydo

wało o tym prawdopodobnie kilka czynników. Przede wszystkim to, że nie było miejscowości na wybrzeżu, 
która by spełniała rolę wojskowej bazy morskiej, skupiającej główne siły powstającej Marynarki Wojennej 
z jej dowództwem i sztabem, zapleczem administracyjnym i kulturalnym. Niewielkie wybrzeże objęte w posia
danie przez państwo polskie w 1920 roku było biedne i nie zagospodarowane. Natomiast Toruń był wówczas 
siedzibą Kadry Marynarki Wojennej i Flotylli Wiślanej, stacjonowała tam liczna grupa oficerów, podoficerów 
i marynarzy po demobilizacji Pułku Morskiego. To miasto o pięknej historycznej przeszłości, ośrodek admi
nistracyjny, kulturalny i naukowy Pomorza, było siedzibą Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII, Powiatowej 
Komendy Uzupełnień, wielu szkół i jednostek wojskowych. Istniała tam atmosfera sprzyjająca wychowaniu 
wojskowemu oraz szerokie możliwości zatrudnienia wykładowców przedmiotów ogólnowojskowych i ogólno
kształcących. Ponadto odległość Torunia od dwóch ówczesnych ośrodków Marynarki Wojennej — Warsza
wy I Pucka, była prawie jednakowa, co w pewnym stopniu ułatwiało dojazd specjalistów — wykładowców 
wojskowych przedmiotów morskich30.

Władze miejskie Torunia przeznaczyły w 1921 roku na siedzibę Tymczasowych Kursów Instruktor
skich budynek przy ul. Fredry 12. Była to willa, w której przed pierwszą wojną światową mieściło się nie
wielkie garnizonowe kasyno niemieckie, a po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, mieszkał w niej 
wojewoda pomorski3’. W budynku tym oprócz pomieszczeń dydaktycznych urządzono gabinet dowódcy, 
kancelarię, jadłodajnię, którą w godzinach wieczornych zamieniano w salę odczytową, kuchnię, szatnię 
i ubikacje. Przy budynku znajdowały się podwórze i ogród. Warunki kwaterunkowe były jednak trudne i nie 
odpowiadały wymaganiom szkoleniowym i wojskowym. Brakowało przede wszystkim internatu dla słu
chaczy. Mieszkali oni w kwaterach prywatnych32.

Dzięki usilnym staraniom dowódcy Kursów, wspartych przez szefa Departamentu Spraw Morskich, 
Dowództwo Okręgu Korpusu Vlll'i Komendę Obozu Warowego w Toruniu, 24 lutego 1922 roku. Tymczasowe 
Kursy Instruktorskie ulokowano w jednopiętrowym budynku na lewym brzegu Wisły przy ul. Nad Starą Wisłą 
(Toruń II), w pobliżu dworca kolejowego33.
Budynek ze względu na konstrukcję i rozplanowanie pomieszczeń nosił charakter willi letniej, w której do 
zakończenia I wojny światowej znajdowało się niemieckie kasyno garnizonowe dla wojska kwaterującego 
na lewym brzegu Wisły. Według oceny dowódcy Kursów, złożonej szefowi Kiernictwa Marynarki Wojennej 
26 kwietnia 1922 roku „Gmach ten był bardzo zapuszczony i wymaga gruntownego remontu. Sumy zaś 
wyasygnowane na utrzymanie gmachu są znikomo małe (2 do 2,5 tysiąca mkp. kwartalnie). Pomimo to 
udało się doprowadzić do względnego porządku gmach wewnątrz i zewnątrz; wszystkie szyby i okna są 
wstawione i rozpoczął się konieczny remont sal i ubikacji. Teren dookoła gmachu został obsiany i obsadzony, 
lecz intendentura odmówiła wydać lub wyasygnować na to odpowiednią sumę"34.
Dla potrzeb Kursów urządzono na parterze: oprócz pomieszczeń dydaktycznych, pokój nauczycielski, 
pomieszczenie dla oficera inspekcyjnego, szatnię, pomieszczenie dla służby kuchennej, pomieszczenie dla
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dzierżawcy kasyna i bufetu, a na pierwszym piętrze: pokój gościnny, pokój dla bosmanów, adiutanturę 
i kancelarię, salę podoficerską, gabinet dowódcy i dwie sale marynarskie35. „Byt to krok naprzód — jak 
stwierdza) S. Frankowski — Szkota uzyskała swój własny gmach,..."36.
Pomimo wyraźnej poprawy warunków kwaterunkowych, w dalszym ciągu nie było internatu dla rosnącej 
liczby słuchaczy. Brakowało sali gimnastycznej i pomieszczeń na gabinety specjalistyczne. Typ zajmowa
nego budynku uniemożliwiał jego rozbudowę"... i nigdy się nie da urządzić", jak twierdził w sprawozdaniu 
o stanie Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w 1924 roku jej komendant kmdr Witold Panasewicz37. 
W budynku tym jednak Tymczasowe Kursy Instruktoskie zakończyły swoją działalność i przekazały go 
Oficerskiej Szkole Mayrynarki Wojennej, której służył do 1925 roku38.

BAZA DYDAKTYCZNA KURSÓW

Wraz z rozpoczęciem zajęć dydaktycznych dowództwo Kursów pojęło energiczne starania zmierzające 
do utworzenia i systematycznego wzbogacania bazy szkoleniowej. W krótkim czasie dzięki wysiłkom do
wódcy Tymczasowych Kursów Instruktorskich kmdr ppor. A. Mohuczego, kierownika naukowego kmdr ppor. 
W. Steyera i kadry dydaktycznej stworzono podstawy bazy szkoleniowej do kształcenia oficerów marynarki 
wojennej w systemie kursowym. Nie była to jednak praca łatwa.

Do połowy 1922 roku Tymczasowe Kursy Instruktorskie nie posiadały własnego szkolnego sprzętu 
kwaterunkowego („inwentarza") i musiały korzystać z wypożyczonego sprzętu. Był to ewidentny przkład 
niewłaściwego stosunku Intendentury Kierownictwa Marynarki Wojennej do potrzeb TKI.
Brakowało różnego rodzaju specjalistycznych przyrządów, modeli, schematów, podręczników, instrukcji 
i regulaminów niezbędnych w procesie kształcenia. Słuchacze nie posiadali indywidualnych przyborów 
szkolnych — ołówków, linijek, ekierek, kątomierzy i zeszytów. Dowództwo Kursów miało kłopot ze sporządze
niem planu finansowego (etatu materiałowego") na wydatki związane z budową bazy dydaktycznej, gdyż 
jak tłumaczył kmdr ppor. A. Mohuczy „... ułożenie jego jest nadzwyczaj utrudnione z powodu ciągłych zmian 
potrzeb wyszkolenia, które zawczasu w teraźniejszych warunkach przewidzieć trudno, następnie z powodu 
ciągłych zmian cen rynkowych etat własny teraz może okazać się zupełnie nieaktualny, gdy zostanie on 
zatwierdzony i będą otrzymane kredyty"39.

Usilne starania dowództwa i wykładowców Tymczasowych Kursów Instruktorskich doprowadziły do tego, 
że w budynku szkolnym w Toruniu przy ul. Fredry 12, w którym mieściły się Kursy od marca 1921 roku 
do lutego 1922 roku, urządzono dwie sale audytoryjne (dla młodszego i starszego kursu), biliotekę i salę 
odczytową. Po zmianie lokalizacji Kursów, w budynku przy ul. Nad Starą Wisłą, w bardzo krótkim czasie (od 
lutego do października 1922 roku) urządzono dwie sale audytoryjne, salę odczytową, bibliotekę, modelarnię 
i kreślarnię40.

Dzięki staraniom wykładowców „Artylerii morskiej" w listopadzie 1921 roku wproawdzono do ćwiczeń 
w kierowaniu ogniem pojedynczego działa „przyrząd Dłusskiego" wraz z opisem autorstwa kmdr. ppor. 
W.Steyera pt. Artyleryjski przyrząd Dłusskiego

Niezbędne przyrządy gimnastyczne postanowiono zakupić za 700 tys. mkp. pochodzących z honorariów 
autorskich wykładowców Tymczasowych Kursów Instruktorskich.

W czerwcu 1921 roku dowódca TKI powierzył opiekę nad zbiorem pomocy dydaktycznych instruktorowi 
specjaliście chor. mar. Leonowi Siwkowi. Pełnił on etatowo obowiązki kierownika kancelarii TKI, a ponadto 
był kierownikiem „Wydawnictwa skryptów" i bibliotekarzem. Od 22 października 1921 roku opiekunem 
zbioru pomocy szkoleniowych Kursów został bsm Józef Dubiela, a stanowisko szefa kancelarii Tym
czasowych Kursów Instruktorskich objął bsm. Bronisław Patan.
Do obowiązków opiekuna zbiorów dydaktycznych należało:

— gromadzenie, zakupy i przywożenie pomocy szkolnych;
— znakowanie pomocy dydaktycznych:
— inwentaryzacja pomocy szkolnych;
— dbałość o sprawność przyrządów nawigacyjnych, astronomicznych itp. oraz ich konserwacja;
— opieka nad chronometrami szkolnymi;
— udostępnianie pomocy dydaktycznych41.

W maju 1922 roku, mając na względzie rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w Oficerskiej Szkole Marynki 
Wojennej (od 1 października 1922 roku), Dowódca TKI zwrócił się z prośbą do szefa Kierownictwa Marynarki 
Wojennej o spowodowanie zaopatrzenia Kursów w następujące pomoce szkoleniowe: instrumenty i urządze
nia nawigacyjne i astronomiczne, niektóre techniczne urządzenia okrętowe lub ich modele, bloki, haki, 
klamry oraz wzory wszystkich lin używanych na okrętach i w portach marynarki wojennej, ok. 30 m sznura 
o grubości 1,5 cm w celu sporządzenia wzorów węzłów marynarskich, maszty sygnalizacji elektrycznej, klucz
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Mors'a, reflektory i lampy okrętowe, przewody elektryczne, komplet flag i bander, globus gwieździsty 
nautyczny, „sztuczne horyzonty", kompas porównawczy, kompas szalupowy, anemometr oraz chociażby 
jeden egzemplarz Nautical Almanach w języku angielskim. Kmdr ppor. A. Mohuczy prosit także o dostar
czenie podstawowych urządzeń, przyrządów i przyborów niezbędnych do utworzenia „najprostrzego na razie 
gabinetu do skutecznego prowadzenia zajęć z elektrotechniki".

W celu jak najlepszej realizacji programu nauczania „praktycznej artylerii" szkolenia strzeleckiego 
dowódca Tymczasowych Kursów Instruktorskich podjął starania o przydzielenie dla Kursów: 1 armaty 
37 mm z ORP „Komendant Piłsudski", 1 karabinu maszynowego, 1 karabinu angielskiego, po 2 naboje 
każdego kalibru w celu wykonania z jednego naboju przekroju oraz próbki najrozmaitszych prochów i ma
teriałów wybuchowych.
W odpowiedzi na prośbę dowódcy TKI, szef Kierownictwa Marynarki Wojennej zobowiązał do pomocy 
w tworzeniu bazy dydaktycznej i jej systematycznego uzupełniania szefów: Wydziału Intendentury, Wydziału 
Służby Technicznej. Wydziału Organizacyjno-Mobilizacyjnego I Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej 
oraz dowódców dywizjonów okrętów, komendantów portów wojennych i kierowników warsztatów tech
nicznych42.
Decyzja wiceadmirała K. Porębskiego nie miała charakteru formalnego. Kierowane przez niego Departament 
Spraw Morskich, a następnie Kierownictwo Marynarki Wojennej poszukiwały pomocy dydaktycznych i dos
tarczały je bezpośrednio do Tymczasowych Kursów Instruktorskich43. O niewywiązaniu się wymienionych 
szefów, dowódców i kierowników z nałożonego na nich zadania, szef KMW polecił dowódcy Kursów „nie
zwłocznie o tym meldować". Przy tym, jak się wydaje, obowiązywało zastrzeżenie szefa Służby Technicznej 
KMW gen. ppor. inż. Michała Borowskiego"..., że można dać do użytku Szkoły tylko to, co nie jest do zużyt
kowania na okrętach, nowych zaś i dobrych rzeczy dać nie można"44.

Pomoce dydaktyczne dostarczone do TKI były komisyjnie przyjmowane i ewidencjonowane.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICTWA SKRYPTÓW
Ze względu na zupełny brak skryptów i podręczników w języku polskim do nauki przedmiotów specja

listycznych46 wykładowcy i słuchacze Kursów byli zobowiązani do opracowywania skryptów. W tym celu 
mogli korzystać z bezpłatnych usług maszynistki TKI w dnie powszechne od godz. 16:00 do godz. 18:00 
„...dlatego, aby dany słuchacz, który opracowuje skrypt nie tracił wykładów, aby godzinach poobiednich 
wyjyśnił maszynistce taką część roboty, żeby mogła ona dnia następnego samodzielnie pracować w go
dzinach rannych"46.

Produkcją skryptów w Tymczasowych Kursach Instruktorskich zajmowało się Wydawnictwo skryptów 
na czele którego stał etatowy kierownik. Do jego obowiązków początkowo należało:

— usuwanie wszelkich błędów językowych i innych braków w rękopisach skryptów,
— powielanie skryptów w 20 egzemplarzach, 
— nadzór nad wszelkimi pomocami dydaktycznymi, 
— zorganizowanie i nadzór nad kreślarnią.

Wydawnictwo skryptów posiadało na swoim wyposażeniu powielacz „Jup"47.
Wydawanie skryptów i podręczników przez TKI we własnym wydawnictwie było koniecznością, gdyż 

opiniowanie (recenzowanie), drukowanie, zatwierdzanie i przesyłanie wykonywanych skryptów przez Oddział 
III Sztabu Generalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych trwało miesiącami. Np. według relacji kmdr ppor. 
A. Mohuczego z maja 1922 roku, skrypty z astronomii i morskiej praktyki, które wysłano w 1921 roku 
do wymienionej instytucji   dotychczas nie tylko nie są wydane, ale nawet nie wiadomo, gdzie się znaj
dują". Ponadto skrypty i podręczniki wydawane przez Tymczasowe Kursy Instruktorskie były 572 tańsze 
od wydawanych przez Oddział III Sztabu Generalnego.
W celu skrócenia cyklu wydawniczego, na wniosek dowódcy TKI szef Kierownictwa Marynarki Wojennej 
zdecydował, że funkcję opiniodawczą specjalistycznych skryptów i podręczników opracowanych przez 
Wykładowców Tymczasowych Kursów Instruktorskich przejmie KMW, natomiasdt w gestii Ministerstwa 
Spraw Wojskowych pozostanie formalne prawo zatwierdzania i wprowadzania ich do użytku.
Własna działalność wydawnicza poważnie obciążała skromny budżet TKI, dlatego też kmdr ppor. A. Mohuczy 
prosił szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej o pomoc finansową, której jednak nie otrzymał. Szef KMW radził 
dowódcy Tymczasowych Kursów Instruktorskich, ażeby „... jeszcze raz obmyśleć tańszy sposób wydawania 
skrypptów"48. Pierwsze skrypty i podręczniki zaczęły ukazywać się już od grudnia 1921 roku. Listę wydawnictw 
Tymczasowych Kursów Instruktorskich otwierał podręcznik kpt. mar. inż. mech. Stanisława Kamjńskiego 
pt. Elementarny kurs silników spalinowych49. Braki w polskiej literaturze fachowej zaczęto uzupełniać 
przekładami z języków francuskiego, rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego50. Zapotrzebowanie na spe
cjalistyczne książki było bardzo duże nie tylko wśród słuchaczy i kadry TKI, ale we wszystkich jednostkach 
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marynarki wojennej. Wydawnictwo skryptów Tymczasowych Kursów Instruktorskich nie mogto sprostać 
zamówieniom indywidualnym i zespołowym51. Mimo najlepszych intencji autorów, daleko było wydawanym 
podręcznikom i skryptom do poprawności merytorycznej, dydaktycznej, a przede wszystkim językowej, 
o czym pisał M. Borowski:.,... termonologia morska okropna, pełna rusycyzmów, błędów maszynowych itd.“52.

BIBLIOTEKA KURSÓW

Zbiory bilioteczne Tymczasowych Kursów Instruktorskich składały się z:
— książek wypożyczonych z bilioteki Departamentu Spraw Morskich i Kierownictwa Mary

narki Wojennej,
— książek zakupionych przez dowódctwo TKI,
— książek ofiarowanych przez wykładowców i słuchaczy TKI,
— podręczników i skryptów produkowanych przez Wydawnictwo skryptów^3.

Z księgozbioru bibliotecznego mogli korzystać wykładowcy i słuchacze Kursów. Słuchaczom nie wolno 
wynosić książek poza budynek szkolny. Przed wyjazdem na urlopy i praktyki, wykładowcy i słuchacze 
byli zobowiązani do zwrotu wypożyczonych książek do biblioteki. Słuchacze, którzy nie zwrócili książek 
w' określonym czasie, nie otrzymywali służbowych dokumentów podróży54.

W trosce o całość księgozbioru, dowódca Kursów wyznaczał co miesiąc specjalną komisję do spraw
dzania stanu biblioteki. Ze względu na trudności w zakupie księżek i potrzebę ich szanowania, dowódca 
Tymaczasowych Kursów Instruktorskich przypominał w rozkazie o tym, że: „... pp. oficerowie — słuchacze 
winni zwrócić baczną uwagę na szanowanie ich i ścisłe stosowanie się do wspomnianych zarządzeń". 
Za stan i udostępnianie książek bibliotecznych oraz przestrzeganie ustalonych przepisów początkowo 
był odpowiedzialny „całkowicie" oficer dyżurny Kursów55, a od 17 czerwca 1921 roku kierownik Wy
dawnictwa skryptów, który pełnił jednocześnie obowiązki bibliotekarza. Piewszym bibliotekarzem Tym
czasowych Kursów Instruktorskich dla Oficerów Marynarki Wojennej był chor. mar. Leon Siwek56.

■ S FRANKOWSKI (kmdr por Sztabu Generalnego). Historia Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej Przegląd Morski 1929. nr 1. s. 11.
Według .Wykazu etatów Marynarki Wojennej zatwierdzonego 19 września 1920 roku, przez Szefa Departamentu Spraw Morskich (DSM) kontradmirała 

Kazimierza Porębskiego brakowało 30 oficerów w stopniach poruczników i podporuczników marynarki. CAW. 1.300.21.4. Szerzej na ten temat pisali: Cz. Ciesiellski, 
Szkolnictwo Marynarki Wojennej w latach II Rzeczypospolitej. Wyd MON. Warszawa 1974, s 48—70. J. Klossowski. Wspomnienia z Marynarki Wojennej. Wyd 
MON. Warszawa 1970. s 79 — 174: S Ordon. Polska Marynarka Wojenna w latach 1918—1939 Problemy prawne i ekonomiczne. Wydawnictwo Morskie. Gdynia 
1966. s 232-270.

W pierwszej wersji „Zestawienia...". podpisanego przez szefa Wydziału Organizacyjnego DSM ppłk. Jerzego Wolkowickiego z 26 lutego 1920 roku podaje 
się nazwę „szkoła wojenna morska , natomiast w drugiej wersji „Zestawienia.." zatwierdzonego przez szefa DSM wz. płk. mar Jerzego Swirskiego z 3 marca 1920 
roku wyrninia się nazwę „szkoła morska" CAW 1300 21 219: w 1921 roku pojawiła się w dokumentach inna nazwa — „Szkoła Wojenno-Morska". CAW.1.21.9. 
Rozkaz nr 11 szefa DSM z 11 lutego 1921 roku

4 ..Zestawienie...", op cit
J SLUGOCKI. Organizacja i działalność Kursu Oficerów Flotylli Rzecznej w 1920 roku. „Zeszyty Naukowe" AMW, Gdynia 1988. nr 3, s. 167—182.

”Cz CIESIELSKI, op. cit.. s. 71—77: por.: J SLUGOCKI. Powstanie i organizacja Tymczasowych Kursów Instruktorskich dla Oficerów Marynarki Wojennej 
(1922—1922). „Zeszyty Naukowe" AMW, Gdynia 1990. nr 2. s. 117—130.

Od 19 marca do 31 grudnia 1921 r. ukazało się 36 rozkazów, a od 1 stycznia do 10 marca 1922 r. ukazało się 11 rozkazów.
8 S. FRANKOWSKI, po. cit., s. 11-13.
'• Tamże, s. 11

1 CAW.1.300 21.9. Rozkaz nr 15 szefa DSM z 19 lutego 1921 r.: Rozkaz nr 23 szefa DSM z 12 marca 1921 r.
'1 CAW 1300.21.9 Rozkaz nr 25 szefa DSM z 15 marca 1921 r.
1 CAWI 340 74.1 Rozkaz nr 3 dowódcy TKI z 22 marca 1921 r.: Rozkaz nr 23 dowódcy TKI z 15 października 1921 r. W zbiorach CAW me ma tego dokumentu.
, ! Mówił o tym kmdr ppor A.Mohuczy na „Konferencji wyznaczonej rozkazem szefa KMW z dnia 26 kwietnia 1922 r. w sprawie omówienia rezultatów

egzaminów w Oficerskiej Szkole Marynarki". CAW.1.300.21.225.
■ '• Umożliwiał to rozkaz ministra spraw wojskowych, na podstawie którego na Tymczasowe Kursy Instruktorskie mogli być przyjmowani absolwenci szkół 

podchorążych i podporucznicy wszystkich rodzajów wojsk. Cz. CIESIELSKI, op cit., s. 73.
' Tamże, s 71 —72.

CAWI.300.21.9 Rozkaz nr 23 szefa DSM z 12 marca 1921 r..M Kułakowski podaje, że TKI powstały z inicjatywy kmdr ppor. A. Mohuczego: M. KUŁAKOWSKI, 
Marynarka Wojenna Polski Odrodzonej. Toronto 1988. t. I, s 99.

’ CAW.I.300.21 7. Rozkaz nr 97 szefa DSM z 13 listopada 1920 r.
CAW 1.300.21.9. Rozkaz nr 47 szefa DSM z 2 maja 1921 r.

19 CAW 1.340.74.2. Rozkaz nr 21 komendanta OSMW z 16 czerwca 1922 r.
CAW I 340.74 2 Rozkaz nr 23 komendanta OSMW 20 lipca 1922 r. Ppor. K. Napieralski pełnił obowiązki adiutanta do 6 października 1922 r.. przekazując je 

ponownie S. Gebethnerowi CAW I 340 74.2. Rozkaz nr 28 komendanta OSMW z 7 października 1922 r.

CAW 1.340.74.2. Rozkaz nr 6 dowódcy TKI z 19 stycznia 1922 r.

' CAW 1340.74.1 Rozkaz nr 6 dowódcy TKI z 13 kwietnia 1921 r.

CAW I 340.74 1 Rozkaz nr 34 dowódcy Kursów dla Oficerów Marynarki Wojennej z 7 grudnia 1921 r.
CAW I 300.21.225. Rozkaz nr 4 dowódcy TKI z 30 marca 1921 r. Od 1 maja 1921 r. prawo korzystania z ordynansów osobistych mieli generałowie, oficerowie 

sztabowi, młodsi oficerowie żonaci i oficerowie wdowcy z dziećmi. Natomiast oficerowi młodsi (od porucznika do kapitana porucznika) mogli korzystać z usług 
szeregowych żołnierzy, po zakończeniu przez nich zajęć służbowych. Jeden szeregowy obsługiwał dwóch oficerów. Zmiana szeregowych następowała co miesiąc. 
Dla oficerów TKI wyznaczał ordynansów dowódca Kadry Marynarki Wojennej. CAW.1.340.74.1 Rozkaz nr 10 dowódcy TKI z 27 kwietnia 1921 r.
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28 CAW 1.340.74.1. Rozkaz nr 10 dowódcy TKI z 27 kwietnia 1921 r.: Rozkaz nr 13 dowódcy TKI z 1\rnaja 1921 r . Rozkaz nr 25 oowódcy Kursów dla Oficerów 
Marynarki Wojennej z 22 października 1921 r

2Z CAW I 340 74. Rozkaz nr 18 dowódcy TKI z 14 czerwca 1921 r.. Rozkaz nr 25 dowódcy Kursów dla Oficerów Marynarki Wojennej z 22 października 1921 r
28 CAW.I 340.74.1 Rozkaz nr 19 dowódcy TKI z 17 czerwca 1921 r. *
29 CAW 1.300.21 9. Rozkaz nr 120 szefa DSM z 3 października 1921 r.; CAW 1.340.74.1. Rozkaz nr 23 dowódcy TKI z 15 października 1921 r.
•« Por. Cz. CIESIELSKI. op. cit. s. 72.
31 Budynek był własnością miasta. Na siedzibę TKI wybrał go kmdr ppor A Mohuczy S Frankowski nazwał ten budynek „pięnym lokalem". S. FRANKOWSKI, 

op cit., s. 11
32 CAW.I 74 1 Rozkaz nr 34 dowódcy TKI z 4 grudnia 1921 r.

CAW I 340 74.2. Rozkaz nr 10 dowódcy TKI z 2 marca 1922 r.
34 CAW.I 300 21 225. Protokół konferencji, wyznaczonej rozkazem szefa KMW z 26 kwietnia 1922 r w sprawie omówienia rezultatów egzaminów w Oficerskiej 

Szkole Marynarki.
•If> CAW 1.340.74.2. Rozkaz nr 12 dowódcy Oficerskiej Szkoły Marynarki z 17 marca 1922 r
'* S. FRANKOWSKI, op.Cit.. S. 12.
jf CAW.I 300 21.225 Sprawozdanie o stanie OSMW w jesieni 1924 r przedstawione szefowi KMW 28 listopada 1924 r przez komendanta Szkoły kmdr Witolda 
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Kmdr w st. spocz. ROMUALD NALĘCZ-TYMIŃSKI

TRAGICZNA ROCZNICA

O
 ŚWICIE 1 września 1939 r. żaglowiec szkolny Polskiej Marynarki Wojennej ORP „Iskra" znajdo

wał się na Atlantyku, około 120 mil morskich na zachód od marokańskiego portu Safi.
Z Gdyni wyszliśmy rano 6 maja 1939 r. w sześciomiesięczną podróż szkolną z połową rocznika 

podchorążych, którzy ukończyli pierwszy okres wyszkolenia teoretycznego (1938/39) w Szkole Podchorą
żych Marynarki Wojennej w Bydgoszczy.

ORP „Iskra" był za małym okrętem dla zaokrętowania całego rocznika liczącego ponad 50 podcho
rążych. Dlatego program wyszkolenia praktycznego przewidywał odbycie podróży po pół rocznika na zmianę 
na żaglowcu ORP „Iskra", oraz na transportowcu parowym ORP „Wilia" (dostosowanym do szkolenia 
morskiego podchorążych).

Dowódcą ORP „Iskra" był kmdr ppor. Jerzy Umecki. Ja w stopniu kapitana marynarki byłem jego zastępcą.
Z ORP „Wilia" spotkaliśmy się w porcie Casablanca 17 sierpnia, wymieniliśmy grupy podchorążych i wie

czorem 25 sierpnia wyszliśmy na Atlantyk, mając według programu, wejść do portu Las Palmas na Wyspach 
Kanaryjskich w dniu 5 września.

Sytuacja polityczna, zwłaszcza pomiędzy Polską a Niemcami, była w tym czasie napięta do granic 
wytrzymałości. Dla nas, czytających prasę francuską, brytyjską, niemiecką i słuchających audycji ra
diowych, nie ulegało wątpliwości, że wojna musiała wybuchnąć lada dzień. Jednak na wysłaną depeszę 
do Kierownictwa Marynarki Wojennej w Warszawie proszącą o rozkazy otrzymaliśmy odpowiedź na
kazującą „kontynuować program".

Dowódca okrętu zwołał odprawę oficerską, powiadomił o rozkazie kontynuowania programu, po czym 
oświadczył, że na przejście do Las Palmas mamy przewidziane 11 dni, podczas gdy przy pomyślnym 
passacie odległość tę możemy pokonać w ciągu 4 dni. Reszta dni była przewidziana na ćwiczenia 
podchorążych przy żaglach, ewolucjach itp.

W przypadku gdybyśmy się znaleźli w dniu wybuchu wojny w pobliżu Wysp Kanaryjskich, niewątpliwie 
zostalibyśmy zatopieni przez niemiecki okręt podwodny. Gdybyśmy byli już w porcie władze hiszpańskie 
internowałyby nas.

Ani jedna ani druga alternatywa, oczywiście nam nie odpowiadała a więc dowódca postanowił odwlec, 
jak długo tylko można, podejście nawet w pobliże Wysp Kanaryjskich.

Wobec tego po wyjściu z portu Casablanca postanowił w ciągu dnia żeglować na zachód a w nocy na 
wschód, wykonując program szkolenia, raczej w pobliżu brzegów Maroka.

1 września o świcie załoga ORP „Iskra" była gotowa na stanowiskach manewrowych do zwrotu o 180° 
na zachód. Podchodziłem już do dowódcy okrętu kiedy z kabiny radiowej wypad) podekscytowany podoficer 
radiotelegrafista bosmanmat Ludwik Chwistecki. „Panie Komandorze!", zameldował „Wojna! Warszawa, 
Gdynia, Puck zbombardowane. Komandor Szystowski zabity" (kmdr por. Edward Szystowski był dowódcą 
Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku).

Zamiast robienia zwrotu wzięliśmy kurs na Casablancę, postawiwszy wszystkie żagle, oraz dodając 
szybkości przy pomocy silnika pomocniczego.

Do Casablancy weszliśmy wieczorem 2 września, cumując do burty ORP „Wilia".
Gościnni Francuzi usiłowali nas rozerwać, zapraszając do klubów, domów prywatnych, urządzając regaty 

żaglowe itp. Każdy z nas jednak miał taki natłok trosk i zmartwień, zarówno ogólnonarodowych jak 
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i osobistych, że te rozrywki nas nie pociągały. W wolnych chwilach od zajęć przesiadywaliśmy w messie 
i pomieszczeniach, słuchając zastraszających wprost wiadomości z działań wojennych w Polsce, lub roz
myślając nad losem swoich bliskich.

Mnie osobiście, jeżeli chodzi o sprawy prywatne, najbardziej trawiła troska o żpnę. Pobraliśmy się 
w kwietniu 1938 r. Wychodząc w podróż na „Iskrze1', zostawiłem ją w Gdyni spodziewającą się dziecka, które 
miało przyjść na świat w początkach listopada 1939 r. a my mieliśmy powrócić z podróży pod koniec 
października. Tymczasem utknęliśmy w Casablance, bez możliwości jakichkolwiek wiadomości o rodzinach.

Dowódca okrętu planował przemknięcie się wodami terytorialnymi Maroka oraz przez Morze Śródziemne 
i Czarne do rumuńskiego portu Contantza. Zanim jednak ten projekt można było wprowadzić w czyn, 
„sojusznicza" Rumunia, pod niemiecką presją, zamknęła granicę z Polską.

5 września wieczorem jak zwykle słuchaliśmy komunikatów radiowych. Słuchając radia niemieckiego 
usłyszeliśmy komunikat podający, ze w dniu tym polski żaglowiec szkolny został zatopiony na Atlantyku przez 
niemiecki U-boot. Mimo ponurych nastrojów nie mogliśmy się powstrzymać od wybuchnięcia śmiechem.

5 września mieliśmy właśnie wejść do Las Palmas. Jak zostało ujawnione po wojnie, od końca sierpnia 
w porcie tym stał już niemiecki tankowiec „Winnetou", jako zaopatrzeniowiec okrętów podwodnych i korsa
rzy nawodnych operujących w obszarze Wysp Kanaryjskich. Wiedząc o programowanym wejściu ORP 
„Iskra" do Las Palmas w tym dniu (co nie było tajemnicą), jeden z U-bootów niewątpliwie czaił się tam 
w oczekiwaniu na łatwą ofiarę.

Władze Kriegsmarine były widocznie tak pewne, że nas poślą na dno. że nawet nie czekały na 
potwierdzenie tego od U-boota. Nie spodziewały się, że dzięki szczęśliwemu wyczuciu i udanemu pomysłowi 
przytrzymania ORP „Iskra" w pobliżu Maroka, wyprowadzi je w pole kmdr ppor. Jerzy Umecki.

Dopiero w drugiej połowie stycznia 1940 r. otrzymałem informację przez Danię, że 5 listopada poprzed
niego roku żona moja powiła córeczkę i że jest z nią w Warszawie u swoich rodziców.

Z tego samego źródła dowiedziałem się, że mój ojciec, który mieszkał koło miasteczka Polonka w Bara- 
nowickim, został aresztowany przez władze sowieckie i wywieziony na wschód.

Ze Szwecji natomiast otrzymałem smutną wiadomość, że mój brat Czesław przeniesiony przed wojną do Gdy
ni z Flotylli Rzecznej w Pińsku (gdzie służył w stopniu bosmanmata) zginął w dniu 1 września 1939 rozszarpany 
przez bombę lotniczą. Był w obsadzie baterii nabrzeżnej „Canet" na Kępie Oksywskiej. O najmłodszym bracie 
Eugeniuszu, który przed wojną pływał jako sternik na motorowcu „Piłsudski" nie miałem żadnych wiadomości.

Młodszy ode mnie o 3 lata brat Czesław miał zaledwie 9 lat kiedy wybuchła rewolucja w imperium 
rosyjskim. Mieszkaliśmy w tym okresie w historycznym Kamieńcu Podolskim. Czesław rósł i kształtował się 
w atmosferze zamętu wojny domowej, terroru nowoustalających się władz komunistycznych, oraz rozpasa- 
nia elementów niesfornych. Obdarzony przez naturę niepospolitą odwagą, już we wczesnych latach 
młodzieńczych okrzepł, nabrał pewności siebie i umiejętności stawiania czoła przeciwnościom. Będąc raczej 
średniego wzrostu, o proporcjonalnej, harmonijnej budowie ciała oraz łagodnym i przyjaznym wyrazie twarzy, 
wydawał się różnym awanturnikom łatwą ofiarą. Nie podejrzewając ukrytej u „towo Polacziszki" wielkiej siły 
fizycznej, kociego wprost refleksu, a nade wszystko nieustępliwej natury nie jeden z żulików kamienieckich 
Ruskich Folwarków, czy Nowego Planu, żałował nieopatrznych zaczepek.

Do Polski przedostał się Czesław przez „zieloną granicę" dopiero pod koniec 1923 r. Mimo swych wielu 
zalet, Czesław był opóźniony w naukach i nie zdołał ukończyć szkoły średniej. Zgłosił się na ochotnika do 
wojska, odbył służbę w 54 pułku piechoty w Tarnopolu po czym przeniósł się do Marynarki Wojennej z przy
działem początkowo do Kadry Marynarki Wojennej w Swieciu, a później do Flotylli Rzecznej w Pińsku.

Przed wybuchem II wojny światowej bosmanmat Czesław Tymiński został przeniesiony z Pińska do Gdyni 
(razem z grupą oficerów, podoficerów i marynarzy Flotylli Rzecznej) i został przydzielony do obsady baterii 
nadbrzeżnej „Canet" koło starej latarnii morskiej Oksywie.

Dnia 1 września 1939 r. razem z około 10 członkami obsady baterii zginął od wybuchu bomby rzuconej 
przez jeden z wielu samolotów nurkujących.

W opisach obrony Kępy Oksywskiej, rzecz zrozumiała, figurują tylko lakoniczne relacje o tym jednym 
z wielu tragicznych wydarzeń. Dopiero w 1968 r. udało mi się skomunikować z mieszkającym obecnie w Ka
nadzie, moim dawnym towarzyszem broni z wczesnych lat 30-tych i kolegą mego brata — obrońcą Kępy 
Oksywskiej — panem Romanem Stefańskim, który podał mi opis fragmentów działań baterii „Canet" i ostat
nich chwil bosmanmata Czesława Tymińskiego.

Oto częściowa relacja pana R. Stefańskiego, zestawiona z trzech jego listów z zachowaniem dokładnego 
ich brzmienia:

„W sierpniu (1939 r. — przyp. mój) zostałem powołany cichą mobilizacją do Marynarki Wojennej z przy
działem do baterii „Canet" w Oksywiu, tuż przy pomniku gen. Dreszera.

Dowódcą baterii był chorąży marynarki Brychcy, zastępcą dowódcy st. bosman Bindek (przed samym 
rozpoczęciem działań wojennych został przydzielony kapitan artylerii lądowej o nazwisku Ratajczak. On 
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prowadził ogień tylko w ostrzeliwaniu na ląd.. Chorąży Brychcy nadal pozostawał naszym dowódcą i prowa
dził ogień na morze).

Jaka była radość gdy ściskaliśmy się z pana bratem Czesławem. Ten był w 1930 r. moim drużynowym 
i zarazem zastępcą dowódcy plutonu w okresie rekruckim w Świeciu nad Wisłą.

Po zameldowaniu się w baterii, zostałem przydzielony jako tachometrysta. Zadaniem moim było uwzględ
niać poprawki w odległościach i odchyleniach i podawać gotowe elementy do dział.

Poznałem szybko całą obsadę. Załoga była dobrze dobrana. Element byt zdyscyplinowany. Częściowo 
rezerwa. Trzon ludzi ze służby stałej. Wspaniałym elementem byli młodzi ludzie z Flotylli Pińskiej.

Chorąży Brychcy potrafił wprowadzić wśród swoich podkomendnych wspaniałą współpracę i kole- 
żeńskość. Nie było różnic w ilości wysługi lat. Bateria tworzyła jedną rodzinę. Każdy wykonywał swoją 
czynność sumiennie i z zapałem.

Na kilka dni przed wybuchem wojny zostaliśmy przewiezieni z koszar w Obłużu do starej latarni oksyw
skiej. Nie było to miejsce wygodne. Zdawaliśmy jednak sobie sprawę, że Sytuacja tego wymaga. Tu już na 
miejscu byliśmy więcej sprzężeni z naszymi działami. Więcej poświęcaliśmy czasu na ćwiczenia i zaprawę.

Czesiek, którego byłem wychowankiem w okresie rekruckim powziął do mnie od pierwszego dnia pełne 
zaufanie. Często po służbie, w prywatnych pogawędkach wymienialiśmy nasze myśli na sytuację jaka 
wisi nad krajem, a szczególnie nad naszą baterią. Podsuwaliśmy chorążemu nasze pomysły, które okazały 
się korzystne dla naszego współżycia i bezpieczeństwa.

Na krótko przed wybuchem wojny, wszystką amunicję usunęliśmy ze schronów. Te okazały się dobrym lo
cum dla ludzi w czasie pogotowia bojowego. Amunicję rozmieściliśmy partiami po zaroślach. Obok zabudowań 
latarni, ja z paroma ludźmi wykopałem łamany schron (okop przyp. mój), który uratował wielu ludzi wczasie nalo
tów. Sytuacja z każdym dniem stawała się bardziej napięta. Nie było już żadnego zwątpienia. Szczekaczki radio
we nadawały wiadomości w krótkich odstępach czasu, bardzo niekorzystne. Wojna nieunikniona!

1 wrzesień
Pobudka, mycie się przy kranie na zewnątrz budynku (jeden tylko mieliśmy).
Nad latarnią — koszarami zakołował mały samolot. Nie było czasu na jakiś odruch z naszej strony. 

Stało się to bardzo szybko. W międzyczasie dowiadujemy się o zbombardowaniu obiektów wojskowych w Pucku 
przez samoloty niemieckie.

Wojna rozpoczęta!
Po modlitwie i śniadaniu chorąży zarządza alarm bojowy. Biegniemy wszyscy do dział. Po zaciągnięciu 

wachty bojowej, już tam zostajemy w pogotowiu. O godz. 11.30 zabieram paru ludzi z kotłami i jadę po obiad 
do kuchni polowej umieszczonej na Oksywiu, tuż koło szkoły powszechnej.

O godz. 12.10 obiad. Przy działach zostaje po 2 ludzi, reszta biegnie do koszar-latarni. Obiad spo
żywamy przy stołach ustawionych w ogródku na zewnątrz latarni. W tym czasie przyjechał małym „Fiatem" 
wiśniowego koloru komandor Jabłoński. Przeprowadza inspekcję i daje chorążemu wskazówki odnośnie 
sytuacji jaka zaistniała.

O godz. 12.45 słyszymy nad nami straszny ryk silników samolotowych. Chmura samolotów rozpoławia się. 
Jedna połowa leci na port Marynarki Wojennej, druga krąży nad nami. Z ust naszych ludzi wydobywa się nawoły
wanie: „To nasze „Łosie". Parę następujących sekund wyprowadziło nas z błędu. Zaczął się diabelski młynek 
Sztukasów w powietrzu. Na zmianę z lotu nurkowego zaczęły obrzucać nas bombami. Rwąc się w straszliwym 
huku bomby wyrzucały w powietrze ziemię, czyniąc olbrzymie doły w naszym zasięgu. Ludzie zszokowani, cho
wali się gdzie kto mógł. Część skorzystała z naszego łamanego schronu. Tam już wskoczył st. bosman Bindek 
z kilkoma ludźmi. Komandor Jabłoński z chorążym i Czesławem oraz bosmanmatem Giełdą zostali w dolnej na
wie budynku. Są już ranni i zabici wśród nas. Ja skoczyłem do małej stajenki, która stała w ramach naszego 
ogródka, by otworzyć drzwi. W stajence znajdowały się dwa piękne koniki taborowe, własność Kadry Mar. Woj. 
Te tylko czekały na to. Jakby na skrzydłach wyleciały w pole. Po tej czynności od drzwi skaczę do naszego łama
nego schronu, po drodze przewracam się. Prawa noga grzęźnie mi po pachwinę w gnojówce. To spowodowało 
mój upadek. Ktoś wciągnął mnie w dół do schronu. Staram się opanować. Czuję, że się trzęsę. Patrzę, w górę, 
widzę urywające się bomby z nurkowca. Za każdym razem krzyczę: „Uwaga leci".

Wtem widzę Czesława. Poderwał paru ludzi z budynku, z którymi zaczął ostrzeliwać samoloty z kbk. Oczom 
własnym nie wierzę. Krzyczę: „Czesiek do schronu", powtarzam kilka razy. Krzyczę ile sił w piersiach.

Ostatni raz widzę go jak oparty bokiem o drzewo, zmierzał się z karabinu. Następuje straszny wybuch. 
Wybucha największy ładunek bomby, czyniąc ogromny lej. Dla zorientowania się podam, że w tym leju 
można by śmiało schować pomnik gen. Dreszera, który stał obok.

Po obudzeniu się mam pełne usta ziemi, nos zapchany, w oczach piasek. To samo odczuwają wszyscy 
w schronie pozostali przy życiu. Samoloty odleciały. Podnosimy się z naszych jam. Słychać tu i ówdzie 
jęki rannych. Na miejscu, z którego ostrzeliwał Czesiek z paroma ludźmi samoloty niemieckie, znaleźliśmy 
kilka rozszarpanych ciał. Samochód komandora w ogniu. Trudno wydobyć słowa, każdy zszokowany.
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Z nad portu Marynarki Wojennej odrywa się parę samolotów. Lecą znów na nas. I znów wybuchy bomb. 
Tym razem leżę w ptytkim rowie. Obok mnie leży komandor Jabłoński. Ten nalot trwał krótko. Widocznie 
resztę ładunku bomb samoloty zrzuciły na nas.

Podnosimy się znowu. Trudno było każdemu z nas dojść do siebie. Nie było mowy o jakiejś sprężystości 
czy odżyciu. Trzeba było szybko zawiadomić szpital, celem usunięcia rannych.

Na drugi dzień dopiero paru kolegów wyraziło chęć usunięcia ciał naszych zabitych kolegów. Ciała 
po spisaniu (rozpoznaniu) nazwisk co uczynił st. bosman Bindek, pochowaliśmy we wspólnym grobie 
na nowym cmentarzu za latarnią. Z ś.p. Czesława znaleźliśmy tylko rękę z zegarkiem. Zegarek z oprawą 
niklową i czarną tarczą, który ja rozpoznałam. Zegarek ten pokazywał mi Czesiek za życia jeszcze, chwaląc 
jego zalety. Nikomu przez myśl nie przyszło by zdjąć zegarek z ręki. Po prostu uważane to było za profanację.

Brat p. komandora ś.p. Czesław Tymiński, wraz z paroma podkomendnymi zginął w akcji z bronią w ręku, 
śmiercią bohaterską.

My wszyscy od dołu do góry w stopniach od marynarza do komandora byliśmy sparaliżowani wybuchami 
rwących się wkoło nas bomb, przerażeni wyciem motorów pikujących Sztukasów, trzaskiem maszynowej 
broni pokładowej w samolotach, rozpaczliwymi jękami rannych. Kto mógł rwał ile sił w nogach lub krył się 
w ziemię jak kret. Nikt nie był zdolny pomyśleć nawet o czymkolwiek. To był pierwszy, niespotykany do tej 
pory szok w naszym życiu...

On jeden nie poddał się panice, zdawał sobie sprawę kim jest i jaki obowiązek ciąży na jego barkach. 
Sam wyskoczył do walki z kbk, śmiało spojrzał śmierci w oczy i innych pociągnął za sobą.

W tym czasie, kiedy nas Sztukasy niemieckie okładały bombami, połowa tego ugrupowania bombardo
wała port Mar. Woj. topiąc ORP „Mazur" i „Nurka". Na wskutek nalotu, jedno nasze działo od strony bramy 
wjazdowej zostało uszkodzone. Lufa działa została dosłownie przetopiona na wylot z otworem średnicy 
3—4 cm. Zostaliśmy z jednym działem.

Krążownik niemiecki „Schleswig-Holstein" (faktycznie był to stary pancernik o kalibrze artylerii głównej 
280 mm, przyp. mój) nękał nas od czasu do czasu swoimi kluchami, na co byliśmy całkowicie bezradni.

Wpadłem na pomysł. Ustawiłem dwie kłody drzewa imitujące lufy armatnie wylotem w morze. Przy
niosłem kilka pustych skrzynek amunicyjnych rozrzucając je w koło drewnianej baterii. Kłody te zamoco
wałem na wbitych w ziemię na krzyż palach. Miejsce wybrałem za nowym cmentarzem Marynarki Wojennej. 
Owa bateria z lotu samolotów wprowadzała w błąd pilotów hitlerowskich.

Początkowo nie przywiązywano wagi do mojego pomysłu. Nawet były i kpiny. St. bosman Bindek 
nazwał mnie „drewnianym działonowym". Nawet ktoś bezmyślnie rozwalał mi moją baterię. Ja uparcie, 
ponownie ustawiałem ją na miejscu.

Bateria wreszcie zdała egzamin, kiedy została nakryta ogniem„Schleswig-Holsteina‘. Kłody kilkakrotnie prze
nosiłem w.inne miejsce ale tym razem chor. Brychcy dał mi paru chłopców do pomocy. Akcja przenosin musiała 
być szybka i sprawna. Bateria ta kusiła również Sztukasy, które kilka razy skotłowały ziemię koło drewnianej baterii

Kiedy Nimcy zajęli naszą baterię, stojąc w grupie obstawieni przez półpijanych SS-manów gdańskich, 
byliśmy świadkami krótkiej rozmowy między oficerem niemieckim a chor. Brychcym. „A gdzie jest ta druga 
bateria" pyta się Niemiec. „Była i jest tylko jedna bateria, którą pan widzi” odparł chor. Brychcy.

Napewno Szwabów krew zalewała, kiedy zdobyli moją drewnianą baterię.
Dzień przed zakończeniem działań naszej reduty, jedyne nasze działo, na skutek przeciążenia ogniem, 

odmówiło posłuszeństwa. Przy oddaniu ostatniego strzału, wrzeciono oporopowrotnika urwało się pozosta
wiając lufę działa w tylnym położeniu (a nie jak podaje autor Edmund Kosiarz w swojej książce pt. Salwy nad 
Zatoką, że załodze zabrakło amunicji i sami zniszczyli działo przed poddaniem).

Pozostało nam jeszcze jedno działko, prowizorycznie wmontowane przed paroma dniami, po drugiej 
stronie wąwozu, na prywatnej posesji, zwrócone frontem do morza.

Jednostki niemieckie już zaczęły zbliżać się bezkarnie pod nasz brzeg, ostrzeliwując stary ORP „Bałtyk" 
— na szczęście już opuszczony. Skoczyliśmy z matem Makowieckim, oddaliśmy około 20 strzałów. Cóż 
mogliśmy im zrobić? Nasza pukawka o kalibrze 40 mm przedstawiała minimalną siłę w stosunku do 
dział niemieckich jednostek (torpedowców), które kalibrem i ilością górowały o niebo nad nami.

Do opuszczenia naszego działka zmusiła nas kontuzja mata Makowieckiego. Ten został ranny w nogę. 
Nie było już żadnego sensu pozostawać na tym miejscu. Godziny dzieliły nas od kapitulacji.

Niemcy opanowali całe Oksywie. Zostały jedynie bateria „Canet" i Babi Dół, które też wkrótce zakończyły 
swoją działalność.

Szczegóły walk baterii „Canet" z okresu wojny polsko-niemieckiej, niewątpliwie są panu komandorowi 
znane.

Fragmenty wydarzeń na tym odcinku przekazuję tak jak je pamiętam... jako naoczny świadek, mający 
ślady blizny na głowie... Może od odłamka tej samej bomby, od której zginął brat Pana”.

Na tym kończę relację pana Romana Stefańskiego.
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Kmdr w st.sp. dr RAFAŁ WITKOWSKI

BIURO HISTORYCZNE MARYNARKI WOJENNEJ 
W WIELKIEJ BRYTANI

J
AK wiadomo, wybuch wojny polsko-niemieckiej w 1939 r. zastał część floty polskiej — to jest 
niszczyciele ..Błyskawica". ..Grom" i „Burza" — w porcie brytyjskim. Przejście tych okrętów do Wielkiej 
Brytani jeszcze przed rozpoczęciem działań wojennych było następstwem porozumienia polsko-bry
tyjskiego osiągniętego w maju 1939 r. W chwili rozpoczęcia agresji hitlerowskiej poza granicami kraju 

znajdowały się również dwa szkolne okręty Marynarki Wojennej „Iskra" i „Wilia", które u północno-za
chodnich wybrzeży Afryki odbywały rejsy z podchorążymi.

Niepomyślny rozwój sytuacji wojennej w Polsce sprawił, że w nocy z 6 na 7 września 1939 roku ewakuo
wało się z Warszawy w kierunku wschodnim Kierownictwo Marynarki Wojennej. Szef Kierownictwa kontradm. 
Jerzy Swirski wraz z grupą oficerów przekroczył następnie granicę rumuńską i w dniu 6 października 
1939 roku przybył do Paryża. We Francji przystąpiono do odbudowy wojska polskiego, w tym kraju też 
został sformowany nowy rząd polski, na czele którego stanął jako premier i Naczelny Wódz gen. Władysław 
Sikorski.

Najpilniejszym zadaniem Marynarki Wojennej w tym czasie było utworzenie na terenie Wielkiej Brytanii 
bazy dla okrętów wojennych jako ośrodka szkoleniowego, zapewniającego stały dopływ na okręty podofice
rów i marynarzy specjalistów. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że oprócz trzech polskich niszczycieli, 
w portach brytyjskich znajdowały się wówczas także dwa okręty podwodne „Wilk" i „Orzeł". Okręty te 
wydostały się z Bałtyku poprzez strzeżone przez flotę niemiecką Cieśniny Duńskie i pomyślnie osiągnęły 
bazy brytyjskie. Czynem tym zjednały Marynarce Wojennej uznanie i podziw Anglików. Możliwość przejęcia 
dalszych okrętów na zasadzie dzierżawy od marynarki brytyjskiej przewidywała podpisana w Londynie 
18 listopada 1939 roku umowa między rządem polskim i brytyjskim.

Na bazę szkoleniową wytypowano znajdujący się w Anglii wysłużony polski statek pasażerski „Kościuszko". 
Objęcie go przez Marynarkę Wojenną nastąpiło 10 listopada 1939 roku. Równocześnie została zmieniona 
nazwa okrętu na ORP „Gdynia". Okręt zacumowany był na stałe w bazie floty brytyjskiej Devonport w Plymo
uth. Na okręcie reaktywowano Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej (komendant: kmdr Witold Zającz
kowski), Szkołę Specjalistów Morskich (komendant: kmdr por. Ludwik Ziembicki), przemianowaną później 
na Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty, zaś od wiosny 1940 roku pomieszczono sprowadzoną z Francji 
Kadrę Floty (dowódca: kmdr ppor. Tadeusz Mindak). ORP „Gdynia" stał się też pierwszą siedzibą Biura 
Historycznego Marynarki Wojennej.

1. ORGANIZACJA I OBSADA PESONALNA'

Potrzeba utworzenia komórki historycznej była aż nadto oczywista. Należało zapewnić gromadzenie ma
teriałów historycznych (dokumentów, dzienników działań, sprawozdań, relacji) dotyczących działalności 
wojennej okrętów, oddziałów i instytucji, a następnie je opracować. Toteż już w grudniu 1939 roku ukazał 
się rozkaz szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej o zorganizowaniu Biura Historycznego. Rozkaz określał 

41



główne zadania Biura i postanawiał, że siedzibą jego będzie baza Marynarki Wojennej ORP „Gdynia". 
Kierownikiem Biura Historycznego kontradm. Świrski mianował kmdr por. Włodzimierza Kodrębskiego.’

W grudniu 1940 roku Biuro Historyczne zostało przeniesione z okrętu na ląd. początkowo w Devonport, 
gdzie ulokowano je tymczasowo w bibliotece garnizonowej marynarki brytyjskiej (Royal Navy Port Library). 
Brak odpowiednich warunków do pracy Biura nakazywał szukanie innych, dogodniejszych pomieszczeń 
w obiekcie, który byłby zlokalizowany poza narażoną na naloty powietrzne bazą morską. Obiekt taki zna
leziono w niewielkiej miejscowości letniskowej Great Malvern, położonej w dolinie rzeki Severn, kilka 
kilometrów na południe od miasta Worcester, w hrabstwie o tej samej nazwie.

Na potrzeby Biura Historycznego wynajęto niewielką, piętrową willę jednorodzinną „Lyndhurst" przy 
St. James’s Road. Składała się ona z 8 pokoi, kuchni i innych pomieszczeń. W jednym z pokoi zgromadzono 
łóżka połowę, materace, pościel i inny sprzęt na wypadek konieczności ewakuowania z Londynu ścisłego 
sztabu Kierownictwa Marynarki Wojennej2. Pokoje mieszkalne Biura Historycznego służyły później oficerom 
marynarki, przydzielanym w różnym czasie do prac w Biurze.

Decyzja o wyborze Great Malvern na siedzibę Biura okazała się słuszna. Mimo zlokalizowania w są
siedztwie kilku amerykańskich szpitali wojskowych oraz dobrze zamaskowanej wytwórni sprzętu radio
lokacyjnego, w czasie całej wojny nie było ani jednego nalotu bombowców niemieckich na tę miejscowość3.

Organizacja Biura Historycznego została dostosowana do postawionych przed nim zadań. Na czele 
Biura stał kierownik. Był on odpowiedzialny za całość funkcjonowania Biura, reprezentował je na zewnątrz 
i utrzymywał kontakty z władzami polskimi, jak również z lokalnymi władzami brytyjskimi. Kierownik nadzoro
wał administrację Biura, a także opracowywał kroniki wybranych przez siebie okrętów nawodnych. Zastępca 
kierownika Biura sprawował nadzór nad jego merytoryczną działalnością, kontrolował maszynopisy ukończo
nych kronik oraz opracowywał kroniki poszczególnych okrętów.

Na strukturę wewnętrzną Biura składały się trzy działy: opracowań historycznych, archiwalny i admini
stracyjno-gospodarczy.

Właściwa merytoryczna działalność Biura wykonywana była w dziale opracowań historycznych, który 
obejmował dwa referaty: okrętów nawodnych i okrętów podwodnych. Referent opracowań działań okrętów 
nawodnych opracowywał kolejno kroniki wszystkich okrętów, z wyjątkiem kronik zastrzeżonych dla kiero
wnika Biura i jego zastępcy. Drugim zadaniem referenta było sporządzanie opisów akcji bojowych, w których 
uczestniczyły okręty nawodne.

Ze względu na szczupłość kadry oficerskiej na okrętach podwodnych, nie było w Biurze etatowego 
referenta do opracowania kronik tych okrętów. Kroniki poszczególnych okrętów sporządzali ich dowódcy, 
zastępcy dowódców lub oficerowie okrętowi o najdłuższym na tych jednostkach stażu bojowym. Oficerowie 
ci byli przydzielani do Biura czasowo, zwykle przy okazji dłuższych postojów swoich okrętów w portach, 
spowodowanych koniecznością dokonania naprawy uszkodzeń lub przeprowadzenia remontów.

Pracą działu archiwalnego kierował jego referent. Przyjmował on, rejestrował i magazynował nadsyła
nie do Biura dokumenty i materiały. On też wypożyczał je referentom do opracowania kronik. Referent 
działu archiwalnego — o ile pozwalał mu na to czas — sam opracowywał wybrane kroniki okrętów nawod
nych.

Referent działu administracyjno-gospodarczego odpowiedzialny był za wszelkie sprawy związane z za
kwaterowaniem, wyposażeniem, zaopatrzeniem, transportem i rozliczeniami finansowymi. Do pomocy miał 
przydzielonych 1 lub 2 marynarzy.

W skład personelu Biura wchodziła sekretarka. Jej głównym obowiązkiem było opracowywanie maszy
nopisów kronik i opisów akcji bojowych.

Jak z powyższego wynika, obsada Biura Historycznego w końcowym okresie wojny składała się z 5 ofi
cerów (kierownik, zastępca, referenci działów), 1—2 marynarzy i 1 pracownika cywilnego (sekretarka).

Pierwszy kierownik Biura kmdr por. Włodzimierz Kodrębski zajmował stanowisko to do 17.9.1940 roku, 
kiedy został zastąpiony przez kmdr por. Józefa Boreykę. Oficer ten mimo, iż miał za sobą obowiązujące 
staże pływania i cenzusy dowodzenia na okrętrach w czasie pokoju, był bardziej oficerom sztabowym niż 
liniowym. Być może, iż ten wzgląd zdecydował o wyznaczeniu go na stanowisko kierownika komórki his
torycznej. Zastępcą kmdr por. Boreyki był kmdr ppor. Stefan Gebethner, przez wiele lat pełniący służbę 
w Kierownictwie Marynarki Wojennej, przed wojną w Warszawie, a później w Londynie. W Biurze Historycz
nym oficer ten zajmował się przede wszystkim pracą archiwalną.

W dniu 4.3,1943 roku kmdr por. Boreyko zastąpiony został na stanowisku kierownika Biura przez kmdr 
por. Czesława Wnorowskiego, który pełnił tę funkcję do wiosny 1947 roku. Oficera tego cechowała pracowi
tość, wytrwałość i systematyczność w pracy, która predestynowała go do kierowania pracą komórki histo
rycznej. Kolejnym zastępcą kierownika Biura był kmdr ppor. Jan Bartlewicz. Miał on doświadczenie w pracy 
historycznej, gdyż już w latach 1928—29 pracował w Wojskowym Biurze Historycznym w Warszawie, 

42



publikując szereg opracowań. Do pracy w Great Malvern został przydzielony ze względu na stan zdrowia, 
który nie pozwala! mu na pełnienie służby na okrętach.

Referentem opracowań działań okrętów nawodnych był kmdr ppor. Tadeusz Gorazdowski, oficer inteli
gentny i energiczny. Szczególną okolicznością korzystną był fakt, że oficer ten jako dowódca niszczycieli 
„Błyskawica11. „Piorun11 i „Krakowiak" brał udział w wielu akcjach bojowych tych okrętów, znał więc ich wo
jenne dzieje z autopsji.

Od 1943 roku referentem działu archiwalnego był kmdr ppor. Stanisław Librewski, przeniesiony na własną 
prośbę z wojska do Marynarki Wojennej. Sprawami administracyjno-gospodarczymi Biura zarządzał od 1941 
roku kpt. mar. Leon Śliwiński, powołany do służby w Marynarce Wojennej po wybuchu wojny jako doradca 
prawny kontradm. J.Świrskiego (do 1941 roku był kierownikiem kancelarii Kierownictwa Marynarki Wojen
nej).

Już w okresie powojennym, w latach 1945—1947 pracownikiem Biura Historycznego był kmdr ppor. 
Wacław Tym. Oficer ten w stopniu kapitana dypl. zajmował w czasie działań wojennych w 1939 roku 
stanowisko oficera do spraw taktycznych w sztabie Lądowej Obrony Wybrzeża, na czele której stał płk 
Stanisław Dąbek. Pobyt w obozie jenieckim kpt. Tym wykorzystał na zebranie relacji od kolegów kombatan
tów na temat przebiegu działań obronnych pod Gdynią i na Kępie Oksywskiej. Dzięki temu zgromadzony 
został i zabezpieczony materiał historyczny o kapitalnym znaczeniu. Umożliwił on potem płk. rez. Tymowi 
opublikowanie w Polsce szczegółowej historii walk w obronie Gdyni-Oksywia4.

Sekretarką (maszynistką) Biura Historycznego była Hanna Grąbczewska, mająca wykształcenie prawni
cze i znajomość dwóch języków obcych5.

2. SYSTEM PRACY BIURA

Podstawą pracy każdej placówki zajmującej się badaniami historycznymi są źródła archiwalne. W celu 
zapewnienia stałego dopływu do Biura Historycznego materiałów źródłowych zostało opracowane zarządze
nie, w myśl którego wszystkie okręty oraz instytucje Marynarki Wojennej zobowiązane były wydzielać okre
sowo z wytworzonych przez siebie akt te dokumenty, które posiadały wartość historyczną i następnie 
przesłać je do archiwum Biura Historycznego.

Okręty nadsyłały dokumenty bojowe najczęściej przy okazji dłuższych postojów w portach spowodo
wanych remontem, przezbrojeniem lub czyszczeniem kotłów, w wypadku zaś okrętów podwodnych, w przer
wach między poszczególnymi patrolami bojowymi.

Z okrętów przekazywano do Biura Historycznego dzienniki zdarzeń, dzienniki nawigacyjne i maszynowe, 
rozkazy operacyjne polskie i angielskie, odpisy sprawozdań z działań bojowych, meldunki o przezbrojeniu, 
uzupełnieniu uzbrojenia itp. Z instytucji (sztabów, dowództw, ośrodków rekrutacyjnych i szkoleniowych) na
pływały przeważnie odpisy sprawozdań z ich działalności, różnego typu rozkazy oraz dokumenty o współ
pracy z władzami brytyjskimi. Archiwum Biura Historycznego przyjmowało także dokumenty jednostek 
i placówek zliwidowanych, takich jak Polska Misja Morska w Gibraltarze, Polska Misja Rekrutacyjna 
w Kanadzie, Oddział Marynarki Wojennej w obozie zbornym w Windsor (Ontario), obóz szkoleniowy 
Marynarki Wojennej w Owen Sound itp. Kierownictwo Marynarki Wojennej akta swoje aż do końca wojny 
przechowywało w Londynie, gdyż były one potrzebne do jego pracy bieżącej3.

Napływające do archiwum Biura Historycznego dokumenty nie były rejestrowane ściśle według przyję
tych ogólnie przepisów, to znaczy nie odnotowywano każdego dokumentu oddzielnie z zaznaczeniem ilości 
stron i załączników. Dokumenty segregowano i przechowywano dla każdego okrętu (instytucji) oddzielnie, 
układając je chronologicznie w teczkach, ściśle według dat. Rejestrowano wyłącznie teczki oraz osobno 
dzienniki zdarzeń oraz dzienniki nawigacyjne i maszynowe.

Przy opracowywaniu materiału historycznego stosowano następujące zasady.
Ponieważ zawsze groziło niebezpieczeństwo utracenia okrętów w akcjach bojowych, przyznano pierw

szeństwo opracowaniu historii okrętów, odkładając na później opracowanie dziejów instytucji oraz placówek 
i jednostek zlikwidowanych.

Przyjęto założenie, że w warunkach toczącej się wojny nie można opracować pełnej historii poszczegól
nych okrętów, gdyż dla krytycznego i źródłowego jego przedstawienia konieczny jest pewien upływ czasu, 
umożliwiający uzupełnienie materiałów, zbadanie wiarygodności relacji i sprawdzenie autentyczności faktów 
i źródeł. Z drugiej strony zdawaną sobie sprawę, że wobec trwającej wojny należało wykorzystać posiadane 
dokumenty — narażone przecież na zniszczenie — i na ich podstawie odtworzyć przebieg zdarzeń w formie 
skondensowanej, a więc nadającej się do bezpiecznego przechowania, bądź też w razie konieczności do 
wysłania na teren państwa neutralnego lub Kanady.
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Za najbardziej dogodną, choć tymczasową formę opracowań przyjęto kronikę historyczną. Kronika 
odtwarzana byfa na podstawie nadsyłanych materiałów, ściśle według chronologicznego przebiegu zda
rzeń. Podstawą do opracowania kroniki okrętu był dziennik zdarzeń oraz dziennik nawigacyjny i maszynowy. 
Kronikę uzupełniano opisem faktów zawartych w rozkazach dziennych i operacyjnych, w odpisach kores
pondencji, w radiogramach oraz na podstawie sprawozdań dowódców okrętów z poszczególnych akcji i ope
racji, wysyłanych do szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej.

Kroniki opracowywano w kolejności, w jakiej poszczególne okręty wchodziły do służby w Polskiej 
Marynarce Wojennej. Rozpoczęto więc od kronik trzech niszczycieli i dwóch okrętów podwodnych, które 
przybyły do Wielkiej Brytanii we wrześniu i październiku 1939 r. W okresie późniejszym opracowano kroniki 
okrętów przejętych od Admiralicji brytyjskiej, w kolejności w jakiej wchodziły do służby. Kolejność ta była 
także uzależniona od napływu dokumentów, które przesyłano do Biura w różnym czasie.

Podobny system pracy stosowali oficerowie przydzieleni czasowo do Biura dla opracowania kronik 
okrętów podwodnych. Jedyna różnica polegała na tym. że często włączali oni do kronik własne relacje, po 
przeanalizowaniu ich treści z etatowymi pracownikami Biura.

Duże trudności napotkano przy odtwarzaniu kronik ścigaczy (kutrów artyleryjskich i torpedowych). 
Wynikały one m.in. ze znacznej fluktuacji oficerów na tych okrętach, a także z ciężkich warunków służby 
i pracy. Panująca na nich ciasnota nie sprzyjała prowadzeniu skrupulatnej sprawozdawczości oraz w ogóle 
pisaniu.

Wielką wagę przywiązywało Biuro Historyczne do gromadzenia relacji oficerów. Była to podstawowa 
forma działalności Biura w pierwszym okresie jego istnienia. W późniejszych latach zbieranie relacji 
usystematyzowano, zachęcając oficerów do ich pisania przez zamieszczanie odpowiedniej treści przyczyn
ków do rozkazów szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Zwracano się też pisemnie do oficerów, którzy 
brali udział w znaczniejszych akcjach bojowych, o spisanie swoich przeżyć i przesłanie ich do Biura. 
Wszystkie te akcje przyniosły jednak niewielki efekt, co da się wytłumaczyć brakiem czasu na pracę 
pisarską. Było zrozumiałe, że nieliczne wolne chwile woleli oficerowie poświęcić na odpoczynek i regene
rację sił, miast zajmował się pisaniem relacji. Mimo to gromadzenie relacji pozostawało przez cały czas 
ważnym zadaniem Biura. Zdawano sobie sprawę, że życie oficerów na okrętach było stale narażone, dlatego 
też sprawą bardzo pilną było zebranie i zabezpieczenie relacji. Ich wykorzystanie do opracowań historycz
nych pozostawiono na czas późniejszy.

Nadsyłane relacje przechowywano w archiwum oddzielnie. Nie wykorzystywano ich przy opracowywaniu 
kronik, gdyż opóźniałoby to ich napisanie. Wynikało to z faktu, że relacje dotyczące tej samej akcji napływały 
często na przestrzeni wielu miesięcy, a przecież wymagały jeszcze analizy porównawczej, a przede 
wszystkim konfrontacji z dokumentami bojowymi. Z tych względów postanowiono traktować relacje jako 
materiał uzupełniający treść kronik, z myślą o wykorzystaniu ich w przyszłości przez historyków.

3. ROZWIĄZANIE BIURA. OCENA JEGO DZIAŁALNOŚCI

Zakończenie wojny zastało skład osobowy Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii w stanie głębokiego 
rozdarcia wewnętrznego. Kwestią najistotniejszą stał się powrót do Polski okrętów i ich załóg. Jak wiadomo, 
tylko niewielka część oficerów, podoficerów i marynarzy zadeklarowała gotowość powrotu do kraju.

Utworzenie w czerwcu 1945 r. Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej spowodowało cofnięcie 
w dniu 5 lipca 1945 r. przez rząd brytyjski uznania dla polskiego rządu w Londynie. Mimo to jeszcze przez 
okres ponad jednego roku istniało i działało w Londynie Kierownictwo Marynarki Wojennej. Stan taki wynikał 
m.in. z faktu, że niektóre okręty polskie były po wojnie wykorzystywane przez Anglików do różnych zadań, 
takich jak oczyszczanie portów i torów wodnych z min, przewożenie różnych misji wojskowych i cywilnych do 
portów zagranicznych, do transportu żywności i zaopatrzenia dla ludności wyzwolonych krajów itp. Dopiero 
kiedy w 1946 r. przekształcono znajdujące się na Wyspach Brytyjskich Polskie Siły Zbrojne w Polski Korpus 
Przysposobienia i Rozmieszczenia, okręty przekazane zostały marynarce brytyjskiej, zaś Marynarka Wojenna 
przystąpiła do demobilizacji w ramach utworzonego korpusu.

Pod koniec 1946 r. Biuro Historyczne uległo częściowej likwidacji. Przeniosło się ono wtedy z Great 
Malvern napowrót do bazy marynarki brytyjskiej w Devonport (Plymouth), gdzie podporządkowane zostało 
Komendzie Morskiej Południe7, zaś gospodarczo przydzielone do Centrum Wyszkolenia Specjalisfz Floty. 
Personel Biura zredukowany został do 3 osób: oficera, marynarza i maszynistki8. Ostateczna likwidacja Biura 
nastąpiła w marcu 1949 r. Wtedy też archiwum oraz zbiory pamiątek zostały przekazane do Instytutu 
Historycznego im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie.

W ciągu całego okresu swojego istnienia Biuro wykonało szereg prac, istotnych z punktu widzenia badań 
dziejów Marynarki Wojennej w drugiej wojnie światowej. Przede wszystkim więc zgromadzono dokumenty ze 
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wszystkich okrętów, oddziałów, instytucji i władz naczelnych Marynarki Wojennej. W archiwum Biura 
zabezpieczono wycinki prasowe oraz zdjęcia dotyczące Marynarki Wojennej. Oprócz tego przyjęto różne 
pamiątki historyczne odnoszące się do historii walk polskich okrętów.

Mniej imponująco wypadły opracowania historyczne wykonane przez pracowników Biura, co można 
tłumaczyć szczupłością personelu oraz skoncentrowaniem się głównie na gromadzeniu i zabezpieczeniu 
materiałów archiwalnych. Jak wcześniej wspomniano, podstawową formą prac historycznych wykonanych 
w Biurze były kroniki okrętów. Otóż można przypuszczać, ze jesieniu 1946 r. ukończonych zostało jedynie 
około 60% kronik okrętowych, natomiast do opisów działalności oddziałów i instytucji Marynarki Wojennej 
w ogóle jeszcze nie przystąpiono.

Pracownicy Biura Historycznego przygotowali kilka obszerniejszych opracowań. Pierwszą pracą tego 
typu była wykonana w 1941 r. Tymczasowa historia wojny polsko-niemieckiej na Bałtyku i na polskim 
wybrzeżu morskim w 1939 r. Praca miała charakter tajnego raportu, który wydrukowano w 3 egzempla
rzach9. Treść raportu opierała się na relacjach tych nielicznych oficerów marynarki, którzy brali udział w ob
ronie Wybrzeża i następnie przedostali się z Polski do Wielkiej Brytanii.

W 1942 r. wydrukowany został w wydawanym w Londynie miesięczniku wojskowym Bellona zwięzły 
artykuł, którego autorem był ówczesny kierownik Biura Historycznego kmdr por. Józef Boreyko wespół 
z kmdr ppor. Stanisławem Lasockim13. Artykuł ukazał się w numerze z września (nr 9) i jak we wstępie 
zaznaczyli jego autorzy, opierał więc na ..bardzo skąpych sprawozdaniach tej nielicznej garstki ludzi, którzy 
wzięli czynny udział w walkach, względnie byli ich świadkami, a następnie zdołali uniknąć niewoli'".

Jeżeli chodzi o działania okrętów polskich na Zachodzie, to w Biurze Historycznym zostały opracowane 
dwie kroniki. Pierwsza z nich, zatytułowana Chronologiczny przebieg ważniejszych zdarzeń i czynów 
wojennych Polskiej Marynarki Wojennej podczas obecnej wojny obejmuje okres od 1 września 1939 r. 
do lipca 1943 r. i wraz z uzupełnieniami liczy 14 stron maszynopisu. Daleko obszerniejsza jest druga kronika 
zatytułowana Działania bojowe Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1939 — 1945. Jest to bardzo 
gruntowne i szczegółowe sprawozdanie z wszystkich akcji i operacji bojowych, w jakich uczstniczyły okręty 
polskie w drugiej wojnie światowej.

Po zakończeniu wojny działalność historyków Marynarki Wojennej przeniosła się z Biura Historycznego 
do utworzonej wtedy w Londynie komisji historycznej przy Sztabie Głównym Polskich Sił Zbrojnych. W ra
mach tej komisji kmdr por. Bohdan Wroński i kmdr ppor. Wacław Tym zakończyli w 1948 r. opracowanie 
historii walk obronnych na morzu i wybrzeżu polskim w 1939 r.12.

Oceniając działalność Biura Historycznego Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii' trzeba przede 
wszystkim wskazać na jej duże znaczenie jeśli chodzi o zgromadzenie i zabezpieczenie całości akt o znacze
niu historycznym, odnoszących się do działań okrętów, a także władz, oddziałów i instytucji Marynarki 
Wojennej w latach 1939—1945. Zebrane w archiwum Biura dokumenty i materiały — przechowywane dzisiaj 
w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie — stanowią cenną podstawę 
źródłową dla badań historycznych nad dziejami Marynarki Wojennej w drugiej wojnie światowej.

' WYKORZYSTANE ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA

1. Jan BARTLEWICZ. Wspomnienia ze służby w Polskiej Marynarce Wojennej na emigracji w latach 1945—1947. 
maszynopis Muzeum MW. sygn. 105;

2 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. II. cz. 1. t. II. cz. 5, Londyn 1959. 1962:
3. Jerzy PERTEK. Obrona Wybrzeża we wrześniu 1939 roku. Stan badań, Gdańsk 1961.

' Kmdr por Włodzimierz Kodręoski wywodził się z austriackiej marynarki wojennej 4 1 1938 r został mianowany dowódcą ORP BŁYSKAWICA' i 1 9 1939 
przyprowadził okręt ten do Wielkiej Brytanii Ze względu na stan zdrowia w dniu 23.11.1939 r przekazał dowództwo niszczyciela kmdr ppor Jerzemu Umeckiemu

W okresie zagrożenia Wysp Brytyjskich inwazją niemiecką opracowany został plan ewakuacji rządu polskiego do Kanady Ewakuację miała przeprowadzić 
Marynarka Wojenna Do przewiezienia rządu przewidziany Dyl ORP Gdynia ’. który w związku z tym został postawiony w suchym doku w Plymouth oo generalnego 
remontu

O tym, ze rowmez sami Anglicy uważali okolicę tę za bezpieczną świadczył fakt iz położony w pobliżu zamek lorda Bcauchamps przeznaczony był dla 
pomieszczenia rodziny królewskiej na wypadek zbombardowania pałacu Buckingham w Londynie lub zamku w Windsor

• Publikacja ukazała się w kilku odcinkach w kwartalniku Wojskowy Przegląd Historyczny’ w latach 1957 i 1958
■ Przed wojną pracowała w Ambasadzie Polskiej w Paryżu

■ W okresie niemieckiej ofensywy powietrznej na Londyn najważniejsze dokumenty zabierał codziennie na noc w walizce oficer dyżurny i zanosił je do 
schronów Admiralicji brytyjskiej przy Whitehall. po czym rano po ustaniu nalotów, przewoził akta z powrotem do Kierownictwa przy New Cavendish Street.

’ Komenda Morska Południe w Devonport była lokalnym dowództwem Marynarki Wojennej o charakterze admmistracyjno-kadrowym W czasie wojny w jej 
skład wchodził m m Oddział Zapasowy dla marynarzy oczekujących na przydział na okręty oraz Oddział przejściowy dla marynarzy zwolnionych lub czasowo 
niezdolnych do służby

e W ostatnim okresie istnienia Biura jego kierownikiem był kmdr por Bohdan Wroński, w późniejszych latach autor cennych opracowań poświęconych losom 
wojennym polskich okrętów

• Poszczególne egzemplarze przeznaczone byty dla Prezydenta R P Naczelnego Wodza i dla szefa kierwonictwa Marynarki Wojennej
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'■■■• Kmdr ppor Stanisław Lasocki został w czerwcu 1939 roku wyznaczony na utworzone wtedy stanowisko attache morskiego przy Ambasadzie Polskie 
w Paryżu.

” J B. i S.L.: Obrona polskiego wybrzeża morskiego, wrzesień 1939 roku „Bellona", rok 1942. nr 9, s. 3.
Zwięzłe streszczenie tej pracy pod tytułem „Polska Marynarka Wojenna w kampanii polsko-niemieckiej 1939 roku zostało wydrukowane w miesięczniki 

„Bellona" (Londyn) rok 1953, ni 3.



Mgr inż. MAREK TWARDOWSKI

SPOSOBY MALOWANIA NISZCZYCIELI 
POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ 
W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

P
RZEGLĄDAJĄC fotografie polskich okrętów wojennych okresu ostaniej wojny niejednokrotnie 
widzimy wymalowane na burtach wzory lub nieregularnie rozmieszczone plamy. Wzorów takich 
jest — bez przesady — dziesiątki mimo, że polskich okrętów było raczej niewiele. Wzory różniły się 
kształtem, wielkością i rozmieszczeniem plam oraz — czego na czarno-białych zdjęciach nie widać — kolo

rami. Wbrew popularnemu, lecz błędnemu mniemaniu, nasze okręty w czasie wojny nie były malowane jedy
nie w różne odcienie szarości, lecz stosowane były też inne kolory, szczególnie niebieski i zielony.

Wobec braku kolorowych zdjęć naszych okrętów i braku (przynajmniej obecnie) instrukcji malowania, 
przy ustaleniu sposobu malowania polskich okrętów należy skorzystać z dostępnych już publikacji angiel
skich. Ich analiza wskazuje, że nasze okręty malowano, przynajmniej w późniejszym okresie wojny, identy
cznie jak okręty angielskie1.

Polskie okręty, które znalazły się w Anglii we wrześniu 1939 z pewnością były pomalowane wg. zasad 
określonych przez odpowiednie służby KMW. Niszczyciele „Błyskawica", „Grom" i „Burza" miały kadłuby 
jasnoszare2, natomiast ich pokłady malowano farbą ciemnoszarą.

W początkowym okresie wojny marynarka angielska stosowała dwa podstawowe odcienie szarości: 
ciemny (507A), używany na akwenach północnych i jasny (507C). na akwenach południowych. Symbol 
507B oznaczał kolor pośredni. Stosowano też inne oznaczenia, np. MS1 (prawie czarny) do MS4 (jasnoszary) 
i MS4A (bardzo jasny). W 1943 wprowadzono do oficjalnego użytku nową gamę kolorów (nieoficjalnie kolory 
te były używane już wcześniej). Prócz posiadanych dużych zapasów farby 507A i 507C do użytku wprowa
dzono farby o odcieniu zielonym (oznaczone symbolem G od słowa „Green") i niebieskim (B — „Blue"). 
Ton farby oznaczano liczbą: 5 loznacza kolor prawie czarny, zaś 55 kolor bardzo jasny. W ten sposób 
powstawały oznaczenia G20. B55 itp3. Kolory stosowane w schematach „Western Approaches" tzw. 
„Western Approaches Blue" (w skrócie WAB) i „Western Approaches Green" (WAG) były bardzo jasne. 
Należy też pamiętać, że w miarę braku zielonego barwnika zastępowany był on niebieskim (p. dalszy 
tekst)4.

Artykuł poniższy przedstawia bliżej tylko 10 najczęściej używanych sposobów malowania. Tym niemniej, 
obserwując rozwój angielskich kamuflaży, można się spodziewać, że w latach 1940—1941, w jakimś okresie, 
„Błyskawica" i „Piorun" mogły być pomalowane na dwa odcienie szarości: ciemnym (507A) kadłub i jasnym 
(5070) nadbudówki. Podobnie na innych okrętach mogły być stosowane inne schematy malowania, niż tu 
podane. Nie znamy ich, bo nie posiadamy zdjęć przedstawiających okręty z takim kamuflażem. Czasem zda
rza się, że mamy zdjęcie okrętu w kamuflażu, ale nie możemy określić kolorów tam stosowanych. Dotyczy to 
np. niszczycieli eskortowych typu „Hunt", na których prawdopodobnie stosowano indywidualne lub rzadko 
spotykane schematy typu „Disruptive".
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Przegląd rozpoczynamy sylwetką „Błyskawicy" w malowaniu z 1940 roku5 W tym czasie nie istniały jeszcze 
oficjalne wytyczne malowania, czy podręczniki, ale wiele okrętów angielskich poczęło stosować nieoficjalne 
wzory malowania już wcześnie w 1940 roku. Przykładem jednego z nich jest malowanie „Błyskawicy". Kolor 
całego okrętu jest szary, podobnie jak przed wojną, ale na dziobie i na rufie znajdują się imitacje fal. sugeru
jące dużą prędkość („Błyskawica" pod Narwikiem). Podobną „falkę" na dziobie miała też ..Burza w czasie 
ewakuacji z Dunkierki6.

W pierwszych miesiącach 1940 roku poczęto używać w Royal Navy schematów opracowanych przez 
malarza-marynistę. Petera Scotta. Stosowano je na burzliwych, często mglistych wodach północnego 
Atlantyku (tzw. Podejścia Zachodnie — Western Approaches) i dlatego nazwano je „Western Approaches 
Scheme" (w skrócie: „WA Scheme"). Zasadą było malowanie okrętów na kolor jasny. Podstawowy był 
kolor biały, ponieważ biały okręt jest we mgle słabo widoczny5 Ponieważ zdarzały się dni z dobrą widocz
nością. biały kadłub został zniekształcony obszarami błękitu i seledynu. Pierwsze malowania tego rodzaju 
były nieoficjalnymi: dopiero od 1942 opracowane zostały dokładne instrukcje i od tego czasu wprowa
dzono je oficjalnie „do służby". Dodać jeszcze można, że powszechnie uważano je za bardzo efektywne. 
Schematów typu „Western Approaches" różnych typów używano generalnie na eskortowcach działających 
na północnym Atlantyku i w Arktyce (konwoje murmańskie). Wiele okrętów zachowało ten rodzaj malowania 
aż do końca wojny — często w bardzo zmodyfikowanej postaci. Przykładem wczesnego stosowania 
schematu „Western Approaches" jest sylwetka „Garlanda"8.
W latach 1942—43 w Anglii zaczęto odczuwać brak zielonego pigmentuu i okręty otrzymywały tzw. zmo
dyfikowany („Modified") kamuflaż „Western Approaches". Schemat taki okazał się równie efektywny jak 
schemat opisany wyżej, a jego przykładem jest sylwetka „Ślązaka" z 19429. Kamuflaż tego typu tj. dwu- 
kolorowy, miał także „Piorun". „Orkan", „Krakowiak", „Garland" i „Burza"'0, choć w każdym przypadku 
kształt i rozmieszczenie plam byty nieco inne. Odmianą tego schematu był kamuflaż „odwrócony" („Reversed") 
— przykładem jest „Burza". Podobny schemat stosowany był też na „Kujawiaku ".

PMW. podobnie jak Royal Navy, długo używała schematów „Western Approaches". Można założyć, 
że „Burza" była malowana w opisany sposób do końca swej czynnej służby, zaś „Garland". działając 
w 1944 na Morzu Śródziemnym, nosił zmodyfikowany (biało-błękitny) kamuflaż tego typu'-.

Na początku 1941 Royal Navy zaczęła wprowadzać swe pierwsze oficjalne schematy malowania. 
Podstawową ideą tych wzorów, nazywanych „Zniekształcającymi Schematami Admiralicji" („Admiralty 
Disruptive Schemes"). była nadzieja, że odpowiednio pomalowany okręt będzie widoczny fragmentarycznie 
— i przez to zniekształcony. Jeden z odcieni miał zlewać się z tłem, zaś pozostałe miały mieć kształt nie 
przypominający okrętu. Założenie okazało się błędne, lecz o tym później.

Pierwsze wzory tego typu opracowano dla dużych okrętów — pancerników, lotniskowców i krążowników. 
Były to schematy indywidualne — inne dla każdej jednostki. Od połowy 1941 zaczęły pojawiać się sche
maty indywidualne dla mniejszych jednostek (np. niszczycieli): należy przy tym pamiętać, że w schematach 
indywidualnych obie burty danego okrętu malowane były w inne wzory. Nieco później pojawiły się standar
dowe wzory dla mniejszych okrętów poszczególnych typów — np. dla niszczycieli typu „JKN" lub eskorto- 
wców typu „Black Swan". itd. Te wzory były z kolei identyczne po obu burtach. Bardzo często były one 
modyfikowane przez załogi, zdarzało się, że zmieniano nieco kształt plam lub niektóre z nich pomijano. 
Częste były przypadki stosowania standardowego malowania dla okrętów innych typów, niż było to 
zakładane.

Schematy typu „Disruptive" dzieliły się na trzy grupy, oznaczone przymiotnikami „jasny" („Light"). „po
średni" („Intermediate") i „ciemny" („Dark"), zależnie od proporcji używanych tonów jasnych lub ciemnych. 
Oczywiście w schemacie „ciemnym" można było używać jasnych odcieni, jednak znacznie mniej, niż 
w schemacie „jasnym". Schematy typu „Disruptive" stosowano na różnych akwenach, np. w Kanale La 
Manche i na Morzu Północnym stosowano „Admiralty Light Disruptive Scheme".

Tak pomalowany był „Orkan", gdy wiózł do Anglii zwłoki gen. Sikorskiego: ten sam schemat nosiła też 
„Błyskawica"13. Ciekawostką jest fakt, że mimo nazwy kamuflażu nie natrafiono jeszcze na zdjęcie „Pioruna" 
w tym malowaniu. Nieco podobna miękkością linii jest sylwetka „Pioruna" w malowaniu „Admiralty Light 
Disruptive Scheme". Schemat ten użyty był prawdopodobnie przed okresem inwazji na Normandię: podobnie 
malowana była w tym czasie „Błyskawica"14. Zupełnie inny charakter — ostry i kanciasty — ma schemat 
typu „Admiralty Light Disruptive", zastosowany na „Błyskawicy" zimą 1941—1942 roku15.

„Piorun" w 1944, prawdopodobnie w czasie inwazji na Normandię — miał „Specjalny Wzór Niszczycieli 
Home Fleet" („Special Home Fleet Destroyer Design"), używany też m.in. przez kanadyjskie „Tribale" 
i „Tartara" podczas ich służby w 10 Flotylli Niszczycieli’6. Jest on przykładem adaptacji istniejących 
wzorów do specyficznych warunków. Kamuflaż typu „Western Approaches", doskonale zdając egzamin 
w eskorcie konwojów, okazał się mało praktyczny w szybkich flotyllach niszczycieli. Jakkolwiek 
świetnie maskował okręty, sprawiał podczas pływania zespołowego kłopoty przy utrzymaniu odległości lub 
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kursu w stosunku do sąsiada. Zdecydowano się adaptować schemat „Western Approaches", pozostawiając 
jasne odcienie na dziobie, lecz rufę malując kolorami ciemnymi. Dzięki temu podczas zbliżania się do 
przeciwnika okręt był prawidłowo — od dziobu — zamaskowany, zaś w czasie pływania zespołowego rufa 
poprzednika była dobrze widoczna. Schemat ten był używany przez Royal Navy od 1942 do końca wojny17.

Rozwój elektroniki spowodował, że wysiłki ekspertów kamuflażu skierowane zostały w drugiej połowie 
wojny w innym kierunku. Zamiast próbować ukryć okręt przed obserwacją wizualną, starano się od około 
1943 fałszować — przy pomocy kamuflażu — jego kurs i sylwetkę. Na dodatek okazało się, że oko ludzkie 
ma duże zdolności adaptacji, przez co pracowicie tworzone wzory typu „Disruptive“ były mało efektywne. 
W ich miejsce pojawiły się schematy „standardowe" („Standard Schemes"). W przeciwieństwie do poprzed
nich. tworzonych osobno dla poszczególnych typów i akwenu działania, wzory standardowe były identyczne 
dla wszystkich akwenów (zmieniano jedynie kolory) i stosowano je na wszystkich klasach — od pancerników 
po eskortowce. Okręty malowano na jasne odcienie (szary, niebieski lub zielony). Od pokładu głównego do 
linii wodnej malowano ciemniejszy czworobok, sięgający zwykle od dziobowego falochronu do końca luf 
rufowych dział18. W 1945 kamuflaż typu „Standard" nosiło kilka polskich okrętów, np. „Conrad", „Piorun", 
„Garland"19

Prócz opisywanych wyżej używane były też tzw. schematy zastępcze („Alternative Admiralty Schemes"), 
również w rodzajach jasnym, pośrednim i ciemnym. Gama kolorów — ponownie szary, niebieski i zielony. 
Główną zasadą było malowanie kadłuba (czasem tylko większej jego części) kolorem ciemniejszym, a nad
budówek kolorem jaśniejszym. Schematy te były popularne np. pod koniec wojny na Morzu Śródziemnym. 
Przykładem malowania „Alternative“ jest „Krakowiak" w 1945 roku20.

Na koniec o malowaniu polskich okrętów po wojnie. W 1946 roku pokryte były całe jasnoszarą farbą. Ich 
numery burtowe malowane są farbą ciemną (czarną?); ten sposób malowania jest doskonale widoczny na 
licznych zdjęciach pokazujących polskie okręty w czasie obchodów święta 3 Maja 1946 roku21. Natomiast 
„Błyskawica" wracając w 1947 roku do kraju miała jednolicie szary kadłub, bez numeru taktycznego22.

Wykaz powyższy nie wyczerpuje, rzecz jasna, wszystkich schematów używanych w PMW w czasie wojny. 
Okręty nasze często używały różnych schematów nieoficjalnych (np. na „Błyskawicy") lub różnych wzorów 
z grupy „Disruptive". Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie można przedstawić bliżej inne sposoby 
malowania polskich okrętów wojennych, w miarę posiadanych informacji. O zakresie podejmowanej pracy 
świadczy fakt, że „Piorun" malowany był na co najmniej osiem różnych sposobów, a „Błyskawica" i „Garland" 
na co najmniej siedem.

Jest to zrozumiale ponieważ Polacy pływali w zespołach razem z Anglikami, używali angielskiego sprzętu i materiałów Szerzej o sposobach malowania 
angielskich okrętów HODGES P.. Royal Navy Warship Camouflage 1939—1945 London 1973.

Patrz PERTEK J Wielkie dni małej floty. Poznań 1976. ryc. 67. KOLESNIK E: Thunder and Lightnmg. The Polish destroyers „Grom" and ..Błyskawica' 
w Warship nr 4 s. 2 i nast

Bhzej na temat stosowanych kolorów — HODGES
- W tym miejscu pragniemy zachęcić Czytelników do przejrzenia broszury „ORP Błyskawica' Warszawa 1989. dostępnej na okręcie-muzeum „Błyskawica" 

Znajdujący się tam artykuł o kamuflażach tego okrętu ilustrowany jest kolorowymi sylwetkami Pozwolą one Czytelnikowi przybliżyć sobie przynajmniej niektóre ze 
sposobów malowania okrętów PMW Wcześniej artykuł len zamieszczony był w „Morzu 9/1987 pod tytułem Kamuflaże ORP „Błyskawica" tekst M Twardowski, 
rysunki M Soroka s 16 — 17.

Por również Kamuflaże ORP „Błyskawica. MICIŃSKI J.: Ze sztuczną pianą. „Morze" 8/1985, s. 32.
1 Por. PERTEK: Wielkie dni... ryc 88

Można to osobiście sprawdzić podczas jesiennej niepogody, obserwując statki „białej floty".
• Patrz SOROKA M Niszczyciel Garland . „Żołnierz Polski" z dnia 26 06 1988 oraz ZUBKOWSKI K U-407 zatonął. „Morze" 5/1985.
• Por sylwetka Ślązaka" w M SOROKA Niszczyciele eskortowe typu Hunt II. „Morze 11989 Zdjęcie „Ślązaka w tym malowaniu — RAVEN A. 

ROBERTS J Hunt class escort destroyers London 1980 s. 22.
Orkan w tym malowaniu — patrz PERTEK Wielkie dni... ryc. 118 i 119. TWARDOWSKI M. Bracia „Orkana „Morze" 5/1980 oraz Ludzie i okręty 

Morze 9'1979 s 7 Garland" — tamże ryc 140 Piorun' — p KOSIARZ E Flota Białego Orła Gdańsk 1980 ryc 109. „Burza" — p PERTEK J: Burza — 
weteran atlantyckich szlaków Gdańsk 1970 ryc 71

Por sylwetka ..Kujawiaka' w M SOROKA Niszczyciele eskortowe typu Hunt II... oraz KOSIANOWSKI W.. Polska Marynarka Wojenna od pierwszej do 
ostatiej salwy Album Pamiątkowy Rzym 1947. ryc 192 Zdjęcie „Burzy" w PERTEK J.: Burza — weteran. .. ryc. 110 i 111 oraz BUDZBON P.: „Wicher" and
„Burza" Big ships of a smali navy „Warship" nr 13 s 66

Zdjęcie „Garlanda" w 1944 roku na Malcie, w zbiorach autora
; Por również Kamuflaże ORP Błyskawica BUDZBON P II Cacciatorpediniere polacco „Błyskawica" „Rivista Marittima" 4/1988 s. 83. KOLESNIK:

Thunder and Lightnmg. s 5 oraz Ludzie i okręty s 7 „Orkan" — p KOSIARZ Flota Białego Orła. ryc. 127.
14 Por. również Kamuflaże ORP „Błyskawica" Zdjęcie „Błyskawicy" w tym malowaniu — p. KOSIANOWSKI: Polska Marynarka Wojenna, ryc. 67. Zdjęcie 

„Pioruna w tym kamuflażu eksponowane jest na okręcie-muzeum „Błyskawica".
■ Por również Kamuflaże ORP Błyskawica Zdjęcie Błyskawicy" w tym malowaniu — p KOSIANOWSKI: Polska Marynarka Wojenna, ryc 57.
• ć Por KOSIARZ E . Flota Białego Orła, ryc 79

Patrz HODGES. s 36.
Patrz HODGES. s 40-41

• 9 Patrz PERTEK Wielkie dni... ryc 143 oraz PERTEK J Niszczyciel „Orkan Gdynia 1958. s. 32. Fotografie „Pioruna" i „Garlanda" w malowaniu „Standard.. 
— w zbiorach autora

- Por. sylwetkę „Krakowiaka” w M SOROKA Niszczyciele eskortowe typu Hunt II. Zdjęcie „Krakowiaka" w tym malowaniu — p. KOSIANOWSKI: Polska 
Marynarka Wojenna, ryc. 172 oraz PERTEK: Wielkie dni . ryc 99.

• ’1 Por. KOSIANOWSKI: Polska Marynarka Wojenna . ryc. 73 „Błyskawica". 107 „Garland". 235 „Conrad". 241 i 242 „Piorun". „Krakowiak" i „Ślązak".
Patrz PERTEK: Wielkie dni . ryc 162
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Kmdr por. dr ZBIGNIEW WOJCIECHOWSKI

INSTYTUCJE KULTURALNO-OŚWIATOWE 
MARYNARKI WOJENNEJ W LATACH 

1945 — 1956

R
OZWÓJ Marynarki Wojennej w latach 1945—1956 ma juz stosunkowo bogatą literaturę histo
ryczną i wspomnieniową. Jednak istnieją obszary, które do tej pory nie są szerzej znane. Do nich 
należy m. in. działalność kulturalno-oświatowa prowadzona w trudnych powojennych warunkach, 
przy niemal całkowitym braku doświadczenia i koniecznych środków.

Działalność ta prowadzona w jednostkach i instytucjach Marynarki Wojennej stanowiła sferę uzupeł 
niającą proces szkolenia. Miała nie tylko zapewnić odpowiedni odpoczynek i korzystanie z dóbr kultury 
ale także podnieść ogólny poziom oświaty marynarzy, kadry i jej rodzin.

Z czasem doskonalono formy i metody oddziaływania wychowawczego, choć występowały — zwła 
szcza w okresie stalinizmu — znaczne wypaczenia i deformacje. Z perspektywy dnia dzisiejszego niektóre 
z nich wydawać się mogą niecelowe i anachroniczne, jednak ówczesne realia (m. in. duży odsetek analfa 
betów i półanalfabetów wśród marynarzy) decydowały o sposobach postępowania.

ŚWIETLICE MARYNARSKIE

W pierwszych latach powojennych zasadniczą formą działalności kulturalno-oświatowej w Marynarce 
Wojennej (MW) była praca świetlicowa. Niemal całe życie kulturalne oddziałów koncentrowało się wówczas 
w świetlicach marynarskich’. Pracę świetlicową organizowano w niedziele i święta oraz w godzinach 
wolnych od zajęć służbowych, przeważnie wieczorami. W praktyce rzadko udawało się ją uatrakcyjnić 
Najczęściej ograniczano się — po uporządkowaniu samej świetlicy — do robienia gazetek ściennych 
plakatów i zbiorowego śpiewania pieśni marszowych. Lepiej organizowano ją w środowisku oficerskim 
poprzez m. in. odczyty, kursy języków obcych, zamierzenia uzupełniające wykształcenie oraz udział w róż
nych imprezach artystycznych, organizowanych poza jednostką wojskową, głównie przez Dom Marynarze 
(Oficera) MW2.

Na szczeblu oddziałów, pododdziałów (okrętów) w czasie wolnym od zajęć organizowano także różno
rodne rozgrywki sportowe. Sprzyjały temu tworzone po wojnie wojskowe kluby sportowe, które przyczyniały 
się do umasowienia gier sportowych i wychowania fizycznego3.

Pierwszą wielką imprezeę sportową zorganizowano w Gdańsku (25 i 26.8.1945) pod nazwą „Święte 
Sportu", w której wzięli udział m. in. reprezentanci WKS MW „Flota"4.

Najważniejszą jednak sprawą było znalezienie obiektów (pomieszczeń) i odpowiednie ich urządzenie 
Wiele kłopotów sprawiało wyposażenie, ograniczające się z reguły do kilku stolików i krzeseł, godła, por
tretów przywódców, a ponadto plakatów, haseł politycznych i gazetek ściennych5. Z czasem na szczebli 
oddziału organizowano konkursy gazetek ściennych. Najlepsze eksponowano na wystawach w Dorni 
Marynarza w Gdyni6.
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W 1946 roku praca świetlicowa wzbogaciła się o nowe formy działalności. Zaczęto organizować wie
czorki literackie, spotkania z oficerami — uczestnikami II wojny światowej oraz wyjścia grup marynarzy 
na koncerty, seanse filmowe, występy zespołów artystycznych i przedstawienia teatralne. Najczęściej 
były to imprezy Zespołu Pieśni I Tańca MW oraz Teatru MW7.

W oparciu o świetlice stopniowo rozwijał się ruch amatorski. Kółka śpiewacze, teatralne, recyta
torskie itp. gromadziły wielu marynarzy wykazujących uzdolnienia w danej dziedzinie sztuki. Wykorzysty
wano ich podczas obchodów rocznicowych i akademii8.

Ważnym kierunkiem działalności kulturalno-oświatowej było czytelnictwo prasy i książek. Jeśli chodzi 
o prasę, to korzystano z niej podczas szkolenia politycznego (np. prasówki. pogadanki). Gorzej wygądało 
czytelnictwo książek W wytycznych wielokrotnie zalecano kompletowanie broszur i książek, by w ten sposób 
tworzyć w jednostkach biblioteki dla kadry i marynarzy.

W kwietniu 1947 roku w MW funkcjonowało już 16 bibliotek9 w OSMW, Flotrylli Trałowców, dywizjonie 
ścigaczy, dywizjonie okrętów podwodnych, grupie kutrów, batalionie łączności, batalionie saperów, KP Hel, 
Kadrze MW. KP Kołobrzeg, Szczecińskim Obszarze Nadmorskim (SON). Szpitalu MW, SSM, dywizjonie 
artylerii nadbrzeżnej. Stoczni MW i ZPW MW. Nowością było powstanie tzw. biblioteczek okrętowych. 
Zastępcy dowódców okrętów ds polit.-wych. lub wyznaczeni oficerowie raz w miesiącu pobierali dla za
łogi swego okrętu po ok. 20 książek, a po ich przeczytaniu dostawali następne10.

W dwa lata później powołano w Gdyni Centralną Bibliotekę MW która wraz z pozostałymi 18 bibliotekami 
posiadała w swoich zbiorach ogółem 70 341 książek i 19 995 broszur. Tylko w II kwartale 1 951 roku z biblio
tek korzystało 4 832 osoby, głównie marynarzy (2 354-ch wypożyczając łącznie 14181 książek. W nas
tępnych latach ilość bibliotek me uległa większej zmianie . Wzrosło natomiast czytelnictwo książek, zwłasz
cza wśród marynarzy1’.

Wyposażenie we właściwy sprzęt w owych czasach było więcej niż skromne. Po przeprowadzeniu we 
wrześniu 1946 roku pierwszej inwentaryzacji okazało się, że w jednostkach marynarki jest m. in. tylko 
5 aparatów kinowych. 8 radioodbiorników, adapter, 12 instrumentów muzycznych, 129 gier planszowych, 
60 map. 4300 książek. Najwięcej sprzętu posiadało Dowództwo MW (wraz z jednostkami podległymi), SSM 
i Szpital MW12.

Świetlice spełniały jeszcze jedną istotną rolę. W nich to marynarze spędzali niemal wszystkie wolne 
chwile (pisali listy, grali w gry towarzystkie. czytali książki, słuchali radia) oraz wraz ze swoimi bezpośrednimi 
przełożonymi obchodzili święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne. Starano się, by pomieszczenia te w mia
rę możliwości były schludne, czyste i miały odświętny wygląd. Do 1950 roku w niewielkim stopniu przypo
minały świetlice marynarskie. Nie umieszczono elementów nawiązujących do tradycji morskich i służby 
na morzu. Jak pisano w raporcie jednej z inspekcji...świetlica ścigaczy... wygląda jak świetlica pierwszego
lepszego pułku piechoty. Wynika to z braku operatywności, wadliwej sytuacji personalnej i braku instancji 
pośredniej między ZPW MW, a ogromną ilością drobnych jednostek,,,13. Sytuacja w tym względzie nieco 
poprawiła się po utworzeniu Dowództwa Floty.

Na bazie świewtlic powstał i rozwijał się amatorski ruch artystyczny. W połowie 1947 roku zespoły sku
piały ok. 350 osób soośród kadry, ich rodzin i marynarzy. Największym powodzeniem cieszyły się zespoły 
śpiewacze (23). plastyczne i teatrzyki (po 19), mniejszym — głównie ze względu na brak instrumentów 
— zespoły muzyczne (13)'4.

Pracą świetlicową kierował zastępca dowódcy pododdziału (okrętu) ds. polit.-wych. lub wyznaczony 
oficer poprzez marynarza tzw. świetlicowego, który odpowiadał za porządek na sali. Po wprowadzeniu 
„Regulaminu pracy świetlicowej w wojsku'1 powołano złożone z aktywistów Rady Świetlicowe. Odtąd 
w ..Dzienniku pracy świetlicowej11 wpisywano wszystkie organizowane przedsięwzięcia. Ta nowa forma pod
niesienia rangi świetlic przyczyniła się do aktywizacji życia kulturalnego marynarzy.

Pewnym utrudnieniem okazał się brak świetlic na okrętach. Radzono sobie w ten sposób, że albo orga
nizowano je na szczeblu zespołu okrętów lub korzystano ze świetlic innych jednostek. Przykładowo załogi 
okrętów bazujące w Oksywiu korzystały ze świetlicy KPW Gdynia15. Świetlice te miały większe możliwości 
organizacji atrakcyjnych imprez’6. W sierpniu 1948 roku w Marynarce Wojennej istniało 51 świetlic, w tym 
3 dla podoficerów’1.

Na bazie powstałych kółek amatorskich z czasem zaczęto organizować konkursy, najpierw na szczeblu 
jednostki, a potem na szczeblu Marynarki Wojennej’8. Zimą 1948 roku w pierwszym konkursie chórów 
marynarskich najlepszym okazał się zespół Kadry MW przed chórem dywizjony ścigaczy i SON19.

W początku lat pięćdziesiątych modne były przeglądy amatorskich zespołów artystycznych. Pierwszy 
przegląd zorganizowano w dniach 18-21 lutego 1951 roku w Gdyni20. Wzięło w nim udział 547 marynarzy, 
podoficerów, pracowników cywilnych i członków rodzin wojskowych. Prezentowane programy — wieczornice 
poświęcono głównie braterstwu broni z Armią Radziecką, planowi 6-letniemu i Stalinowi. W programach 
wszystkich zespołów brakowało tematyki morskiej, związanej ze służbą na okrętach, czy też nawiązującej 
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do obrzędów ludowych. Mimi to, ta pierwsza masowa impreza znacznie zaktywizowała środowisko marynar
skie i wpłynęła na popularyzację twórczości artystycznej.

Następny przegląd zorganizowano już po upływie czterech miesięcy. Dzięki pomocy Domu Oficera MW 
miał on zdecydowanie wyższy poziom. W programach 13 występujących zespołów dominowała tematyka 
związana z morzem. Najlepszym zespołem okazał się zespół z Bazy MW Świnoujście, który na przeglądzie 
ogólnowojskowym w Warszawie zajął dobre, czwarte miejsce. Zdobywca pierwszego miejsca, zespół ba
talionu budowlanego wraz ze specjalnie zbudowaną makietą ORP „Błyskawica** udał się do stolicy na I Ogól
nopolski Przegląd. Zespół zajął najwyższą lokatę i 29 czerwca wystąpił na uroczystym koncercie w Teatrze 
Polskim.

Działalność kulturalno-oświatowa w jednostkach MW napotykała w dalszym ciągu na liczne bariery wy
nikające przede wszystkim z niezrozumienia jej roli i znaczenia. Można w tym miejscu przytoczyć jedną 
z wielu wypowiedzi marynarzy, trafnie charakteryzującą stan ówczesnej pracy kulturalno-oświatowej. Np. 
„... w 60 paplot z braku jakichkolwiek rozrywek wałęsamy się z kąta w kąt. Jedyna nasza przyjemność 
w niedzielę to pranie mundurów, czytanie książek lub przepustka. Mamy własny zespół muzyczny, ale 
na wynos"21.

Przeprowadzone kontrole stwierdzały niski poziom pracy świetlic nie zapewniający godziwej rozrywki 
i należytego wypoczynku. Świetlice i biblioteki były źle utrzymane i niedostatecznie wyposażone. Bezpla- 
nowość i brak właściwego kierownictwa nada Radami Świetlicowymi powodowało zniechęcenie i niezado
wolenie. W szeregu jednostkach nie przestrzegano zasady dobrowolności wyboru proponowanych form 
spędzenia czasu, a wręcz odwrotnie, traktowano je jako obowiązkowe zajęcia służbowe. W niedziele i święta 
z reguły jedynie wyświetlano film, czytano książki — lub co należało do rzadkości — organizowano konkurs, 
pogadankę, ewentualnie rozgrywki sportowe22.

W czerwcu 1952 roku wprowadzono nową formę uczestnictwa w życiu kulturalnym23. W ramach 
Ogólnopolskich „Dni Oświaty, Książki i Prasy" dla kadry i ich rodzin organizowano pogadanki pt. „Oświata 
i wychowanie w Polsce Ludowej", połączone z wystawami i kiermaszami książek. W jednostkach odbywały 
się podobne imprezy, a także wieczorki literackie, wystawy książek i plakatów24. W następnym roku 
wprowadzono szereg dodatkowych atrakcji, jak loterie i sprzedaż książek bezpośrednio w jednostkach. 
Przykładowo w dywizjonie ścigaczy sprzedano książek za ponad 6 tys. zł., a marynarze z Bazy Kołobrzeg 
sprzedali wśród ludności cywilnej ok. 1000 książek25.

Nowością, która zyskała sobie szerokie grono zwolenników były turnieje szachowe organizowane 
aż do szczebla centralnego. W turnieju przeprowadzonym w ramach III Szachowych Mistrzowstw Sił 
Zbrojnych nie zabrakło reprezentantów marynarki. Spośród 760 startujących do finału doszło 18. Z nich to 
wyłoniono pięcioosobową reprezentację marynarki. Najlepszym kazał się kmdr ppor. Henryk Malinowski26.

Szczególnie uroczysty przebieg miał V Przegląd Twórczości Amatorskich Zespołów Artystycznych MW, 
który odbył się w dniach 5—9 maja 1954 roku w obecności przedstawicieli Dowództwa Marynarki Wojennej. 
Łącznie w przeglądzie wystąpiły 22 zespoły, w tym po raz pierwszy zespoły dramatyczne z SSM, Szpitala MW 
i 60 paplot27. Wśród wyróżnionych znalazł się m. in, balet i orkiestra z OSMW28. Prymat podchorążych 
potwierdził się również na kolejnym VI Przeglądzie29.

Do większych sukcesów osiągniętych na szczeblu centralnym można zaliczyć zdobycie na III Ogólno
wojskowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych w lipcu 1955 roku I nagrody oraz nagrody 
przechodniej przez zespół kompanijny z Ustki.

Pomimo wprowadzenia do działalności kulturalnej nowych form, jak np. konkursów ze znajomości 
broni czy wycieczek po morzu30 najpopolarniejszą i najbardziej masową imprezą były wspomniane wyżej 
przeglądy zespołów artysytycznych. Miały one jednak istotne wady. Organizowane raz w roku kumulowały 
wysiłek jedynie na tę imprezę, z czasem prestiżową dla jednostek wojskowych. W okresach między prze
glądami dominowała szablonowość i zobojętnienie, mimo znacznej poprawy w ilości posiadanego sprzętu 
i instrumentów muzycznych.

Według spisu na ostatni dzień 1956 roku w Marynarce Wojennej znajdowało się m. in. 21 projektorów 
filmowych, 149 radioodbiorników. 96 adapterów, 370 gier, 327 mandolin, 276 akordeonów, 221 bilardów, 
3 427 map i 273 399 książek31.

Praca świetlicowa stała ogólnie na niskim poziomie32. Prowadzona według utartych i przestarzałych 
wzorców, przesiąknięta treściami politycznymi, bez należytego kierownictwa w niewielkim stopniu przy
czyniała się do wzbogacenia życia kulturalnego w jednostkach wojskowych. Do końca omawianego 
okresu nie znalazła właściwego miejsca i pełnego zrozumienia jako skuteczny element działaności wy
chowawczej.

Jedynie akcja zwalczania analfabetyzmu i dokształcania prowadzona wśród marynarzy zakończyła się 
pełnym sukcesem.

52



WALKA Z ANALFABETYZMEM

Bardzo ważną sferą działalności oświatowej były tzw. Żołnierskie Szkoły Początkowe. Powołano je 3 
czerwca 1947 roku rozkazem ministra Obrony Narodowej nr 88. aby na drodze przymusu zlikwidować 
istniejący w wojsku analfabetyzm. Rozkaz ten wyprzedza) o dwa lata wydaną ustawę o likwidacji nalafabe- 
tyzmu w Polsce, co świadczyło o głębokiej trosce wojska o poziom wykształcenia żołnierzy33.

Wydano stosowną instrukcję, zawierającą wytyczne organizacyjne i programy nauczania Żołnierskich 
Szkół Początkowych. Szkoła wyróżniała dwa stopnie nauczania: pierwszy obejmujący wszystkich analfabe
tów i drugi dla marynarzy, którzy ukończyli stopień pierwszy albo mieli wiadoości z zakresu dwóch klas 
szkoły podstawowej.34.

W Marynarce Wojennej przyjęła się ogolna nazwa kursów zwalczania analfabetów i półanalfabetów. 
Kursy organizowano na szczeblu oddziału. Jego kierownikiem zostawał oficer wyznaczony przez dowódcę 
jednostki. W pierwszych dniach pobytu rekrutów w jednostkach przeprowadzano egzaminy sprawdzające 
w zakresie czytania i pisania. Kursy trwały około roku. Zajęcia odbywały się 3—4 razy w tygodniu po 2 go
dziny. Przykładowo jesienią 1947 roku w kursach uczestniczyło w Kadrze MW — 80 marynarzy, a w SON 
— 2735. Ogółem w latach 1947— 1948 weług danych szacunkowych kursami objęto około 300 marynarzy. 
W całym. Wojsku Polskim było ich 3109.36.

W sierpniu 1949 roku w związku z wspomnianą ustawą o zwalczaniu analfabetyzmu w Polsce minister 
Obrony Narodowej odnowił rozkaz nr 88. Od tej pory walka z analfabetyzmem weszła w decydującą fazę 
i przybrała charakter masowej akcji, obejmującej wszystkie jednostki Wojska Polskiego.

W pierwszym okresie likwidacji analfabetyzmu (czerwiec 1947 roku — listopad 1950 roku) charakterystycz
nym ze względu na znaczną dynamikę zajęć, w Marynarce Wojennej zorganizowano 21 kursów w 14 jedno
stkach wojskowych, obejmujących początkowo 24 analfabetów (I stopień) i 60 półanalfabetów (II stopień). Naj
więcej kursantów było niebawem w Kadrze MW — 69 półanalfabetów i bsap — 11 analfabetów oraz 23 półanal
fabetów37. W całym wojsku zorganizowano 156 kursów, które objęły 6836 żołnierzy38.

W drugim etepie (grudzień 1950 — lipiec 1951) w 10 kursach uczęszczało 30 analfabetów i 234 
półanalfabetów — marynarzy. Już w grudniu 1950 roku meldowano, że w marynarce jest tylko 5 analfabetów 
i 147 półanalfabetów, którzy do maja 1951 roku nauczą się pisać i czytać. We wrześniu zakończono całą 
akcję39. W Wojsku Polskim wg. zaniżonych danych objęto nauczaniem na 342 kursach 9390 żołnierzy. 
W okresie lat 1947—1951 nauczaniem objęto ogółem 16 253 żołnierzy41''

Po zakończeniu masowej akcji likwidacji analfabetyzmu wprowadzono nowe formy nauczania, pole
gające na organizowaniu kursów i zespołów nauczania początkowego dla marynarzy nie umiejących 
biegle czytać, pisać i liczyć. Jeśli w jednostkach wojskowych było ponad 20 marynarzy małopiśmiennych, 
wtedy tworzono zespoły nauczania. Preferowano indywidualne formy nauczania.

W grudniu 1953 roku zorganizowano we wszystkich jednostkach Marynarki Wojennej wspomniane kursy 
i zespoły. Objęły one nie tylko 695 małopiśmiennych, ale także jeszcze 79 analfabetów4'. Z kolei w lipcu 
1955 roku nauczano 14 analfabetów i 609 małopiśmiennych marynarzy42. Niestety nie udało się odnaleźć 
sprawozdań, na których podstawie można dokładnie określić ogólną ilość objętych nauczaniem. Napewno 
w latach 1951—1956 było ich kilka tysięcy.

DOM I TEATR MARYNARKI WOJENNEJ ORAZ INNE KLUBY

Wraz z utworzeniem pierwszych jednostek marynarki od 7 lipca 1945 roku rozpoczął działalność Dom 
Marynarza — zwany od 1946 roku Domem Marynarki Wojennej. Spełniał on bardzo ważną rolę wiodącej 
placówki kulturalno-oświatowej, jednej z pierwszych na Wybrzeżu.

We wrześniu Dom Marynarza posiadał niemal pełną obsadę personalną (82 etaty). Dysponował 43-oso- 
bową orkiestrą43, kinem i pracownią malarsko-rzeźbiarską, w jego skład wchodził również teatr.

Dom Marynarza zlokalizowano w przedwojennym Domu Zdrojowym przy ul. Piłsudskiego (Czołgistów). 
Budynek znacznie uszkodzony w czasie wyzwalania Gdyni udało się własnymi sitami wyremontować. Na 
piętrach rozmieszczono tzw. orkiestrę dętą i jazzową wraz z rodzinami, a na parterze urządzono obszerną 
salę imprezową wraz z bufetem. W Domu Marynarza organizowano liczne akademie, wieczory literackie, 
recitale, odczyty i codzienne zabawy taneczne.

Ze względu na oddalenie wspomnianego lokalu od śródmieścia marynarka otrzymała w sierpniu 1945 r. 
po radzieckiej Komendzie Wojennej dodatkowy lokal przy Skwerze Kościuszki 12 (dzisiaj kino ..Goplana"). Po 
niezbędnym remoncie stał się siedzibą Teatru Domu Marynarza, kina, pracowni plastycznej i zespołu 
kameralnego44.

53



Pierwszym kierownikiem Domu Marynarza był kpt. mar. Jerzy Szaudel45. Dzięki jego operatywności 
w ciągu trzech miesięcy działalności (do 1 października) na ścenie gościły zespoły: Centralnego Domu 
Żołnierza z Warszawy z przestawieniem pt.: ..Miasto cud“ (2.2 tys. widzów) i Domu Żołnierza z Katowic 
z przedstawieniem „Wczoraj i dziś" (1,7 tys. widzów). Zorganizowano także dwa poranki muzyczne (1,5 tys. 
widzów) i dwa odczyty (1,4 tys.). Łącznie z wpływami za wyświetlane filmy fabularne i bajki dla dzieci czysty 
dochód wyniósł niemal 30 tys. zł.

Znaczne osiągnięcia miała również tzw. Reprezentacyjna Orkiestra Symfoniczna. Mimo szczupłych 
etatów (16), kapelmistrz por. mar. Jan Fitak dokooptował grupę zawodowych muzyków, tworząc w ten spo
sób zgrany zespół. Orkiestra występowała z dużym powodzeniem w Domu Marynarza, kasynie oficerskim 
w Gdyni, miejskim amfiteatrze oraz w jednostkach marynarki. We wspomnianym powyżej okresie dała 37 
koncertów służbowych, 15 zarobkowych i 15 innych46.

O dużej popularności imprez organizowanych przez Dom Marynarza może świadczyć znaczna ilość jej 
uczestników. Przykładowo we wrześniu 1945 r. było ich 13429, w październiku 17 841, a w listopadzie 
12 3 4 3 47.

W niedzielę 26 października po 6-letniej przerwie wojennej odbyło się otwarcieTeatru Domu Marynarza48, 
W sali liczącej niemal 500 miejsc zebrał się nadkomplet chętnych, by oglądać przygotowaną na inaugurację 
sztukę Lucjana Rydla „Jeńcy". Przedstawienie cieszyło się niesłabnącym powodzeniem mimo, iż „docierała 
na nie jedynie publiczność gdyńska, ze względu na brak dogodnej komunikacji z Gdańskiem.

W listopadzie teatr próbował zmienić styl, wystawiając wieczór poezji „Włócz się poezjo, włócz" i rewię 
„Szalone rytmy" ze znaną juz Beatą Artemską w roli głównej. Niestety i te próby zmiany stylu artystycznego 
zakończyły się niepowodzeniem. Nie trafiono w gust gdyńskiej publiczności. Teatr ratował się gościnnymi 
występami m.in. Ludwika Sempolińskiego i artystów 1 Dywizji Piechoty. Starano się zorganizować występy 
w Nowym Porcie i na Oksywiu, jednak bez większego powodzenia.

Z kolejną premierą wystąpił teatr 26 grudnia 1945 r. Była nią komedia muzyczna „Podwójna buchalteria" 
wyreżyserowana przez Antoniego Cezarewicza. Pierwszą sztukę muzyczną wystawioną w Gdyni oglądało 
4755 widzów, w tym 605 żołnierzy zawodowych otrzymujących bilety ulgowe.49

Niestety nieuregulowane stosunki z Wydziałem Kultury i Sztuki w Gdańsku, trudności komunikacyjne 
i zakaz występów poza Gdynią powodowały spadek dochodów. Ponadto niepochlebną opinię wystawił 
ZPW MW twierdząc, że Dom Marynarza nie wystawił żadnej poważnej sztuki (pominięto „Jeńców"), a zagu
bienie kopii filmowej unieruchomiło kino50.

Powodem złego funkcjonowania Domu Marynarza przeniesionego z początkiem roku na Skwer Kościusz
ki była duża płynność kadr, brak własnych środków lokomocji i trudne warunki lokalowe (brak zaplecza), 
zniechęcające mniej wytrwałych.

W takiej niesprzyjającej atmosferze 24 marca 1946 roku wystawiono „Skąpca" Moliera — spektakl, który 
miał uświetnić 30-lecie pracy scenicznej znanego reżysera Trzywdara-Rakowskiego. Ze względu na słaby 
zespół, sztukę grano tylko do końca kwietnia, często przy prawie pustej sali.

Trudności kadrowe i finansowe zmusiły G. Trzywdara-Rakowskiego do poszukiwań aktorów wśród żołnie
rzy. Tak trafił w Gdańsku-Wrzeszczu na kaprala Emila Karewicza (dzisiaj znanego aktora). Karewicz prowa
dził w swojej jednostce zespół amatorski51.

W maju i czerwcu odbyły się dwie dalsze premiery „Stary Dzwon" i „Zemsta" Fredry. Zwłaszcza następna sztu
ka „Nad morzem" reżyserowana przez Franciszka Rychłowskiego zyskała sobie duże uznanie publiczności.

W sierpniu 1946 r. nastąpiła reorganizacja Domu Marynarza. Według nowego etatu 35/52 placówka 
zmieniła także nazwę na Dom Marynarki Wojennej52. Kierownikiem został kpt. mar. Konstanty Lech, a kie
rownikiem zespołu teatralnego por. mar! Jerzy Lau53.

Znaczne zmiany nastąpiły w samym teatrze. Z dniem 1 sierpnia zmieniono cały skład zespołu (oprócz 
suflerki). Aktorów zawodowych wzięto z rozwiązanych ze względów finansowych teatrów: „Miejskiego" 
w Gdyni i „Dramatycznego" w Sopocie. Kierownikiem artystycznym został Jerzy Merunowicz. Odtąd teatr 
występował pod nazwą Teatru Dramatycznego Marynarki Wojennej.

Niebawem wystawił dramat pt. „Wyrok", również na sopockiej scenie, co niewątpliwie przyczyniło się do 
zwiększenia ilości widzów. W październiku oglądało go 5656 widzów, a w listopadzie 4727. Przy teatrze 
istniała orkiestra, zespól jazzowy oraz balet pod kierownictwem Weli Lam Ziemowicz54. W końcu roku 
wystawiono jeszcze dwie sztuki: „Szczeniaki" i „Nieboszczyk Pan Pic".

Tymczasem sytuacja finansowa teatru była coraz gorsza. Z powodu cofnięcia (przyznanych początkowo) 
subwencji kierownictwo nie było w stanie wypłacić należności zespołowi55. Teatr objazdowy (działający 
w sierpniu) teraz w ogóle przestał istnieć. Jedynie na okres przedwyborczy zorganizowano „Brygadę 
Reprezentacyjną", której trzon stanowił balet i niektórzy artyści.

Ostatnie premiery Teatr Dramatyczny wystawił w lutym 1947 r. Były to sztuki: „Szkarłatne róże", 
„Rozkoszna dziewczyna" oraz „Mąż i żona"56.
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» Z uwagi na trudności finansowe teatru i oszczędności budżetowe marynarki w marcu zespół teatralny 
wydzielono z Domu Marynarki Wojennej i usamodzielniono. Zespół baletowy i orkiestrę zwolniono, a salę 
wydzierżawiono.

Teatr ostatecznie przestał istnieć z dniem 30 kwietnia 1947 r.:'T Tak zakończyła działalność wyrosła 
, potrzeby chwili jedna z pierwszych powojennych placówek teatralnych Gdyni.

I W związku z nową koncepcją tworzenia wojskowych instytucji kultury w połowie czerwca rozformowano 
póm Marynarki Wojennej’’". a utworzono Klub Oficerski Marynarki Wojennej. Kierownikiem Klubu został ppor. 
pnar. Zdzisław Handler".
h Klub skupiał niemal całe wojskowe życie kulturalne Gdym. Zasadniczą działalność prowadzono w po- 
ihnieszczeniach parterowych kasyna po godzinie 17.00. Polegała ona na organizowaniu okolicznościowych 
akademii, wieczornic, odczylow. występów artystycznych itp. Na piętrze powstała Centralna Biblioteka MW. 
a przy niej kilkunastoosobowy zespól recytatorski, złożony z kadry i rodzin wojskowych, który przygotowywał 
bardzo popularne wówczas wieczory poetyckie. Dużym powodzeniem cieszyło się również Kolo Szachowe 
^organizowane przez kpt. mar. H. Malinowskiego i pracownia plastyczna kierowana przez bosm. Zbiegniewa 
Litwina.
t- Klub dzieląc pomieszczenia z kasynem nie mógł pomieścić wszystkich chętnych przybywających na 
różnorodne imprezy, zwłaszcza, że me było możliwości powiększenia lokalu.

Wkrótce dzięki usilnym staraniom, marynarka uzyskała kolejny, duży obiekt przy ul. Zawiszy Czarnego 
r- przedwojenną ..Polską Riwierę' Otwarcie ośrodka kultury w nowym budynku nastąpiło w dniu 29 czerwca 
1950 r 1

Pomimo obszerniejszego budynku baza lokalowa była nadal skromna Na I piętrze mieszkali aktorzy 
teatru ..Wybrzeże', na II piętrze rybacy ..Dalmoru . a Ili czionKowie Zespołu Pieśni i Tańca MW. Klub 
dysponował jedynie pomieszczeniem na bibliotekę, salą bilardową, kawiarnią, dwoma niewielkimi pokojami 
oraz przyległym parterowym budynkiem (późniejszym kinem ..Klubowym"), w którym odbywały się próby 
Zaspolu Pieśni i Tańca MW” .

W końcu 1947 r. w większych jednostkach marynarki zaczęto tworzyć kluby oficerskie. Jako jeden 
z pierwszych w dniu 31 stycznia otwarto Klub SON1 . Brakowało niemal wszystkiego: odpowiedniego lokalu, 
sprzętu k-o i podstawowego wyposażenia. O ogromie trudności związanych z organizacją nawet tych 
skromnych placówek kultury może świadczyć takt, ze w lipcu 1948 r. z pięciu istniejących klubów: w SON 
(Świnoujście), dakol (Darłowo). SSM — Kadra MW (Ustka). Kierownictwie Administracyjno-Technicznym 
MW (Gdynia). Dowództwie MW (Gdynia), dwa remontowano, a jeden wymagał dalszej adaptacji. Sprzęt 
Dosiadał jedynie klub w Świnoujściu i to w niewielkich ilościach"’

W następnym roku z powyższych względów na planowanych 13 klubów oficerskich zdołano zorganizo
wać jedynie 8. Były to: kluby II kategorii im. Marynarzy Aurory (dawny DOM MW) i w KAT MW (Oksywie). III 
Kategorii w OSMW. KP Hel. Kadrze MW. a IV kategorii w Szpitalu MW i dari" .

Powołanie owych placówek miało istotny wpływ na podniesienie poziomu życia kulturalno-oświatowego. 
Jako niejednokrotnie jedyne tego typu ośrodki w oddalonych garnizonach, pozwalały w miarę atrakcyjnie 
spędzić czas wolny kadrze i ich rodzinom.

Działalność klubów była wielokierunkowa"". Powoływano zgodnie z zainteresowaniami rozmaite sekcje: 
artystyczne, oświatowe, sportowe korespondentów prasowych itp W salach klubowych odbywały się 
wieczornice, konkursy, prelekcje, odczyty, spotkania towarzyskie i zabawy. W oparciu o kluby utworzono 
n 1949 r. 10 kól TPPR." Organizowano także zebrania Ligi Kobiet"--.

Zwłaszcza Kola Ligi Kobiet Rodzin Wojskowych aktywizowały żony kadry. Pierwszym kołem, które 
aowstało w czerwcu 1946 r. było 50-osobowe kolo przy Dowództwie Marynarki Wojennej. Na przewodniczą
cą wybrano Marię Steyerową, a na instruktora ds. rodzin I. Stasiak Zajmowało się ono działalnością 
rulturalno-oświatową poprzez swoje sekcje m in. kultury, sportową i gospodarczą"9.

W następnych latach Liga Kobiet objęła swoją działalnością prawie wszystkie garnizony marynarki 
Kobiety — członkinie kól uczestniczyły w wielu akcjach masowych. Zespoły artystyczne i sportowe 
N skład których wchodziły członkinie, wielokrotnie zdobywały uznanie na okręgowych i centralnych elimi- 
cacjach. Z inicjatywy Ligi Kobiet Rodzin Wojskowych powstały na terenie osiedli wojskowych żłobki 

przedszkola, świetlice, place gier i zabaw. W pracy z dziećmi przodowały kola w Helu i Oksywiu.
Ważną dziedziną działalności było udzielanie kobietom możliwie najdalej idącej pomocy w życiu codzien- 

lym. Organizowano kursy wiedzy praktycznej, nauki języków obcych, maszynopisania, kroju i szycia, robót 
ęcznych, racjonalnego gospodarowania, wiedzy w zakresie oświaty zdrowotnej oraz wychowywania dzieci. 
N latach 1952 — 1954 działało w Marynarce Wojennej średnio 20 Kół Ligi Kobiet ’.

W lutym 1955 r. po Zlocie Aktywu Kobiecego MW przeprowadzono akcję sprawozdawczo-wyborczą, 
(tóra wyłoniła- 25 delegatek na zjazd krajowy -’. Nowe rozwiązania podjęte na zjeżdzie miały ożywić 
usprawnić dotychczasową działalność kól. Niestety zjazd nie odbył się. W 27 koiach Ligi Kobiet liczących 
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1300 członkiń skupionych w 5 Radach Kobiecych nie zaprzestano dzilalności . Nabyte doświadczenia 
wykorzystano w 1959 roku podczas tworzenia Organizacji Rodzin Wojskowych.

W listopadzie 1950 r. nastąpiła kolejna reorganizacja wojskowych placówek kultury.7-* Do tej realizacji 
zgodnie z rozkazem dowódcy MW nr 07/Org. z początkiem 1951 r. powołano Dom Oficera MW — wiodący 
ośrodek‘krzewienia kultury i oświaty. Na kierownika Domu Oficera MW wyznaczono kmdr. ppor. Władysława 
Dziadka.

Tej rozbudowanej strukturalnie instytucji podlegały: Zespół Pieśni i Tańca MW (ZPiT MW), kino i biblioteka 
wraz z czytelnią75. Ponieważ przekazano miastu pomieszczenia kinowe przy Skwerze Kościuszki, odtąd filmy 
musiano zimą wyświetlać w sali kolumnowej, a latem w parku. Z inicjatywy nowego szefa Domu Oficera 
kmdr. ppor. Bolesława Sabelskiego w 1952 r. wybudowano w czynie społecznym przez marynarzy ZPiT 
MW i pracowników Teatr Letni na 500 miejsc (oraz kino). Odbywały się tu liczne występy znanych zespołów 
estradowych m.in. „Mazowsze”. „Śląsk”, zespołu Kalora Vlacha. organizowano festyny, mecze siatkówki, 
koszykówki, działała strzelnica sportowa.

Przy Domu Oficera rozpoczęły swą działalność: nieetatowa grupa lektorów kierowana przez zastępcę 
szefa Domu kpt. mar. Jerzego Borowskiego. Koto Młodych Literatów (opiekunem był znany poeta i pisarz 
Wybrzeża Franciszek Fenikowski), ognisko plastyczne pod kierownictwem prof. Mariana Mokwy. a potem 
Zbigniewa Litwina i Henryka Baranowskiego (dziś znanych malarzy) oraz koło myśliwskie.

W oparciu o bibliotekę prowadzono w tym czasie szeroką działalność oświatową. Organizowano kursy 
języka rosyjskiego, francuskiego oraz liczne spotkania i odczyty cieszące się zwykle dużym zainteresowa
niem kadry i rodzin wojskowych. Biblioteka, której kierownikiem został bosm. Jan Talaga liczyła w 1953 r„ 
9 tys. woluminów'1’.

Omawiany okres charakteryzował się znacznym rozwojem amatorskiej twórczości artystycznej. Pod 
patronatem prężnego koła Ligi Kobiet rozwijał swą działalność dziecięcy zespół baletowy, zespół kukiełkowy 
„Marionetki", kwartet muzyczny i chór żeński. Oprócz tego prowadzono naukę gry na pianinie, powstał zespól 
mandolinistek i sekcja gimnastyczna kobiet.

W 1953 roku Dom Oficera MW rozrósł się do potężnych rozmiarów organizacyjnych. Mieścił się tu: 
Zespół Pieśni i Tańca MW. Muzeum MW. WUML. Morski Ośrodek Sportów Wodnych oraz WKS ..Flota”. 
W końcu roku we wspomnianych instytucjach służyło i pracowało ogółem: 18 oficerów. 14 podoficerów. 
72 podoficerów i marynarzy oraz 67 pracowników cywilnych17. Niebawem nowym szefem Domu Oficera 
został kmdr ppor. Stefan Zwoliński.

Niestety nie zachowały się archiwalia dotyczące działalności poszczególnych klubów garnizonowych, 
pułkowych i batalionowych'8 Jedynym wyjątkiem jest Garnizonowy Klub Oficerski w Gdyni-Oksywiu (kiero
wany przez długie lata przez kpt. mar. Z. Handlera), na którego przykładzie można zorientować się w pracy 
innych tego typu placówek.

Powstały w kwietniu 1952 r. jako klub II kategorii miał on skromną bazę etatową skąładającą się zaledwie 
z kilku osób. W początkowym okresie klub nie posiadał konkretnego, stałego planu działania. Zależał on 
od inwencji kierownika i oficerów pracujących w klubie oraz wytycznych. Okres ten charakteryzował się 
regresem spowodowanym narzucaniem wzorców i sposobów upowszechniania kultury poprzez pryzmat ideolo
gii i polityki. W 1953 r. rozpoczęto pracę już według rocznego planu. Prowadzono liczne akcje propagandowe, 
organizując spotkania i prelekcje na tematy związane z rozwojem kraju i zagadnieniami światopoglądowymi. 
Organizowano różnorodne imprezy sportowe. Z inicjatywy Ligi Kobiet założono bibliotekę, która w 1956 r. 
posiadała ok. 10 tys. woluminów (420 czytelników). Funkcjonowało także własne kino. Szeroko rozwinięto 
akcję samokształcenia wśród oficerów. Dużą rolę w tym względzie odegrały audycje, komunikaty, kon
kursy i referaty nadawane przez radiowęzeł garnizonowy.

Ważnym kierunkiem działalności klubu było przedstawianie bohaterstwa i męstwa żołnierza polskiego 
w walce z okupantem hitlerowskim oraz bohaterstwo broni z Armią Radziecką poprzez wyświetlanie odpo
wiednich filmów „Czołówki". Projekcje poprzedzono prelekcją lub spotkaniem z kombatantem II wojny 
światowej80.

Jak wspomnina ówczesny kierownik ...W pierwszych latach klub stal się magnesem dla ludzi spragnio
nych oświaty i kultury po pięcioletniej okupacji. Ludzie ciągnęli ze wszystkich stron. Było bardzo duże 
zainteresowanie i ze względu na to praca była przyjemna. W późniejszym czasie, gdy rozwinęła się sieć szkół 
i ośrodków w Gdyni, zmniejszyła się frekwencja..."11.

Klub Garnizonowy sprawował więc funkcję ośrodka kulturalno-oświatowego, obejmującego nie tylko 
mieszkańców Oksywia, ale i okolice. Podobnie było w innych mniejszych nadmorskich garnizonach, gdzie 
kluby niejednokrotnie stawały się jedynymi placówkami kultury.

W grudniu 1955 r. na stołecznej naradzie aktywu kulturalno-oświatowego wojska dokonano podsumowa
nia wyników przeglądu Domów Oficerów i Garnizonowych Klubów Oficerskich. Wśród nagrodzonych klubów 
znalazł się. klub w Gdyni-Oksywiu. którym kierował kpt. mar. Z. Handler.
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W latach pięćdziesiątych zakres oddziaływania marynarskich ośrodków kulturalno-oświatowych znacznie 
zmalał, zwłaszcza w większych miastach. Powodem okazały się nieakceptowane, administracyjne metody 
upowszechniania kultury i oświaty, przesycone radzieckimi wzorcami ideologicznymi oraz gotowymi mecha
nicznymi rozwiązaniami. Dyktowanie z góry form i metod uczestnictwa z czasem musiało spowodować 
zniechęcenie i obojętność. Niewątpliwie na taki stan rzeczy miała wpływ również pogarszająca się sytuacja 
społeczno-polityczna w kraju i rozwój cywilnych placówek o podobnym profilu.

Jednym z najprężniejszych kierunków działalności omawianych ośrodków było niewątpliwie dokształca
nie kadry, głównie oficerskiej. Juz w 1947 r w dwóch gimnazjalnych kursach w Gdyni i Ustce uczyło się 355 
osób oraz trybem indywidualnym 41 osób82.

W maju 1953 roku w związku z prowadzoną w całym wojsku akcją podnoszenia i uzupełniania wykształ
cenia w Marynarce Wojennej powstały dwie szkoły ogólnokształcące przy Domu Olicera w Gdyni i przy 
SSM w Ustce. Po zdaniu egzaminów wstępnych w roku szkolnym 1953/1954 rozpoczęło naukę w sześciu 
klasach ogółem 183 osoby81.

W następnym roku po zatwierdzeniu statusu szkól ogólnokształcących dla wojskowych: nr 15 (Gdynia), 
nr 52 (Ustka) i punktu konsultacyjnego nr 1 w Gdyni, ilość uczniów wzrosła. Przykładowo w Gdyni uczyło się 
85 oficerów. 31 podoficerów i 23 pracowników cywilnych'".

Ponieważ potrzeby okazały się o wiele większe niż możliwości dwóch szkól (w całej marynarce średniego 
wykształcenia nie posiadało aż 85% oficerów)88 w roku szkolnym 1955/56 funkcjonowało już pięć szkól, 
w tym dodatkowo utworzono szkoły: nr 101 (Oksywie), 102 (Świnoujście) i 103 (Hel). Łącznie posiadały one 
ponad 700 uczniów. Sprawność nauczania była nieduża i wynosiła z różnych względów — przede wszystkim 
służbowych — około 50%8ti. Dobrze prowadzona akcja uzupełniania wykształcenia spowodowała to, że już 
na początku lat sześćdziesiątych niemal wszyscy oficerowie marynarki mieli średnie wykształcenie.

Pod koniec 1953 r. powołano w każdej jednostce wojskowej kursy języka rosyjskiego. W Marynarce 
Wojennej 49 kursami (w tym 20 dla kadry) objęto 1697 osób, w tym ponad 400 osób kadry i ich rodzin8'. Nie 
cieszyły się one popularnością i w następnych latach zostały całkowicie zlikwidowane.

Zamykając rozważania na temat klubów Marynarki Wojennej należy stwierdzić, ze przez 11 lat uzyskały 
one pewne sukcesy na polu upowszechniania kultury i oświaty wśród kadry, rodzin wojskowych, marynarzy 
i społeczeństwa Wybrzeża. Szczególnie w pierwszych powojennych latach byty autentycznymi ośrodkami 
spędzania niemal całego czasu wolnego.

Po licznych zmianach organizacyjnych kluby, których pod koniec omawianego okresu było w marynarce 
118!i, pomimo regresu, znalazły swe miejsce w całokształcie działalności wychowawczej. Niewątpliwie 
największe osiągnięcia uzyskały na niwie oświaty, co wynikało z aktualnych potrzeb środowiska.

W 1956 r. działalność kulturalno-oświatową słusznie ocenił w jednym z wystąpień zastępca dowódcy MW 
kmdr Józef Napieraj, mówiąc, iz ... ten odcinek jest najsłabszym ogniwem w całym systemie naszej pracy
wychowawczej"89. Niemniej rezultaty osiągnięte przez kluby stanowiły jaśniejszą kartę w całej działalności 
kulturalno-oświatowej Marynarki Wojennej tegoż roku.

WYDAWNICTWO MARYNARKI WOJENNEJ I WŁASNA PRASA

Z inicjatywą utworzenia organu prasowego wystąpili w końcu kwietnia 1945 r. oficerowie wchodzący 
w skład organizującego się Dowództwa MW. Wzór stanowiły istniejące gazety Wojska Polskiego90. Ich 
starania uwiecznione zostały sukcesem w postaci ukazania się w Dniu Zwycięstwa (9 maja 1945 r.) 
pierwszego numeru gazety „Nasze Morze". Dotąd bowiem na Wybrzeżu Gdańskim oprócz „Dziennika Bał
tyckiego" nie ukazywały się żadne inne czasopisma.

Było to pismo bardzo skromne, drukowane w niewielkiej, prywatnej drukami „Grafia" przy ul. Morskiej 50 
w Gdyni. Skład odbywał się ręcznie. Pomimo wielu trudności (głównie materiałowych) gazeta ukazywała się 
dość regularnie, sześć razy w tygodniu w nakładzie ok. 3 tys. egzemplarzy. Połowę nakładu bezpłatnie 
przeznaczano dla marynarzy i żołnierzy, a pozostałą część sprzedawano ludności cywilnej91.

Pierwszy numer pisma zredagowany został przez kmdr. ppor. A. Bromberga i por. mar. H. Malinowskiego. 
Opracowanie następnych numerów zlecono natomiast społecznemu zespołowi redakcyjnemu w składzie: 
ppor. Stanisław Habrowski i ppor. Zygmunt Fruczek.

W drugim miesiącu istnienia „Naszego Morza" skład redakcyjny zasilony został trzema oficerami, byłymi 
korespondentami wojennymi gazety 1 armii WP „Zwyciężymy": por. mar. Edwardem Obertyńskim, ppor. mar. 
Stanisławem Biskupskim i ppor. mar. Władysławem Kukiełko. Doświadczenie przybyłych bardzo się pismu 
przydało. Wkrótce na łamach pojawiły się nowe rubryki, zaś same artykuły były starannie opracowane92.

Pierwsze numery miały rozmiary broszur (20x28 cm) o objętości czterech stron. Później format zwiększył 
się dwukrotnie kosztem ilości stron (z czterech do dwóch).
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„Nasze Morze" miało dość prymitywną formę. Krój czcionek nie zróżnicowano, a zdjęć niemal wogóle nie 
zamieszczano. Był to właściwie biuletyn informacyjny podający czytelnikom najświeższe i najważniejsze 
informacje polityczne, gospodarcze itp., wzbogacony artykułami o tematyce marynarskiej. Do 31 sierpnia 
1945 r. ukazały się łącznie 93 numery.

W myśl rozkazu NDWP z 7 lipca 1945 r. powołującego do życia Marynarkę Wojenną, rozpoczęto również 
organizować Wydawnictwo Marynarki Wojennej. Jeszcze w czerwcu udało się uzyskać z poniemieckiej 
drukarni w Tczewie sześć maszyn drukarskich, w tym jeden linotyp93. Następnie przyjęto kilka innych 
maszyn poniemieckich ze Słupska i Gdańska. Niebawem Wydawnictwo wzbogaciło się o przedwojenną 
polską maszynę rotacyjną odnalezioną w składzie złomu.

Po wykonaniu stosownego remontu, bazę techniczną Wydawnictwa MW ulokowano w Gdyni na ul. Św. 
Piotra 12. Od dnia 15 sierpnia rozpoczęła ona druk gazety „Nasze Morze"94.

Całością prac kierował szef Wydawnictwa kpt. Adam Jaeger. Pion administracyjny składał się z jednego 
oficera (ppor. Z. Fruczek), sześciu podoficerów, dwóch marynarzy i dwóch pracowników cywilnych. W skła
dzie redakcji znaleźli się: ppor. S. Habrowski — p.o. redaktora naczelnego, jednocześnie kierownik działu k-o, 
ppor. W. Kukiełko — kier, działu życia wojskowego, por. E.Obertyński — kier, działu morskiego i por. 
S. Biskupski — sekretarz odpowiedzialny95.

W dniu 23 sierpnia w Wydawnictwie MW odbyło się zebranie, na którym omawiano zasady powołania 
nowego, bardziej doskonałego pisma codziennego marynarki.

Wydawanie „Gazety Morskiej,, rozpoczęto z dniem 1 września 1945 r. w nakładzie 8 tys. egz. i objętości 
4 kolumn. Część nakładu (5 tys. egzemplarzy) sprzedawano ludności cywilnej. Rozszerzono także objętość 
pisma do 4 stron w tygodniu i 6—8 stron w niedzielę i święta. Od 14 lipca 1946 r. po uruchomieniu maszyny 
rotacyjnej rozmiary gazety zwiększyły się do 44x64 cm.

Nowy organ był niewątpliwie lepiej redagowany. Więcej miejsca znalazło się na publicystykę. Wprowa
dzono szereg nowych rubryk np. „Za burtą" (felietony na tematy społeczne), „Na światło dzienne" (felietony 
na tematy międzynarodowe), „Kronika Wybrzeża" (aktualności).

„Gazeta Morska" miała cztery dodatki: „Młodzi na Wybrzeżu", „Dodatek Literacko-Naukowy", „Życie 
gospodarcze na Wybrzeżu" i „Akademik na Wybrzeżu" (redagowany przez studentów gdańskich uczelni). 
Dziennik reagował na najważniejsze wydarzenia polityczne w kraju i na świecie. Omawiał ważniejsze 
wydarzenia związane z Wybrzeżem i rozwijającą się Marynarką Wojenną96.

Od września do grudnia 1945 r. według sprawozdania redaktora naczelnego por. Mariana Brandysa 
Wydawnictwo MW wydało 30 numerów „Gazety Morskiej" oraz broszury: „Westerplatte" F. Dąbrowskiego 
i S. Gródeckiego (nakład 12 tys. egz. w cenie po 15 zł.), „O przyszłość Polski na morzu" inż. E. Kwiatkowskie
go (5,5 tys. egz.), „Kalendarz Marynarza" (13 tys. egz.) i „Komendy na łodziach" (500 egz.)97.

„Gazetę Morską" wysyłano także za granicę m.in. na statkach do Wielkiej Brytanii, gdzie trafiała do rąk 
polskich żołnierzy — tułaczy; niosąc im wieści o nowej Polsce i zachęcając do powrotu do kraju. Z okazji 
przybycia do ojczyzny pierwszego statku s/s „Kraków", wydano bezpłatnie w nakładzie 10 tys. egz. broszurę 
— informator dla Polaków w Anglii, którą niebawem statek zabrał w powrotnym rejsie.
Drukarnia wykonywała również szereg druków służbowych, plakatów i formularzy dla jednostek marynarki 
i Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza w Gdańsku98.

„Gazeta Morska" wychodziła przez z górą rok. Ostatni jej numer 249/366 nosił datę 12 września 1946 r. 
Dzień wcześniej ogłoszono w gazecie rozkaz nr 65 p.o. dowódcy Marynarki Wojennej kontradm. Adama 
Mohuczego, który mówił m.in., że...Gazeta Morska dobrze spełniła podjęte zadania i powinności, a wobec
wzrostu pism lokalnych dalsze jej istnienie jest zbyteczne. W związku z tym zarządzam zaprzestanie... 
wydawania gazety. Zespołowi redakcyji i jego współpracownikom wyrażam podziękowanie za dobrą pracę. 
Etatowy skład osobowy byłej redakcji „Gazety Morskiej" przekazuję do dyspozycji redakcji dwutygodnika 
„Marynarz Polski"99.

Na likwidację gazety miały wpływ kwestie finansowe. Niski nakład powodował znaczne koszty druku. 
Deficyt miesięcznie dochodził do 100 tys. zl. Nie mniej istotnym było to, że od kwietnia wychodził już 
ilustrowany „Marynarz Polski" mający ogromną popularność w środowisku marynarskim i społeczeństwie100.

Miesięcznik „Marynarz Polski" ukazał się w połowie kwietnia 1946 r. Nakład sięgał 18 tys. egz., z czego 
ok. 2 tys. przeznaczono do bezpłatnego kolportażu wśród marynarzy i żołnierzy, resztę sprzedawano w cenie 
15 zł. za egzemplarz. Narodziny pisma stały się możliwe dzięki uruchomieniu na przełomie stycznie i lutego 
1946 roku własnej chemigrafii.

Pierwszy numer na 34 stronach, formatu 21x30 cm zawierał szereg starannie opracowanych materiałów 
wzbogaconych znaczną ilością zdjęć. Okładkę kartonową i pozostałe strony drukowano z zastosowaniem 
czterech kolorów, co było wówczas rzadkością.

Najwięcej miejsca poświęcano życiu i szkoleniu w Marynarce Wojennej. Miesięcznik zawierał również 
artykuły o działaniach polskich okrętów wojennych podczas II wojny światowej, kąciki ciekawostek morskich 
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i historycznych, przegląd wydawnictw morskich, morską kronikę zagraniczną, humor oraz rubrykę „2 
tygodnie na Wybrzeżu".

Początkowo redakcją kierował kpt. mar. Marian Brandys (dziś znany literat), a po jego odejściu w lipcu 
1946 r. por. mar Józef Balcerak i por. mar. Stanisław Biskupski1111.

Personel Wydawnictwa nadal ilościowo rozwijał się. W marcu 1946 r. liczył 11 oficerów, 6 podoficerów, 
8 marynarzy i 68 pracowników cywilnych. W miesiąc później skierowano jeszcze 3 wojskowych, tak więc 
ogółem pracowało w nim 12 redaktorów w mundurach'01’.

„Marynarz Polski" cieszył się bardzo dużą popularnością. Kolportowany m.m. podczas referendum 
ludowego w 1946 r. był bardzo poszukiwany przez miejscową ludność10-’.

Działalność edytorska z czasem stale się powiększała. Wydawnictwo MW np. w styczniu 1946 r. 
wykonywało: druk i kolportaż „Gazety Morskiej", „Marynarza Polskiego", broszur, druk plakatów, formularzy, 
instrukcji, tablic dla Dowództwa MW i instytucji centralnych WP oraz druk podręczników dla OSMW. 
Świadczyło usługi dla różnych instytucji Wybrzeża'01.

Oprócz wspomnianych wyżej broszur wydano również jeszcze szereg innych opracowań (ogółem 
kilkanaście) m.in. „Obrona Płyty Oksywskiej" Zygmunta Fruczka, „Przyszłość portów delty Wisły" St. Ró
żańskiego. „Porty Gdyni, Gdańska i Szczecina". Nakład ich wahał się od 5 do 12 tys. a nawet do 20 tys. egz. 
Ciekawą pozycją był „Przewodnik —- Informator, Wybrzeże od Braniewa do Helu" o objętości 164 
stron.

Zakłady graficzne MW od początku 1946 r. zaczęły drukować periodyk „Wiadomości Żeglarskie" 
częściowo w języku angielskim. W rok później ukazał się „Spis latarń i sygnałów nawigacyjnych wybrzeża 
polskiego" oraz książka oficera marynarki, późniejszego profesora medycyny Augustyna Dolatkowskiego 
pt. „Higiena okrętowa".

W latach 1946—1947 z maszyn drukarskich schodziły także następujące czasopisma: „Glos Wybrzeża" 
„Gazeta Handlowa" Morskiego Instytutu Wydawniczego, „Morski Przegląd Gospodarczy" Izby Przemysłowo- 
-Handlowej w Gdyni i miesięcznik dla młodzieży „Żeglarz" Państwowego Centrum Wychowania Morskiego 
w Gdyni"1''.

W 1947 r. Wydawnictwo dysponowało juz 30 maszynami drukarskimi. Chemigrafia przynosiła dochody 
w granicach ok. 2 min. zł. rocznie na ok. 6 min. zł. zysku w roku obrachunkowym 1946/1947. Ogółem 
personel składał się z ponad 100 osób, w większości pracowników cywilnych'1-’6.

Do dużej poczytności „Marynarza Polskiego" przyczynili się zarówno jego redaktorzy jak i szeroki zastęp 
nieetatowych współpracowników. Wśród 54 autorów, których artykuły zamieszczano w okresie kwiecień 
1946 r. — kwiecień 1947 r. znajdował się m.in. dowódca MW kontradmirał Włodzimierz Steyer i duża 
liczba wyższych oficerów.

W rok po wydaniu pierwszego numeru, magazyn zmienił swój format (24x32 cm). Zmianie uległa szata 
graficzna. Cena wynosiła 20 zł. Numer 30 z 16—31 grudnia 1947 r. był ostatnim w samodzielnej działalności 
pisma. Od 1948 r. nastąpiło połączenie „Marynarza Polskiego" z organem Ligi Morskiej „Morze".. Odtąd 
ukazywał się jako miesięcznik pod nazwą „Morze — Marynarz Polski". Pismo to drukowano do lutego 1951 r.. 
a następnie przyjęło tytuł „Morze"107.

Wiosną 1947 r. Wydawnictwo MW podporządkowane zostało administracyjnie i organizacyjnie centralnej 
instytucji wydawniczej Wojska Polskiego — „Prasa Wojskowa"""’. Zdołano jedynie jeszcze rozpocząć druk 
nowego periodyku przeznaczonego głównie dla oficerów pt. „Przegląd Morski". Czasopismo to właściwie 
zostało wznowione po przerwie wywołanej działaniami wojennymi. Ukazywało się ono od grudnia 1928 r. 
w Szkole Podchorążych MW w Toruniu.

Za wznowieniem wydawania „Przeglądu Morskiego" opowiedzieli się uczestnicy narady zorganizowanej 
przez Dowództwo MW w Gdyni w sierpniu 1945 r. W rok później powołana została przez dowódcę MW tzw. 
Komisja Wydawnicza, 'która ustaliła kolejność potrzeb i zamierzeń w tym zakresie.

W dniu 11 października 1946 r. dowódca MW swym rozkazem nr 72 zarządził rozpoczęcie wydawania 
kwartalnika. W skład redakcji weszli: por. mar. Franciszek Walicki, ppor. mar. Stanisław Woliński i bosm. 
pchor. Sławomir Sierecki. Późniejsi redaktorzy to: kmdr por. Cz. Witczak, kpt. mar. E. Kosiarz, dziś znany histo
ryk, kmdr R.Gilewicz, kmdr S. Pioterek109. Pierwszym przewodniczącym komitetu redakcyjnego (kolegium) 
został kmdr ppor. Stanisław Mieszkowski

W numerze nr 1/126 „Przeglądu Morskiego", który ukazał się w pierwszym kwartale 1947 r. zamieszczo
no artykuły, które ze względów politycznych oczywiście nie miały nic wspólnego z kontynuacją przedwojen
nej myśli morskiej.110

Tematyka pisma ogniskowała się wokół studiów polityki morskiej państw uczestniczących w II wojnie 
światowej oraz działań bojowych Sprzymierzonych, w tym również Polski. Jednocześnie ukazywały się 
artykuły na temat przyszłych kierunków rozwoju sił morskich. Pismo spełniało więc od początku ważną rolę 
w zaznajamianiu kadry oficerskiej z aktualnymi poglądami na zagadnienia wojenno-morskie.
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W 1947 r. „Przegląd Morski" zawierał następujące działy: ogólny, historyczny, historyczno-operacyjny, 
operacyjno-taktyczny, uzbrojenia i techniki morskiej, lotniczy, słownictwa morskiego, wychowania fizyczne
go, flot świata i strat w II wojnie światowej. Stałe rubryki nazywały się: przegląd prasy, morska kronika 
zagraniczna, bibliografia i korespondencje.

„Przegląd Morski" ukazywał się w formacie 18x25 cm (ok. 120—140 stron) w ciekawej szacie graficznej. 
Zawierał sporo zdjęć, rysunków i wykresów. Był on prenumerowany zarówno przez osoby wojskowe jak 
i cywilne. Cena egzemplarza wynosiła 120 zł.111.

Po 1950 r. w związku z nasilającym się stalinizmem pismo zmuszone było zmienić profil tematyczny i za
węzić krąg odbiorców. Z dniem 1 stycznia 1951 r. „Przegląd Morski" został przekształcony w czasopismo 
o charakterze wewnętrznym, przeznaczonym tylko dla oficerów oraz przyjął nową nazwę „Przegląd Ma
rynarki Wojennej". Aż do 1957 roku miał on ściśle fachowy profil, nastawiony głównie na tematykę 
szkoleniową’ ’2.

Widoczny skok jakościowy w rozwoju pisma dokonany po 1956 r. spowodował nie tylko powrót do 
poprzedniej nazwy, ale również uakrakcyjnienie poruszanych tematów i znaczne powiększenie kręgu 
odbiorców11'1.

W związku z likwidacją w lutym 1951 r. pisma „Morze — Marynarz Polski" Marynarka Wojenna stanęła 
przed trudnym zadaniem powołania nowego pisma przeznaczonego dla własnego stanu osobowego"-'. 
Wprawdzie do końca czerwca 1950 r. wydawano tygodnik „Na straży Wybrzeża" jednak myślano o zmianie 
jego formy. Czynione próby nie powiodły się i pozostano przy dotychczasowym modelu prasy marynarskiej.

Gazeta „Na straży Wybrzeża" ukazywała się w formacie 30x42 cm, o objętości 4 stron. Jej zadaniem było 
dostarczanie najistotniejszych wiadomości politycznych z kraju i zagranicy oraz poinformowanie czytelników 
o wydarzeniach zaistniałych w marynarce. Spośród kilku działów tematycznych, które występowały w każ
dym numerze należy wymienić działy: „Na okrętach i w jednostkach MW" czy „Nasi przodownicy". W gazecie 
zamieszczano najważniejsze rozkazy i zarządzenia, głównie okolicznościowe. Ostatnią stronę poświęcono 
życiu kulturalnemu w marynarce, sportowi i humorowi. Gazeta miała charakter wewnętrzny W każdym 
numerze znajdowała się klauzula zakazująca wynoszenia jej poza teren jednostki wojskowej" Było to 
podyktowane przesadną czujnością polityczną spowodowaną wyimaginowaną ofensywą szpiegów i band 
dywersyjnych działających w całym wojsku.

W 1954 r. „Na straży Wybrzeża" stała się gazetą codzienną Marynarki Wojennej. Obarczona tymi samymi 
błędami co inne pisma, (przesyt treści politycznych, nieciekawe redagowanie, znaczna ingerencja cenzury) 
mimo powiększenia objętości i działu rozrywki po październiku 1956 r. me spełniała już swej roli. Przede 
wszystkim aktualny serwis informacyjny był opóźniony o dzień lub dwa, oparty w głównej mierze na 
przedrukach.

W związku z koncepcją powołania nowego, tańszego (o jedną trzecią) tygodnika Marynarki Wojennej 
w ostatnim numerze „Na straży Wybrzeża" z 31 stycznia 1957 r. ukazała się informacja, w której podano, że 
jest to ostatni numer pisma. Jednocześnie złożono podziękowania dotychczasowym czytelnikom i współpra
cownikom. Łącznie na przestrzeni niemal siedmiu lat ukazało się 1897 numerów „Na straży Wybrzeża""6.

Pierwszy numer tygodnika „Bandera" zaprezentowano w dniu 3 lutego 1957 r. Liczył on 12 stron w 
formacie 34x49 cm. W specjalnym artykule pt. „Do czytelników" zapowiadano m.in., że tygodnik „... stanie się 
interesujący treściowo, bogato ilustrowany i ciekawie łamany... Jak się rzekło przejmujemy 7-letnie tradycje 
„Na straży Wybrzeża" — pozostaje dawny format, niektóre elementy graficzne. Pragniemy jednak gorąco 
uczynić z „Bandery" pismo lepsze""'.

Działalność Wydawnictwa MW, własna prasa i inne publikacje wydawane przez ludzi w marynarskich 
mundurach odegrały w historii tego rodzaju sił zbrojnych istotną rolę. Zwłaszcza w pierwszym okresie po 
zakończeniu II wojny światowej słowo drukowane było najpopularniejszym publikatorem wśród marynarzy 
i społeczeństwa Wybrzeża. W początkach lat pięćdziesiątych prasa marynarska — tak jak i inna — kon
centrowała się głównie na oddziaływaniu ideologicznym, co powodowało znaczne zawężenie i zubożenie 
możliwych do prezentacji treści. Dopiero w 1957 roku tygodnik „Bandera" i „Przegląd Morski" dzięki istotnym 
zmianom jakościowym zyskały sobie znacznie rzesze czytelników, w tym i spoza środowiska wojskowego. 
Wspomniane wyżej dwa periodyki ukazują się bez przerwy do dnia dzisiejszego.

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA MARYNARKI WOJENNEJ

Na początku 1951 roku w związku z reorganizacją istniejących instytucji kulturalno-oświatowych w Woj
sku Polskim , rozkazem MON nr 09/Org. z 25 stycznia 1 951 roku powołano Zespół Pieśni i Tańca Marynarki 
Wojennej. Miał on zostać sformowany do 1 marca 1951 roku"”.
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Zespół powstawał w trudnych waunkach w oparciu o Dom Oficera MW. Nie posiadano należytego do
świadczenia, brak było odpowiednich środków finansowych i lokomocji"9.

W końcu lutego w Zespole Pieśni i Tańca MW pracowali: kierownik (wacat), kierownik artystyczny 
(Adolf Wiktorski), chórmistrz (Tadeusz Pręgowski), 10 chórzystów, śpiewak, 4 tancerzy, 5 członków orkiestry 
i podoficer gospodarczy120.

Dopiero w drugiej połowie 1951 roku, kiedy kierwonictwo objął energiczny por. mar. Mirosław Bacia, 
zespół przygotował swój pierwszy program, który przedstawił w lipcu na ogólnowojskowym przeglądzie 
w Warszawie121.

Po powrocie ze stolicy zespół zaczął prezentować program w jednostkach wosjkowych i społeczeństwu 
Wybrzeża, średnio raz lub dwa razy w miesiącu. Przykładowo do listopada 1951 roku odwiedził kolejno: 
WDW Jurata, Oficerską Szkołę Piechoty w Elblągu, Świnoujście, Kołobrzeg, Ustkę. Międzyzdroje, Hel 
i Tczew.

Ważnym w tym okresie dla działalności zespołu było powołanie Rydy Artystycznej pod przewodnictwem 
Adolfa Wiktorskiego122. Miała ona za zadanie czuwać nad prezentowanym repertuarem, opracowywać 
miesięczne plany pracy i omawiać go z personelem. Działalność rady wpływała niewątpliwie dodatnio na 
organizację pracy i jakość przedstawień.

Na przełomie dwóch ostatnich miesięcy roku zorganizowano pierwsze turnee. W ciągu dwóch tygodni 
zespół koncertował na Śląsku, w Świnoujściu. Dziwnowie, Ustce i Gdyni. Po powrocie za udane występy 
pracownicy zostali wyróżnieni nagrodami pieniężnymi i pochwałami.123.

Jak wspomina ówczesny instruktor k-o kmdr por. Jan Gromnickidominował przesyt treści ideologicznych, 
„... pieśni, wiersze oraz słowa wiążące oparte były w większości na tłumaczonych tekstach radzieckich. 
Żelazną pozycję w programie stanowił Krakowiak. Ponadto tańczono tańce kaszubskie i inne o chrakaterze 
ludowym. W owym czasie przyjęto zasadę , że w każdym programie musiano śpiewać pieśni o Stalinie 
lub o marsz. Rokossowskim. Tematyka przedstawień tak jak i w innych zespołach amatorskich z jednostek 
i okrętów w większości opiewała przyjaźń narodów radzieckich i narodu polskiego, marynarski trud oraz 
wysiłek fizyczny..."'24.

Po roku działalności, 30 marca 1952 roku Zespół Pieśni i Tańca MW obchodził mały Jubileusz „100 
koncertu". Z tej okazji dowódca MW wyróżnił najbardziej zsłużonych spośród kadry, marynarzy i pracowni
ków cywilnych'25.

Pomimo pewnych osiągnięć poziom artystyczny zespołu pozostawiał nadal sporo do życzenia. Zarzu
cano mu duże nasycenie miernymi występami solistów, korzystanie w nadmiarze z utworów jednego kompo
zytora oraz brak poszukiwań „narodowego repertuaru morskiego". Wiele uwag dotyczyło dyscypliny wew
nętrznej i kłopotów personalnych, spowodowanych wzrastającą płynnością wśód kadr pracowników kontrak
towych. Pozytywnie natomiast oceniano stronę muzyczną, oraz prezentowane tańce kaszubskie.12'-’.

Pod nowym kierownictwem st. bosm. R. Lausa12', który z dużym zapałem przystąpił do usuwania nie
dociągnięć, powiększono skład chóru i orkiestry oraz zwielokrotniono ilość koncertów prezentowanych 
dla żołnierzy i społeczeństwa. Na podstawie zachowanych rozkazów można stwierdzić, że ich intensywność 
była znaczna, nawet do kilkunastu w miesiącu. W owym czasie występowano m. in. we Wrocławiu, 
Krakowie, Gdyni, Gdańsku, Sopocie. W październiku zespól brał udział w I Przeglądzie Zespołów Pieśni 
i Tańca OWiRSZ, a soliści w konkursach śpiewaczych w Warszawie i Świeradowie Zdroju, jednak bez spo
dziewanych sukcesów.128.

Zimą na zaproszenie Zarządu Okręgu Ligii Morskiej w Katowicach występowano w Katowicach, Łodzi 
i Krakowie wśród ogromnych owacji ludności129. W nowym roku zespól po zmianach personalnych m. in. 
dyrygentem został Bogusław Klimczok (dziś znany kompozytor i dyrygent) z powodzeniem występował 
w wielu miastach m. in. Łodzi i Kielcach. Znacznie rozrósł się również skład osobowy W końcu 1953 roku 
liczył 41 kadry i marynarzy oraz 46 pracowników kontraktowych130.

Zespół od początku swego istnienia boryka! się ze znaczną fluktuacją kadr. Po licznych zmianach w 1954 
roku wprowadzono nowy etat 30/89. Przewidywał on ogółem 44 osoby wojskowe i 26 cywilne. Najliczniejszą 
grupę stanowił chór (27 wojskowych i 9 osób cywilnych), potem orkiestra (9 wojskowych i 8 cywilnych) 
i balet (po 8 osób wojskowych i cywilnych)'31.

Wprowadzenie nowego etatu me zapobiegało wspomnianym powyżej kłopotom. Kierownik zespołu 
por. mar. R. Laus radził sobie w ten sposób, ze w zależności od potrzeb i możliwości finansowych okresowo 
zatrudnia! pracowników cywilnych (głównie solistów-śpiewaków i tancerzy)'32, lub też wyszukiwał odpowie
dnich marynarzy, których następnie włączał (poza etatem) do składu osobowego. Przykładowo w styczniu 
1955 roku w zespole służyło aż 47 marynarzy'".

Nowością w pracy estradowej było uyżcie sprzętu nagłaśniającego oraz fortepianu. Istotnie wzbogacono 
scenografię oraz zastosowano kolorowe światła reflektorów134. Przedsięwzięcia te pozwoliły nie tylko na 
uatrakcyjnienie programów, ale również na polepszenie ich odbioru przez widzów.
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Na efekty nie trzeba byfo długo czekać. Na II Przeglądzie Zespołów i Pieśni Tańca WP (15—19 sierpnia 
1956 roku), który odbył się w Teatrze Polskim w Warszawie zespół Marynarki Wojennej zdobył główną 
nagrodę ministra Obrony Narodowej.

Zespół Pieśni i Tańca Marynarki Wojenne, zapełniając lukę po rozwiązanym Teatrze MW w znacznej 
mierze przyczynił się do zapewnienia właściwe, lozrywki kadrze, marynarzom oraz społeczeństwu wielu 
miast i wsi. Występował niemal we wszystkich regionach Polski Programy cieszyły się znaczną popular
nością wśród odbiorców i były niejednokrotnie jedyną z zewnątrz możliwością spędzenia czasu wolnego 
w rozrzuconych wzdłuż wybrzeża garnizonach. Mimo, iz borykano się z różnorakimi trudnościami, to te 
kilkaset występów, które zespół zaprezentował publiczności' niewątpliwie świadczyło o dobrej pracy 
kolektywu. W ciągu 6 lat działalności ZPiT MW nie odnosił zbyt wielu sukcesów artystycznych, niemniej 
okazał się dobrym propagatorem morskiego rodzaju sit zbrojnych. Po kolejnych zmianach etatowych'36 
w marcu 1957 roku na bazie istniejącego zespołu utworzono nowy Zespół Estradowy Marynarki Wojennej 
„Flotylla", który istnieje do chwili obecnej.

MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ

Już w dniu 2 września 1945 roku ZPW MW zorganizował w Gdyni w lokalu przy ul. 3 Maja wystawę 
czasową pod nazwą „Obrona Wybrzeża w 1939 r.“, która spotkała się z dużym zaiteresowaniem kadry, ma
rynarzy i społeczeństwa’37. Po jej zakończeniu należało odpowiednio zagospodarować zgromadzone pa
miątki. tym bardziej, że napływały z różnych źródeł inne cenne eksponaty.

Z zachowanych źródeł archiwalnych wynika, że na początku 1946 roku podczas inspekcji Wybrzeża 
przez Marszalka Michała Rolę Żymierskiego zaprezentowano mu zgromadzone zbiory Marszałek przychylił 
się do wysuwanej przez oficerów marynarki i Muzeum Wojska Polskiego koncepcji utworzenia Muzeum 
Marynarki Wojennej. Miało ono być oddziałem Muzeum WP z siedzibą w Warszawie.

W marcu 1946 roku nastąpiła zmiana koncepcji lokalizacji morskiego muzeum — nie w stolicy, lecz na 
Wybrzeżu138. Snuto przy tym projekty, ze najlepszym miejscem byłoby Westerplatte, ale ze względów 
technicznych, nie jest to na razie możliwe

W tej sytuacji Muzeum MW — Oddział Muzeum WP, miano utworzyć w Sopocie, w miejscu niemal nie
tkniętym zniszczeniami wojennymi Najodpowiedniejszym lokum okazała się obszerna piętrowa willa z XIX w. 
z dużym ogrodem przy ul. Obrońców Westerplatte 18. W ogrodzie tym planowano rozmieścić okazalsze 
elementy uzbrojenia i broni morskiej.

Według założeń. Muzeum miało otworzyć swoje podwoje w dniu 1 maja 1946 roku. Na otwarcie planowa
no zaprosić przedstawiciela rządu. Naczelnego Dowództwa WP i Dowództwa MW. W związku z napiętym 
terminem otwarcia, do Sopotu przybył kustosz Muzeum WP. prof Zdzisław Gościmski. aby dokonać wstę
pnej lustracji. Część eskponatów przewieziono do dekoracji wnętrz Naczelnego Dowództwa WP. a z po
zostałych miano utworzyć eskpozycje tematyczne związane z ... historią polskiej Marynarki Wojennej,
walką podziemną w czasach okupacji oraz organizacją i walkami Odrodzonego Wojska Polskiego'139.

Sprawą organizacji muzeum zajęła się ekipa fachowców z Muzeum WP, której powierzono przewie
zienie części eksponatów i wyznaczeniu oficera w charakterze stałego członka Rady Muzeum. Organizacja 
i administracja zatem miała spoczywać w rękach Muzeum WP, a reprezentacja na zewnątrz w rękach Ma
rynarki Wojennej. Na koszty organizacyjne planowano subsydiować jednorazowo 200 tys. zł.140.

W styczniu 1946 roku w wybrzeżowej prasie rozpoczęła się kampania propagandowa dotycząca przy
szłego Muzeum MW. Zaczęły nawet napływać od czytelników różnorodne pamiątki historyczne141.

By uściślić nową wersję tworzenia muzeum na polecenie kmdr ppor. J. Lebiedzia 28 marca 1946 roku 
do Warszawy wyjechał ppor. mar. F. Walicki. W ciągu kilku dni pobytu w stolicy odbył on rozmowy z Kierow
nictwem Muzeum WP oraz wspólnie z kustoszem wybrał stosowne eksponaty przeznaczone dla sopockiej 
placówki.

Z chwilą uzyskania pozytywnej decyzji, kierownik Muzeum WP ppłk Zbigniew Szacherski miał przybyć 
do Gdyni z kustoszem, który był jednocześnie przewidziany na kierownika muzeum MW. Wraz z wyżej 
wymienionymi miała przyjechać grupa pracowników, by natychmiast przystąpić do prac adaptacyjnych 
i wyposażeniowych. Czekano jedynie na ostateczną akceptację gen. dyw. M. Spychalskiego.

Chociaż czasu pozostało niewiele była jeszcze nadzieja że w dniu 1 maja Muzeum MW zostanie udostę
pnione społeczeństwu. Niestety nie ntrafiłem na ślady bezpośredniej decyzji w tej sprawie. Pośrednio można 
wnioskować, że inicjatywa ta spotkała się wówczas z negatywnym stanowiskiem gen. M. Spychalskiego, 
który nie miał przekonania co do tworzenia silnej marynarki, a więc i wojenno-morska placówka muzealna 
nie leżała w sferze jego zainteresowań.
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W końcu kwietnia 1946 r. do dowódcy MW wpłynęło pismo kierownika Muzeum WP, w którym powołując 
się na zarządzenie ND WP i swoje własne pismo nr 828/8/46 z 15.2.1946 r„ prosi o dostarczenie do 
Warszawy ustalonych eksponatów142. W związku z powyższym cenniejszą część eksponatów muzealnych 
odesłano do stolicy, a reszta pozostała na Wybrzeżu.

Należy sądzić, że z części z nich w styczniu 1947 r. powstała w Muzeum WP pierwsza czasowa 
ekspozycja poświęcona wojennomorskim tradycjom, zwana Salą Marynarki Wojennej143.

Na wystawę złożyły się fotogramy, plansze graficzne, a także eksponaty ilustrujące wybrane problemy 
z historii Polskiej Marynarki Wojennej m.in. model okrętu admiralskiego z bitwy pod Oliwą w 1627 r. „Rycerz 
św. Jerzy", broń obrońców Wybrzeża z 1939 r„ działko plot, typu „Vickers" z niszczyciela ORP „Wicher" 
i pociski kal. 280 mm z niemieckiego pancernika „Schleswig-Holstein", Ekspozycję udostępniono do 
zwiedzania 21 stycznia 1947 roku144.

Przez następne lata gromadzeniem i ewidencjonowaniem kolejnych morskich pamiątek zajmował się 
powstały w kwietniu 1947 r. Oddział Historyczny Sztabu Głównego MW, którego pierwszym szefem został 
ostatni dowódca zasłużonego niszczyciela ORP „Wicher" kmdr Stefan de Walden.

Wśród kadry i marynarzy problematyka dziejów oręża polskiego na morzu, a przede wszystkim najnowsza 
historia morska była niemal nie znana. Szczególnie unikano tematów związanych z przedwrześniową Polską 
Marynarką Wojenną145. Dopiero fakt uprowadzenia do Szwecji w sierpniu 1951 roku ORP „Żuraw" stał się 
punktem zwrotnym. Wśród wielu przyczyn, które doprowadziły do wypadku wskazywano m.in. na rażące 
braki w wychowaniu patriotycznym, pomijającym ojczyste tradycje morskie, umiłowanie munduru, bandery, 
służby na morzu itd.146.

W styczniu 1952 r. wśród głównych zadań szkoleniowych na pierwszym miejscu znalazło się...podnie
sienie skuteczności wśród stanu osobowego w oparciu o postępowe tradycje narodu polskiego z uwzględ
nieniem postępowych tradycji morskich". Zaczęto prowadzić odpowiednie szkolenia kadry i marynarzy wyko
rzystując m.in. „Przegląd Morski" i gazetę „Na straży Wybrzeża"147.

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć mających na celu podniesienie wiedzy historycznej nie tylko 
kadry i marynarzy, ale również społeczeństwa było utworzenie samodzielnej placówki muzealnej pod nazwą 
Muzeum Marynarki Wojennej148.

Po raz pierwszy w planach Dowództwa MW kwestia muzeum pojawiła się w I kwartale 1953 r. Wówczas 
to polecono szefowi wydziału propagandy i agitacji kmdr. por. R. Gilewiczowi i szefowi Domu Oficera MW 
kmdr. ppor. B. Sabelskiemu przystąpić do organizacji placówki149.

Najpierw organizatorzy znaleźli odpowiedni lokal. Była to willa — jedna z najstarszych w Gdyni — 
położona niedaleko morza przy ul. Sędzickiego 11. Po przekwaterowaniu Przedszkola nr 8 do zwolnionych 
przez marynarkę pomieszczeń sądu, budynek po niewielkiej adaptacji przeznaczono na potrzeby muzeum150. 
Równocześnie do stolicy przesłano projekt skromnego etatu Muzeum MW liczący 6 pracowników151. Na 
stanowisko p o. kierownika muzeum wyznaczono z obsady Domu Oficera MW kpt. mar. Henryka Klecz
kowskiego152.

Od marca rozpoczęto intensywne prace przygotowawcze. Powołano 11-osobową komisję, która miała 
kierować urządzeniem placówki. W jej skład weszli m.in. kmdr ppor. Z. Studziński (późniejszy dowódca MW), 
kmdr ppor. W. Bednaruk. dyrektor Muzeum Pomorskiego, kmdr por. R.Gilewicz, kmdr por. Cz. Witczak153. 
Najbardziej aktywni okazali się dwaj ostatni.

Dla skonsultowania scenariusza proponowanej ekspozycji mającej ... obejmować cały historyczny
przebieg walk narodu polskiego o dostęp do morza, bitwy morskie w obronie polskiego morza i wybrzeża, 
rozwój Marynarki Wojennej i Wybrzeża w okresie powojennym", 7 czerwca zorganizowano konferencję z za
wodowymi historykami154.

Jednak najwięcej kłopotów wiązało się ze zgromadzeniem i odpowiednim pokazaniem eksponatów. Nie 
było ich wiele. Trzon stanowiły elementy z udostępnionej 22 czerwca 1952 r. w Muzeum WP niewielkiej 
wystawy p.n. „Marynarka Wojenna w służbie ojczyzny, w służbie pokoju". Ilustrowała ona historię marynarki 
oraz dzieje walk Polaków o Bałtyk od czasów słowiańskich. Składały się na nią nieliczne modele okrętów, 
elementy uzbrojenia oraz plansze ze zdjęciami. Wystawa przeniesiona do Gdyni stała się zalążkiem 
ekspozycji Muzeum MW155.

Dzięki pomocy i zainteresowaniu Dowództwa MW, władz administracyjnych, organizacji społecznych 
Gdyni prace posuwały się naprzód. Przybywały kolejne eksponaty. Stare lufy armatnie, kule kamienne, 
kotwice okrętowe znacznych rozmiarów z okresu od XVI! do XX wieku. Jednocześnie trwały prace nad 
adaptacją do celów wystawowych wspomnianego piętrowego budynku muzeum oraz uporządkowaniem 
okolicznego terenu.

Zasadnicza koncepcja ekspozycji była uwarunkowana posiadanymi muzealiami oraz niewielkimi pomieszcze
niami o powierzchni wystawowej 180 m2156. Ekspozycja w budynku miała stosunkowo skromny wymiar. Domi
nowały zdjęcia i fotokopie. Dotyczyła ona dziejów polskiej floty od czasów piastowskich do współczesności 
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ze szczególnym zaakcentowaniem polsko-radzieckiego braterstwa broni. Nie wolna od uproszczeń i luk 
w minimalnym zakresie ukazywała udział Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie światowej.

Na przyległym do budynku otwartym terenie o powierzchni ok. 2000 m2 po uprzednim wyburzeniu 
zrujnowanego budynku „Muszelka", zapoczątkowano ustawianie ciężkich elementów uzbrojenia okrętowegc 
i broni morskiej157.

Uroczyste otwarcie Muzeum Marynarki Wojennej nastąpiło w dniu Święta Marynarki Wojennej 28 
czerwca 1953 roku w obecności prezesa Rady Ministrów i ministra ON158. Udostępnienie placówki muze
alnej spotkało się z żywym zainteresowaniem kadry, marynarzy i społeczeństwa Wybrzeża159. Już po ofi
cjalnym otwarciu zaczęły do niego napływać od instytucji, jednostek wojskowych osób prywatnych cenne 
eksponaty i pamiątki. Przykładowo tylko w 1953 roku uzyskano tą drogą m. in. z Zakładu Broni Podwodne. 
MW minę wzór SM-5, z Kapitanatu Portu Elbląg zabytkową kotwicę, z Szefostwa Hydrografii MW komplet 
dokumentów z wyprawy arktycznej statkiem „Elipsa" (XIX w.), z innych jednostek wojskowych marynarki 
niemiecką minę magnetyczną, bombę głębinową wz. B-1, przekrój torpedy kal. 450 mm wz. L i szereg ele
mentów trałów, Z kolei z Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie wypożyczono cztery modele okrętów 
wojennych: dwóch pancerników, krążownika i torpedowca oraz mapę plastyczną Wybrzeża160.

Rozkaz organizacyjny monistra Obrony Narodowej o utworzeniu Muzeum Marynarki Wojennej ukaza 
się dopiero 2 grudnia 1953 roku. Przewidywał on oprócz kierownika 3—osobową obsadę etatową161.

W początkach 1954 roku przystąpiono do modernizacji i istotnego wzbogacenia ekspozycji. Zgodnie 
z poleceniem zastępcy dowódcy MW wyznaczono grupę oficerów, którzy wraz z cywilnymi historykami opra
cowali nowy scenariusz wystawy pod kątem zbliżającej się 10 rocznicy powstania Marynarki Wojennej162 
By móc przystąpić do wykonania prac marynarka występowała z prośbą o dofinansowanie owych przed
sięwzięć, ponieważ posiadane środki będące w dyspozycji muzeum okazały się niewystarczające. Przy 
kładowo w trzecim kwartale 1954 roku środki te wynosiły 30 tys. zł163. W kwietniu tegoż roku na stanowiskc 
kierownika Muzeum został wyznaczony por. mar. Ryszard Chwist, a w trzy miesiące później por. mar. Jerz) 
Ostaszewski164. Kustoszem wraz z jednoczesnym pełnieniem obowiązków zastępcy kierwonika Muzeurr 
został Wiktor Podoski, który pracuje w tej instytucji do dzisiaj.165

Placówka w rękach nowego kierownika zaczęła w znacznym tempie powiększać swoje zasoby. Dzięk 
zabiegom por. mar. J. Ostaszewskiego wiele cennych elementów uzbrojenia i wyposażenia morskiego zo 
stało uratowanych. M. in. przewieziono barkami z Helu ważące ponad 20 ton dwa działa 31 baterii cyplowe 
kal. 152,4 mm. wydobyto dwa działa kal. 120 mm „Bosfors" z wraka stawiacza min „Gryf" zatopionego na Za 
toce Puckiej, pozyskano samolot myśliwski „Jak—9p“ oraz znajdujące się na dziedzińcu OSMW dwie armat) 
kal. 105 mm „Schneider", wsławione udziałem w obronie wybrzeża w 1939 roku. W złomie znaleziono nkm-) 
„Hotshkiss" kal. 13,2 mm z zatopionego stawiacza min „Gryf". Z kolei na drodze korzystnej wymiany z« 
Szkołą Rybołówstwa Morskiego uzyskano za model trawlera inny model angielskiego okrętu wojennegc 
„Royal Albert"166. Skrzętnie gromadzono historyczne pamiątki, dokumenty, zdjęcia i inne materiały doty 
czące dziejów polskiej floty wojennej oraz walk o utrzymanie dostępu do Bałtyku.

Utworzenie muzeum zrodziło specyficzny klimat: ludzie odszukiwali dosłownie odkopywali lub wskazywał 
miejsca złożenia eksponatów. Na dziedziniec przybywały dalsze ciężkie eksponaty: armata plot. kal. 40 mn 
z niszczyciela „Błyskawica", miny, torpedy, modele okrętów „Wicher", „Orzeł", „Żbik" oraz samolotów 
lotnictwa morskiego. Zbiory powiększały się również o nadzwyczaj cenne zabytkowe modele: gdańskiegc 
okrętu wojennego „Mars" wykonanego w 1697 roku i statku handlowego z XVIII wieku. Modele te zo 
stały porzucone pod Kartuzami przez uciekające w marcu 1945 roku wojska hitlerowskie. Po uratowanie 
przez miejscową ludność trafiły do Muzeum MW167.

Placówka przyjęła także okazjonalnie w 1955 roku kilkadziesiąt egzemplarzy broni palnej i białej ze Skta 
dnicy Muzealnej w Gdańsku-Oliwie oraz obrazy znanego malarza-marnisty prof. Mariana Mokwy. Kilka lu 
dział zabytkowych odnaleziono w Stoczni Gdańskiej i w Nowym Dworze Gdańskim168.

Wystawa prezentująca dzieje oręża polskiego na morzu posiadała jednak poważne luki, wymagające 
stałego uzupełnienia. By je choć częściowo zapełnić złożono zamówienie na kilka najbardziej znanycł 
modeli polskich okrętów wojennych. Pilną potrzebą okazało się utworzenie niewielkiego archiwum i podręcz 
nej biblioteki. Skromny budżet muzeum (pomniejszony w 1955 roku o połowę) nie mógł sprostać nawę 
najpilniejszym potrzebom. Dlatego zastępca dowódcy MW w sierpniu 1955 roku wystąpił do GZP WP o przy 
dzielenie dotacji w kwocie 50 tys.169. Równocześnie zwrócił się o zwiększenie etatu muzeum o konserwato 
ra-woźnego oraz o zaliczenie kustosza (zastępcy kierownika Muzeum) do etatu naukowego (mgr). Postula 
powiększenia etatu nie został uwzględniony170.

Napływ eksponatów umożliwił zorganizowanie kilku wystaw czasowych m.in. w 1955 roku . „Bitwa poc 
Oliwą" — wystawa eksponowana w muzeum, a rok później przeniesiona do Gdańska-Oliwy, w 1956 roki 
„Lotnictwo morskie" — wystawa modeli samolotów oraz wystawa malarstwa marynistycznego (J. Gasiński 
M.Mokwa, A. Suchanek) zorganizowana w lokalu Polskich Linii Oceanicznych.171.
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W grudniu 1956 roku nowym kierownikiem placówki został kpt. mar. Czesław Krzynówek. Na miejsce 
dotychczasowego kustosza mgr. Czesława Ptaka (od 1955 roku) przybył mgr Tomasz Czayka172. Rozpoczął 
się nowy etap w rozwoju muzeum zapoczątkowany przebudową ekspozycji'73. Odtąd miała ona charakter 
nie propagandowy, a muzealny. Zbiory muzeum liczyły wówczas ponad 600 cennych eksponatów, ponad 
500 książek o tematyce morskiej oraz 1200 zdjęć historycznych'74.

Utworzenie w 1953 roku Muzeum Marynarki Wojennej jako samodzielnej i jedynej w pozostałych 
rodzajach sil zbrojnych instytucji muzealnej, spotkało się z dużym zainteresowaniem i poparciem kadry, 
marynarzy oraz społeczeństwa Wybrzeża, o czym świadczyć może stale rosnąca ilość zwiedzających. Do 
końca 1956 roku muzeum zwiedziło około 94 tys. osób175.

Coraz większa popularność sprawiła, że placówka z każdym rokiem rozwiajała się, istotnie zwiększając 
zasoby eksponatów. Poprzez swoją działalność wpłynęła znacznie na poznanie chlubnych tradycji oręża 
polskiego na morzu.

’ Archiwum Marynarki Wojennej (AMW). zespól ZPW MW t 67 3. k 25. Instrukcja o przygotowaniach jednostek do zimy III wiceministerstwa ON 
z 16 10 1945 r Polecała ona zorganizować świetlice we wszystkich batalionach i samodzielnych kompaniach (równorzędnych)

- Cz KUCZYŃSKI. Niektóre problemy pracy ZPW MW w latach 1945 — 1946. ..Rocznik ONSiW MW". Gdynia 1963. b n . s. 95. Pieśni, które wówczas uczono to: 
Hymn. Rota Warszawianka. Gdy naród do boju. Marsz 1 Korpusu. Marsz GL. Straż nad Odrą i Oką. Rozszumialy się wierzby. Brak było typowych pieśni 
marynarskich (t. 67) 16. k 408 Wykaz pieśni z 14 9.1946 roku.

Centralne Archiwum Wojskowe (CAW). III—2-95. k. 116—117. Instrukcja GZPW WP o organizowaniu wojskowych klubów sportowych 14.5 1945 r
4 B ORTMAN WKS . Flota . 50 lat działalności. Gdynia 1981

AMW 167 3. k 290. Zarządzenie GZWWP nr 19 z 3 81946 r. dot ujednolicenia wyposażenia i dekoracji świetlic
” AMW 167, 15. k 112—113. Wytyczne do pracy z aktywem i pracy w pododdziale (okręcie) oraz pracy k-o w 3.1946 r. z 7.3.1946 r. Gazetki w pododdziale 

(okręcie) wykonywano średnio co dwa tygodnie.
AMW l 67 5. k 529 Sprawozdanie Flotylli Trałowców (FT) za 9 1946 r W m-cu tym zorganizowano m m 4 wieczorki literackie. 8 gawęd i 2 wyjścia do teatru, 

w których uczestniczyło 150 marynarzy
- AMW I 6/ 15. k 113 Wytyczne op cit
• AMW t 67 ■ 1 7. k 165. Pismo szefa ZPWMW do CBW. NP Biblioteka w OSMW posiadała w rok później juz znaczną ilość książek — 4 835. (t. 132 9. k 1560
' AMW. t 68 10. k. 1977. Sprawozdanie KPW Gdynia za 9.1947 r. oraz k 1972. INstrukcja nr 5 dot pracy biblioteki KPW Gdynia T 68/19. k.7. INstrukcja 

oiblioleki FT z 5 1947 r Kadra za wypożyczenie książek płaciła miesięcznie 25 zł.
■' AMW. t 336'142. k 211 t 319. Wykazy statystyczne bibliotek MW za II i III kwartał 1951 r oraz A Sitkiewicz. 30 lat działalności Klubu Marynarki Wojennej 

w Gdyni relacja Archiwum Muzeum MW (AM MW) t 336. s 5. W dwóch małych pomieszczeniach na I piętrze nad Kasynem (przy Skwerze Kościuszki) założono 
bibliotekę Księgozbiór początkowo liczący ok 300 tomów, w większości pochodzący z darowizn stal się następnie zalążkiem Centralnej Biblioteki MW Na 
organizatora biblioteki wyznaczono por mar H Malinowskiego Kierowniczką biblioteki została H Luczeczko

' AMW. 16712. k 164—201, Karty ewidencyjne sprzętu jednostek MW na 19 1946 r
'■ AMW, 168/18. k. 10. Raport z inspekcji w MW z 25.7.1947 r
'■ AMW t 132/20. k 356. Pismo z 15 7 1947 r Spośród 74 zespołów az 45 utworzono w kompaniach i na większych okrętach, a 15 batalionach.

AMW t 68 11. k 2363. Sprawozdanie SON za 11 1947 r oraz 1 132-27. k 7. Zarządzenie ZPW MW nr 1 z 3.1 1948 r
■ AMW t 223 24 k 173 Sprawozdanie z inspekcji op cit

AMW t 68 11 k 2247 Plan pracy świetlicowej w KPW Gdynia na 1—1511 1947 r W planie proponowano m in wieczór literacki poświęcony twórczości 
A Mickiewicza gawędę ..Rewolucja Październikowa a niepodległość Polski . słuchanie audycji radiowych, występy chóru, projekcje filmów tabularnych

!ft AMW. t 132/7. k. 605. Sprawozdanie z Kadry MW z 1.2.1948 r.
AMW t 132/19. k 889. Sprawozdanie z przebiegu konkursu zespołów chórowych MW z 23.12.1948 r.
AMW t 336 28. k 120-122 Meldunek z 13 3 1951 r
Tamże k 232. Sprawozdanie za czerwiec 1951 r z 12 7 51 oraz t 336 32. k 374. Sprawozdanie z II Przeglądu Zespołów Twórczości Amatorskiej MW 

(7-10 6 1951 r ) Zespół po powrocie ze stolicy dał dwa występy dla mieszkańców Gdym i Gdańska Por także J Gromnicki. Moje wspomnienia ze służby w MW 
w latach 1948 1956. relacja. AMMW. t. 272. s. 41.

" AMW 1 698/3, k 46, Notatka służbowa z 2 1952 r.
■ ' AMW I 698/97, k 168. Meldunek z 4 4 1952.

: AMW 1 698 6. k 74 Zarządzenie z 96 1952 r oraz t 336 33 k 132 Sprawozdanie ze Zlotu Przewodniczących Rad Świetlicowych MW z 7.9 1952 r. 
AMW I 1026 53. k 52 Meldunek z 13 6 1952 r

■ Tamże, k 55. Sprawozdanie z turnieju szachowego MW z 66 1952 r. Następny turniej przekształcił się w II OLimpiadę Szachową MW (4.1955 r) Wzięło 
w mm udział około 2 000 uczestników

■ AMW. t 1458/38, k 123. Pismo z 25.8 1954 r Poprzedni przegląd odbyt się w dniach 26—29,3.1953 r.
• ’K ..Na straży Wybrzeża", nr 109 z 11.5.1954 r. sl

1 AMW I 1458 71. k 54. Sprawozdanie z VI Przeglądu z 25 4 1955 Wystąpiło 20 zespołów pieśni i tańca i 8 zespołów dramatycznych. Ostatni VII przegląd 
odbyt się 23 26.6 1956 r (I 1559 57/53. k. 39).

' ..Coraz więcej form pracy k-o", „Na straży Wybrzeża", nr 10 z 31 12 1956 r
AMW t 1458/ 71. k 81. Ocena stanu pracy k-o w nowym roku wyszkoleniowym z 29.11 1954 oraz t. 1991 759/25, k. 8. wyciąg z protokółu kontrolnego w 33 

DLol z 8—13.3.1955 r. Por. także' J.Gromnicki, Moje wspomnienia..., op. cit. k. 44—61.
AMW. t 3245/66/196. k. 1 -79. Wykaz sprzętu k-o.

’• CAW. Prot 509'58. t 1882. k 537. Rozkaz MON nr 88 z 36 1947 r oraz Ustawa z 7 4 1949 r. — Dziennik Ustaw RP. nr 25. 1949. s 548.
R STĘPIEŃ Wkład ludowego Wojska Polskiego w likwidację analafabetyzmu w Polsce । dokształcanie zawodowe żołnierzy służby zasadniczej, (w) Z Historii 

tamtych iat Warszawa 1980 s. 207 Uczestnicy kursu po Złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymywali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
: AMW. t 68 11. k 2109. Raport Kadry MW z 1 11 1947 r oraz k 2119. PLan pracy świetlicowej SON za 11.1947 r

M ŚWIETLIK. Zagadnienia likwidacji analfabetyzmu w ludowym Wojsku Polskim w latach 1947—1952, maszynopis. Warszawa 1961. s. 59. Dane niepełne.
AMW. I 224/40. k. 369—374, Sprawozdanie z przebiegu akcji zwalczania analfabetyzmu i półanalfabetyzmu w MW z 24.9.1950 r Na przydzielony fundusz 

w kwocie 300 tys zł zużytkowano 185 tys. zł
*- CAW prot 1389. 68 t 131 k 209 Notatka służbowa z 15 3.1950 oraz M Świetlik Zagadnienia likwidacji op cit . s 59

AMW t 336 32. k 268. Meldunek o zwalczaniu analbabetyzmu w MW z dn 13 4 1951 r oraz t 336 35. k 82 Zarządzenie ZPMW nr 038 z 21 8 1951 r W MW 
z inicjatywy związku zawodowego pracowników cywilnych organizowano również kurs dla analfabetów wywodzących się z tej grupy osób

■*'’ R STĘPIEŃ. Wkład, op cit.. s 214
41 AMW. t 1026/53 k 235 Meldunek z 17.12.1953 r.

■ AMW. t 1991/59/25. k 115. Meldunek z 13.7 1955 r
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43 Orkiestrę sformowano poza etatem Domu Marynarza.
44 AMW, t. 3768/85, k. 25—28, Sprawozdanie z całokształtu prac ZPWMW do 1.10.1945 r.
45 AMW, t. 3768/85/30, k. 325, Obsada oficerów z 12.12.1945 r. Zastępcą kier. Domu Marynarza został por. mar. Wacław Karczewski, sekr. odp. por. Janina 

Kwinto, kier, artyst. kpt. mar. prof. Antoni Dolin, instr. prop. świetlic i bibliotek ppor. Cz. Wodo, a kier, pracowni malarsko-rzeź. kpt. mar. Konstanty Lech. Planowano 
również utworzyć zespól baletowy, bibliotekę, dział finansowy i gospodarczy. Zespół teatralny etatowo liczył 21 osób: kier, (etat kpt.—wacat), dekorator, 8 aktorów, 
4 śpiewaków, intendent, (dyrygent ppor. mar. Bolesław Lewandowski i 5 muzyków.

46 AMW, t. 3768/85/25, Sprawozdanie z całokształtu... op. cit. k. 24—25.
« AMW, ZPW MW. t. 67/11, k. 289, 326, 386, Sprawozdanie za 9—11, 1945 r.
48 A.WASIAK, Teatr Marynarki Wojennej w latach 1938—1947, maszynopis, Warszawa 1986, s. 88 oraz Inauguracja Teatru Domu Marynarza, „Gazeta 

Morska" 1945. nr 57. Teatr Marynarki Wojennej powstał w 1938 r. jako teatr amatorski z inicjatywy szefa Sztabu KMW kmdr K. Korytowskiego. Jego kier, został 
G.Trzywdar-Rakowski.

49 A.WASIAK. Teatr Marynarki Wojennej... op. cit., s. 94 W tym czasie dyr. został G.Trzywdar-Rakowski. kier muz. objął kpt. mar. A.Dulin, a scenografię 
St. Preyzner. W. skład zespołu weszły m. in. Beata Artemska i Hanka Szonert.

50 AMW, t. 68/6, k. 65, Pismo dowódcy 16 DP z 17.5.1946 r.
+§ Tamże.
52 AMW, t. 67/15, j. 339, Pismo z 20.8.1946 oraz t. 67/17, k. 253, Przyczynek do rozkazu tajnego p o. DMW z 10.8.1946 r. na podstawie rozkazu MON nr 

0120/org. z 23.7.1946 r. Etat 35/52 przewidywał obsadę: 9 ofic., 29 podofic. i mar. oraz 77 prac, kontraktowych. Zmiany etatowe miano zakończyć do 20.8.1946.
53 AMW, t. 67/11, k.335. Etat Domu MW nr 35/52. Etat przewidywał stanowiska: kier., zastępcę kier., sekretarza odpowiedzialnego, instruktora prop., sekcję 

adm.-prop. (2), sekcję finansową i pracownię malarsko-rzeżbiarską. Skład zespołu powiększył się dodatkowo o instruktora teatru amatorskiego. W październiku 
1946 r. w Domu MW służyło: 9 ofic., 17 podofic., 18 mar., oraz 80 pracowników kontrakt. Wśród dekoratorów znajdował się znany dziś artysta rzeźbiarz prof. Adam 
Haupt (k. 327).

54 AMW, t. 67/6, k. 1079, Sprawozdanie Domu Marynarza za 11.1946 r. t. 67/3, k. 1080, W Listopadzie 1946 r. w Domu Mar. pracowało aż 114 osób A. Wasiak, 
Teatr Marynarki Wojennej... op. cit., s. 118—119.

55 AMW, t. 68/13, k. 23—33. Protokół z kontroli finansowej w Domu MW z 30.1.1947 r. Pomimo deficytu 1250 tys. zł. personel nadal powiększał się. Liczył 9 
ofic., 14 podofic., 3 mar., i 90 prac, kontrakt. T. 68/17, k. 165, Preliminarz budżetowy na 1947. Na cele k-o w MW planowano wydać 4 min zł. z tego 1,2 min. dotacje 
dla Domu MW, 650 tys. zł. na zakup sprzętu k-o oraz 450 tys. zł. na zakup książek.

56 A.WASIAK, Teatr MW... op. cit. k. 120—121 i 124. Wśród aktorów wystąpili znani dziś na Wybrzeżu: Kira Pepłowska i Tadeusz Gwiazdowski.
57 Tamże, k. 126, Jeszcze przez pewien czas zespół aktorski grał pod szyldem „Teatru Aktorów Województwa Gdańskiego".
58 AMW, t. 68/19, k. 27, Meldunek z 16.6.1947 r. na podstawie rozkazu MON nr 0151/org. z 22.5.1947 i rozkazu DMW nr 048 z 9.6.1947 r.
59 AMW, t. 68/20, k. 74—75. Wykaz obsady etatowej oficerów MW z 1.7.1947 r.
60 Tamże.
6i AMW, t. 336/33, k. 116, Meldunek kmdr. ppor. R.Gilewicza z 7.8.1950. oraz A. Sitkiewicz, 30 lat działalności... op.cit., s. 6—8.
62 A. SITKIEWICZ, 30 lat działalności... op. cit., k. 8—9, W 1954 r. po opuszczeniu pomieszczeń przez aktorów, rybaków i członków ZPiT MW, z braku innego 

lokalu III piętro zajął Hotel Garnizonowy, opuszczając je dopiero w 1973 r. W końcu 1949 r. w Klubie Oficerskim MW pracowali: kier. (por. mar. Z. Hander), 
kinomechanik, bobliotekarka, kasjer, dwóch pomocników, dekorator, bufetowa i dwie sprzątacki (t. 223/25, k.641).

63 AMW, t. 132/6, k. 389, Sprawozdanie SON za 1.1948 r. z 5.2.1948 r.
64 w klubach pracowało jedynie 5 instruktorów.
65 AMW, t. 223/31, k. 47—50, Wykaz klubów w MW z 5.2.1949 r. Klubów nie zdołano utworzyć w: KP Kołobrzeg. Hel, Wicko Morskie, dakol. WDW Jurata, KOOiL 

Ustka. Dane w wykazie są nieścisłe. Klub utworzono również w dan 15.12.1948 r. (t. 223/20, k. 59).
66 J. GROMNICKI, Moje wspomnienia ... op. cit., s. 48, w OWR GB autor będąc kier, klubu tak wspomina:..... Trzeba było przygotować ogromną halę na po

trzeby klubu. Miałem do pomocy kier, biblioteki, kinomechanika, ponadto na każdym okręcie społeczną radę świetlicową. W każdej jednostce były zespoły 
artysytyczne, recytatorskie, lektorskie, kółka i zespoły zaiteresowań”.

67 AMW, t. 223/31, k. 172. Meldunek (nie datowany) ZPW MW.
60AMW, t. 223/25, k. 39—71, Meldunki okresowe z SSM, SON, KAT MW, dakol, dan, KP Hel z 1-2.1949 r
69 l. CIEĆKOWSKA, Działalność organizacji kobiecych w Marynarce Wojennej, „Rocznik ONSiW MW", Gdynia 1970, nr 5, s. 292, A. Sitkiewicz, 30 lat działalności 

..., op. cit. s. 6 oraz AMW t. 67/3, k. 328, Pismo dot. powołania przy dowództwie OW iWIot. i MW kół Ligi Kobiet z 13.12.1946 r. Zarząd koła miał się składać z 5—7 
osób.

70 AMW, t. 68/17, k. 280. Pismo z 10.1947 r. polecające uaktywnić koła LK w garnizonach: Gdynia. Oksywie, Gdańsk Nowy Port i Świnoujście.
7i I. CIEĆKOWSKA, Działalność organizacji kobiecych..., op. cit. s. 293—294.
72 AMW, t. 1991/59/39, k. 14, Wykaz delegatek LK na zlot z 13.2.1955 r.
73 Tamże, k.15, Sprawozdanie z pracy wśród rodzin wojskowych MW z 1.1955 r. W MW było 5 etatów instruktorek do pracy wśród rodzin wojskowych w OWR 

GB, 33 DLot. Jednostkach Specjalnych, GKO Gdynia-Oksywie i Domu Oficera.
74 AMW, t. 224/40, k. 18—19. Instrukcja nr 01 z 23.06.1950 dot. pracy Klubów Oficerskich MW w Świnoujściu .Helu i Oksywiu oraz A. Sitkiewicz, 30 lat dzia

łalności.. op.cit., s. 9—10.
75 AMW. SG MW. t. 287/95, k.1, Rozkaz organizacyjny nr 01 Domu Oficera MW z 25.1.1951 r W składzie obsady etatowej byli m. in. kier, (etat komandora), 

kier, czytelni, instruktor prop. i agit., instr. artyst., instr. samokształcenia, kier, sekcji adm., kier, biblioteki, st. kinomechanik. Ogółem 23 osoby nie wliczając kilku
dziesięcioosobowego ZPiT MW. W dokumentach i relacjach występuje niekiedy nazwa Dom Oficerów MW.

76 A. SITKIEWICZ. 30 lat działalności.... op. cit, s. 13 i 16 oraz J. Gromnicki, Moje wspomnienia..., op. cit, s. 65—66.
77 AMW, DO MW. t. 1078/34, k. 313—316, Meldunki o stanie bojowym z 12.1953 r. W instytucjach służyło: DO MW (35 osoób, w tym 13 kadry), komp. WKS 

„Flota" (42 osoby w tym 7 kadry), Muzeum MW (1 oficer) i WUML (1 ofic). Ogółem 171 osób. WKS „Flota" wyłączono spod podległości DO MW z dniem 1.5.1956 r. 
(t 1599/57/9 k. 13). Dom Oficera MW po reorganizacji z dniem 9.9.1957 r. przekształcono w Okręgowy Klub Oficerski, odłączając i usamodzielniając dotych
czas podległe insytytucje.

78 AMW, t. 1026/52, k. 26, Wykaz pracowników k-o w MW z 25.2.1953 r. W MW istniały następujące kluby: Dom Oficera MW, Garnizonowy Klub Oficera 
Gdynia-Oksywie i pułkowe w: Gdyni-Oksywiu (OWR GB), Świnoujściu. Ustce, Babich Dołach, Grabówko, Helu i OSMW.

79 Z. OLSZEWSKI, Działalność kulturalno-oświatowa Garnizonowego Klubu Oficerskiego Gdynia-Oksywie w latach 1952—1971, Gdańsk 1974, maszynopis, 
s. 148 oraz AMW, t. 336/32 k. 205, Pismo z 22.3.1951 r., Na Oksywiu powstał również Dom Marynarza BG MW, z DO MW, t. 776/40, k. 86, Meldunek o stanie 
bojowym GKO Gdynia-Oksywie, etat klubu wynosił: 2 ofic. starszych, 3 ofic. młodszych oraz 2 podofic. zawodowych. W lipcu 1952 r. w klubie faktycznie służyło 
2 ofic. młodszych i 2 podofic sł. zasad. Z.SG MW, t. 1421/56/2, k. 47—48, Rozkaz DMW nr 031 Org. z 28.4.1952 r. Etat DO MW nr 30/84.

80 Z. OLSZEWSKI, Działalność Garnizonowego Klubu Oficerskiego..., op. cit., s. 25—26 i 60.
81 Tamże, s. 27, Fragment wspomnień kier, klubu kpt. mar. Z. Handlera.
82 ĄMW, t. 68/21, k. 54—55, Pismo z 5.11.1947 r.
83 AMW, t. 1026/49, k. 214, Meldunek o organizacji szkół ogólnokształcących w MW z 11.1953 r. N.P. w Gdyni do klasy VIII uczęszczało 20 osób, IX-32, X-27, 

a XI klasy — 34 osoby. W Ustce do klasy IX — 42 osoby i X — 38 osób.
84 AMW, t. 1458/42, k. 117, Pismo z 21.10.1954 r. oraz k. 159 Meldunek DO MW z 29.9.1954 r.
85 AMW, t. 1458/71, k. 82—88, Meldunek z 23.6.1955.
86 AMW, t. 1991/59/71, k. 154, Pismo nr 01612 z 21.10.1955 r. oraz t. 1991/56/36, k. 41—42, Referat „Wyniki szkolenia w ubiegłym roku i zadania na rok 

bieżący" (nie datowany), prawdopodobnie z końca 1955 r. Przykładowo do lipca 1956 r. w szkołach MW uzyskało promocjw ogółem 334, nie zdało tylko 8 a nie 
dopuszczono 15 osób. Średnia ocena nie była wysoka, wynosiła 3,35 (t. 1993/59/41 k. 31—36).

87 AMW, ZPW MW. t. 1026/53, k. 233, Meldunek z 9.12.1953 r.
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88 AMW, t. 1991/59/25, k. 145, Projekt uzupełniania elatów ośrodków k-o MW z 6.9 1955 W Marynarce Wojennej istniało 11 klubów: Dom Oficera MW (I kat ), 
GKO Oksywie (II Kat.), GKO (III kat.) Świnoujście, kluby pułkowe WSMW. Babie Doły, Gdańsk-Wrzeszcz, Hel, Ustka. Grabówek i kluby batalionowe: w Dziwnowie 
oraz w Wejherowie. Postulowano utworzyć w przyszłości nowe kluby w Redłowie. Janogrodzie. Stogach, Ustroniu Morskim, Rozewiu a także uzupełnić obsadę 
etatową w Domu Oficera MW. GKO Oksywie, Klubie WSMW i Muzeum MW.

89 AMW. t. 1991/59/27, k. 49, Referat kmdr J.Napieraja z 25.7.1956 r.
90 E. KOSIARZ, Z tradycji prasy Marynarki Wojennej. ..Bandera" 1962 r. nr 20.
91 CAW, t. 405/56/1, k. 30. Sprawozdanie z całokształtu prac ZPWMW. Cena 1 egzemplarza wynosiła 1 zł., dając zysk 60 gr.
92 J.KOZIARSKI, Postanie i działalność Wydawnictwa Marynarki Wojennej (1945—1947), „Rocznik ONSiW MW, Gdynia 1968, nr 4, s. 31.
93 AMW. t. 68/16, k. 52, Protokół Komisji MW z 13.5.1945 r. Przyjęte maszyny drukarskie wg cen przedwojennych oszacowano na kwotę ok. 667 tys. zł,
94 CAW. 1. 405/56/1. k. 28—29, Sprawozdanie z całokształtu prac..., op. cif
98 J.KOZIARSKI, Powstanie i rozwój Wydawnictwa... op. cit., s. 33. W Wydawnictwie zatrudniono także szereg pracowników technicznych tzw. kontraktowych, 

w 10.1945 r. było ich 34 w tym 5 linotypistów i 6 zecerów.
96 J.KOZIARSKI, Powstanie i działalność Wydawnictwa... op. cit., s. 35—36.
97 AMW. t. 67/13, k 9, Sprawozdanie z działalności Wydawnictwa MW z 5.12.1945 r
98 CAW. t. 405/56/1. k. 26. Sprawozdanie z całokształtu prac..., op. cit.
99 AMW. DMW, t. 8/1. k. 1. Rozkaz po. DMW nr 65 z 11.9.1946 r.
10( 1 AMW. t. 67/4, k. 397, Sprawozdanie szefa Wydawnictwa MW z 8—9.1946 r.
101 J.KOZIARSKI, Powstanie i działalność Wydawnictwa... op. cit., s. 38.
102 AMW, t. 67/4, k. 389 oraz J.KOZIARSKI. Powstanie i działalność Wydawnictwa... op. cit.. s. 38—39.
103 AMW, t. 67/3, k. 192, Sprawozdanie z udziału brygad prop. MW za okres 17—19.6.1946.
104 AMW, t. 67/12, k. 28—30, Sprawozdanie z pracy Wydawnictwa MW oraz jego plan organizacji pracy z 18.1.1946 r.
'<>!> W. RADZISZEWSKI, Marynarka Wojenna w latach 1945—1949, Gdańsk 1976, s. 103—104.
106 Tamże, k. 39—40 w oparciu o Bilans Wydawnictwa MW za rok 1946/1947. Podręczne Archiwum Wojskowej Drukarni w Gdyni.
107 J.KOZIARSKI, O roli i zadaniach prasy Marynarki Wojennej w latach 1945—1947, Biuletyn Historyczny MW. Gdynia 1975, nr 6, s. 120—121.
198 AMW. t. 68/19, k. 72, Pismo szefa GZPW WP do z-cy dowódcy MW z 7.11.1947 r. W piśmie tym zarzucano, że „Marynarz Polski" nie spełnia już nałożonych 

nań zadań M in. zamieszcza się z jednej strony artykuły o angielskiej marynarce, a z drugiej strony w niedostatecznym stopniu uwzględnia marynarkę radziecką.
109 E. PAWLUS. Wczoraj i dziś Przeglądu Morskiego. „Przegląd Morski", 1987, nr 6. s. 22 i 27.
§§□ W STEYER. Rozjaśniony widnokrąg myśli morskiej, „Przegląd Morski", 1947, nr 1. s. 7—8.
1,1 J.KOZIARSKI. O roli i zadaniach prasy... op. cit.. s. 123—124.
112 E. PAWLUS. Wczoraj i dziś..., op. cit., s. 24—25.
1,1 Od tego okresu „Przegląd Morski" można nabyć w ogólnodostępnej prenumeracie.
111 AMW. t. 336/32, k. 150 i 153, Pismo z 20.2.1951 r. W związku z reorganizacją instytucji w WP redakcja Gazety Żołnierskiej zgodnie z r-zem MON nr 09/Org. 

z 25.1 1951 przeszła na nowy etat 30/71. W skład redakcji mieli wejść: red. naczel., sekr. odpow., 5 kier, działów, prac, inform., instr. i kier, administr.
1,8 „Na straży Wybrzeża", nr 3 i 4 z 16.7.1950 r.

„Na straży Wybrzeża" nr 25 (1897) z 31.1.1957 r.
117 „Bandera", nr 1 7 3.2.1957 r. s. 1.
"8 AMW. t. 336/32, k.150, Pismo z 20.2.1951 r.
1 ,9 AMW, t. 336/34 k. 53 i 55, Pismo dowódcy MW z 28.3.1951. W piśmie zwrócono się o 120 tys. zł. na najpilniejsze potrzeby (płace, kostiumy itp.). Ze względu 

na charakter wykonywanych zadań i dyslokację, kier. ZPiT MW podlegał szefowi Domu Oficera MW.
AMW. SG MW. t. 287/95, k. 1, Rozkaz org. nr 01 Domu Oficera MW z 25.2.1951 r. oraz z DO MW t. 1178/44, k. 1. Rozkaz ZPiT MW nr 1 z 12.7.1951 r. 

W rozkazie wyznaczono odpowiedzialnych za dyscyplinę i pracę: chóru — st. bosm Roberta Lausa i orkiestry mata Zb. Kłaptocza.
121 Tamże, k. 5. Rozkaz org. nr 02 DO MW z 2.8.1951 r.

AMW. DO MW. t. 1178/44, k. 12-13, Rozkaz kier. ZPiT MW nr 9 z 29.12.1951 r.
123 AMW, SG MW, t, 227/95, k. 14. Rozkaz org. nr 04 DO MW z 24.10.1951. W skład rady weszli także kier. ZPiTMW. dyrygent Leon Snarski oraz 

4 pracowników.
124 J. GROMNICKI, Moje wspomnienia... op. cit., s. 36.

AMW, DO MW, t. 1178/44, k. 24. Rozkaz kier. ZPiT MW nr 13 z 29.3.52.
’28 AMW. DO MW, t. 1178/44, k. 24. Rozkaz kier. ZPiT MW nr 13 z 29.3.1952 r.
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Kpt. mgr GRZEGORZ GORYŃSKI

SŁUŻBA ŻOŁNIERZY WOJSK OCHRONY POGRANICZA 
W OCHRONIE GRANICY MORSKIEJ NA TERENIE 

PORTÓW GDYNI I GDAŃSKA 
W LATACH 1946 - 1956

O
CHRONA rubieży granicznych była zawsze w dziejach każdego państwa zadaniem szczególnym 
— miała bowiem zapewnić suwerenność i nienaruszalność granic oraz w pełni zabezpieczyć 
jego interesy. Była więc ona nieodłącznym elementem istnienia i funkcjonowania w państwie 
organizmu władzy i administracji.

Zorganizowanie ochrony granic Polski po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. było zadaniem pilnym 
i jednocześnie ważnym. Organizacja służby ochronno-kontrolnej przez Polskę, szczególnie ziem zachodnich 
i północnych stała się niezbędna ze względu na ożywiający się międzynarodowy ruch graniczny, który 
wymagał rzetelnej kontroli i ewidencji.
Odrodzona Polska w nowych granicach państwowych z szerokim dostępem do morza, w granicach której 
znalazły się wielkie porty morskie w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie uzyskała doskonałe „okno na świat".

Szerszy niż w okresie II Rzeczypospolitej — dostęp do Bałtyku spowodował duże możliwości dla 
uczynienia z gospodarki morskiej poważnego źródła, ułatwiającego powojenną odbudowę kraju i jego 
ekonomiczny rozwój. Odbudowa i uruchomienie zniszczonych portów było więc zadaniem najwyższej wagi. 
Obok problemów związanych z otwarciem portów stanął też problem organizacji ochrony granicy morskiej 
państwa na tym obszarze.

Do realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia suwerennych praw na wodach przybrzeżnych oraz 
przygotowania do kontroli ruchu osobowego i towarowego z chwilą uruchomienia portów w Gdyni i Gdańsku 
należało powołać wyspecjalizowaną służbę, odpowiednio przygotowaną i wyposażoną. Jednak w chwili 
otwarcia tych portów (tj. 29.06.1945 r.) nie było jeszcze takiej instytucji, która spełniałaby te wymagania. Nie 
było w ówczesnych warunkach ani czasu, ani możliwości, aby zająć się wypracowaniem odpowiedniej 
koncepcji organu ochrony granicy morskiej. Postanowiono oprzeć się na tworzonej od kwietnia 1945 r. 
w województwie gdańskim Milicji Morskiej. 3 maja 1945 r. przystąpiono do zorganizowania III Komisariatu 
Morskiego w Gdyni. Rejon operacyjny komisariatu obejmował: port gdyński i pas wybrzeża od Orłowa do 
ujścia rzeki Piaśnicy. Odcinek od Orłowa do Gdańska otrzymał tworzony od 15 maja 1945 r. II Komisariat 
Morski w Sopocie. Najpóźniej — 1 czerwca 1945 r. — przystąpiono do organizacji I Komisariatu Morskiego 
w Gdańsku, którego rejon działania obejmował: port gdański i wybrzeże na wschód od portu do Śpiewowa. 
Wstępne stadium organizacyjne Milicji Morskiej jako „strażnicy granicznej" na obszarze województwa 
gdańskiego zostało usankcjonowane zarządzeniem Głównego Komendanta MO nr 13 z 12 czerwca 1945 r., 
które powoływało tę formację jako organ ochrony granicy morskiej państwa.
Działalność Milicji Morskiej w portach miała przeciwdziałać: zjawiskom nielegalnego ruchu osobowego przy 
pomocy statków handlowych i kutrów rybackich, uniemożliwiać wywóz i przywóz broni i sprzętu o charakte
rze wojskowym oraz materiałów propagandowych wymierzonych przeciwko polskiej rzeczywistości. Oprócz 
tych zadań od jesieni 1945 r. Milicja Morska zajęła się zwalczaniem kradzieży towarów UNRRA w portach 
i na bocznicach kolejowych.
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\N<: wrześniu 1945 r. na Wybrzeżu Gdańskim struktura Milicji Morskiej była następująca:
— I Komisariat Morski w Gdańsku — posterunki morskie w Nowym Porcie i w Śpiewowie;
— II Komisariat Morski w Sopocie — posterunki morskie w Oliwie i Orłowie;
— III Komisariat Morski w Gdyni — posterunki morskie w Stoczni Gdyńskiej, Gdyni-Oksywiu, Pucku, 

Hallerowie i na Helu,
Ogółem w tym czasie w szeregach Milicji Morskiej służbę graniczną pełniło 339 osób.
Na początku września 1945 r. podjęto decyzję o tworzeniu Milicji Morskiej w Elblągu. Przybierający na sile 
ruch statków towarowych i osobowy ruch graniczny — (od 6 października 1945 r. repatriacja morzem), 
spowodowały zmiany dotychczasowych zadań i struktur Milicji Morskiej. Do kontroli ruchu granicznego 
i statków w portach Gdańska i Gdyni zostały powołane przy Komisariatach Milicji Morskiej w I i III placówki 
kontroli paszportowej podróżnych oraz placówka wydawania przepustek dla załóg statków obcych bander i 
udzielania zezwoleń wstępu na statki. Przybrzeżny ruch pasażerski i rybacki nie wymagał odpraw granicz
nych, ale wszystkie środki pływające pozostawały pod nadzorem Milicji Morskiej, która w uzasadnionych 
wypadkach (kiedy istniało podejrzenie, że na tych środkach znajdują się osoby nie należące do załogi lub 
towar podlegający ocleniu) mogła dokonać rewizji. W portach i na wodach terytorialnych Milicja Morska 
odpowiadała za całokształt problemów bezpieczeństwa. Stąd też w świetle dalszych ustaleń normujących 
zakres kompetencji i obowiązków tego organu jego zadania obejmowały po części zadania Milicji Obywatel
skiej. Zaliczano do nich: ochronę bezpieczeństwa obywateli i ich mienia oraz ochronę spokoju i porządku 
publicznego w rejonie działania służbowego; ściganie przestępstw, szczególnie tych mających związek 
z naruszeniem przepisów o granicach państwa; ścisłą współpracę z organami celno-skarbowymi, bezpie
czeństwa i porządku publicznego w rejonie służbowej odpowiedzialności.
Zakres zadań granicznych Milicji Morskiej obejmował: dozór i odprawę wszystkich statków; ochronę statków 
pasażerskich; ochronę statków handlowych z towarami będącymi własnością skarbu państwa; kontrolę 
paszportów; wydawanie przepustek na statki oraz patrolowanie portu i wód terytorialnych.
Wzrost zadań spowodował zmianę struktury Milicji Morskiej. 25 września 1945 r. nakazano komendantom 
przeorganizować do 1 października 1945 r. Komisariaty Morskie w: Gdyni, Gdańsku i Elblągu na Komendy 
Rejonów Morskich. W strukturach tych w zależności od potrzeb powołano niezbędne komisariaty i posterunki 
morskie.
Działalność Milicji Morskiej realizującej funkcję „straży granicznej" na terenie portów Gdyni i Gdańska 
zamykał formalnie okólnik Komendanta Głównego MO nr 41 z 19 grudnia 1945 r„ w którym polecał on 
komendantom Milicji Morskiej przekazać do 15 stycznia 1946 r. Wojskom Ochrony Pogranicza wykonywanie 
„zadań straży granicznej" i do tego dnia zlikwidować istniejące placówki powołane do kontroli ruchu 
granicznego w portach. Od 15 stycznia 1946 r. przyjmując nazwę Morskiej Milicji Obywatelskiej, miała się 
ona zająć utrzymaniem ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ścigania przestępstw na obszarze 
lądowym, wodach przybrzeżnych i w portach.’

Organizacja Milicji Morskiej wykonującej zadania w ochronie morskiej granicy państwa na Wybrzeżu 
Gdańskim w okresie od maja 1945 r. do stycznia 1946 r. stanowiła funkcję istniejących wówczas możliwości 
kadrowych tej formacji i zadań jakie miała ona wykonać. Wpływ na kształt organizacyjny i na działalność 
służbową tego organu miała wzrastająca aktywność polityczna i ekonomiczna na wybrzeżu, szczególnie 
w portach Gdańska i Gdyni.
Pełnienie służby w ochronie morskiej granicy państwa przez Milicję Morską od maja 1945 r. do czasu 
faktycznego jej objęcia przez Wojska Ochrony Pogranicza, jak zaznaczyłem wcześniej, było rozwiązaniem 
doraźnym, jednak takie zabezpieczenie granicy w tym czasie było jedynie skutecznym rozwiązaniem. Mimo 
to, w tym okresie wypracowane zostały i sprawdzone w praktyce sposoby pełnienia służby w portach 
morskich; i ciągle doskonalona była odprawa graniczna statków i osób, oraz skuteczność posterunków 
stałych i granicznej służby patrolowej. W trakcie dziłalności służbowej Milicji Morskiej w portach Gdańska 
i Gdyni opracowano i wprowadzono różne elementy służby granicznej, które zostały przejęte przez Wojska 
Ochrony Pogranicza. Przetrwały one bardzo długo i stosowane były z dużym powodzeniem, a piektóre 
z nich dotrwały po dzień dzisiejszy.

ORGANIZACJA WOJSK OCHRONY POGRANICZA PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ NA TERENIE 
PORTÓW GDYNI I GDAŃSKA.

13 września 1945 roku ukazał się rozkaz 0245/Org. Naczelnego Dowódcy WP — marszałka Michała 
Żymierskiego powołujący Wojska Ochrony Pogranicza. W rozkazie tym ustalono skład i strukturę organiza
cyjną WOP.
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Wraz z kształtowaniem się struktury organizacyjne. Wojsk Ochrony Pogranicza precyzowano także zakres 
zadań i kompetencji tej formacji. Określała je szczegółowo specjalna instrukcja.

Wojska Ochrony Pogranicza powołane są — czytamy w mej — do ochrony granic państwa w czasie 
pokoju. Do zakresu działania Wojsk Ochrony Pogranicza należy zabezpieczenie granic pod względem woj
skowym, politycznym, bezpieczeństwa publicznego i celnym, a w szczególności:
1. niedopuszczenie do naruszania granicy państwa przez obce władze i ich organa;
2, zapobieganie nielegalnemu przekraczaniu granicy:
3. zapobieganie przenoszeniu lub przesyłaniu przez granicę wszelkich pism, dzienników, broszur itp skiero

wanych przeciw Państwu i prawowitym władzom;
4. ściganie wszelkich poczynań i zamierzeń, skierowanych przeciw politycznym interesom Państwa;
5. niedpopuszczenie do przewożenia i przenoszenia towarów przez granicę z pominięciem obowiązujących 

przepisów celnych;
6, śledzenie, ujawnianie i ściganie przekroczeń skarbowo-celnych;
7. niedopuszczenie do nielegalnego ruchu towarowego i osobowego na wodach granicznych:
8, strzeżenie nienaruszalności znaków i urządzeń granicznych:
9. współdziałanie z innymi organami, mającymi na celu bezpieczeństwo publiczne i zapobieganie szkodom, 

zagrażającym interesowi publicznemu".
Powołanie i organizację pododdziałów kontroli ruchu granicznego uzupełnił dopiero kolejny rozkaz NDWP 

nr 0304/Org. z 28 października 1945 roku’.
Zobowiązał od dowódcę POW do sformowania na obszarze Pomorskiego Okręgu Wojskowego do 15 
listopada 1945 roku trzech przejściowych punktów kontrolnych1 (PPK) w portach: Kołobrzegu. Gdyni 
i Gdańska. Kłopoty kadrowe, jak się później okazało, były zasadniczą i decydującą trudnością w sprawnej i 
planowej organizacji 4 Oddziału WOP i jego PPK. Faktyczne przekazanie służby w portach Gdym i Gdańska 
Wojskom Ochrony Pogranicza nastąpiło dopiero 15 stycznia 1946 roku Tego dnia od godz, 14.00" wopiści 
rozpoczęli na tym terenie samodzielnie służbę graniczną.

Datę 15 stycznia 1946 roku można więc przyjąć jako zakończenie etapu organizacyjnego pododdziałów 
WOP i przystąpienie ich do praktycznego pełnienia służby granicznej prawie na całym odcinku granicy 
morskiej Pomorza Gdańskiego. Odtąd właśnie na wopistach spoczęła odpowiedzialność za stan ochrony 
granicy państwowej.

Zadania wykonywane dotychczas przez Milicję Morską na terenie portu przejęte zostały do realizacji 
przez dwa równorzędne i niezależne od siebie pododdziały WOP Ochronę granicy morskiej w portach spra
wowały strażnice i PPK. Port gdyński zabezpieczała strażnica nr 97 dowodzona przez ppor, Zbigniewa 
Laskowskiego i PPK nr 13 kategorii II, którego kierownikiem był por. Jan Łopatyński, Gdański port zabezpie
czany był natomiast przez strażnicę nr 99, której dowódcą byl kpt, Julian Prostak oraz PPK nr 14 kategorii I 
- kierownikiem jego był kpt, Jerzy Labądż, Strażnice podlegały pod 2’0 Komendę Odcinka w Sopocie, Jej 
komendantem byl mjr Jan Nejman, Przejściowe Punkty Kontrolne natomiast podlegały pod dowództwo 4 
Oddziału WOP, którego dowodcą był mjr Iwan Kałaszmk

Kłopoty kadrowe, które przezywał 4 Oddział WOP nie ominęły również PPK Były one jednak w miarę 
istniejących możliwości szybko usuwane, Ukompletowanie PPK Gdym i Gdańska prezentuje tabela:

Tabela 1

Ukompletowanie żołnierzy Przejściowych Punktów Kontrolnych Gdyni i Gdańska 
na dzień 1.02 i 1.05.1946 r.

Źródło: Sprawozdanie z kontroli postępu prac organizacyjnych nad sformowaniem jednostek 4 Oddziału WOP. AWOP. sygn. 147/3. k. 2—7; 
Sprawozdanie miesięczne za okres 25.05—5.07.1946 r., 4 Oddziału WOP, AWOP. sygn. 147/3, k. 100—200: Sprawozdanie miesięczne za okres 
25.04 —25.05.1946 r. 4 Oddziału WOP, sygn. 147/3, k. 16—28; Historia powstania i działania 16 Brygady WOP na przestrzeni lat 1945—1955, Archiwum 
Kaszubskiej Brygady WOP (dalej AKB WOP), sygn. 74/64, t. 95/1. k. 46.

Nazwa pododdziału Stan Ofic. Podof. Szereg, Razem

PPK nr 13 Gdynia — II kat. Etat 6 3 8 17
1.02 2 4 7 13
1,05 6 4 8 18

PPK nr 14 Gdańsk — I kat. Etat 8 8 17 33
1.02 3 9 15 27
1.05 6 8 16 30

Brak doświadczenia w organizacji ochrony portów morskich przez WOP sprawił, że oddzielono sprawy 
związane bezpośrednio z kontrolą ruchu granicznego od wszelkich innych, dotyczących ochrony granicy na 
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tym terenie. Obawiano się, że skupienie w ramach jednego pododdziału tak różnorodnych i odpowiedzial
nych zadań może ujemnie wpłynąć na stan ochrony granicy.
Z tą myślą tworzono też etaty dla tych pododdziałów. W skład PPK wchodzili: kierownik PPK, zastępca d/s 
polityczno-wychowawczych, zastępca d/s zwiadu, grupa oficerów kontrolerów i drużyna (w późniejszym 
okresie pluton) żołnierzy służby zasadniczej. Strażnica „portowa" składała się z: komendanta, zastępcy d/s 
polityczno-wychowawczych, zastępcy d/s zwiadu, szefa, plutonu strzeleckiego i plutonu fizylierów. Etat dla 
wszystkich strażnic WOP wówczas był jednakowy i wynosił 56 żołnierzy (3 oficerów, 11 podoficerów i 42 
szeregowców).
Przed jednym i drugim pododdziałem stawiano jako główne zadanie — niedopuszczenie do bezkarnego 
naruszenia granicy na terenie portu. Jego realizacja polegała na ścisłym wykonywaniu przez każdy z pod
oddziałów ustalonych czynności. PPK miały: przyjmować i odprawiać statki, przeprowadzać kontrolę pa
szportową załóg i pasażerów, wizować przepustki osobom pracującym w porcie. Strażnice miały natomiast: 
wystawiać wzdłuż nabrzeży sieć posterunków obserwacyjnych i patroli krążących, które zapobiegały 
nielegalnemu przenikaniu osób i towarów ze statku na ląd i odwrotnie. Patrole te miały także przeprowadzać 
dorywcze kontrole pracowników zatrudnionych w porcie — w trakcie opuszczania portu oraz przeprowadzać 
rewizje środków transportowych wywożących towary przybyłe drogą morską.6

Sytuacja na terenie portów Gdyni i Gdańska była skomplikowana. W portach na początku 1946 r. istniał 
już dosyć duży ruch statków i innych środków pływających. Tu gromadzone były różne dobra, których 
w owym czasie brakowało na rynku, a które wysyłane były w głąb kraju lub ładowane na statki. W portach 
pracowały setki robotników oraz działały różne uzbrojone straże ochronne, które miały przeciwdziałać 
przestępczej działalności nieuczciwych ludzi, a których zakres działania często nie był sprecyzowany. 
Dochodziło w związku z tym do zatargów, które kończyły się nierzadko nawet użyciem broni. Pojawienie się 
na terenie portu jeszcze jednego organu — Wojsk Ochrony Pogranicza — sytuację tę jeszcze bardziej 
skomplikowało. Wskutek braku rozgraniczenia kompetencji dla poszczególnych organów ochraniających 
port, WOP zaczęto traktować jako pracowników podległych Ministerstwu Skarbu Urzędy Celne usiłowały 
wykorzystywać wopistów do wykonywania różnych zadań, nie związanych z ochroną granicy.7

16 i 17 lutego 1946 r. w Kapitanacie Portu Gdańsk odbyła się specjalna konferencja poświęcona 
uporządkowaniu zagadnień bezpieczeństwa w portach i na Wybrzeżu. W konferencji udział wzięli — przed
stawiciele: Komisji Międzyministerialnej w Gdańsku. Ministerstwa Aprowizacji i Handlu d/s UNRRA: delegaci 
do spraw UNRRA na Port Gdańsk: KW MO: WUBP: Okręgowego Komendanta SOK: dyrektora PKP Gdańsk. 
Komendanta Głównego MO; naczelnika Wydziału Prawnego GUM; SOK-SKP. Biura Odbudowy Portów. 
Wojska Ochrony Pogranicza reprezentowali:szef Departamentu WOP — płk Gwidon Czerwiński, szef 
Wydziału WOP przy POW — ppłk Karol Bacz i komendant PPK nr 14 w Gdańsku — kpt. Jerzy Labądź. 
Uczestnicy konferencji stwierdzili, że sytuacja jaka jest w portach wymaga zdecydowanej i skoordynowanej 
akcji wszystkich organów państwowych w kierunku przywrócenia ładu, porządku i bezpieczeństwa.

Określono, że za porządek w porcie odpowiada całkowicie Kapitan Portu, który w sprawach administra- 
cyjno-portowych posiada prawo zwracania się do organów WOP. MO i SOK. o respektowanie i egzekwowa
nie zarządzeń. Za właściwe do działania na terenie portu uznano: WOP. UC. MO, Straż Portową (SP). Straż 
Ochrony Kolei (SOK), Ochronę UNRRA, a pozostałe formacje ochronne działające dotychczas w porcie 
winny zdać broń organom MO i odtąd służbę pełnić w charakterze stróżów — dozorców, korzystając z pomo
cy Straży Portowej.8

Odbyta konferencja w znaczący sposób uporządkowała szereg kwestii związanych z współdziałaniem 
organów administracji i bezpieczeństwa na terenie portów, określając precyzyjnie ich zadania i kompetencje. 
Pośrednio wpłynęła ona także na lepsze zabezpieczenie granicy w porcie. Ustalając podział zakresu działań 
poszczególnych organów określiła ona podział zadań między PPK i strażnice portowe oraz ustaliła współ
działanie WOP z pozostałymi organami działającymi w porcie. Instrukcja współdziałania administracji z orga
nami bezpieczeństwa portów określiła, że prawo wstępu na statki oraz działalność w pasie tzw. Drogi 
Granicznej (pas szerokości 25 m od nabrzeża w głąb lądu) posiadają tylko: organa WOP —- do przeprowa
dzania prac granicznych i dokonywania kontroli paszportowej oraz organa celne, do dokonywania rewizji 
celnej. Wszystkie inne organy państwowe mogą wykonywać swoje czynności na statkach i w obrębie drogi 
granicznej, tylko w asyście organów WOP po uzyskaniu odpowiednich przepustek od Kierownika PPK. 
urzędującego w danym porcie. Pokład statku należący do obcego państwa — instrukcja określa — jako 
teren danego państwa, do której ów statek należy. Wejście na jego pokład równy był z przekroczeniem 
granicy politycznej i celnej Rzeczypospolitej Polskiej.9

Systematycznie uzupełnianie braków kadrowych w PPK i strażnicach oraz wydana instrukcja współdzia
łania administracji z organami bezpieczeństwa portów dały lepsze podstawy w przywracaniu ładu, porządku 
i bezpieczeństwa na pograniczu.
W drugiej połowie lutego szef Departamentu WOP — płk Gwidon Czerwiński wraz z szefem Wydziału WOP 
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przy POW — ppłk. Karolem Baczem dokonali kontroli pododdziałów WOP formowanych na terenie Po
morskiego Okręgu Wojskowego. „Praca Przejściowych Punktów Kontrolnych w portach Gdańska i Gdyni — 
czytamy w rozkazie pokontrolnym — stoi na wysokości zadania, a to dzięki dobremu dobraniu kadry 
oficerskiej, która wkłada bardzo dużo trudu i wysiłku w przeprowadzenie zadań i obowiązków ciążących na 
nich. Trzeba podkreślić, że te PPK istnieją zaledwie sześć tygodni, a więc bardzo krótki czas. Życie zaczyna 
tam płynąć sprawnie i spokojnie na skutek harmonijnej współpracy, nawiązanej przez WOP ze wszystkimi 
organami porządkowymi"’0.
Niemniej jednak w pracy PPK było jeszcze wiele nieprawidłowości. Nie wszystkie odprawy graniczne statków 
przeprowadzane były przez oficerów kontrolerów. Kapitanowie statków radzieckich, fińskich, a często 
i szwedzkich nie zgadzali się na przeprowadzenie kontroli ich jednostek przez organa WOP, twierdząc, że ich 
statki należą do floty wojennej11.
Stan bezpieczeństwa i porządku w portach nie ulegał radykalnej poprawie z chwilą pojawienia się wopistów 
na tym terenie. O ile wcześniej spotykano się w większości z przypadkami drobnych kradzieży lub przemytu, 
dokonywanych w sposób niezorganizowany, przeważnie przez osoby zatrudnione w porcie, to w połowie 
1946 r„ notowano coraz częściej przypadki zatrzymania całych zorganizowanych gangów, dysponujących 
własnymi środkami transportu12.
Trzeba było więc przeznaczyć dużo wysiłku i czasu wszystkich służb działających w portach, zanim doszło 
dc -mniejszenia ilości nieporozumień, konfliktów i przestępstw.

We wrześniu 1946 r. przeprowadzono pierwszą reorganizację Wojsk Ochrony Pogranicza. Uznano proces 
organizacyjny tej formacji przez okręgi wojskowe za zakończony.
W związku z tym, na podstawie rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 0153/Org. z 21 września 1946 r. 
rozformowano wszystkie Wydziały WOP przy okręgach wojskowych oraz sił SKŁ. Pozostałe ogniwa Wojsk 
Ochrony Pogranicza takie jak: oddziały, komendy odcinków, strażnice i PPK funkcjonujące dotychczas 
w strukturach okręgów wojskowych podporządkowane zostały bezpośrednio Departamentowi WOP13. W ten 
sposób zlikwidowano pośrednie ogniwo kierowania procesem ochrony granicy państwa, jakim były wydziały 
WOP przy dowództwach okręgów wojskowych. Przeprowadzona reorganizacja WOP we wrześniu 1946 r. 
dawała Departamentowi WOP wyłączność rozkazodawczą w zakresie organizacji i kierowania całokształtem 
działalności oddziałów WOP.
Wspomniany rozkaz marszałka M. Żymierskiego wprowadzał istotne zmiany na odcinku granicy morskiej. 
Dzielił on bowiem odcinek operacyjny 4 Oddziału WOP rozciągający się od styku z granicą ZSRR wzdłuż 
brzegu Bałtyku do Wyspy Wolin (z miastem Wolin włącznie), długości 494 km na dwie części. Odcinek od 
Wyspy Wolin do styku ze strażnicą WOP nr 91 w miejscowości Sasin — 19 Komendy Odcinka Lębork 
podporządkowany był 4 Bałtyckiemu Oddziałowi WOP. Od styku między strażnicami nr 90 Łeba i nr 91 Sasin 
do styku z granicą ZSRR na Mierzei Wiślanej rozciągał się odcinek operacyjny utworzonego nowego 12 
Gdańskiego Oddziału WOP z siedzibą w Gdańsku.
Podział odcinka granicy morskiej między dwa oddziały i utworzenie 12 Gdańskiego Oddziału WOP uwzględ
niało specyfikę terenu i jego zagrożenie oraz stopniowy rozwój handlu morskiego, rybołówstwa i sportu 
żeglarskiego.
Wrześniowa reorganizacja spowodowała, że porty morskie w Gdyni i Gdańsku znalazły się w strefie zainte
resowań dowództwa nowego oddziału, które skupiło się na zabezpieczeniu ładu, porządku i bezpieczeństwa 
na tym terenie. „Odcinek naszego oddziału — stwierdził płk Karol Bacz pierwszy dowódca 12 Gdańskiego 
OWOP — obejmuje najżywotniejszą część wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej z dwoma portami w Gdańsku 
i w Gdyni. Istnieje tu największe nasilenie przestępstw granicznych przynoszących państwu ogromne straty. 
Naczelny Dowódca WP powołując do życia 12 Oddział WOP chce zwiększyć jak najszybciej sprawność 
funcjonowania służb na tym odcinku i ma pewność, że oddział wykona te zadania bez zarzutu. Apeluję więc 
do wszystkich oficerów, podoficerów i żołnierzy o sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych na 
przydzielonym odcinku granicy"14.
Reorganizacji uległy również pododdziały pełniące służbę na terenie tych portów. Rozkaz nr 0153/Org. 
Naczelnego Dowódcy WP z 21 września 1946 roku wprowadzał następujące zmiany: dotychczasowe PPK 
Gdańsk (I kategorii) i PPK Gdynia (II kategorii) zostały przeformowane na PPK Morskie (MPPK) o stanie eta
towym 66 wojskowych i 4 pracowników cywilnych, strażnice nr 97 w Gdyni i nr 99 w Gdańsku, które 
pełniły służbę w portach, zaliczone zostały do strażnic specjalnych z odpowiednio zwiększonymi stanami 
osobowymi oraz niezbędną do operacyjnego zabezpieczenia rejonów portowych ilością motorówek15. 
Przeprowadzona we wrześniu 1946 roku reorganizacja wpłynęła na większą stabilność i lepszą organizację 
służby na odcinku granicy morskiej. W miarę doskonalenia form ochrony granicy i gromadzenia doś
wiadczeń, wyłaniały się nowe potrzeby i nowe zadania, które weryfikowały wcześniejsze rozwiązania. W ślad 
za tym szły zarządzenia wprowadzające bardziej celowe, jak sądzono, rozwiązania organizacyjne.
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W niespełna sześć miesięcy od pierszej reorganizacji WOP przeprowadzono kolejną. 3 marca 1947 
roku ukazał się rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 077/Org. który „w związku z redukcją etatowego stanu 
wojska i celem przystosowania poszczególnych jednostek WOP do warunków terenowych na granicy 
nakazywał dalsze zmiany w tym rodzaju wojsk. Sam rozkaz, jak też kolejne wytyczne uzupełniające oraz 
nowe formy etetowe, ustalały szereg dalszych zmian w sytemie służby kontroli ruchu granicznego. Prze
de wszystkim zmieniono dotychczasowe nazewnictwo.
Zarządzenie MON z 22 czerwca 1947 roku dotychczasowe PPK przemianowało na Graniczne Placówki 
Kontrolne (GPK). Na wybrzeżu przejściowe punkty kontrolne morskie zastąpiono nazwą ..Morskie Graniczne 
Placówki Kontrolne" (MGPK)16. Gdyńska MGPK otrzymała nr 21, a gdańska — nr 22. Zmianie uległy 
również etaty granicznych placówek kontrolnych. Najbardziej rozbudowane zostały MGPK w Gdyni i w Gdańsku 
do stanu po 73 wojskowych, w tym 17 oficerów17.
W okresie od stycznia do sierpnia 1948 roku dowództwo oddziału 1 w celu usprawnienia służby w portach 
przeprowadziło szereg zmian. Istniejące dotychczas w portach Gdym i Gdańska strażnice specjalne (nr 
97 i 99) podporządkowano kierownikom MGPK. W kwietniu 1948 roku służbę w MGPK Gdyni i Gdańska 
pełnili następujące oficerowie. Kierownikiem MGPK nr 21 byl mjr Alfred Bielecki a jego zastępcami: d/s 
polityczno-wychowawczych por. Władysław Andruszkiewicz i d/s zwiadu kpt. Henryk Garbowski. Kontro
lerami w tej placówce byli: por. Józef Lubiński, por. Tadeusz Kołodziej, por, Jan Bitrych, por. Juliusz 
Giedrojć, por. Ignacy Bogdanowicz, por. Anatol Zazuhn. por. Henryk Malinowski, ppor, Franciszek Dudziński, 
ppor. Władysław Czuba, ppor. Władysław Latek i chor. Zygmunt Jęk. Morską Graniczną Placówką Kontrolną 
nr 22 w Gdańsku kierował mjr Adam Mickiewicz. Zastępcą d/s polityczno-wychowawczych był ppor. Józef 
Żuk, a d/s zwiadu por. Eugeniusz Makowski. Kontrolerami byli: kpt. Jan Prorok, por. Bolesław Szwecki, 
ppor. Kazimierz Milewski, ppor. Franciszek Kapliński. ppor. Jan Witkowski, ppor. Kazimierz Zieliński, ppor, 
Adam Koszewski, ppor, Zdzisław Kozyra, ppor. Zygmunt Portala, ppor. Józef Sumliński. ppor. Franciszek 
Ciesielski i chor. Adam Mydlarz.
Ponadto porty podzielono na rejony, w których utworzono placówki. Początkowo istniały w każdym porcie po 
trzy, a po upływie dwóch miesięcy po pięć rejonów. W Gdyni: Rejon I obejmował — Basen Kwiatkowskiego, 
II — Basen Piłsudskiego, III — Dworzec Morski. IV — Basen Węglowy. V — Basen Południowy, Prezydenta 
i Żeglarski, W Gdańsku: Rejon I — stanowiły nabrzeża: Basenu Władysława IV, Westerplatte i Portowe: 
II — to port Wiślany, III — Basen Górniczy, IV — Kanał Kaszubski i V — Przystań w Brzeźnie. Służbę na 
każdym rejonie pełnił oficer kontroler lub podoficer z ekipą kontrolerską i grupą żołnierzy przeznaczoną do 
zabezpieczenia podległego mu rejonu i statków. Nad całością służb czuwał oficer dyspozytor. Odtąd za 
organizację służby w porcie odpowiedzialny był kierownik MGPK,19
Podporządkowanie strażnic specjalnych MGPK było korzystne z punktu służby granicznej. Eliminowało ono 
dwutorowość i wopowską dwuwładzę w porcie. Odtąd kierownik MGPK był jedynym dowódcą wojskowym 
właściwym do wydawania rozkazów żołnierzom pełniącym służbę graniczną na tym terenie. Decydował on 
o sposobie zabezpieczenia całego odcinka, dysponował większymi siłami co pozwalało na stosowanie 
w większym stopniu manewru w służbie. Ponosił też pełną odpowiedzialność za ochronę granicy.

Przeprowadzone w 1948 r. zmiany organizacyjne pododdziałów WOP pełniących służbę w ochronie 
granicy morskiej na terenie portów Gdyni i Gdańska kończyły proces przekształceń organizacyjnych w 
w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej. Miały one na celu usprawnienie systemu dowodzenia. 
Przystosowywały także istniejącą strukturę organizacyjną do warunków i sytuacji w portach oraz do 
wymogów i zadań jakie stawiane były przed tymi pododdziałami. Od 1 stycznia 1949 r. Wojska Ochrony 
Pogranicza podporządkowane zostały rozkazem ministra obrony narodowej nr 205/Org. z 4 grudnia 1948 r. 
ministrowi bezpieczeństwa publicznego.20 Rok 1949 rozpoczął więc nowy okres w ochronie granicy na 
terenie portów morskich. Przyniósł on znaczne zaostrzenie sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej 
oraz wewnątrzkrajowej. Znalazło to odbicie także na granicach państwa oraz w dalszych zmianach struktury 
Wojsk Ochrony Pogranicza i zwiększeniu stanów etatowych formacji.
Na początku tegoż roku Główny Inspektor Ochrony Pogranicza — płk Roman Garbowski wystąpił 
z wnioskiem do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego o umocnienie odcinka granicy morskiej i doko
nanie reorganizacji w systemie jej ochrony. Jedna z propozycji dotyczyła portów. Zgłoszono wniosek 
sformowania specjalnych batalionów ochrony portów, zdolnych dokonywać w nich specjalnej kontroli 
i ochraniać całość odcinków granicy na ich obszarze.21
Na podstawie rozkazu nr 01 Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 15 lipca 1949 r. rozformowane 
zostały Morskie Graniczne Placówki Kontrolne w Gdyni i w Gdańsku oraz będące w ich składzie strażnice 
specjalne. W ich miejsce powołano Samodzielne Bataliony Kontroli Granicznej, podnosząc im jednocześnie 
stan osobowy.22 Zmiana ta była właściwie zaakceptowaniem stanu faktycznego, nadawała mu jednak 
„Status prawny". Nazwa „Samodzielny Batalion Kontroli Granicznej" nie była jednak adekwatna, gdyż 
samodzielności batalion nie posiadał. Wchodził on w skład brygady i jej podlegał.
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Obsada personalna Batalionów Kontroli Granicznej 1 stycznia 1950 r. przedstawiała się następująco: BKG 
Gdynia dowodził kpt. Ignacy Bogdanowicz. Z-cą d/s polit.-wych. był kpt. Zdzisław Bosak, a zcą d/s spec, 
kpt. Henryk Garbowski. Szefem sztabu tego batalionu był por. Piotr Wedrogowski. a kwatermistrzem kpt 
Józef Ciupa. Dowódcą kompanii fizylierów był ppor. Stanisław Celejewski, a dowódcą kompanii strzeleckiej 
chor. Czesław Smejlik.
Gdańskim BKG dowodził mjr Adam Mickiewicz. Jego zastępcami byli: d/s polit.-wych. kpt. Władysław 
Bernacki. a d/s spec. por. Władysław Łukasiewicz. Szefem sztabu był ppor. Józef Sumiński, a kwater
mistrzem por. Antoni Rozbicki. Komendantem strażnicy liniowej nr 263 był por. Hipolit Prokopowicz, 
a strażnicy liniowej nr 264 por. Zygmunt Lipczyński.23

W okresie od 1949 do 1950 r. 4 Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza24 przechodziła kolejne zmiany 
organizacyjne, spowodowane zaostrzającą się sytuacją polityczną w kraju. Wpływ na zmiany organizacyjne 
miały też czynniki takie jak: wzrost ruchu osobowego i handlowego w portach Gdyni i Gdańska oraz ciągły 
rozwój rybołówstwa. W tych warunkach istniała uzasadniona konieczność zmian struktury organizacyjnej 
i liczebnej pododdziałów WOP — szczególnie kontrolujących ruch graniczny. Istniała też pilna potrzeba 
stworzenia lepszych warunków dla kontroli ruchu granicznego w Gdyni i w Gdańsku bez osłabienia 
i dezorganizacji ochrony wybrzeża.

W roku 1950 rozpoczęto dostosowywanie etatów Wojsk Ochrony Pogranicza do zadań „uszczelniania 
granicy tak, ażeby uniemożliwić przenikanie przez nie — szczególnie wybrzeże — agentów i łączników 
obcego wywiadu i ośrodków reakcyjnych''.23 Rozkazem 0011/Org, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicz
nego z 20 czerwca 1950 r. zdecydowano się przeprowadzić reorganizację. Mocą tego rozkazu przeformo- 
wano 4 Brygadę WOP na 16 Brygadę Wojsk Ochrony Pogranicza.26 Nową numerację bragady i jej 
batalionów wprowadzić miano od 1 sierpnia 1950 r„ wprowadzono ją jednak dopiero z dniem 1 stycznia 
1951 roku.21'

Na początku tego roku bataliony portowe posiadały następującą organizację. Batalion portowy WOP 
Gdynia — dowódcą był kpt. Marian Brzozowski — oprócz sztabu, batalion posiadał jeszcze: kompanię 
liniową (3 plutony fizylierów po 4 drużyny w każdym plutonie) i kompanię strzelecką (3 plutony strzeleckie po 
4 drużyny w każdym plutonie). Batalionem portowym WOP Gdańsk dowodził mjr Adam Mickiewicz. 
Wspomniany pododdział posiadał: sztab, strażnicę liniową nr 1 (pluton strzelecki — 5 drużyn strzeleckich, 
pluton fizylierów — 5 drużyn fizylierów) i strażnicę liniową nr 2 (pluton strzelecki — 4 drużyny strzelecki, dwa 
plutony fizylierów — 4 drużyny fizylierów w każdym plutonie).28 
Bataliony te posiadały skromną jeszcze obsadę etatową.

Stan faktyczny sił batalionów portowych 1 stycznia 1951 r.
Tabela 2

Pododdział Oficerowie Podoficerowie- Szeregowcy

Batalion portowy WOP Gdynia 18 35 222

Batalion portowy WOP Gdańsk 22 40 259

Źródło: Plan przegrupowania sił i środków operacyjnych jednostek 16 Brygady WOP na rok 1951. AWOP. sygn. 152 72. k. 15.

W roku 1951 przeprowadzono liczne zmiany organizacyjne. Największa dotyczyła batalionów portowych 
WOP w Gdyni i w Gdańsku. W maju tego roku rozwiązane zostały istniejące w tych pododdziałach 
kompanie i strażnice. W ich miejsce dowódca brygady płk Witold Kłoczko — rozkazem 0038 Org/51 z 3 ma
ja 1951 r. — wprowadził w ramach batalionów portowych następującą organizację: — grupa kontrolerska 
i 6 plutonów liniowych. Grupa kontrolerska składała się z: dowódcy grupy — pomocnika szefa sztabu 
batalionu d/s KRG. zastępcy dowódcy grupy — oficera zwiadu batalionu. 3 dyspozytorów. 6 kontrolerów 
(oficerowie lub starsi podoficerowie). I drużyny młodszych kontrolerów (dca drużyny - st. sierż.. + 5 pod
oficerów), II drużyny młodszych kontrolerów (skład jak I drużyny). III drużyny młodszych kontrolerów. Ogólny 
stan grupy kontrolerskiej miał liczyć 32 żołnierzy.
Z istniejących do tego czasu kompanii lub strażnic zorganizowano w każdym z batalionów po 6 plutonów 
liniowych. Każdy pluton po zmianie organizacji składał się z dwóch drużyn strzeleckich i dwóch drużyn 
fizylierów. Na dowódców plutonów wyznaczono: oficerów lub doświadczonych podoficerów zawodowych. 
Zastępcami dowódców plutonów zostali podoficerowie zawodowi, a gdy ich nie było podoficerowie służby 
zasadniczej. Każda drużyna liczyła 1+12 żołnierzy. Ogółem w każdym z batalionów portowych było po 24 
drużyny. W porcie służbę batalion pełnił w następujący sposób. Plutony podzielono na dwie części — 3 
plutony to jedna zmiana, która udawała się do służby w porcie na 24 godziny. Dowódca plutonu wraz z plu
tonem stanowił wartę w wyznaczonym rejonie. Był on dowódcą warty, jego zastępca zastępcą dowódcy 
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warty, dowódcy drużyn rozprowadzającymi, a szeregowi wartownikami. Przy statku ochranianym przez 
żołnierzy wystawiano służbę trzyzmienną. zmienianą co 2 godziny. Do pełnomorskich statków handlowych 
wysyłano posterunki dwuosobowe, a do jednostek obsługujących port posterunek jednoosobowy.
Do kierowania służbami w porcie wprowadzono służbę dyspozytora portu. Pełnił on ją 24 godziny w sztabie 
batalionu. Dyspozytor był jednocześnie oficerem operacyjnym batalionu i przełożonym wart.
Z grupy kontrolerów utworzono trzy podgrupy. Każda składała się z: starszego kontrolera, dwóch kontrolerów 
i jednej drużyny młodszych kontrolerów. Podgrupa pełniła służbę w porcie przez całą dobę w miejscu 
zapewniającym najlepszą łączność z dyspozytorem (przeważnie w kapitanacie portu). Druga podgrupa 
przebywała w tym czasie w sztabie batalionu, gdzie organizowano dla mej normalne szkolenie (6 godzin 
dziennie). Trzecia podgrupa odpoczywała po służbie z tym. ze w ciągu dnia przez okres 6 godzin również się 
szkoliła.29
Ta reorganizacja, której ideą było usprawnienie służby oraz stworzenie możliwości bezpośredniego kierowa
nia służbą graniczną i pododdziałami przez sztaby batalionów portowych oraz zapewnienie lepszej korelacji 
procesu szkolenia — me przyniosła zamierzonych rezultatów. W styczniu 1952 r. nowy dowódca 16 Brygady 
ppłk Jakub Margules wydał rozkaz zmieniający dotychczasową organizację w batalionach portowych i naka
zał powrócić w tych pododdziałach do struktury kompanijno-strażnicowej. Głównym powodem tej zmiany 
było znaczne obniżenie się poziomu wyszkolenia i dyscypliny żołnierzy.’9

Na przełomie 1952 i 1953 roku podjęto prace dostosowujące organizację batalionów portowych w Gdyni 
i w Gdańsku do nowych potrzeb. Spowodowane to było systematycznym wzrostem zadań stawianych 
batalionom oraz wzrostem ruchu statków handlowych. Aby sprostać zadaniom, jakie należało wykonać, siły 
posiadane nie wystarczały. W opracowanym projekcie obsady etatowej batalionów portowych Gdyni 
i Gdańska dowództwo brygady zaproponowało daleko idące zmiany organizacyjne i etatowe. Polegały one 
na tym, aby batalion portowy WOP w Gdyni posiadający dwie kompanie, tak zreorganizować, zęby składał 
się z: dwóch strażnic do zabezpieczenia portu handlowego, jednej strażnicy do zabezpieczenia portu 
rybackiego i dwóch strażnic młodszych kontrolerów. Ogółem batalion ten miał liczyć 915 żołnierzy. Nieco 
mniejsze zmiany zaproponowano w batalionie portowym WOP w Gdańsku, Poza istniejącymi juz dwiema 
strażnicami zabezpieczającymi port handlowy, proponowano utworzyć jedną strażnicę młodszych kontrole
rów. Po przeprowadzeniu wspomnianej reorganizacji batalion ten miał liczyć 519 żołnierzy. 9 Dowództwo 
WOP. przeanalizowawszy potrzeby i możliwości, częściowo uwzględniło propozycje 16 Brygady WOP.

W marcu 1953 r. dokonano pewnej reorganizacji batalionu portowego WOP w Gdyni. Na miejsce istnieją
cych kompanii utworzono trzy strażnice (o numeracji 1. 2, 3). W kwietniu t.r. powstała natomiast strażnica do 
zabezpieczenia portu rybackiego nr 4. W batalionie portowym WOP Gdańsk żadnych zmian me dokonano.92

W listopadzie 1954 r dokonano ponownie istotnych zmian w organizacji batalionów portowych, Reali- 
tując rozkaz ministra bezpieczeństwa publicznego nr 0012/WW z 31 sierpnia 1954 r. w sprawie zmian 
etatowych w WOP, określone zostało również zadanie przeformowania batalionów portowych WOP w Gdyni 
i w Gdańsku, Gdyński batalion po reorganizacji liczyć miał siedem strażnic o numeracji od 1 do 7, W tej 
liczbnie strażnic było pięć przeznaczonych do zabezpieczenia portu, strażnica ogólnoportowa (nr 6), 
posiadająca tylko ekipy kontrolne i nr 7 — przeznaczona do portu rybackiego. W batalionie portowym WOP 
w Gdańsku powstały dwie nowe strażnice, czyli po reorganizacji było ich cztery o numeracji od 8 do 11. 
Strażnica nr 11 miała przeznaczenie ogólnoportowe.33
Zmiana ilości strażnic w batalionach łączyła się ze wzrostem ilości żołnierzy. Prezentuje to tabela nr 3.

Stan osobowy batalionów portowych na dzień 26.01 1956 r.
Tabela 3

Pododdział
ETAT STAN FAKTYCZNY

Ofic. Nadter podoi szer. Razem Ofic Nadter Podofic. Szer Razem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sztab bp Gdynia 27 3 16 42 88 23 2 11 48 84
Strażnica nr 1 4 1 19 48 72 3 2 38 45 88

2 4 1 19 56 80 3 1 44 50 98
3 4 1 19 64 88 2 2 43 58 105
4 4 1 27 72 104 3 1 49 68 121
5 4 b 27 60 92 3 2 51 55 111
6 16 1 21 75 113 12 1 1 1 68 92
7 8 1 25 60 94 7 — 24 67 98

Razem bport Gdynia 71 10 1 73 477 731 56 11 271 459 797

76



c.d. tabeli 3

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11

Sztab bp Gdańsk 23 3 16 37 79 20 1 7 48 76
Strażnica nr 8 4 1 20 73 98 3 2 41 51 97

9 4 10 64 88 3 2 42 59 106
10 4 1 19 56 80 4 1 52 53 110
11 12 1 15 66 94 t 1 — 14 63 88

Razem bport Gdańsk 47 7 89 296 439 41 6 156 274 477

Źródło: Zestawienie stanu osobowego pododdziałów granicznych 16 BWOP na dzień 26.01. 1956 r.. AWOP. sygn. 628 9 k. 13.

W sierpniu 1956 r. kierownicze stanowiska w batalionach portowych zajmowali — w Gdyni dowódcą 
batalionu był kpt. Zygmunt Dziubiński, jego zastępcą d/s polit. kpt. Ryszard Żukowski i d/s specjalnych por, 
Eugeniusz Czyżewski, a d/s liniowych kpt. Jan Dalka. Obowiązki dowódców strażnic pełnili: nr 1 por. Stefan 
Wełna, nr 2 por. Mieczysław Marciniak, nr 3 por. Stanisław Zagórski, nr 4 por. Stefan Klimczak, nr 5 por, 
Mieczysław Hnatiuk. nr 6 por. Jan Jodełka, nr 7 kpt. Józef Krupa. Dowódcą batalionu portowego WOP 
w Gdańsku był kpt. Henryk Rojowski, Zastępcą: d/s polit. był por. Izydor Jałoszyński, d/s specjalnych mjr 
Marcin Jeżmanowski, a szefem sztabu kpt. Jan Nikiforów. Strażnicami dowodzili: nr 8 por. Zbigniew 
Doraczyński, nr 9 por. Wacław Łobacz, nr 10 por. Henryk Grusam, a nr 11 ppor. Józef Róg.34

Przeprowadzona w listopadzie 1954 r. reorganizacja batalionów portowych kończyła ciąg zmian 
i przekształceń organizacyjnych jakie od 1946 r. w tych pododdziałach przeprowadzano. Do połowy 1956 r, 
pozostały one w niezmienionej strukturze. Rok 1956 był jednak przełomowy dla batalionów portowych 
w Gdyni i w Gdańsku. Rezygnacja z dotychczasowego systemu ochrony granicy państwowej w portach oraz 
wprowadzenie nowego, spowodował poważną redukcję żołnierzy, którą przeprowadzono w maju 1957 r. Jak 
już wspomniałem, zaprezentowane przekształcenia organizacyjne pododdziałów ochraniających granicę 
państwową w portach Gdyni i Gdańska w latach 1946—1956 były bardzo ściśle związane z sytuacją 
międzynarodową i wewnętrzną Polski, Były jej odbiciem i widocznym rezultatem.

SŁUŻBA ŻOŁNIERZY WOP W OCHRONIE GRANICY NA TERENIE PORTÓW MORSKICH

Wraz z zachodzącymi na przestrzeni lat 1946—1956 zmianami organizacyjnymi pododdziałów ochrania
jących granicę państwową na terenie portów morskich Gdyni i Gdańska, zmieniały się też formy tej 
dziatalności. O ile odcinek nadmorski zabezpieczano klasycznymi elementami (w nocy — poprzez patrolo
wanie, w dzień — przez obserwację oraz stałymi — na terenie przystani rybackich), to ochrona granicy 
państwowej w portach morskich stwarzała znacznie większe trudności, ze względu na złożoność za
gadnienia.
Port nie leży na linii granicy, lecz w głębi kraju, a odprawa graniczna osób odbywa się dopiero w porcie. 
Statek handlowy, który uważany jest za część terytorium obcego państwa, to duży obiekt o skomplikowanej 
budowie. Można jednak stosunkowo łatwo wejść na jego pokład i dobrze się na nim ukryć. Dotarcie do 
mego, kiedy jest w porcie, też nie sprawia większych problemów, gdyż na terenie portu przy obsłudze 
statków pracuje wiele wyspecjalizowanych firm, zatrudniających bardzo dużo pracowników. Znaczna ich 
część z tytułu wykonywanych obowiązków ma zagwarantowane prawo wejścia na wszystkie statki. W porcie 
spotkać tez można marynarzy ze statków, które w nim przebywają. Wspomniane warunki sprawiły, że porty 
morskie stały się bardzo atrakcyjnym miejscem dla tych, którzy w nielegalny sposób zamierzali opuścić kraj 
oraz szczególnym obszarem do ochrony granicy państwowej. Początkowy okres działalności służbowej WOP 
w portach morskich był najtrudniejszy, mimo że Milicja Morska zdobyła już w tej materii pewne doświadcze
nie. Obok braków kadrowych i zaopatrzeniowych brakowało także stosownych dokumentów, które określały 
by organizację i sposób pełnienia służby granicznej w porcie. Jeżeli do ochrony granicy przez strażnice 
„nadmorskie" można było wykorzystać niektóre zasady działania taktycznego (głównie pojedyńczego Strzel
ca), to w warunkach portowych te rozwiązania nie były przydatne.
Przystępując do ochrony granicy państwowej w portach od 15 stycznia 1946 r. pododdziały WOP (PPK 
i strażnice) nie miały wypracowanego systemu zabezpieczenia tego obszaru i metodą prób i błędów musiały 
szukać optymalnych rozwiązań. Strażnice WOP ochraniały (patrolując) zaplecze portu oraz utrzymywały ład 
i porządek w obiektach portowych (magazyny, place składowe i drogi dojazdowe). Zadania PPK ograniczały 
się na początku do kontroli dokumentów osób przekraczających granicę. PPK w Gdyni i w Gdańsku 
przyjmowały i przeprowadzały odprawy wejściowe lub wyjściowe wszystkich statków (z wyjątkiem okrętów 
wojennych), kontrolując ich załogi i pasażerów. Czynności te przeprowadzali oficerowie kontrolerzy (ze 
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względu na małą liczebność oficerów PPK odprawę statku przeprowadzał oficer kontroler oraz 2—3 żołnierzy 
służby zasadniczej), którzy osobiście sprawdzali załogę statku. W trakcie odprawy ustalano czy stan załogi 
zgodny jest ze spisem oraz czy marynarze posiadają dokumenty stwierdzające ich tożsamość. Oficer 
kontroler określał ponadto, kto z członków załogi statku może korzystać z prawa zejścia na ląd i wystawiał im 
przepustki. Na początku były to zwykłe odręcznie napisane i ostemplowane trójkątną pieczęcią kartki Później 
wydawano juz przepustki drukowane. W czasie, kiedy kontroler sprawdzał dokumenty żołnierze izolowali 
statek, aby nikt nie wszedł lub zszedł z mego w trakcie odprawy granicznej. Niekiedy na polecenie kontrolera 
dokonywali oni doraźnych przeszukać marynarskich kabin i innych pomieszczeń na statku?'
Odprawę statków przeprowadzali oficerowie — kontrolerzy. Towarzyszyli im zawsze żołnierze służby zasadni
czej, których nazywano „ekipą kontrolerską". Formy i czas odprawy granicznej statków oraz skład i wypo
sażenie ekipy kontrolerskiej nie było stale i ulegało zmianom. W początkowym okresie — jak wcześniej 
wspomniałem — ekipa kontrolerska była nieliczna. Z czasem jej liczebność stopniowo wzrastała za sprawą 
wykrywanych na statkach osób lub towarów — przypadki takie zdarzały się wówczas często — i z kilku 
żołnierzy osiągnęła ona skład kilkunastoosobowy. Od 1952 ekipa ta była w sile plutonu, a nawet kompanii. 
Jej zadanie polegało na przeszukiwaniu (rewizji kontrolnej) statku podczas odprawy granicznej (wejściowej 
lub wyjściowej). Zabiegowi temu podlegały wszystkie statki — z wyjątkiem ZSRR. Na statkach tej bandery 
dokonywano tylko odprawy „kurtuazyjnej". Od 1952 r. znacznie zaostrzono zasady prowadzonych rewizji 
kontrolnych przy odprawach statków. Zgodnie z rozkazem 0155 dowódcy 16 Brygady WOP z 26 sierpnia 
1952 r. ppłk. Jakuba Margulesa. każda odprawa statku przez ekipę kontrolerską miała trwać zależnie od jego 
wielkości Na duży statek planowano 5—6 godzin, na średni 4—5, a na mały 3—4 godziny. Przeszukiwać 
należało gruntownie wszystko: wnętrze statku, łącznie ze sprawdzeniem ścian, podłóg, umeblowania. 
Sprawdzano także wszystkie inne miejsca na statku, łącznie ze zbiornikami na wodę. Żołnierze mieli 
obowiązek obserwować lustro wody pitnej nie krócej niż pięć minut?6

Zabezpieczenie (izolacja) statków to kolejny sposób (element) ochrony granicy w porcie. Kształtował się 
on bardzo długo. Od 15 stycznia do marca 1946 r. statki ochraniał WOP. W marcu zadanie to przekazano 
Straży Portowej i Urzędowi Celnemu. WOP zabezpieczał natomiast port jako całość.
Służbę graniczną w porcie żołnierze WOP pełnili systemem wartowniczym z rozmieszczonych na jego terenie 
placówek. W placówce słuznę przez 24 godziny pełnił oficer kontroler lub podoficer z grupą 10—12 żołnierzy. 
Kilku z nich stanowiło ekipę kontrolerską, pozostali byli wykorzystywani do patrolowania portu. Żołnierze 
placówki mieli następujące zadania: odprawiać statki, które wpłynęły na jej teren, ochraniać je i patrolować 
podległy im rejon. Do ochrony podległego odcinka wysyłano z placówki patrole, które penetrowały określony 
obszar portu przez okres 2—4 godziny. Ich zadaniem było: kontrolowanie ruchu osobowego w rejonie 
pełnienia służby oraz na bramach przejściowych, przeszukiwanie placów składowych, wagonów i maga
zynów skryte prowadzenie obserwacji statków sprawdzające czy nie odbywa się w tym czasie nielegalny 
ruchosób i towarów między statkiem a lądem, kontrolowanie osoób na statkach — czy przebywające na 
statku osoby posiadają prawo do przebywania na jego pokładzie (szczególnie nocą), zatrzymanie osób, 
które nie posiadały prawa przebywania w porcie lub dokonywały przestępstwa.
Mimo swojej niedoskonałości służba patrolowa w portach przynosiła stosunkowo dobre rezultaty. Stosowane 
doraźnie kontrole i rewizje wśród pracowników portowych ujawniały znaczne ilości skradzionych lub przemy
canych towarów. W trakcie kontroli na statkach (wopiści mieli prawo i obowiązek wchodzenia na statki), 
ujawniano często obecność osób nie mających na to prawa. Do tego typu zadań wykorzystywano naj
częściej cały skład warty, a nawet zwiększono dodatkową ilością żołnierzy ze strażnicy (wzmocnieniem). 
Doraźne kontrole w bramach portowych jak i na wybranych rejonach portów były organizowane pod 
nadzorem kadry strażnic lub PPK. Ogólny czas służby granicznej żołnierzy placówki wynosił minimum 
8 godz.
Przeprowadzane kontrole osób i skryta obserwacja statków wykazały, że rozwiązania te nie gwarantowały 
pełnej skuteczności. Nie udawało się zatrzymać wszystkich osób, które chciały wejść na statek i nielegalnie 
przekroczyć granicę oraz trudniących się przemytem, W wziązku z tym zaczęto zmniejszać trasy patrolowa
nia dla patroli i ograniczano rejon ich służby do odcinka nabrzeża — gdzie cumowało kilka, a nawet jeden 
statek.
Był to początek stałej służby przy statkach, który przypadł na początek 1947 roku. Początkowo stałe elementy 
(wartownik blokujący) wysyłano do wybranych (zagrożonych) statków, na których w trakcie kontroli gra
nicznej stwierdzano już przypadki przestępczej działalności (ukrytych ludzi lub przemyt). W połowie lipca 
1947 roku przystąpiono do blokowania wszystkich statków, które znajdowały się w portach. Żołnierzy 
pełniących stałą służbę przy statkach nazywano wartownikami blokującymi. Nazwa — wartownik blokujący 
przy statku — przetrwała do 1971 roku. Element ten składał się zwykle z 3 żołnierzy dowódca elementu — 
kontrolował osoby wchodzące i schodzące ze statku, a jego podwładni służbę pełnili przy dziobie i rufie 
statku, prowadząc obserwację.
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Pełnili oni służbę systemem wartowniczym, W placówce wprowadzono rozprowadzającego, który w określo
nym czasie prowadził zmianę do statków, a poprzednią doprowadził do placówki. Żołnierze — wartownicy 
blokujący — zmieniając się przy statkach co 2—4 godziny wymieniali spostrzeżenia o ruchu marynarzy 
i pracowników portowych na statku37.

System wartowniczy w porcie sankcjonował rozkaz dowódcy brygady nr 0038 Org./51 z 3 maja 1951 roku, 
który akceptował dotychczasową organizację służby przy statkach i nakazywał wysyłać do statku służbę 
trzy zmianową na okres 2 godzin. Jeżeli była to jednostka pełnomorska, wysyłano do mej 2 wartowników, 
a jeżeli blokowano jednostkę obsługującą port lub trawler to zabezpieczano ją pojedynczym wartownikiem38.

Ten system służby przetrwał do 1952 roku. Od tego roku przestano wysyłać żołnierzy na placówki. 
Wysyłano ich natomiast do służby na 8 godzin bezpośrednio ze strażnic. Wopistów pełniących służbę przy 
statku zmieniano o godzinach 20.00—4.00—12.00. Pomimo, że ośmiogodzinna służba przy statku była 
bardzo ciężka, to po jej zakończeniu żołnierze w strażnicy mieli lepsze warunki odpoczynku i szkolenia. 
W latach 1952—1955 wprowadzonych zostało szereg zmian, które miały eliminować próby nielegalnych 
przekroczeń granicy. W tym okresie ogrodzono porty. Przy drogach wjazdowych do portów wystawiono 
posterunki Straży Portowej. Statki blokowano silnymi elementami, które pełniły służbę (elementy oddzielne) 
od strony lądu, od strony wody, na dźwigach, na wieżach obserwacyjnych, na taborze pomocniczym sto
jącym przy statkach. Większe statki zabezpieczały przeważnie 3 elementy graniczne. W porcie krążyło 
wiele patroli granicznych. Każdy statek handlowy (nie podlegały tylko statki ZSRR) poddawany był kontroli 
(rewizji) z udziałem ekipy kontrolerskiej podczas odprawy granicznej wejściowej i wyjściowej. W porcie 
wprowadzono bardzo rygorystyczne egzekwowanie przepisów.

W latach 1946—1956 stosowano także i inne elementy służby granicznej gwarantujące nienaruszalność 
granicy państwowej w portach. Jednym z nich było zabezpieczenie wyjść z portu stałymi posterunkami. 
W początkowym okresie działalności służbowej WOP statki nagminnie nie przestrzegały przepisów porto
wych. Zdarzały się przypadki, że statki wypływały z portu bez odprawy granicznej, a jednostki obsługi 
portu bez zgody Kapitanatu Portu. PPK w tym czasie nie posiadał jednostek pływających i nie był w stanic 
prowadzić pościgów na morzu. Sytuacja taka była powodem zorganizowania odpowiedniej służby przy wyj
ściu z portu. Żołnierzy pełniących służbę nazwano posterunkiem obserwacyjno-zamykającym. (POZ), 
a miejsce pełnienia służby „oczkiem". Do zadań POZ należało: meldowanie oficerowi dyżurnemu — dyspo
zytorowi o wypływaniu lub wpływaniu do portu wszystkich jednostek pływających, zatrzymywanie jednostek 
pływających wskazanych przez dyspozytora, kontrola jednostek żeglarskich (okresowo).
Kolejną formą zabezpieczenia portu było konwojowanie statków na trasie: reda — miejsce postoju statku 
w porcie — reda.
Statki konwojowało najmniej dwóch żołnierzy. W trakcie konwojowania statku do — lub z portu wopiści prze
bywali na pilotówce i holownikach. Zadaniem konwoju było niedopuszczenie do wejścia lub zejścia osób 
oraz przerzucania towarów z konwojowanego statku. W przypadku, kiedy statek udawał się np, z portu 
w Gdańsku do portu w Gdyni, konwojowany był przez oficera lub podoficera zawodowego i co najmniej 
dwóch żołnierzy służby zasadniczej, a konwój płynął na tym statku.
Uzupełnieniem służby liniowej w portach była służba zwiadowcza.

Wypracowanie właściwego (skutecznego) systemu ochrony granicy w portach nie należało do łatwych. 
Dokumenty normatywne wydawane przez Dowództwo WOP nie były w stanie rozwiązać tego problemu. 
Wpływ na jego kształt miały różne czynniki, a przede wszystkim sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna 
Na jego całość składały się następujące elementy:
1.odprawa graniczna (paszportowa) załóg i pasażerów statków;
2. zabezpieczenie fizyczne lub operacyjne statków stojących w porcie i na redzie;
3. zabezpieczenie wyjść z portów;
4. operacyjne rozpoznanie.

System ten był bardzo uciążliwy i w 1956 roku zdecydowano się na odstąpienie od dotychczasowych zasad 
organizacji służby. Odstąpiono od rewizji statków — wyjątek stanowiły statki nowo zbudowane i remonto
wane oraz gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie o ukrycie się osób zamierzających nielegalnie prze
kroczyć granicę.
Zmieniono czas służby przy statku na 6 godzin. Zmiany odbywały się o godzinach: 18.00—24.00—6.00— 
12.00. W kwietniu 1956 roku odstąpiono od konwojowania statków.
2 czerwca 1956 roku odstąpiono od blokowania statków polskich39, a 8 lutego 1957 roku zaprzestano 
także blokowania statków handlowych krajów demokracji ludowej40.

Okres lat 1946—1956 charakteryzował się rygorystycznym.egzekwowaniem przez organy WOP bardzo 
obostrzonych przepisów. Unormowania jakie przejęto z okresu II Rzeczypospolitej, były bardzo uciążliwe nie 
tylko dla osób przekraczających granicę, ale także dla ludności zamieszkującej strefę nadgraniczną. W oma
wianym okresie prowadzono także świadomą politykę izolacji polskich obywateli, która budziła społeczny 
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sprzeciw, uwidaczniający się w podejmowanych desperackich próbach ucieczek z kraju. Rok 1956 byt prze
łomowy dla Polaków i Polski. Przyniósł on również istotne zmiany w Wojskach Ochrony Pogranicza.

„Dekret o ochronie granic" wprowadzając nowe — racjonalne, uregulowania prawne na pograniczu zniós 
szereg dotychczasowych obostrzeń. Czynił on życie obywateli i służbę wopistów normalniejszymi i łatwiej
szymi.

' Zob. H.KULA. Granica morska PRL 1945—1950, Warszawa 1979. s. 33—66.
2 Cyt. za K FRONTCZAK, Sity Zbrojne Polski Ludowej. Przejście na stopę pokojową 1945—1947, Warszawa 1974, s. 252.
3 J.LAWSKI. Ochrona granic Polski Ludowej. Warszawa 1974, s. 91.
4 W zależności od nasilenia ruchu granicznego PPK podzielono na trzy kategorie:

— I kal. — 33 wojskowych i 3 prac, cywilnych;
— II kat. — 17 wojskowych i 2 prac cywilnych:
— III kat. — 10 wojskowych.

Ze względu na specyfikę wykonywanych zadań kontrolnych PPK dzieliły się na: drogowe, kolejowe, morskie, lotnicze.
5 8 stycznia 1946 r. delegat Komendanta Głównego MO kpt Marciniak zawiadomił szefa wydziału WOP przez POW — płk. K. Bacza, że Milicja Morska 15 sty

cznia 1946 r. przekaże wojskom Ochrony Pogranicza służbę kontrolną w portach W związku z tym płk. K. Bacz zarządził:
1) od 12 01 —14.01.1946 r praktycznie zapoznać się z czynnościami kontrolnymi w portach i na statkach przez PPK i strażnice portowe:
2) od 14.01 — 15.01.1946 r. luzowanie Milicji Morskiej przez WOP:
3) od 15.01.1946 r.. godz. 14 00 samodzielne pełnienie służby przez WOP.

Meldunek sytuacyjny nr 6 z 8.01.1946 r. szefa wydziału WOP przy POW do szefa Departamentu WOP. Archiwum Wojsk Ochrony Pogranicza (dalej AWOP). 
sygn. 147/1. k.10.

Instrukcja współdziałania administracji z organami bezpieczeństwa portów. AWOP. sygn. 147/3. k. 413—416; J.LAWSKI. Ochrona granic Polski .... s. 98.
Z. DZIUBIŃSKI. Ochrona granicy państwowe) przez Wojska Ochrony pogranicza na terenie województwa gdańskiego w latach 1945—1948. Gdańsk 

1968. s. 68. (maszynopis pracy magisterskiej w posiadaniu autora).
8 Protokół konferencji odbytej w celu uporządkowania zagadnień bezpieczeństwa w portach i na wybrzeżu Rzeczypospolitej. AWP, sygn. 147/3, k. 166—167. 

Instrukcja współdziałania administracji z organami bezpieczeństwa portów. AWOP. sygn 147/3. k. 413—416.
9 Instrukcja współdziałania administracji z organami bezpieczeństwa portów. AWOP. syg. 147/3. k 413—416.
1(1 Rozkaz 04 szefa Departamentu WOP z 06.03.1946 r.. AWOP. sygn. 147/3 k. 326—330.
" Z. DZIUBIŃSKI, Ochrona granicy państwowej .... s.70.
12 „Dziennik Bałtycki" nr 168 z 20.06.1946 r.. s. 5: nr 198 z 20.07.1946 r s 3: nr 104 z 15.04.1946 r.. s.3
'•* J.LAWSKI, Ochrona granic Polski ... s. 188—189.
14 Cyt za H. Dominiczak. Kaszubska Brygada WOP i jej działalność w latach 1945—1988, s. 45. (maszynopis w posiadaniu autora).
15 J.LAWSKI, Ochrona granic Polski .... s 195—196.
16 H. DOMINICZAK, Kaszubska Brygada .... s. 48.
1- J.LAWSKI. Ochrona granic POIski .... s.200.
18 Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 055/Org. z 20 marca 1948 r od 1 maja 1948 r. zmieniono nazwy: — Departament WOP — na Główny Inspektorat 

Ochrony Pogranicza (GIOP). — oddziały WOP — na brygady ochrony pogranicza. Odtąd 12 Oddział WOP był 4 Brygadą Ochrony Pogranicza. — komendy 
odcinków WOP — na sainodziuelne bataliony ochrony pogranicza, 19 Komenda Odcinka w Lęborku odtąd nazywała się 2 Samodzielny Batalion Ochrony Pogra
nicza. 20 Komenda Odcinka w Gdańsku-Wrzeszczu — na 8 samodzielny Batalion Ochrony Pogranicza. 21 Komenda Odcinka w Elblągu — na 10 Samodzielny 
Batalion Ochrony Pogranicza. — MGPK WOP na Morskie Graniczne Placówki Kontrolne Ochrony Pogranicza. J. LAWSKI. Ochrona granic POIski .... s. 
206—207.

19 Z. DZIUBIŃSKI, Ochrona granicy państwowej .... s. 96, 157 i 178. E Poleszak. XXX lat Batalionu Portowego Gdańsk Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony 
Pogranicza. Gdańsk 1975. s. 19 (maszynopis w posiadaniu autora).

20 J.LAWSKI, Ochrona granic POIski .... s. 210.
21 H. DOMINICZAK. Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945—1985. Warszawa 1985. s. 70.

Historia powstania i działania 16 Brygady WOP .... AKBWOP. sygn. 74/64. I. 95/1. k.52.
21 Obsada personalna 4 Brygady WOP z uwzględnieniem wszystkich stanowisk oficerskich etatowych i nieetatowych na dzień 1.01.1950 r.. AWOP. sygn. 

151/78. k. 19-32.
Od 1 stycznia 1950 r nastąpiła zmiana nazw w Wojskach Ochrony Pogranicza. Dla nadania większej rangi ochronie granic i podkreślenia wojskowego 

charakteru tej formacji Minister Bezpieczeństwa Publicznego Stanisław Radkiewicz rozkazem organizacyjnym nr 0108 MBP z 19 listopada 1949 r.. a w ślad za tym 
Główny Inspektor Ochrony Pogranicza pik Roman Garbowski rozkazem organizacyjnym nr 017 z 10 grudnia 1949 r. zmienił nazewnictwo jednostek i pododdziałów 
granicznych Dotychczasowy GIOP przemianowano na Dowództwo Wojsk Ochrony Pogranicza, brygady OP na brygady WOP. samodzielne bataliony OP na 
bataliony WOP. samodzielne bataliony kontroli granicznej na bataliony kontroli granicznej WOP. a strażnice OP na strażnice WOP. W związku z tymi zmianami 
brygada otrzymała nazwę „4 Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza: J. WODECKI. 40 lat działalności partyjnej w Wojskach Ochrony Pogranicza. Warszawa 1988. 
t. 1. s. 114-115.

2f > Agentura, „Polityka" nr 52 z 29 12.1990 r . s. 14.
;n . Wyciąg z rozkazu organizacyjnego nr 0011/Org. MBP z 20.06 1950 r. AWOP. sygn. 151/56. k. 115.
2 Wraz ze zmianą nazwy brygady nastąpiły zmiany nazw i numeracji batalionów: — 2 Samodzielny Batalion WOP przyjął nazwę — 161 batalion WOP; 

8 Samodzielny Batalion WOP przemianowano na 162 batalion WOP; 10 Samodzielny Batalion WOP otrzymał nazwę 163 batalionu WOP. Tego dnia została także 
zmieniona nazwa Samodzielnych Batalionów Kontroli Granicznej w Gdyni i w Gdańsku na Bataliony Portowe WOP.

28 Pismo szefa sztabu 4 Brygady WOP do Wydziału Organizacyjnego DWOP nr 05477 z 4.11.1950 r.. AWOP. sygn. 151/63. k. 126—127.
29 Rozkaz nr 0038 Org/51 dowódcy 16 Brygady WOP z 3.05.1951 r. AWOP. sygn. 152/78, k. 137.
3:1 Sprawozdanie operacyjne 16 Brygady WOP za maj 1951 r. i styczeń 1952 r., AWOP, sygn. 152/75. k. 126 i sygn. 153/61. k. 131—132.

11 Projekt obsady etatowej strażnic Batalionów Portowych Gdynia i Gdańsk, AWOP. sygn. 154/53. k. 77—82.
Historia powstania i działania 16 Brygady WOP..., AKB WOP. sygn 74/64. I. 91/1. k. 54.

33 Wyciąg z rozkazu organizacyjnego nr 0026 dowódcy WOP z 5.11.1954 r.. AWOP. sygn. 629/2. k. 282.
” Rozkaz personalny nr 0111 dowódcy WOP z 17.08.1956 r., AWOP. sygn 628/23. k. 296—311
«> Z.DZIUBIŃSKI, Ochrona granicy państwowej.. . s. 73—74.

38 H.DOMINICZAK. Kaszubska Brygada WOP. .. s. 101: E.POLESZAK, XXX lat Batalionu Portowego Gdynia... s. 27-28.
E.POLESZAK. XXX lat Batalionu Portowego Gdańsk..., s. 32—34.

38 Rozkaz nr 0038 Org/51 dowódcy 16 Brygady WOP z 3.05.1951 r„ AWOP. sygn. 152/78. k 137.
39 E.POLESZAK. XXX lal Batalionu Portowego Gdańsk..., s. 31. 36, 66.

Zarządzenie Szefa Sztabu WOP nr 023/Sztab z 8.02.1957 r., AWOP, sygn. 629/2, k. 612.

80



Załącznik nr 1

ORGANIZACJA BATALIONU PORTOWEGO WOP GDAŃSK
(1 styczeń 1951)

00



Załącznik nr 2

ORGANIZACJA BATALIONU PORTOWEGO WOP GDAŃSK 
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Załącznik nr 3

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 16 BRYGADY WOP
(kwiecień 1951)



Prof.drhab. CZESŁAW CIESIELSKI

REPRESJE WOBEC OFICERÓW MARYNARKI WOJENNEJ
W LATACH 1948 — 1956

U
TRWALANIU się totalitarnego systemu sprawowania władzy w powojennej Polsce towarzyszyły 
masowe represje. Stosowano je zwłaszcza wobec osób wywodzących się ze środowisk trakto
wanych przez nową władzę jako potencjalne zagrożenie dla kreowanej rzeczywistości i miały 
zmusić społeczeństwo do rezygnacji z jakichkolwiek prób oporu. W wojsku represjom poddano wielu 

oficerów zmobilizowanych w latach 1945—1946, wywodzących swój rodowód zawodowy z sił zbrojnych II 
Rzeczypospolitej, Armii Krajowej, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Oskarżano ich o wrogie zamiary 
i konspiracyjną, antypaństwową działalność, fingowano procesy sądowe, podczas których zapadło wiele 
wyroków dożywotniego więzienia i wiele wyroków śmierci, mordowano niewinnych ludzi. Zbrodniczą rolę 
w tym zakresie spełniały: Informacja wojskowa na czele z Głównym Zarządem Informacji MON, prokuratura 
i sądy wojskowe, W organach tych na kierowniczych stanowiskach byli niejednokrotnie oficerowie radzieccy, 
oddelegowani do pracy w Wojsku Polskim. Na ten czas zachowali oni obywatelstwo radzieckie, mieli też 
podwójną przynależność partyjną, co dawało im większą niezależność i swobodę działania. Należeli do nich 
m.in. pułkownicy: Leonid (Leonard?) Azarkiewicz, Konstanty Krukowski. Naum Lewandowski, Sergiusz 
Małkowski, Antoni Skulbaszewski, Wilhelm Świątkowski, Dymitr Woźniesieński i inni. Z łatwością więc 
„Przenosili na grunt polski nie tylko zasady organizacyjne i metody pracy, ale także określone rozumienie 
praworządności i swoiście pojętą kulturę prawną", wypracowane w Związku Radzieckim.1

Masowe represje uzasadniała stalinowska teoria czujności wobec wroga, rozciągnięta na kraje Europy 
środkowo-wschodniej, W Polsce znalazła ona gorliwych zwolenników i wykonawców. Utrwalana uchwałami 
III Plenum KC PZPR z listopada 1949 r„ wzywająca do czujności wobec wroga klasowego, deformowała 
mentalność ludzką, wytwarzała chorobliwą psychozę zagrożenia ze strony światowego imperializmu. Prze
nosząc treść tych uchwał do życia społecznego m.in. pisano: „Trzeba pamiętać, że nawet najbłahsza, 
zdawałoby się lekkomyślna informacja, może być wykorzystana przez wroga na szkodę państwa, trzeba więc 
być czujnym na każdym kroku i demaskować ukrytych agentów, wrogow naszego ludowego państwa".2 
Do wzmożenia czujności zobowiązywała organa sądowo-prokuratorskie uchwała Biura Politycznego PZPR. 
Wskazując na konieczność „doskonalenia metod demaskowania i unieszkodliwiania wroga klasowego", 
zalecała szerokie wykorzystywanie w tej dziedzinie doświadczeń i metod radzieckich. Stanowisko takie 
uzasadniało więc potrzebę stałej rozbudowy i wzmacniania pozycji aparatu terroru, stawiało go praktycznie 
poza kontrolą i ponad społeczeństwem. Według przyjętych założeń wróg był wszędzie, należało tylko umieć 
go odnaleźć. W wojsku bez większego trudu wrogą działalność można było przypisać oficerom określanym 
mianem „sanacyjnych" lub „burżuazyjnych". Wokół nich wytwarzano atmosferę nieufności i podejrzliwości, 
przypisując im wrogi stosunek do Polski Ludowej. Aresztowania oficerów oskarżanych o antypaństwową 
działalność przybierały coraz szerszy zasięg, zaś odpowiednimi metodami śledztwa, wypróbowanymi 
w ZSRR, uzyskiwano z reguły „przyznawanie się" do przypisywanych im i nigdy nie popełnionych zbrodni
czych czynów.

Informacja wojskowa, spełniająca funkcje kontrwywiadowcze, wspierana przez najwyższe władze politycz
ne państwa, działała bezkarnie. Dysponując ogromną władzą przypominała Świętą Inkwizycję. Prokuratorzy 
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i sędziowie wojskowi posłusznie wykonywali jej życzenia. W kierownictwie GZI szczególną bezwzględ
nością wykazali się wówczas: ptk Stefan Kuhl — szef GZI (do maja 1950 r.) i jego zastępca — płk Anatol 
Fejgin (1946—1949) oraz szef Zarządu Śledczego — ppłk Sergiusz Małkowski, a po nich: płk Dymitr 
Woźniesieński — szef GZI (od maja 1950 r.), jego zastępca — płk Antoni Skulbaszewski i szef Żarz. Śledcz. 
— płk Władysław Kochan (1948—1954). Skulbaszewski był postacią wyjątkowo zbrodniczą. Były naczelny 
prokurator wojskowy (1949—1950) przewyższał swego szefa bezwzględnością, przebiegłością i wprost 
chorobliwą ambicją. Jako jeden z głównych architektów procesów wojskowych kierował śledztwem w wielu 
sprawach. Był jedną z niewielu osób, które miały bezpośredni dostęp do Bieruta. Informował go o stanie 
śledztwa, od niego też otrzymywał wskazówki. Jako osoba dobrze poinformowana stwierdzał po latach 
w udzielonym wywiadzie, że „Sprawy śledztw, o których mówimy, były organizowane w Polsce, ale były 
inspirowane wsprost przez Moskwę, były w nurcie dobrze znanym polskiemu kierownictwu".3 Prezesem 
Najwyższego Sądu Wojskowego (NSW) był wówczas (od listopada 1950 r. do czerwca 1954 r.) płk. 
W.Świątkowski, były prokurator Marynarki Wojennej, człowiek wyjątkowo apodyktyczny i podejrzliwy, który 
różnymi sposobami wywierał nacisk na orzecznictwie: jego zastępcą był ptk Tomaszewski, również oficer 
radziecki. To ich „zasługą" było łamanie praworządności przez sądy wojskowe. Wszyscy wymienieni mieli 
wsparcie doradców radzieckich usadowionych w GZI (płk Sołdateńkow) i w NSW (płk Zajcew), którzy 
fachowo określali sposób postępowania w odniesieniu do obwinionych. „Wykrywano" wówczas w poszcze
gólnych rodzajach sił zbrojnych „spiski" kontrrewolucyjne, bezpodstawnie aresztowano, maltretowano i ska
zywano na wieloletnie więzienie i na śmierć niewinnych ludzi.

Już w latach 1947 — 1949 Informacja wojskowa fingowała dwa procesy, prowadząc zbiorowe śledztwo 
przeciwko osobom, które oskarżano o działalność w konspiracyjnej organizacji kontrrewolucyjnej zmierzają
cej do obalenia siłą ustroju Polski Ludowej. W tzw. sprawie bydgoskiej (Dowództwo Okręgu Wojskowego nr 2 
w Bydgoszczy) śledztwem objęto wówczas 19 osób, zaś w tzw. sprawie lubelsko-zamojskiej (Dowództwo 
Okręgu Wojskowego nr 7) śledztwu poddanych zostało 65 osób (oficerów, podoficerów i pracowników 
cywilnych). Prowadzenie śledztwa przejął GZI, a udział w nim brali m.in. płk Kuhl, płk Fejgin i jego zastępca 
ppłk Mateusz Frydman. Wobec aresztowanych oficerowie Zarządu Śledczego GZI, z polecenia Fejgina, który 
sprawował nadzór nad całością śledztwa i płk. Małkowskiego, zastosowali najbardziej brutalne metody 
wymuszania zeznań. Dodajmy w tym miejscu, że Fejgin nie tylko był obecny przy biciu aresztowanych 
w ..sprawie lubelsko-zamojskiej", ale sam również ich bił. W następstwie tego śledztwa część podejrzanych 
doprowadzono do stanu silnego rozstroju psychicznego, a także do poważnych obrażeń cielesnych. W ich 
wyniku zmarł 22 VII 1948 r. ppłk Lucjan Załęski — szef Sztabu 3 DP, zaś większość sądzonych skazana 
została na kary długoletniego więzienia. W trakcie odbywania kary zmarły dwie osoby (por. Wołoszyn i płk 
Meksz, natomiast mjr Lis popełnił samobójstwo.4

W procesach wojskowych szczególne miejsce zajął proces „centralny", w którym, w następstwie 
długotrwałego i nieludzkiego śledztwa, na ławie oskarżonych posadzono generałów: Stanisława Tatara, 
Jerzego Kirchmayera, Stefana Mossora i Franciszka Hermana oraz pięciu innych wyższych oficerów.5 
Proces tej grupy oficerów, traktowanej jako kierownictwo dywersyjno-szpiegowskiej organizacji, rzekomo 
działającej w siłach zbrojnych, toczący się w Warszawie w dniach 31 lipca — 12 sierpnia 1951 r„ odbywał 
się publicznie w gmachu NSW z dużym propagandowym rozgłosem. Poprzedzał on serię procesów pochod
nych, zwanych też odpryskowymi i stanowił część wstępną przygotowywanego scenariusza wielkiego 
procesu politycznego, pomyślanego jako rozprawa z „prawicowo-nacjonalistycznym odchyleniem", którego 
centralną postacią miał być Władysław Gomułka. Jest więc zrozumiałe, że materiałami uzyskanymi w śledzt
wie, dotyczącymi „spisku" w wojsku, przygotowywanymi specjalnie przez płk, Skulbaszewskiego, interesował 
się osobiście Bolesław Bierut.6 Wbrew rozgłosowi i rozmiarom przestępstw przypisawanych oskarżonym 
wyroki w procesie tatarowskim były względnie łagodne. Nie zapadł bowiem żaden wyrok śmierci. Natomiast 
w procesach „odpryskowych" orzeczono aż 37 takich wyroków, z tego 19 (20?) wykonano.7

Na przełomie lat 1949—50 stalinizacja Polski uległa przyśpieszeniu osiągając swój szczyt w 1952 r. Rok 
1949 pogłębiał negatywne procesy idące w kierunku sowietyzacji sił zbrojnych i masowego pozbywania się 
przedwojennej kadry oficerskiej. Aresztowano wówczas setki oficerów. Zmiany personalne na czołowych 
stanowiskach w resorcie obrony narodowej przyśpieszały także zmiany kadrowe w Marynarce Wojennej, 
przynosząc z sobą niejednokrotnie dramaty i tragedie ludzkie. Zgodnie z przyjętymi wcześniej kryteriami 
klasowego doboru kadry oficerskiej — oficerowie pochodzący z Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej, bez 
względu na pochodzenie społeczne, uznani za niewygodnych i niepewnych, zaliczeni zostali do obcych 
klasowo lub wręcz wrogów nowej rzeczywistości, z wszelkimi negatywnymi konsekwencjami tego określenia. 
Tymczasem odradzająca się po II wojnie światowej Marynarka Wojenna na początku swej drogi rozwojowej 
znalazła się w niezwykle trudnej sytuacji kadrowej. Częściowym rozwiązaniem byłby powrót do kraju 
z Wielkiej Brytanii okrętów i załóg Polskiej Marynarki Wojennej walczących w czasie wojny u boku Royal 
Navy. Jednakże realia ustrojowe powojennej Polski taką operację czyniły w praktyce niewykonalną. W takiej 
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sytuacji podstawowym źródłem rekrutacji stawała się grupa oficerów marynarki, uczestników obrony 
Wybrzeża w 1939 r.. która okres wojny spędziła w oflagach, a po jej zakończeniu w podstawowej swej części 
wróciła do kraju Duże zapotrzebowanie na oficerów marynarki specjalności pokładowych i technicznych, 
jakie wystąpiło w latach 1945 — 1946. spowodowało stopniowy, ale znaczący napływ tych oficerów do 
szeregów Marynarki Wojennej. Poza kierowanymi przez Rejonowe Komendy Uzupełnień nie brakowało też 
ochotników. Do odbudowy odradzającej się marynarki włączali się na ogół bez większych oporów, zajmując 
wobec nowej rzeczywistości postawy pozytywne lub neutralne. Dość szybko też awansowali, co było swoistą 
rekompensatą za okres wojny i pobyt w oflagach. Zasłużonych w obronie Wybrzeża nie omijały wysokie 
odznaczenia z Krzyżami Grunwaldu i Virtuti Militari włącznie. Zajmując zaś w stosunkowo krótkim czasie 
najważniejsze stanowiska w hierarchii służbowej — w sztabach, na okrętach i w szkołach, wnosili istotny 
wkład swej wiedzy fachowej, umiejętności i pracowitości w budowę zrębów powojennej Marynarki Wojennej.

Mimo sporego napływu oficerów wywodzących swój rodowód zawodowy z Marynarki Wojennej II 
Rzeczypospolitej, sytuacja kadrowa, zwłaszcza we flocie, nadal była trudna, chociaż nieco łagodziły ją 
nominacje przedwojennych podoficerów na stopnie oficerskie. Jednakże już wówczas wbrew Naczelnemu 
Dowództwu WP zaznaczyły się wyraźne utrudnienia pochodzące ze strony Informacji wojskowej w odniesie
niu do przyjmowania do służby w Marynarce Wojennej, zwłaszcza oficerów i podoficerów wracających 
z Wielkiej Brytanii.8 Mimo wyraźnego deficytu personalnego w grupie oficerów morskich w końcu lat 
czterdziestych zaczęto coraz częściej demobilizować oficerów pochodzących z przedwojennej marynarki. 
Na początku lat pięćdziesiątych zjawisko to przybrało charakter masowy. Ogółem w latach 1949—1954 
zwolniono ze służby 155 oficerów, nakazując jednocześnie części z nich opuszczenie Wybrzeża. Szczególnie 
dużą liczbę oficerów wydalono z marynarki w 1951 r„ poznanym incydencie uprowadzenia okrętu hydrogra
ficznego do Szwecji. Na wniosek działającej wówczas specjalnej komisji personalnej MON zwolniono 53 ofi
cerów, w tym 26 pozbawiono prawa do zaopatrzenia emerytalnego. Ponadto na wniosek tejże komisji dal
szych 60 oficerów zakwalifikowanych do zwolnienia znalazło się poza Marynarką Wojenną w pierwszych 
miesiącach następnego roku.9 Na miejsce zwalnianych, zwłaszcza na czołowe stanowiska, przychodzili ofi
cerowie radzieccy. W latach 1950—1955, po zwolnieniu kontradmirała Włodzimierza Steyera (dowódcy Ma
rynarki Wojennej w latach 1947—1950), dowódcami Marynarki Wojennej byli kolejno: kontradmirał Wiktor 
Czerokow (1950—1953) i kontradmirał Aleksander Winogradów (1953—1955), a przejściowo (8 VII — 10 IX 
1950 r.) obowiązki dowódcy Marynarki Wojennej pełnił kontradmirał Iwan Szylingowski, szef Sztabu Główne
go Marynarki Wojennej, były szef Radzieckiej Misji Morskiej (1945 r.), następnie (od 1946 r.) szef grupy ra
dzieckich doradców przy dowództwie Marynarki Wojennej. Dalszym wyrazem sowietyzacji Marynarki Wojen
nej było wprowadzenie Regulaminu Służby Okrętowej będącego niemal dosłownym tłumaczeniem ra
dzieckiego. zmiany w kroju i pewnych zewnętrznych oznakach umundurowania kadry i marynarzy, w krojach 
także wzorowane na mundarach floty radzieckiej, wreszcie usuwanie z życia marynarki tradycji i zwyczajów 
narodowych i zastępowanie ich radzieckimi.’0

Ważnym narzędziem dyskredytowania i pozbywania się wyższych oficerów Marynarki Wojennej okresu 
międzywojennego stawały się aresztowania i fingowane procesy sądowe. W październiku 1948 r. areszto
wano kmdr. inz. Władysława Sakowicza - szefa Służby Technicznej Marynarki Wojennej i kmdr. inż. 
Konstantego Siemaszkę — byłego dowódcę Głównego Portu Wojennego: w grudniu następnego roku — 
kontradmirała Adama Mohuczego — byłego szefa Sztabu Głównego Marynarki Wojennej i pełniącego 
obowiązki dowódcy Marynarki Wojennej (do marca 1947 r.) i kmdr. inż. Hilarego Sipowicza — byłego 
Inżyniera Mechanika Floty. Oficerowie ci postawieni zostali przed Najwyższym Sądem Wojskowym w War
szawie (25 I — 6 III 1950 r.) na jego sesji w Gdyni. Składowi sędziowskiemu przewodniczył ppłk Leo 
Hochberg, sędzia NSW. zaś członkami byli: kmdr Konstanty Krukowski — szef Sądu Marynarki Wojennej 
i kpt. Kaziemierz Jankowski — sędzia tegoż sądu. Proces odbywał się przy udziale prokuratorów wojsko
wych: ppłk. Kazimierza Graffa — zastępcy Naczelnego Prokuratora Wojskowego i ppłk. Jerzego Radwana — 
wiceprokuratora NPW. Sąd uznał: A. Mohuczego, W. Sakowicza, K. Siemaszkę i H. Sipowicza winnymi „do
puszczenia się aktów sabotażu przez uniemożliwienie i utrudnienia prawidłowego działania urządzeń Ma
rynarki Wojennej, służących obronie Państwa Polskiego"." Krótko ujmując, sprawa dotyczyła rzekomych 
zaniedbań i strat związanych z remontem okrętów podwodnych: „Sęp", „Ryś" i „Żbik" (w czasie wojny 
internowanych w Szwecji), który zlecony został Stoczni Gdyńskiej oraz eksploatacji i remontu silników 
lotniczych zainstalowanych na ścigaczach przekazanych przez ZSRR w kwietniu 1946 r. w ramach reparacji 
wojennych. Sąd tendencyjnie stwierdzał, że „czynami tymi wszyscy czterej skazani przyczynili wspólnie 
Skarbowi Państwa straty w wysokości około 100 milionów złotych, zdezorganizowali aparat Marynarki 
Wojennej w dowodzeniu, technice i gotowości bojowej, czym popełnili przestępstwa z art. 3, pkt 2 Dekretu 
z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa'.12 Dla 
sądu nie ważne było, że mechanizmy okrętowe wymienionych jednostek były techniczne przestarzałe 
i zuzyte, brakowało części zamiennych, a możliwości remontowe Stoczni Gdyńskiej i Warsztatów Portowych
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Marynarki Wojennej nadzwyczaj skromne, zaś ich załogi me miały potrzebnego doświadczenia w przedmiocie 
zleconego remontu.

Wyrokiem z 6 marca 1950 r. NSW skazał: Adama Mohuczego — na 13 lat więzienia, Władysława 
Sakowicza i Hilarego Sipowicza — na 15 lat (każdego), Konstantego Siemaszkę — na 10 lat. Orzeczone 
kary były więc wysokie, przy tym w wyroku w odniesieniu do Sipowicza mieściło się dodatkowe obciążenie: 
„publicznego nawoływania w okresie od stycznie 1946 r. do początku marca 1947 r. w Gdyni do czynów 
skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej Państwa Polskiego ze sprzymierzonym z nim Związkiem 
Socjalistycznych Republik Rad, a mianowicie: w rozmowach z oficerami Marynarki Wojennej wyszydzał 
ustrój socjalistyczny ZSRR, utyskiwał na rzekomo nadmierną liczbę oficerów radzieckich na kierowniczych 
stanowiskach w Marynarce Wojennej, rozpowszechniał wieści, że Polska straci niepodległy byt i stanie się 
„17 republiką radziecką".13 Odwołanie się od wyroku wniesione do Zgromadzenia Sędziów NSW nie 
przyniosło zmian w wysokości orzeczonych kar. „Gremium" swą decyzją z 20 maja 1950 r. wyroki utrzymało 
w mocy.

Dotkliwym represjom poddano oficerów, podoficerów i marynarzy z okrętu hydrograficznego „Żuraw", 
który, po sterroryzowaniu części załogi przez grupę marynarzy, uprowadzony został 2 sierpnia 1951 r, do 
Ystad. 12 marynarzy bezpośrednio zaangażowanych w tę akcję popełniło dezercję oddając się w ręce władz 
szwedzkich. Następnego dnia OH „Żuraw" wrócił z resztą załogi do Gdyni.14

Uprowadzenie okrętu było w dziejach marynarki wojennej wydarzeniem bezprecedensowym, wywołało 
więc szeroki rezonans stawiając w stan alarmu Informację wojskową, wojskowe organa wymiaru sprawiedli
wości oraz spowodowało konsternację i zainteresowanie najwyższych władz politycznych i wojskowych 
państwa. Władze decydowały się na postawienie przed sądem załogi „Żurawia". Proces miał mieć charakter 
pokazowy (w ramach Marynarki Wojennej) i winien przynieść pożądane efekty psychologiczne i polityczne 
— wykazać bezsens oporu przeciwko kreowanym procesom, czy jakiejkolwiek myśli o nim.

Kilka dni po powrocie okrętu Informacja wojskowa aresztowała oficerów z „Żurawia": por. mar. Arkadiu
sza Ignatowicza — dowódcę okrętu, ppor. Zygmunta Bogumiła — jego zastępcę ds. politycznych oraz kmdr, 
ppor. Jerzego Iwanowa — szefa sekcji pomiarowej Wydziału Hydrograficznego Sztabu Głównego Marynarki 
Wojennej, czasowo wówczas zaokrętowanego. Ten sam los spotkał pozostałych członków załogi. Osadzeni 
w piwnicznym karcerze mieszczącym się w budynku Okręgowego Zarządu Informacji nr 8 w Gdyni (ul. 
Świętojańska 9) poddani zostali intensywnemu i niezwykle brutalnemu śledztwu (kopanie, bicie, głodzenie, 
lżenie najbardziej niewybrednymi określeniami).

Po spreparowaniu aktu oskarżenia przed sądem postawiono wszystkich tych, który odmówili pozostania 
w Szwecji i przyprowadzili okręt do Gdyni. W dniu 1 września 1951 r. na Oksywiu w gmachu Oficerskiej 
Szkoły Marynarki Wojennej odbyła się rozprawa przeciwko oficerom. Nadano jej charakter rozprawy po
kazowej. Uczestniczyło w niej bowiem służbowo kilkuset oficerów z jednostek marynarki. Przewodniczył 
rozprawie mjr Celestyn Obst z Sądu Marynarki Wojennej, uczestniczył w niej płk Stanisław Zarakowski, 
naczelny prokurator wojskowy, natomiast oskarżał płk L. Azarkiewicz, prokurator Marynarki Wojennej, 
który przypisał oficerom z „Żurawia" tchórzowstwo i oddanie okrętu bez walki nieprzyjaciela na czas 11 
godzin. Wyrok podjęty po 18-godzinnej rozprawie, ogłoszony 2 września skazywał: A. Ignatowicza i J. Iwanowa 
na kary 15 lat pozbawienia wolności. Z. Bogumiła na 12 lat15. Ponadto wszystkich pozbawiono praw obywa
telskich na lat 5 oraz zdegradowano. Intensywnemu i niezwykle brutalnemu śledztwu poddano również 
podoficerów i marynarzy z „Żurawia". Wyrokiem sądu 12 marynarzy, tj. tych, którzy pozostali w Szwecji, 
skazano zaocznie na karę śmierci, natomiast większość z tych, którzy wrócili pozbawiono wolności na okres 
od 2 do 10 lat. Uniewinniono jedynie dwóch marynarzy16.

Incydent z „Żurawiem" wpływał na kształtowanie atmosfery podejrzliwości i strachu w Marynarce Wo
jennej, przynosił falę aresztowań i fingowanych procesów o szpiegostwo i planowane ucieczki zagra
niczne.

Inny charakter i inne cele miał proces wyższych oficerów Marynarki Wojennej odbyty przed NSW 
w dniach od 15 do 21 lipca 1952 roku,przeciwko którym prowadzone było śledztwo pod zarzutem 
popełnienia zbrodni usiłowania obalenia ustawowych organów władzy państwowej. Rozpracowanie rzeko
mego spisku w Marynarce Wojennej, inspirowane przez GZI, było częściowo udziałem Okręgowego Zarządu 
Informacji nr 8 w Gdyni, kierowanego przez jego szefów płk. Henryka Olejniaka i płk. Jerzego Szerszenia. 
Zastępcą (doradcą) był wówczas ppłk. Mikołaj Prystupa, wydziałem śledczym kierował mjr Eugeniusz 
Niedzielin, zaś prokuratorem Marynarki Wojennej był wymieniany już płk. L. Azakiewicz, który podczas 
procesu był głównym oskarżycielem.

Idea „spisku" w Marynarce Wojennej wyrosła na gruncie śledztwa przygotowywanego procesu central
nego („tatarowskiego"). Wówczas to jeden z aresztowanych, któremu to zasugerowano, „ujawnił" jego 
istnienie. Rzekomo istniejąca w Marynarce Wojennej dywersyjno-szpiegowska organizacja o wymyślonej 
nazwie „Alarm", była jakoby ogniwem w strukturze antypaństwowej dywersyjno-szpiegowskiej organizacji 
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istniejącej w sitach zbrojnych. Na czele „spisku" w Marynarce Wojennej jakoby mieli stać: kontradmirał 
Włodzimierz Steyer, kmdr Stanisław Mieszkowski. kmdr Jerzy Stankiewicz, kmdr Marian Wojcieszek, kmdr 
por. Zbigniew Przybyszewski i kmdr por. Tadeusz Perdzyński W toku dalszego śledztwa w składzie tej 
grupy dokonano pewnych zmian. Włączono do niej kmdr por. Roberta Kasperskiego i kmdr por. Kazimierza 
Kraszewskiego, natomiast z bliżej nie znanych powodów wyłączono W.Steyera'7. W odrodzonej po wojnie 
Marynarce Wojennej wszyscy ci oficerowie stanowili rdzeń ówczesnego dowództwa marynarki wojennej, 
ich brutalne usunięcie otwierało drogę realizacji innego kształtu morskiej siły zbrojnej.

Aresztowania wytypowanych przez Informację wyższych oficerów marynarki, z których później władze 
śledcze skompletowały tzw. grupę siedmiu komandorów, rozpoczęto jesienią 1950 roku, zakończono zaś 
w grudniu roku następnego. Wnioski o aresztowanie każdego z tych oficerów, przygotowywane przez płk. 
Skulbaszewskiego i akceptowane przez płk. Woźniesieńskiego. zatwierdzał minister Obrony Nardowej, mar
szałek Konstanty Rokossowski, któremu GZI bezpośrednio podlegał. Aresztowania wyższych oficerów sił 
zbrojnych odbywały się niewątpliwie z wiedzą i aprobatą kierownictwa politycznego (Bieruta, Bermana), 
które od Skulbaszewskiego otrzymywało bieżące informacje o stanie śledztwa i jego kierunku, a nawet 
sugerowało określony kierunek. Aresztowania oficerów marynarki dokonywane były w różnych okoliczno
ściach — w czasie podróży służbowej, na spacerze, w gabinecie służbowym, w drodze do pracy, na dworcu 
kolejowym. We wrześniu oficerowie Informacji aresztowali w Warszawie podczas wyjazdu służbowego kmdr, 
por. Zbigniewa Przybyszewskiego — szefa Artylerii w Sztabie Głównym Marynarki Wojennej, miesiąc 
później (20 października) przed wyjściem do pracy w czasie krótkiego spaceru z psem aresztowany został 
kmdr Stanisław Mieszkowski — dowódca Floty, w lutym 1951 roku wezwano z urlopu wypoczynkowego 
do Gdyni w ..ważnej sprawie służbowej" i aresztowano kmdr. por. Roberta Kasperskiego — szefa Sztabu 
Floty, w maju tego roku ten sam los spotkał kmdr. ppor. Wacława Krzywca — szefa Tyłów Obrony Wodnej 
Rejonu Głównej Bazy: w pierwszej połowie grudnia 1951 roku aresztowano: kmdr. Jerzego Staniewicza — 
szefa Wydziału Marynarki Wojennej w Sztabie Generalnym w Warszawie: kmdr. por. Kazimierza Kraszewskiego 
(po wyjściu do pracy) — kierownika Sekcji Organizacyjno-Planistycznej tego samego wydziału, pełniącego 
też funkcję zastępcy szefa; 12 grudnia aresztowano w gabinecie służbowym kmdr, Mariana Wojcieszka — 
szefa Sztabu Głównego Marynarki Wojennej, Dodajmy w tym miejscu, że również 12 grudnia aresztowano 
podczas podróży służbowej do Bydgoszczy kmdr, por, Adama Rychła — zastępcę szefa Sztabu Głównego 
MW. który jednakże nie stanął przed sądem w roli świadka, ani też oskarżonego. Mimo głębokiego zała
mania psychicznego, które nastąpiło w czasie śledztwa, był bezpodstawnie przetrzymywany w więzieniu 
do sierpnia 1953 roku18.

Wszyscy wyżej wymienieni uzyskali szlify oficerskie w Marynarce Wojennej II Rzeczypospolitej, w niej 
kończyli szkołę oficerską, kursy aplikacyjne i specjalizacyjne. Pięciu z nich (Mieszkowski, Przybyszewski, 
Rychel, Wojcieszek i Krzywiec) specjalizowało się w artylerii morskiej, dwóch (Kasperski i Staniewicz) 
w broni podwodnej, jeden (Kraszewski) — lotnictwie morskim. Mieli za sobą staże w różnych jednostkach 
i służbę na okrętach Floty. Wojnę rozpoczynali na różnych stanowiskach bojowych, Ówcześni kapitanowie 
marynarki Mieszkowski i Kasperski byli dowódcami okrętów (po ich wyeliminowaniu — dowódcami odcinków 
obrony na Helu): kpt. mar. Rychel i Przybyszewski dowodzili bateriami artylerii nadbrzeżnej na Helu (ostatni z 
nich — d-ca słynnej baterii cyplowej im. Heliodora Lasowskiego — był bohaterem tych walk z niemieckimi 
pancernikami): kpt. mar. Wojcieszek był dowódcą 2 Morskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej na Helu, 
w którym por, mar. Krzywiec dowodził baterią artylerii kal. 40 mm p/lot.: kpt. mar. Staniewicz pełnił wówczas 
funkcję szefa Wydziału Organizacyjno-Mobilizacyjnego w sztabie Dowództwa Floty: por. mar. Kraszewski 
walczył w spieszonym oddziale Morskiego Dywizjonu Lotniczego jako zastępca dowódcy odcinka obrony na 
Helu. Za czyny bojowe w obronie Wybrzeża po wojnie uhonorowano ich Krzyżami Virtuti Militari i Krzyżami 
Grunwaldu. Wzięci do niewoli 2 października 1939 r., po kapitulacji Helu, przebyli ją w oflagach, najdłużej 
w Woldenbergu (1940—1945). Już tam rzekomo, w końcowym okresie wojny, miały powstać zalązki spisku, 
który później jakoby ukształtował się w Marynarce Wojennej. Po powrocie do kraju zmobilizowani do służby 
w marynarce pełnili ją z właściwą im energią i oddaniem, zajmując w niej coraz odpowiedzialniejsze 
stanowiska.

Czyny bojowe i wartości wnoszone do budowy powojennej Marynarki Wojennej nie chroniły przed 
najbardziej ciężkimi oskarżeniami i represjami. Aresztowani oficerowie, osadzeni w celach piwnicznych 
w siedzibach Informacji w Gdyni i Warszawie, pozostający w wyłącznej dyspozycji tej instytucji, sami mieli 
wypełnić pożądaną treścią założony z góry scenariusz „spisku" rzekomo istniejącego w Marynarce Wojennej. 
Koronnym zaś dowodem uprawianej przez nich dywersyjno-szpiegowskiej działalności miało być „przyznanie 
się" oskarżonych do niepopełnionych przestępstw, osiągane barbarzyńskimi, nierzadko wprost zbrodniczymi 
metodami śledztwa. Wymieńmy niektóre z nich według relacji kmdr, ppor. Zbigniewa Węglarza, przed 
aresztowaniem w czerwcu 1950 r. dowódcy ORP „Błyskawica", który w piwnicznej, dusznej celi, pozbawionej 
dostępu świeżego powietrza i przy stałym sztucznym oświetleniu, przetrzymywany był w budynku gdyńskiej 
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Informacji przez wiele miesięcy. W ich arsenale było: przegładzanie mające na celu obniżenie odporności 
fizycznej, wielogodzinne przesłuchania w pozycji stojącej, lub siedzącej na twardym stołku bez oparcia, 
trwające 18—20 godzin na dobę przez szereg dni z rzędu, przy zmieniających się oficerach śledczych (tzw. 
konwejer); zakaz siadania po powrocie z przesłuchań do celi — należało wówczas stać lub chodzić (na sen 
przewidziano jedynie czas od 4.00 do 5.00). Jeżeli metody te nie przynosiły określonych skutków w postaci 
..przyznania się" do sugerowanych przestępstw, wówczas dla ukarania opornego stosowano metodę tzw 
mokrego karca, która polegała na umieszczeniu nieposłusznego w ciasnej betonowej szafie zamykanej 
stalowymi drzwiami. Szafę tę specjalnym wężem napełniano wodą sięgającą do wysokości kolan. Nie 
oszczędzono też ordynarnych, wulgarnych wyzwisk poniżających godność.ludzką, W ich wyniku, pisał dalej 
Z. Węglarz, „zostałem doprowadzony do takiego stanu zupełnego wyczerpania fizycznego, że chwilami 
traciłem możność swobodnego i logicznego myślenia. Cierpienia fizyczne objawiały się niezwykłym i stałym 
bólem spuchniętych do kolan nóg od stania i nabrzmiałych powiek od niewyspania".10 Tę relację o meto
dach śledztwa i wywoływanych przez nie skutkach uzupełnia M. Wojcieszek w skardze rewizyjnej z 2 wrześ
nia 1955 r. skierowanej do KC PZPR. Pisał w mej: „Specjalny wysiłek w doprowadzeniu mnie do kompletnej 
ruiny przez wyczerpanie sił i całkowite ogłupienie umysłowe dokonany był przez mjr. Niedzielina w okresie 
pierwszych 5-tygodni przetrzymywania w Zarządzie Informacji Marynarki Wojennej. Z sadyzmem krzyczał do 
mnie, że doprowadzi mnie do takiego stanu, że zwalę się na podłogę i zwijać się będę w swej niemocy 
i konwulsjach u jego nóg i resztkami sił opowiem o konspiracji i prosić będę o notowanie. W efekcie tych 
działań pod koniec miesiąca dolne kończyny, siedzenie, oczy, gardło, struny głosowe, język, a przede 
wszystkim umysł przestały funkcjonować. Nogi nabrzmiałe od opuchlizny, gruczoły w gardle nabrzmiałe, na 
siedzeniu odciski nie pozwalające siedzeń bez ruchu. Zmęczenie wzroku takie, że przed sobą widziałem 
nieistniejące w świecie przeźroczyste zarośla i walące się na mnie wszystko co mnie otacza. W głowie szum 
i ucisk i takie ogłupienie, że na zrozumienie najprostszych zdań i pojęć potrzebowałem kilku dni czasu. Stać 
bez oparcia nie mogłem, gdyż prądy bezsenności zwalały mnie z nóg. Stale zapadałem w halucynacje 
i przemijające początki obłąkania. Po doprowadzeniu do takiego stanu zostałem przewieziony do Głównego 
Zarządu Informacji. Tu tak nie było. Ale zastosowanie później zaostrzonych warunków śledztwa doprowadziło 
mnie do stanu poprzedniego, tj. halucynacji i przejściowego obłąkania. W swym zamroczonym umyśle 
dochodziłem do przekonania, jedyne wyjście z sytuacji to potwierdzenie tego, czego ode mnie żądają, 
niezależnie od stanu faktycznego".20 I tu jego udziałem był bowiem ciasny, betonowy bunkier o ścianach 
ociekających wodą, w którym przebywał przez wiele godzin w pozycji stojącej, lub co najwyżej siedzącej. 
Wyjątkową odporność psychiczną i fizyczną oraz siłę charakteru wykazał Robert Kasperski, który od 
początku do końca śledztwa, a trwało ono w jego przypadku przez 17 miesięcy, zachował postawę nieugiętą, 
konsekwentnie odrzucając przypisywane mu antypaństwowe przestępstwa.21

Proces siedmiu komandorów rozpoczęty 15 lipca 1952 r. w gmachu GZI przy ulicy Chałubińskiego 3, był 
tragiczną farsą, w której prokurator i zespół sędziowski NSW świadomie spełniali zbrodniczą rolę. Był on 
jednym z 48 tzw. procesów odpryskowych, które miały zaświadczać o szerokim rozgałęzieniu spisków 
w siłach zbrojnych i ich szczególnym niebezpieczeństwie dla ówczesnej władzy. Odbywał się, podobnie jak 
pozostałe z tej serii, metodą sądów kapturowych, w tajemnicy przed społeczeństwem i przy pozbawieniu 
oskarżonych możliwości skorzystania z fachowej obrony. Siedzący na ławie oskarżonych oficerowie mary
narki przygnębieni i wyczerpani wielomiesięcznym śledztwem, niektórzy z nich doprowadzeni do stanu 
całkowitej rezygnacji z walki o ocalenie życia, na ogół powtarzali narzuconą im treść i formułę „przyznania 
się". Kasperski nie zmienił swego stanowiska me przyznając się do zarzucanych mu przestępczych czynów. 
Natomiast ku zaskoczeniu prokuratora Azarkiewicza i zespołu sędziowskiego kmdr Wojcieszek odwoływał 
z całą stanowczością zeznania złożone w śledztwie, oświadczając, że zostały one na nim wymuszone 
niegodziwymi metodami śledztwa. Postawa Kasperskiego i zachowanie się Wojcieszka podczas rozprawy, 
napiętnowane przez prokuratora i uzane przez sąd jako prowokacja, nie miały wpływu na wysokość orze
czonego wyroku, który wydano 21 lipca 1952 roku. Najwyższy Sąd Wojskowy w składzie: płk Piotr 
Parzeniecki — przewodniczący, ppłk Juliusz Krupski i mjr Teofil Karczmarz — sędziowie, uznał winę oskar
żonych za udowodnioną i w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił wyrok skazujący: S. Mieszkowskiego. 
J. Staniewicza, M. Wojcieszka, R. Kasperskiego i Z. Przybyszewskiego — na karę śmierci, natomiast K. 
Kraszewskiego i W. Krzywca — na karę dożywotniego więzienia. W uzasadnieniu wyroku w odniesieniu 
do osób skazanych na karę śmierci stwierdzano, że w dłuższym przedziale czasu (od 1946 roku) prowa
dzili oni zbrodniczą działalność o charakterze dywersyjno-szpiegowskim zmierzającą do zmiany ustroju 
państwa, w której to działalności wykorzystywali swe wysokie stanowiska służbowe, są zdeklarowanymi 
wrogami władzy ludowej w Polsce, podważali obronność państwa polskiego i z tych względów na łaskę 
nie zasługują. Układ treści wyroków i sformułowania w nich zawarte w odniesieniu do wszystkich skazanych 
były niemal identyczne. Różnice dotyczyły w zasadzie terenu „uprawianej" działalności i jej rozmiarów. Dla 
przykładu zacytujemy obszerne fragmenty wyroku odnoszące się do kmdr. Mieszkowskiego, uznanego 
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przez organa śledcze „szefem" organizacji. Sąd orzekt więc, że jest on winien: ,,a) że w okresie od po
czątku 1946 roku do października 1950 roku na terenie Polski usiłowat przemocą usunąć ustanowione 
organa władzy zwierzchniej Narodu i obalić ustrój Państwa Polskiego przez to, że w początkach 1946 roku 
współdziałał w utworzeniu na terenie Marynarki Wojennej dywersyjno-szpiegowskiej organizacji, był jej 
kierownikiem, a następnie podporządkował ją pod względem organizacyjnym centralnemu kierownictwu 
dywersyjno-szpiegowskiej organizacji istniejącej i działającej w ludowym Wojsku Polskim, werbował nowych 
członków i za ich pośrednictwem tworzył nowe komórki dywersyjno-szpiegowskie w poszczególnych jed
nostkach Marynarki Wojennej; b) w tym czasie i miejscu, jako oficer czynnej służby wojskowej, działając 
na szkodę Państwa Polskiego, a w interesie i na korzyść państw imperialistycznych, osobiście i za po
średnictwem podległych mu członków dywersyjno-szpiegowskiej organizacji zbierał, gromadził i przekazywał 
centralnemu kierownictwu dywersyjno-szpiegowskiej organizacji z przeznaczeniem dla imperialistycznych 
wywiadów wiadomości z zakresu obronności Państwa, a w szczególności dane o stanie i dyslokacji 
jednostek Marynarki Wojennej, wojsk lądowych, łączności Wybrzeża, stanie szkolenia bojwego, dyscypliny 
i stanie moralno-politycznym w jednostkach Marynarki Wojennej, zamierzeniach i planach dowództwa Ma
rynarki Wojennej stanowiące tajemnicę państwową i wojskową, jak również opracował plan desantu mor
skiego z uwzględnieniem warunków terenowych i obronnych wybrzeża polskiego ... i za to skazał Miesz- 
kowskiego Stanisława... na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 
zawsze i przepadek całego mienia".22

Te ogólne zarzuty w odniesieniu do Mieszkowskiego i podobne lub identyczne w stosunku do pozostałych 
skazanych, pozbawione rzeczywistej podstawy dowodowej, pochodziły ze świata urojonego. Podczas tego 
bowiem procesu, a także wielu innych, dla sądu wojskowego, którego skład sędziowski był posłusznym 
wykonawcą woli czynników pozasądowych, nie podstawa dowodowa była ważna, nie dociekanie jej 
prawdziwości, lecz wyrok skazujący i jego polityczna intencja określana niejednokrotnie przez najwyższe 
czynniki decyzyjne w państwie. Wprawdzie nie miejsce tu również na analizowanie kompetencji sędziów, ale 
nie od rzeczy będzie zwrócić uwagę, że mogły one już wówczas budzić zrozumiałe zastrzeżenia. Na przykład 
mjr T. Karczmarz nie tylko że nie miał kwalifikacji prawniczych, ale nawet wykształcenia średniego, zaś 
o jego „kompetencjach" najlepiej zaświadcza powiedzenie, które sam wyrażał: „My sędziowie nie od Boga, 
jak trzeba skazać, to skażemy"23. Nie było więc przypadkiem, że właśnie on był aż 39 razy w składzie zespołu 
sędziowskiego na ogólną ilość 48 odbytych procesów „odpryskowych".

Wyrok był zbrodnią dokonaną na ludziach, którzy nigdy nie popełnili przypisanych im przestępstw. 
Boleśnie odczuwając krzywdzącą niesprawiedliwość wyroku wnieśli pisma do Zgromadzenia Sędziów NSW 
o jego rewizję. Zgromadzenie to na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 1952 r„ odbyte pod przewodnictwem płk. 
W. Świątkowskiego, nie wnikając w merytoryczną zasadność odwołania zeznań przez Wojcieszka i w motywy 
nieugiętej postawy Kasperskiego, nie uwzględniło skarg rewizyjnych i wyroki utrzymało w mocy. Dramatyczną 
walkę o ocalenie skazanych podjęły ich żony. Z determinacją interweniowały w KC PZPR, w Kancelarii 
Prezydenta RP, w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, u dowódcy Marynarki Wojennej, kontradmirała 
W.Czerokowa i u marszałka K.Rokossowskiego. Bez skutku..Widząc całkowitą beznadziejność swych 
zabiegów skontaktowały się z Ambasadą ZSRR w Warszawie, której zamierzały przekazać list do Józefa 
Stalina. Po odmowie list ten (za radą Ambasady) wysłały do adresata zwykłą pocztą. Podobno dotarł on do 
celu, ale pozytywnego skutku nie mógł przynieść. Odwołanie się skazanych do Prezydenta RP, Bolesława 
Bieruta, z prośbą o ułaskawienie, stwarzało jeszcze nadzieję. Ten decyzją z 19 listopada 1952 r. zastosował 
prawo łaski jedynie w stosunku do Mariana Wojcieszka i Roberta Kasperskiego, zamieniając im orzeczoną 
karę śmierci na dożywotnie więzienie.

Po wyroku skazani na śmierć oficerowie osadzeni zostali w celi śmierci więzienia mokotowskiego. 
O ułaskawieniu Kasperski i Wojcieszek powiadomieni zostali z opóźnieniem. Celę śmierci opuścili w począt
kach grudnia, zaś 17 grudnia przewieziono ich do więzienia we Wronkach, gdzie również odsiadywali wyroki 
Kraszewski i Krzywiec. Natomiast pozostała trójka: Mieszkowski, Przybyszewski i Staniewicz, wobec której 
Bierut nie skorzystał z prawa łaski, oczekiwała na wykonanie wyroku. Nadal przesłuchiwali ich oficerowie 
śledczy (Mieszkowskiego — 9, 10 i 11 grudnia). Pierwsi dwaj odwołali wówczas zeznania złożone w śledztwie 
i podtrzymane w czasie procesu. Jerzy Staniewicz, przesłuchiwany 28 listopada, 2 111 grudnia, znajdując się 
w stanie załamania psychicznego, zeznań nie odwołał i nadal obciążał pozostałych oficerów. Następnego 
dnia po ostatnim przesłuchaniu, 12 grudnia, został stracony. Cztery dni później, 16 grudnia, los ten podzielili 
Mieszkowski i Przybyszewski23. Zwłoki ich pogrzebano w tajemnicy przed rodzinami w miejscu dotąd 
nieznanym. Prawdopodobnie był to wydzielony teren na Cmentarzu Komunalnym na Powązkach, na którym 
w owym okresie grzebano pokryjomu oficerów rozstrzelanych na podstawie sfingowanych procesów 
sądowych. Natomiast, jak się wydaje, mniej prawdopodobnym, choć nie wykluczonym miejscem pochówku 
mógł być cmentarz parafialny Świętej Katarzyny w Służewcu.24 Jest jednak raczej pewne, że wskazanie 

90



konkretnego miejsca zfożenia zwłok danej osoby nigdy już nie będzie możliwe, gdyż żadna dokumentacja 
więzienna tej czynności nie zachowała się, i wątpliwe czy takowa w ogóle była prowadzona.

Represji nie uniknęły rodziny aresztowanych. Ich żony, niejednokrotnie pozostawione z małymi dziećmi, 
bez środków do życia i bez kontaktu z więzionymi, przeżywały prawdziwą gehennę. Zdecydowanemu 
pogorszeniu uległy ich warunki mieszkaniowe. Helenie Przybyszewskiej z córką skonfiskowano willę w Gdyni 
i w czerwcu 1952 r. deportowano do Torunia z zakazem powrotu: Janinę Kraszewską z dwoma małymi 
synami (ur. w 1948 i 1949 r.) już w styczniu 1952 r. wysiedlono z Warszawy do Anina, przydzielając 
zdewastowane mieszkanie; Annę Mieszkowską z synem przydzielono do mniejszego mieszkania; Irenie 
Wojcieszek z synem i Elżbiecie Rychel z dwoma małymi synami (ur. w 1947 i 1948 r.) dokwaterowano obce 
rodziny, pozostawiając im po jednym pokoju. Po wyrokach skazujących rodzinom zezwolono wprawdzie na 
widzenia z więzionymi, jednakże miały one miejsce rzadko, zaś czas rozmów, prowadzonych w obecności 
strażnika, był maksymalnie ograniczony.

Pod zarzutem rzekomej działalności w dywersyjno-szpiegowskiej organizacji jesienią 1951 r. aresztowany 
został również przez oficerów Okręgowego Zarządu Informacji nr 8 por. mar. Zdzisław Ficek — szef Bazy 
i dowódca załogi zapasowej w Dywizjonie Ścigaczy. Więziony przez szereg miesięcy w piwnicznej celi 
gdyńskiej Informacji i poddany śledztwu przy zastosowaniu najbardziej brutalnych metod, zalecanych przez 
mjr. E. Niedzieline, stanął przed Sądem Marynarki Wojennej, Wyrokiem tego sądu, podjętym na rozprawie 9 
sierpnia 1952 r„ odbytej pod przewodnictwem kpt. Ludwika Bełdowskiego i przy udziale podprokuratora mjr. 
Roberta Ritkisa, por. mar. Zdzisław Ficek skazany został na karę śmierci. Prezydent Bierut i tym razem nie 
skorzystał z prawa łaski, wobec czego wyrok wykonano w Gdańsku w grudniu 1952 roku.25

Poza wymienionymi skazanymi i więzionymi oficerami Marynarki Wojennej było i wielu innych. Już 
w 1946 r. za działalność konspiracyjną Sąd Marynarki Wojennej skazał na karę śmierci ppor. mar. 
Zbigniewa Smoleńskiego (wyrok wykonano w Bydgoszczy 26 II 1946 r.), w następnym roku (14 IV 1947 r.) 
ten sam los spotkał ppor. mar. Adama Dedio za przynależność do organizacji „Semper Fidelis Victoria". 
Więzieni byli także wyżsi oficerowie marynarki: Aleksander Czerwiński, Aleksander Krawczyk, Aleksander 
Majewski, Henryk Siedlecki, Eustachy Szczepaniak, Witold Szulc, Zbigniew Węglarz, Witold Wronka, dr 
Kazimierz Bielawski i inni. W więzieniu zmarli: kontradmirał Adam Mohuczy, kmdr Władysław Sakowicz i kpt. 
mar. inż. Jan Karol Hordliczka, a wkrótce po opuszczeniu więzienia — kpt. mar. Kazimierz Bartoszyński 
i kmdr ppor. Wacław Krzywiec. W tym miejscu dodajmy, że Sąd Marynarki Wojennej skazał również w latach 
1949—1952 wielu marynarzy i podoficerów za rzekome próby organizowania ucieczek za granicę. Nasilenie 
represji miało miejsce zwłaszcza jesienią 1951 r. W trzecim kwartale tego roku aresztowano 62 podoficerów 
i marynarzy. Podczas szybko organizowanych rozpraw w Sądzie Marynarki Wojennej zapadały wyroki 
długoletniego więzienia i śmierci.26 Rostrzelani zostali bosmani Stefan Purul i Edmund Sterna, mat Marcin 
Kowal, st. mar. Wojciech Sulatycki i mar. Karol Martyński.

Po śmierci Stalina, po rozstrzelaniu Berii, system sprawowania władzy w Polsce opartej na terrorze ulegał 
dość istotnym, choć powolnym przewartościowaniom. Na jaw coraz śmielej wychodziła również prowoka
cyjna działalność GZI oraz łamanie praworządności przez wojskowe organa wymiaru sprawiedliwości. Na 
porządku dziennym stawała sprawa rewizji wydanych wyroków, uwolnienie i rehabilitacja niesłusznie 
skazanych i więzionych. Stopniowo od 1954 r. mury więzień opuszczały grupy zwalnianych oficerów. Liczba 
zwolnień zaczęła się dość widocznie zwiększać od wiosny 1956 r. Istotny udział w tym zakresie miała 
zwłaszcza grupa młodych prokuratorów z Naczelnej Prokuratury Wojskowej badająca materiały fingowanych 
procesów i podważająca zasadność wydanych wyroków. Wiceprokurator wojskowy, kpt. Edward Wiącek, 
badając zasadność wyroków zastosowanych wobec oficerów Marynarki Wojennej, w końcowych uwagach 
swego raportu z 17 kwietnia 1956 r. sformułował pod adresem NSW wniosek o wznowienie postępowania 
w sprawie Sn 14/52 i o uchylenie wyroku z 21 lipca 1952 r. W następstwie tego raportu postanowieniem 
NSW z 24 kwietnia 1956 r. uchylono wyroki nr Sn 14/52 skazujące siedmiu wyższych oficerów Marynarki 
Wojennej. Dwa dni później postanowieniem NPW umorzono śledztwo przeciwko tym oficerom „z braku 
dowodów winy '. Wprawdzie w postanowieniu zabrakło jednoznacznego stwierdzenia, że oficerowie ci nie 
popełnili zarzucanych im przestępstw, i że są całkowicie niewinni, niemniej decyzja ta oznaczała ich 
rehabilitację. 27 kwietnia Robert Kasperski. Kazimierz Kraszewski i Marian Wojcieszek opuścili więzienie, 
pierwszy po 62 miesiącach od chwili aresztowania, pozostali dwaj po 52 miesiącach (Wacław Krzywiec 
otrzymał zwolnienie warunkowe 25 lutego 1956 r. ze względu na stan zdrowia, lecz zmarł 12 marca 
w następstwie trzeciego zawału). Wychodzili na wolność z silnymi obciążeniami psychicznymi i zrujnowanym 
zdrowiem. U Wojcieszka orzeczenie lekarskie stwierdzało miażdżycę tętnicy głównej ze zwyrodnieniem 
mięśnia sercowego, nerwicę naurasteniczną znacznego stopnia, przewlekły gościec stawowy oraz rwę 
kulszową typu korzonkowego. Nie lepszy był stan zdrowia Kasperskiego. Rozpoznanie lekarskie orzekało: 
objawy ciężkiej psychonerwicy i wyczerpania nerwowego bardzo silnego stopnia, zwyrodnienie mięśnia 
sercowego, chorobę wrzodową dwunastnicy, przewlekły gościec stawowy, chorobę nadciśnieniową, 
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zaburzenia wegetatywne27. Na dodatek jesienią 1956 roku Kasperski uległ tragicznemu wypadkowi w po
bliżu mostu Błędnik w Gdańsku (wypadając z tramwaju w stanie omdlenia stracił prawą nogę).

Żony straconych oficerów — Mieszkowskiego, Przybyszewskiego i Staniewicza — otrzymały z rąk Pro
kuratora Generalnego RP, Mariana Rybickiego, pisma o jednobrzmiącej treści zawiadamiające każdą 
z nich, że „postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 24 kwietnia 1956 roku postępowanie 
karne w sprawie męża Obywatelki ... zostało wznowione. Najwyższy Sąd Wojskowy, po ponownym rozpa
trzeniu sprawy stwierdził niewinność męża Obywatelki i uchylił wyrok NSW z dnia 21 lipca 1952 roku, nr 
SN 14/52 skazujący go na karę śmierci. Oznacza to całkowitą rehabilitację męża Obywatelki"28. Zawia
domienie o całkowitej rehabilitacji otrzymał we wrześniu 1956 roku Adam Rychel, a także żona Zdzisława 
Ficka. W następnym roku, powołana na wniosek Naczelnej Prokuratury Wojskowej, komisja rzeczoznawców 
uznała materiał dowodowy, na podstawie którego zostali oskarżeni i skazani: A. Mohuczy, W. Sakowicz, 
K.Siemiaszko i H.Sipowicz, jako mało wiarygodny i nie dający podstaw do oskarżeń. W czerwcu 1957 r. 
stanowisko to w pełni podzielił NSW. Niesłusznie skazanym przywracano dobre imię stwierdzając, że 
...oskarżeni, którzy mimo podeszłego wieku i złego stanu zdrowia przystąpili do służby w odradzającej się po 
wyzwoleniu Marynarce Wojennej, rozwinęli pożyteczną w ówczesnych warunkach działalność, wykorzystując 
nabytą w wieloletniej służbie wiedzę i doświadczenie. Z akt sprawy nie wynika, by skazani byli wrogo 
ustosunkowani do ustroju Polski Ludowej, a przeciwnie, ich postępowanie w służbie i ofiarna praca nad 
odbudowaniem Marynarki Wojennej świadczy o ich lojalnym i rzetelnym stosunku do powierzonych im 
obowiązków. Z powyższych względów należało postępowanie karne przeciwko wszystkim wymienionym 
oskarżonym umorzyć z braku w ich działaniu znamion zarzucanego przestępstwa".29

Z więzień zwolniono i zrehabilitowano także szereg innych oficerów marynarki. Nie wszyscy otrzymali 
jednak oficjalne akty oczyszczające ich z przypisanych im ciężkich przestępstw. Nie otrzymali ich zwolnieni 
z więzienia oficerowie z „Żurawia", a także podoficerowie i marynarze. Nikt z nich nie został oficjalnie 
zrehabilitowany. Nie było też publicznej rehabilitacji osób bezpodstawnie straconych i więzionych, a później
szy odwrót od destalinizacji stawiał znowu mur milczenia wokół zbrodni stalinowskiego bezprawia w Polsce, 
sprzyjał tworzeniu mitów i nowym zafałszowaniom powojennej historii. Główni winowajcy i gorliwi wykonawcy 
ich woli pozostali poza zasięgiem sprawiedliwości. Ówczesne władze polityczne państwa, chroniąc własnych 
pozycji i stworzony system, były wyjątkowo tolerancyjnie nastawione wobec sprawców krzywd wyrządzonych 
niewinnym ludziom. Powoływano wprawdzie komisje pod przewodnictwem Edwarda Ochaba (1953 r.) 
i Zenona Nowaka (1956 r.), ale wyniki ich prac były nadzwyczaj skromne, nie zajmowały się bowiem 
korzeniami zbrodni. Przy różnych ograniczeniach pracowała „Komisja dla zbadania odpowiedzialności 
byłych pracowników Głównego Zarządu Informacji MON, Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Najwyższego 
Sądu Wojskowego", działająca pod przewodnictwem Mariana Mazura, a po nim Jana Wasilewskiego. 
W obszernym sprawozdaniu przedstawionym w czerwcu 1957 r. obciążała różnym stopniem odpowiedzial
ności za łamanie praworządności 56 oficerów Informacji, 15 oficerów prokuratury wojskowej i 12 NSW. Jej 
wnioski były bardzo umiarkowane, postulowano w nich bowiem w odniesieniu do nielicznej grupy oficerów 
zwolnienia dyscyplinarne, zakaz pracy w organach wojskowego wymiaru sprawiedliwości, obniżenie stopnia 
wojskowego i w sporadycznych przypadkach wszczęcie śledztwa. Istotnie, NPW wszczęła śledztwo w sto
sunku do niewielkiej liczby oficerów śledczych podejrzanych o stosowanie szczególnie brutalnych metod 
w wymuszaniu fałszywych zeznań. Śledztwem objęto też czterech byłych wyższych oficerów Informacji 
(Stefan Kuhl, Władysław Kochan, Mieczysław Notkowski, Mateusz Frydman). W końcu marca NSW wymie
rzył niemal symboliczną karę płk. rez. Kochanowi, skazując go na 5 lat pozbawienia wolności, a płk. rez. 
Notkowskiego (b. z-cę szefa Zarządu Śledczego) skazał na 3 lata więzienia. Natomiast w wyniku śledztwa 
prowadzonegoo przez Prokuraturę Generalną PRL, przy współudziale NPW, nie postawiono przed sądem ani 
jednego sędziego i prokuratora wojskowego. W stosunku zaś do tych, przeciwko którym wszczęto postępo
wanie ostatecznie śledztwo umorzono. Uczyniono to także w stosunku do b. Naczelnego Prokuratora 
Wojskowego, gen. bryg. rez. Stanisława Zarakowskiego30. Uniknęli sprawiedliwości oficerowie radzieccy 
oddelegowani do pracy w Wojsku Polskim. Do ZSRR wyjechali m.in.: D. Woźniesieński, A. Skulbaszewski, 
L. Azarkiewicz, W. Świątkowski, S, Małkowski. Spośród nich jedynie pierwsi dwaj skazani zostali na karę po 10 
lat więzienia, ale po 3 latach ich zwolniono.

Dziś nazwiska niewinnie straconych i skazanych na długoletnie więzienie oficerów marynarki przywraca
ne historii stają się częścią zbiorowej pamięci narodu. W historii tej, miejmy nadzieję, znajdzie należne 
miejsce udział oficerów wywodzących się z Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej, w budowie powojennej 
marynarki. Aby jednak to urzeczywistniło się przed badaczem staje wcale niełatwe zadanie pełnego 
i obiektywnego spojrzenia na najnowsze dzieje Polskiej Marynarki Wojennej, uwolnienie ich od mitów 
i półprawd.
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Kmdr doc. dr hab JERZY PRZYBYLSKI

ROLA I MIEJSCE MARYNARKI WOJENNEJ 
W ORGANIZACJI OBRONY WYBRZEŻA 

W LATACH 1949 - 1956

U
ZYSKANIE przez Polskę w 1945 roku szerokiego dostępu do morza, stworzyło potrzebę szybkiej 
organizacji ochrony granicy morskiej i obrony wybrzeża. W pracach tych ważne zadanie 
miała do spełnienia Marynarka Wojenna.

Początkowo zasadnicza uwaga Dowództwa Marynarki Wojennej, ze względu na tradycje i decyzje Sztabu 
Generalnego WP oraz brak sił i środków, zwrócona została na organizację obrony rejonu Gdańska i Gdyni. 
Po 1945 roku prace te stopniowo rozszerzono na całe wybrzeże. W prezentowanych poniżej rozważaniach 
zostały przestawione szerzej niż dotychczas to czyniono podstawowe zadania stawiane siłom marynarki 
wojennej w organizacji obrony wybrzeża w tym okresie. Istotne miejsce w naszych rozważaniach zajmuje 
opis wkładu Marynarki Wojennej w inżynieryjną rozbudowę obrony wybrzeża.

1. PLANY WYKORZYSTANIA SIŁ MARYNARKI WOJENNEJ W OBRONIE WYBRZEŻA I ICH 
REALIZACJA

Do 1949 roku siły marynarki wojennej, zgodnie z przewidywaniami Sztabu Generalnego Wojska Polskie
go, miały być wykorzystane jedynie w organizowanej wówczas obronie ujścia Wisły i Zatoki Gdańskiej. 
Wynikało to z aktualnej możliwości bazowania i zaopatrywania okrętów, a także ich stanu technicznego oraz 
sprawności urządzeń portowych. Tutaj też posiadano najwięcej doświadczeń w tym zakresie i tu znajdowała 
się Baza Główna Marynarki Wojennej. Obronę rejonów zachodniego wybrzeża i ujścia Odry od strony morza 
zapewniała szeroko rozbudowana Baza Floty Bałtyckiej ZSRR w Świnoujściu.

W kwietniu 1949 roku marszałek Michał Rola-Żymierski — opierając się na wnioskach Dowództwa 
Marynarki Wojennej — zdecydował, że mimo braku ogólnego planu obrony Zalewu Szczecińskiego i linii 
Odry, należy przystąpić do szerokiej rozbudowy sił nadbrzeżnych MW, przeź co miały być rozwiązane niektóre 
problemy i koncepcje natury politycznej. Uważano bowiem, że fakt ten pogłębi zainteresowanie Czechosło
wacji do inwestowania w port szczeciński, jak też podniesie morale osiedlającej się w tym rejonie ludności.1

Wkrótce po tym przystąpiono do przygotowania nowych planów obrony wybrzeża.
Pierwszym szczygółowym planem w zakresie obrony wybrzeża opracowanym w Dowództwie Marynarki 

Wojennej był przesłany w dniu 24.01.1950 roku do zatwierdzenia przez ministra obrony narodowej plan 
artyleryjskiej obrony wybrzeża.2 Szef Sztabu Generalnego WP aprobował w dniu 24.02.1950 roku jego 
podstawowe założenia.

W planie tym odstąpiono od poprzedniej koncepcji użycia do obrony wybrzeża artylerii kolejowej, a w jej 
miejsce proponowano wykorzystywać artylerię zmotoryzowaną, którą można było łatwiej używać na całej linii 
wybrzeża.
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Plan przewidywał użycie do obrony wybrzeża 6-ciu 4-działowych stałych baterii artylerii nadbrzeżnej 
o kalibrze 130 mm, rozmieszczonych następująco: 3 w rejonie Bazy Głównej (Gdynia, Hel, Rozewie) i po 
jednej w rejonach obszarów nadmorskich: Ustka (mp. baterii Ustka lub Darłowo). Kołobrzeg i Świnoujście 
(mp. baterii Janogród). Baterie te miały podlegać dowódcom obszarów nadmorskich. Rejon środkowego 
wybrzeża zamierzano ponadto osłaniać za pomocą trzydywizjonowego pułku artylerii morskiej, zmotoryzowa 
nej, o kalibrze 130 i 152 mm, który w czasie pokoju miał być rozmieszczony w rejonie Ustki i Darłowa oraz 
podlegać bezpośrednio szefowi Artylerii MW. Porty, a także ich redy miały być bronione za pomocą 
uniwersalnych 4-działowych baterii sztyletowych — przeciwkutrowych, o kalibrze 85—100 mm. Baterie te 
planowano rozmieścić i przygotować dla nich stanowiska w rejonach portów: Gdynia, Hel, Świnoujście, 
Łeba, Władysławowo. Miały one podlegać lokalnym dowódcom baz morskich. Ponadto Dowództwo Ma
rynarki Wojennej proponowało bronić podejścia do Zatoki Gdańskiej z rejonu północnego zachodu 4-działo- 
wą baterią stałą o kalibrze 180—203 mm Osłonę przeciwlotniczą baterii artylerii stałej miały zapewnić 
4-działowe baterie plot, o kalibrze 37 mm i wkm DSzK — 12.7 mm.

Plan ten w zakresie rozmieszczenia baterii stałych 130 mm a także sposobu użycia oraz dyslokacji 
pokojowej artylerii zmotoryzowanej i sztyletowo-przeciwkutrowej, minister obrony narodowej zatwierdził 
z takim zastrzeżeniem, aby w czasie pokoju nie formować 3 i 4 baterii przeciwkutrowej (Łeba, Władysławo
wo) i 3 dywizjonu artylerii zmotoryzowanej. Minister nie zgodził się też na ustawienie na Helu baterii stałej 
o kalibrze 180—203 mm, ale polecił zabezpieczyć znajdujące się tam stanowiska dla baterii ciężkiej w celu 
ewentualnego ich wykorzystania w przyszłości.

Z przygotowywanego w 1948 i 1949 roku planu rozwoju lotnictwa morskiego wynika, że ono właśnie 
miało stanowić kolejny po artylerii nadbrzeżnej ważny element obrony wybrzeża. Obok planowanej znacznej 
jego rozbudowy (łącznie 332 samoloty) przewidywano rozmieszczenie organizowanych eskadr na całej linii 
wybrzeża w celu ułatwienia im realizacji stawianych zadań. Zasadniczym punktem oparcia lotnictwa 
morskiego miały być Słupsk i Wicko Morskie, stąd najłatwiej było organizować działania bojowe jednostek 
lotniczych we wszystkich kierunkach.3

Zadania związane z bezpośrednią osłoną lotniczą wybrzeża morskiego całkowicie przekazane zostały 
marynarce wojennej juz w dniu 1 grudnia 1950 roku.4 chociaż organizowany wówczas w Słupsku 30 pl MW 
nie był do tego zupełnie przygotowany.

Osłonę przeciwlotniczą portów i ważniejszych obiektów gospodarczych na wybrzeżu miały zapewnić, 
obok lotnictwa morskiego i artylerii okrętowej, odpowiednio rozbudowane jednostki naziemnej artylerii 
przeciwlotniczej średnich (37 mm) i dużych (85 mm) kalibrów, które miały wchodzić w skład obszarów 
nadmorskich.

Od 1950 roku w obronie przeciwlotniczej ważne miejsce przewidywano dla organizowanych wówczas 
w składzie marynarki wojennej posterunków obserwacyjno-meldunkowych OPL. Ich funkcjonowanie syste
matycznie doskonaloono.

Wzorując się na doświadczaniach ostatniej wojny światowej i wojny koreańskiej, zadanie lotnictwa 
morskiego widziano w takich działaniach, jak: osłona z powietrza baz, portów wojennych oraz okrętów na 
postoju i podczas przejść morzem; zwalczanie lotnictwa nieprzyjaciela; niszczenie za pomocą bomb i torped 
okrętów oraz zespołów desantowych przeciwnika; stawianie zagród minowych i tłumienie ognia artylerii plot, 
okrętowej i nadbrzeżnej; niszczenie siły żywej i techniki wojennej nieprzyjaciela w organizowanych ope
racjach desantowych oraz przeciwdesantowych.5

Wiosną 1951 roku został opracowany plan wpółdziałania środków obrony przeciwlotniczej marynarki 
wojennej. Obronę tę w odniesieniu do obiektów MW miały zabezpieczać: 16 i 19 kompania obserwacyjno- 
-meldunkowa MW. POIŁ — w zakresie obserwacji wzrokowej i meldowania, radzieckie posterunki obserwacji 
technicznej w zakresie obserwacji radiolokacyjnej, a 30 pl MW oraz okręty w portach i na morzu w zakresie 
bezpośredniej obrony danego obiektu. 30 pl MW miał zadanie osłony i obrony Bazy Głównej i wybrzeża 
w promieniu 170 km od swojego miejsca bazowania. Obronę plot. Bazy Głównej miał zapewniać również 
zorganizowany w 1951 roku i podporządkowany z dniem 1 stycznia 1952 r. dowódcy Marynarki Wojennej 
60 paplot., którego dywizjony rozmieszczono w Gdyni i na Helu. Pułk miał też osłaniać Gdańsk. Zadania 
postawione pułkowi daleko przekraczały jego możliwości bojowe.

Stałą obserwację podejść do wybrzeża i sprawne meldowanie o wykrytych w poszczególnych rejonach 
siłach nieprzyjaciela, a także łączność dla zespołów morskich i lotnictwa, miały zapewnić rozmieszczone 
wzdłuż całego wybrzeża punkty obserwacji i łączności. Ich zadaniem było też ścisłe współdziałanie z artyle
rią nadbrzeżną. Punkty wchodziły początkowo w skład obszarów nadmorskich, a po ich likwidacji — w skład 
baz morskich.

Morską obronę wybrzeża miały zapewniać siły floty. Początkowo, to jest do 1949 roku, okręty dyslokowano 
w Gdyni i Świnoujściu, uznając, że z tych rejonów najłatwiej będzie im wykonywać ogólne zadanie morskiej 
obrony wybrzeża. Z kolei — ze względu na trudności bazowania okrętów w Świnoujściu — zdecydowano, 
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że cala flota będzie rozmieszczona na terenie Bazy Głównej, czyli Gdyńskiego Obszaru Nadmor
skiego, i w miarę narastających potrzeb poszczególne jej zespoły lub tworzone doraźne grupy będą na 
czas wykonywania określonego zadania przydzielane dowódcom pozostałych obszarów nadmorskich.7

Po utworzeniu w 1951 roku baz Marynarki Wojennej, koncepcję takiego wykorzystania okrętów dalej 
utrzymano w odniesieniu do Bazy MW Ustka i Kołobrzeg, natomiast w Bazie MW Świnoujście ponownie 
organizowano organiczne jednostki pływające.

W obronie wybrzeża zamierzano wykorzystywać również okręty i kutry Wojsk Ochrony Pogranicza, które 
w warunkach pokojowych otrzymały zadanie zamknięcia granicy morskiej przed przenikaniem wszelkiego 
rodzaju przemytu i przedostawania się bez zgody władz jednostek morskich do kraju i na zewnątrz. Do 
zabezpieczenia morskiej granicy państwa przewidywano wykorzystanie 6 dozorowców, 24 ścigaczy (kutrów 
patrolowych), 15 motorówek morskich, 30 motorówek rzecznych i portowych.8

Z przewidywanych działań wojsk lądowych wyprowadzono wniosek, że ewentualna wojną spowoduje 
powstanie nadmorskiego frontu opartego swym prawym skrzydłem o wybrzeże. W tej sytuacji wyłoniłaby się 
potrzeba bezpośredniej bojowej współpracy marynarki wojennej z tym skrzydłem. Zadania z niej wynikające 
miały głównie wykonywać pododdziały piechoty morskiej i artylerii nadbrzeżnej oraz lotnictwo i okręty floty.

W dogodnym pod względem operacyjnym położeniu naszego wybrzeża widziano możliwość wykorzysta
nia istniejących na nim portów przez sprzymierzone okręty radzieckie w ramach wzajemnej współpracy 
wojskowej. Stąd też wysuwano wniosek, że porty muszą być odpowiednio bronione, w zależności od ich 
znaczenia. Na morskim przedpolu i wewnątrz widziano potrzebę zapewnienia za pomocą sil trałowych 
pełnego bezpieczeństwa żeglugi.9

Wychodząc z zasad radzieckiej doktryny wojny morskiej, przewidywano, że zasadniczą walkę morską siły 
MW prowadzić będą na pozycjach minowo-artyleryjskich. Stąd artylerii nadbrzeżnej i siłom minowo-trało- 
wym poświęcono najwięcej w tym czasie uwagi.

Przygotowując w DMW i Sztabie Generalnym WP kolejne plany rozwoju marynarki wojennej oraz użycia 
jej sił w obronie wybrzeża, korzystano z doświadczeń II wojny światowej i brano pod uwagę istniejące na 
Morzu Bałtyckim warunki, przy czym w pierwszym okresie — mniej więcej do 1953 roku — ze względu na 
brak doświadczenia popełniono w tym względzie szereg błędów.

Mając na uwadze przedstawione koncepcję i plany wykorzystania sił marynarki wojennej w obronie 
wybrzeża, a także względy natury politycznej i gospodarczej, w miarę posiadanych środków i możliwości 
Dowództwo Marynarki Wojennej czyniło starania o przygotowanie warunków do skutecznej ich realizacji.

Warunki prawne umożliwiające organizację obrony Bazy Głównej zostały stworzone na podstawie 
rozporządzenia prezydenta RP z dnia 15 września 1948 roku o ustaleniu rejonów umocnionych. Za rejony te 
uznano: Półwysep Helski oraz tereny Redłowa, Sobieszewa, Kępy Oksywskiej, Westerplatte i przylegające do 
nich okolice.10

Wkrótce też minister obrony narodowej podjął decyzję w sprawie podziału wybrzeża w zakresie admi
nistracji wojskowej pomiędzy OW-II i Marynarką Wojenną.

Zgodnie z rozkazem ministra obrony narodowej 006 z 17 lutego 1949 r., dowódcy Marynarki Wojennej 
podporządkowano jedynie miejscowości w których znajdowały się jednostki sił morskich lub znajdujące się 
w nich podległe mu obiekty specjalne," w tym m.in.

1) Westerplatte
2) Gdynia

— PO i cały teren;
— w granicach administracyjnych oraz Redłowo, Oksywie, Dębogorze, Babi Dół — 

lotnisko, Rumia — lotnisko;
3) Puck
4) Hel
5) Ustka

— w granicach administracyjnych i lotnisko;
— cały półwysep i port Władysławowo;
— garnizon i miejscowości Lendowo, Królewo, Jarosławiec, Wicko Morskie wraz z lot

niskiem;
6) Kołobrzeg
7) Dziwnów
8) Świnoujście

— tylko wydzielone dla MW obiekty i m.Zieleniewo z lotniskiem;
— w granicach administracyjnych wraz z lotniskiem;
— w granicach administracyjnych wraz z lotniskiem.

Wydzielenie Marynarce Wojennej części terenów i miejscowości z obszaru OW-II pozwoliło odtąd na 
samodzielne nimi dysponowanie przez Dowództwo MW i organizację w nich morskiej struktury obrony 
wybrzeża

Decyzje o budowie baterii artylerii nadbrzeżnej na terenie całego wybrzeża każdorazowo podejmował 
osobiście minister obrony narodowej, na podstawie przedstawionych przez dowódcę MW projektów ich 
rozmieszczenia i przewidywanych zadań ogniowych. O miejscu budowy i zadaniach baterii w Janogrodzie 
marszałek Rola Żymierski zadecydował na specjalnie w tym celu zwołanej w Sopocie w dniu 9 kwietnia 
1949 r. konferencji, w której uczestniczyło dowództwo Marynarki Wojennej.12
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Wzrost napięcia w sytuacji międzynarodowej i przebieg wojny koreańskiej wpłynęły na szersze zaintere
sowanie się obroną wybrzeża przez Sztab Generalny WP i Ministerstwo Obrony Narodowej.

Względy ekonomiczne państwa i wynikające stąd opóźnienia w rozbudowie floty oraz lotnictwa morskiego 
wywarły wówczas znaczny wpływ na zmianę pierwotnych zamierzeń w sprawie roli marynarki wojennej 
w obronie wybrzeża. Brano przy tym pod uwagę również rozwój broni atomowej, a także obowiązujące 
poglądy na sposób wykorzystania w walkach na wybrzeżu morskich sił zbrojnych.

Wraz z przyjęciem przez Rząd RP na początku 1951 roku planu wzmocnienia obronności państwa i wy
daniem w dniu 21 lutego tego roku przez ministra obrony narodowej dyrektywy 00020/Grg. w sprawie 
rozwoju sił zbrojnych w latach 1951 —1955, główne zadanie w zakresie obrony wybrzeża zostało postawione 
przed wojskami lądowymi i lotnictwem. Marynarka Wojenna, ze względu na stan swoich sił, ograniczyć się 
musiała do organizacji obrony Bazy Głównej, która stanowiła samodzielny obiekt o znaczeniu operacyjnym 
i za organizację obrony którego nadal było całkowicie odpowiedzialne Dowództwo MW. W pozostałych 
rejonach wybrzeża jednostki marynarki wojennej, a szczególnie artyleria nadbrzeżna (w tym czasie budowa
no dla niej stanowiska, a baterie były dopiero w stadium organizacji), miały być wykorzystywane wraz 
z osiąganiem przez nie pełnej gotowości bojowej w ramach organizowanego ogólnego systemu obrony 
przeciwdesantowej, przy ścisłym współdziałaniu z wojskami lądowymi i lotnictwem.13

Przygotowania do obrony wybrzeża realizowane przez Sztab Generalny WP opierały się na odpowiednim 
rozwoju i ugrupowaniu wojsk przeznaczonych do wykonywania tego zadania oraz na rozbudowie umocnień 
stałych typu lekkiego. W pierwszym rzędzie przystąpiono do organizacji trzech brygad obrony wybrzeża, 
zwanych później przeciwdesantowymi. Na miejsce dyslokacji brygad zostały wyznaczone odpowiednio: dla 
2 BOW — Kamień Pomorski, Dziwnów i Świnoujście, dla 3 BOW — Kołobrzeg, a dla 5 BOW — Wejherowo, 
Gdańsk i Hel. Do obrony wybrzeża przeznaczono też I korpus Piechoty i I Korpus Pancerno-Zmechanizowa- 
ny OW-II, których większość jednostek była rozmieszczona w Szczecinie, Trzebiatowie, Kołobrzegu, Kosza
linie, Słupsku, Gdańsku, Elblągu, Pile, Wałczu i Choszcznie.

Jednostki lotnictwa przeznaczone do obrony wybrzeża, zgodnie z rozkazem operacyjnym ministra obrony 
narodowej nr 0018/oper. z dnia 2 lutego 1952 roku, zostały dyslokowane następująco: 11 Dywizja Lotnictwa 
Myśliwskiego: Świdwin — Zegrze Pomorskie, 16 Dywizja Lotnictwa Szturmowego — rejon Piły i 10 Dywizja 
Lotnictwa Myśliwskiego OPL — rejon Pruszcza Gdańskiego.14

20 maja 1952 roku w dyrektywie 00064/Gper. minister obrony narodowej zarządził wzmocnienie 
niektórych odcinków wybrzeża morskiego systemem fortyfikacji polowych i przygotowanie ich do obrony 
przeciwdesantowej. Dowódcy OW-II i Marynarki Wojennej otrzymali wspólne zadanie: w terminie do 1 paź
dziernika 1953 roku rozpracować, zaplanować i odpowiednio urządzić rejony umocnione na wybrzeżu.

Umocnienia te, zgodnie z decyzją ministra, miały być budowane w następujących rejonach wybrzeża: 
wejście do portu gdańskiego (Westerplatte), Półwysep Hel, wejście do Zatoki Szczecińskiej w okolicach 
Dziwnowa i Świnoujścia oraz przy wszystkich stanowiskach ogniowych baterii artylerii stałej marynarki 
wojennej.

Rozpoznanie tych rejonów oraz przygotowanie planów wykonania i odpowiedniego urządzenia umocnień 
należało do obowiązków Dowództwa OW-II i podległych mu brygad pdes. Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych 
WP otrzymało zadanie przygotowania jednego typowego batalionowego rejonu umocnionego (BRU), który 
miał stanowić podstawę do przeprowadzenia pozostałych prac. Wszelkie prace związane z budową umoc
nień zostały objęte ścisłą tajemnicą wojskową.16

Wychodząc naprzeciw wytycznym ministra obrony narodowej, w dniu 5 sierpnia 1952 roku zastępujący 
dowódcę Marynarki Wojennej kontradmirał Winogradów przedłożył szefowi Sztabu Generalnego WP propo
zycję zamknięcia dla żeglugi i rybołówstwa pewnych obszarów wód przybrzeżnych. Uzasadniał ją tym, że 
„istniejący obecnie w pasie przybrzeżnym wód Polski reżim pływania pozwala wszystkim obcym jednostkom 
pływającym przechodzić w dowolnych punktach wybrzeża w bezpośredniej odległości od brzegu i na pro
wadzenie połowu ryb jednostkom własnym, jak i obcym. Na wybrzeżu znajduje się szereg ważnych obiektów, 
które przy takim stanie rzeczy łatwo mogą być rozpoznane przez obcy wywiad".16

Proponowano zamknąć dla wszelkiej żeglugi i prowadzenia połowu ryb obszary wód położone 
w rejonach: Stogi — Westerplatte, Orłowo — Gdynia, Oksywie — Mechelinki, cypel Helu — Jurata, Ustka — 
Jarosławiec, Bagicz — Grabowo i od Dziwnowa do granicy z NRD. W dniu 8 września 1952 r. szef Sztabu 
Generalnego wyraził na to zgodę, opierając się na wyrażonej 2 września aprobacie tych propozycji przez 
ministra żeglugi.

6 października na specjalnej konferencji odbytej w Sztabie Generalnym WP przygotowano aprobowane 
później przez premiera „Wytyczne w sprawie wprowadzenia ograniczeń pobytu i meldowania na półwyspie 
Hel". Dokument ten dawał dowódcy Marynarki Wojennej szerokie uprawnienia. Komendanci garnizonów 
Gdynia i Hel na podstawie instrukcji dowódcy MW z dnia 22.12.1952 r. mieli prawo wydawania w jego 
imieniu zgody lub zakazu zamieszkiwania na Helu bądź krótkotrwały tam pobyt. Obostrzenia te, które 
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stanowiły wiele utrudnień dla mieszkańców półwyspu, obowiązywały od 1.1.1953 do końca 1956 roku. 
Zakazem żeglugi i połowu ryb objęto tylko 2 milowy pas wód terytorialnych w wymienionych rejonach. To 
narażało państwo na roczne straty ryb w ilości 4 tys. ton. Ministerstwo Żeglugi początkowo sprzeciwiało się 
tej decyzji, a później pod naciskiem Prezydium Rządu poleciło podległym sobie jednostkom ściśle wykony
wać jej postanowienia.17

Już w lutym 1952 roku dowódca Marynarki Wojennej z podobnych względów podjął decyzję zabraniającą 
wchodzenia statkom handlowym do portu Gdynia wejściem północnym.

Kolejność prac fortyfikacyjnych na wybrzeżu i ich organizację regulowało zarządzenie szefa Sztabu 
Generalnego WP 000121/Oper z 4 października 1952 roku. W pierwszej kolejności należało przystąpić do 
budowy BRU nr 2 na Helu, które stanowić miało wzór dla pozostałych. W 1953 roku zamierzano zbudować 
również BRU nr 1 w rejonie Westerplatte, BRU nr 4 w rejonie Ustki, BRU nr 8 na zachód od Kołobrzegu. 
Ochronę i konserwację zbudowanych obiektów miały zapewniać jednostki OW-II, Marynarki Wojennej 
i WOP w zależności od ich dyslokacji.18

W tym samym czasie planowano budować kompanijne rejony umocnione (KRU) jako bezpośrednią 
osłonę stanowisk artylerii nadbrzeżnej marynarki wojennej.

Większość prac została wykonana w latach 1953—1954, ale ze względu na brak materiałów i maszyn 
prowadzono je jeszcze do 1956 roku. Prace wykonywano w bardzo trudnych warunkach, przy małej ilości 
sprzętu technicznego i dużym nakładzie wysiłku ludzkiego. Umiejscowienie szeregu SO oraz transzei 
bezpośrednio na wydmach, a także brak odpowiednich urządzeń odwadniających, spowodowały, że obiekty 
te szybko uległy zniszczeniu. W wielu wypadkach już w rok po zdaniu budowy obiekty te nie przedstawiały 
więszej wartości bojowej. Ponadto bardzo często, ze względu na brak ludzi i odpowiednich środków, 
zapominano o potrzebie ich ochrony i konserwacji. Przyjęty w końcu lat pięćdziesiątych kurs na rakietyzację 
wojsk przesądził o dalszej rozbudowie artylerii nadbrzeżnej, a w ślad za tym — o potrzebie konserwacji 
i utrzymywania zbudowanych wielkim społecznym wysiłkiem ludzkim i materialnym batalionowych oraz 
kompanijnych rejonów umocnionych.

Wraz z postępem prac fortyfikacyjnych odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z przygotowa
niem obrony przeciwdesantowej wybrzeża dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego, opierając się na 
wytycznych Sztabu Genralnego WP i ściśle współpracując z Dowództwem Marynarki Wojennej, organizował 
obronę kolejnych odcinków wybrzeża.

24 sierpnmia 1954 roku wydane zostały wspólne wytyczne dowódców POW i DMW w sprawie współdzia
łania w obronie wybrzeża. W ich myśl Marynarka Wojenna przejęła na siebie obowiązki informowania POW 
o wykrytych środkach desantowych i okrętach nieprzyjaciela oraz zwalczania ich na podejściach do lądu. 
Jednostki Marynarki Wojennej miały współdziałać w obronie rejonów zajmowanych przez brygady pdes — 
POW. Ogień baterii artylerii stałej MW włączono w ogólny system ognia brygad pdes. Ogólne dowództwo 
w obronie poszczególnych odcinków wybrzeża mieli przejąć dowódcy brygad przeciwdesantowych. Obiekty 
zajmowane przez jednostki marynarki wojennej miały bronić się własnymi siłami.

2. BAZY MARYNARKI WOJENNEJ, ICH ZADANIA, PLANY OBRONY ORAZ MOŻLIWOŚCI 
BOJOWE

Brak okrętów i innego sprzętu bojowego wpływał na stopniowe odstępowanie Dowództwa Marynarki 
Wojennej od przyjętej w 1946 roku idei tworzenia obszarów nadmorskich, które miały w pierwotnym zamiarze 
odpowiadać za organizację obrony poszczególnych odcinków wybrzeża. Do końca 1 949 r. me zostały 
również ostatecznie sprecyzowane ich zadania i strefy odpowiedzialności, a także rejony dyslokacji jedno
stek. Stąd zaczęto sprowadzać ich nazwę i zakres odpowiedzialności do portów, w których miały być 
dyslokowane ich dowództwa oraz gdzie planowano postój i zaopatrywanie okrętów. Tak więc pojęcie „obszar 
nadmorski" odnosiło się głównie do określania bazy jednostek floty. Jedynie szersze zadanie i obszar 
terytorialny miała Baza Główna Marynarki Wojennej.

Sztab Generalny WP z uwagi na przyjętą ogólną zasadę organizacji i prowadzenia obrony wybrzeża nie 
przejawiał większego zainteresowania dalszym rozwojem tych nie określonych bliżej jednostek.

Zmiana na stanowisku dowódcy Marynarki Wojennej we wrześniu 1950 r. przesądziła ostatecznie o od
stąpieniu od określenia „obszar nadmorski" i przyjęcia nowej nazwy dla tych jednostek — „Bazy Marynarki 
Wojennej".

Potrzebę ich tworzenia szeroko uzasadnił kontradmirał Wiktor Czerokow w swoich propozycjach dotyczą
cych nowej organizacji Marynarki Wojennej, przesłanych ministrowi obrony narodowej w dniu 21 września 
1950 roku.19 Podstawę prawną do organizacji czterech baz Marynarki Wojennej — Bazy Głównej w Gdyni 
i baz operacyjnych w Ustce, Kołobrzegu i Świnoujściu — stanowiły: rozkaz organizacyjny szefa Sztabu
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Generalnego WP 0130/org z 6.12.1950 r. o zmianach etatowych w Marynarce Wojennej i rozkaz ministra 
obrony narodowej 0105/oper. z dnia 18 grudnia 1950 r. o podporządkowaniu z dniem 1 stycznia 1951 r. 
dowódcy Marynarki Wojennej pod względem operacyjnym, administracyjnym i garnizonowym określonych 
jednostek i terenów wybrzeża.20

Rozkaz ministra obrony narodowej określał, że w skład Bazy Głównej MW wchodzą miejscowości: 
Redłowo, Gdynia, Oksywie z lotniskiem Babie Doły, Puck, port Władysławowo, cypel Rozewie z latarnią i cały 
Półwysep Helski, Na komendanta garnizonu Gdynia minister wyznaczył zastępcę dowódcy Marynarki 
Wojennej ds. liniowych,

W skład Bazy MW Ustka włączony został cały garnizon, a do Bazy MW Kołobrzeg — tylko tereny portu 
i obiekty Marynarki Wojennej, Bazę MW Świnoujście stanowiły tereny wyspy Uznam w granicach państwa 
polskiego, cały obszar wyspy Wolin i osada Dziwnów,

Na podstawie tych dokumentów dowódca Marynarki Wojennej, rozkazem organizacyjnym 043/org, 
z dnia 21 grudnia 1950 roku, polecił do 15 lutego 1951 r. przeformować istniejący Szczeciński Obszar 
Nadmorski na Bazę Marynarki Wojennej Świnoujście, a Dowództwo Floty na Dowództwo Obrony Wodnego 
Rejonu Głównej Bazy oraz sformować Dowództwo Bazy Marynarki Wojennej Kołobrzeg.2'

19 stycznia 1951 r. dowódca Marynarki Wojennej rozkazem 002/org. ustalił podległość jednostek 
marynarki określonym dowódcom i szefom służb. Dowódcy OWRGB podlegały: Dowództwo OWRGB, 
Dowództwo Obrony Redy Hel, flotylla trałowców (12 okrętów), dywizjon ścigaczy (14 okrętów), dywizjon 
dozorowców (3 okręty), ORP „Błyskawica" oraz okręt pomocniczy „Motława" i punkty obserwacyjne redy. 
W skład Bazy MW Świnoujście włączono: Dowództwo Bazy. 28 kompanię wartowniczą, 2 kutry rzeczne, 
4 odcinek obserwacji i łączności, kompanię saperów marynarki wojennej, 17 baterię artylerii stałej, Komendę 
Garnizonu Świnoujście, Prokuraturę Garnizonową, kierownictwo robót MW nr 2 i Oddział Portowy Lotnictwa 
Dziwnów. Dowódcy Bazy MW Kołobrzeg podporządkowano: Dowództwo Bazy, 36 kompanię wartowniczą, 
3 odcinek obserwacji i łączności, 19 BAS i kierownictwo robót Marynarki Wojennej nr 1.

W skład Bazy MW Ustka, której dowództwo organizowano dopiero w marcu 1952 roku, dowódca 
Marynarki Wojennej włączył: Dowództwo Bazy, 31 kompanię wartowniczą, 2 odcinek obserwacji i łączności, 
Komendę Garnizonu Ustka i Prokuraturę Bazy Ustka.

W dniu 19 marca 1951 r. dowódca Marynarki Wojennej rozkazem operacyjnym 07/oper. ustalił granice 
operacyjne baz i wprowadził „Tymczasowy zakres działania Bazy Głównej MW".22 Zgodnie z rozkazem, 
obszarem działalności operacyjnej Bazy Głównej Marynarki Wojennej na lądzie byt teren wybrzeża od 
granicy ZSRR do Łeby włącznie. Nie określono jego głębokości, lecz jedynie stwierdzono, że dowódcy bazy 
podlegają wszystkie obiekty lądowe należące do Marynarki Wojennej. Baza Marynarki Wojennej Ustka 
obejmowała teren w — granicach na lądzie: Łeba — zachodni brzeg jeziora Bukowo. Baza Marynarki 
Wojennej Kołobrzeg — obejmowała teren na lądzie — od jeziora Bukowo do m. Mrzeżyno włącznie. Baza 
Marynarki Wojennej Świnoujście — obejmowała teren na lądzie — m. Mrzeżyno do granicy państwowej 
z NRD. Dowódca MW określił również w swoim rozkazie organizację baz, odpowiedzialność ich dowódców 
i ogólne zadania bojowe.

Na czele każdej bazy stał jej dowódca podlegający bezpośrednio dowódcy MW, jemu zaś podlegały: 
zespoły okrętów przydzielone do bazy, jednostki artylerii nadbrzeżnej, punkty obserwacyjne i posterunki 
obserwacyjno-meldunkowe OPL położone w rejonie bazy, sztab, organy polityczne i tyłowe bazy (składnice 
i warsztaty), jednostki lądowe przydzielone do obrony bazy oraz instytucje sanitarne. Dowódca bazy był 
odpowiedzialny za organizację czynne obrony bazy z morza, lądu i powietrza (OPL, OPM, OPK, OPOP 
i OPD).

Do zadań baz należały:
— obrona podlegających odcinków wybrzeża i akwenów morskich:
— przeprowadzanie niektórych operacji bojowych w swoich rejonach operacyjnych;
— bazowanie sił marynarki wojennej i zapewnienie im możliwości szkolenia;
- organizowanie ochrony rejonów wodnych (redy, porty, tory wodne);

— zapewnienie bezpiecznego postoju okrętów na redach i w portach;
— wykonywanie remontów i zaopatrywanie okrętów własnych oraz przebywających czasowo w bazie; 
- uzupełnianie załóg okrętów i jednostek wchodzących w skład bazy
- zapewnienie obsługi sanitarnej, odpoczynku i rozrywek dla załóg okrętów przydzielonych do bazy.

Były to zbyt szerokie zadania oraz bardzo ogólnie określone zasadnicze obowiązki baz i ich dowódców. 
Z wyjątkiem Bazy Głównej, za funkcjonowanie której, mimo powołania dowództwa OWRGB, było odpowie
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dzialne Dowództwo Marynarki Wojennej, żadna z pozostałych baz w 1951 r. i w latach następnych nie mogła 
w pełni wywiązać się z otrzymywanych zadań.

Organizacja baz i ich zadania przedstawione przez kontradmirała W. Czerokowa oparte zostały na 
wzorach radzieckim, gdzie obok historycznych doświadczeń i praktyki z okresu II wojny światowej istniały 
odpowiednie środki i gdzie liczba okrętów oraz artylerii nabrzeżnej była o wiele większa. Przykładem w tym 
zakresie była istniejąca wtedy w Świnoujściu Baza Floty Bałtyckiej ZSRR. Jej siły kilkakrotnie przewyższały 
wówczas stan całej naszej Marynarki Wojennej. Tak rozbudowanej jednostce można było stawiać zadania 
nawet szersze aniżeli uczynił to kontradmirał Czerokow. Natomiast Baza MW w Kołobrzegu ze stanem sił, 
jakimi dysponowała w marcu 1951 r. nie mogła zrealizować w wypadku wojny nawet 10% stojących przed 
nią zadań bojowych i organizacyjnych.

Były to więc zadania często teoretyczne i niewiele wnoszące do ogólnego systemu organizowanej 
obrony wybrzeża. Traktując je jedynie jako cel, do którego należałoby dążyć, spełniły one w pewnej części 
swoją rolę — głównie w dziedzinie szkolenia kadr dowódczych.

Równolegle z rozwojem organizacyjnym bazy otrzymywały nowe zadania, związane z obroną wybrzeża 
i codzienną działalnością szkoleniową oraz bojową jednostek marynarki wojennej.

W całym omawianym okresie nie przywiązywano większej uwagi do rozwoju bazy w Ustce i Kołobrzegu.
Dużo natomiast uwagi poświęcono rozbudowie urządzeń portowych w Bazie Głównej. Wykonano tu 

szereg inwestycji o dużym zakresie prac i wartości. Na Helu zbudowano prawie nowy port wojenny oraz duży 
kompleks budynków mieszkalnych. W Gdyni, obok renowacji i rozbudowy basenów X i XI, systematycznie 
rozszerzano tereny portu wojennego. 4 sierpnia 1952 r. na specjalnej konferencji z udziałem przedstawicieli 
Dowództwa Marynarki Wojennej i Ministerstwa Żeglugi, Marynarka Wojenna zgłosiła projekt zamknięcia 
Gdyni jako portu handlowego i wykorzystywania jej jedynie dla celów wojskowych.23 Oczywiście były to 
propozycje nierealne i nie mogły być zrealizowane.

Projekty rozbudowy portów wojennych w Gdyni i Świnoujściu oraz budowa tych portów w Dziwnowie 
i Helu wynikały z przyjmowanych wówczas bardzo często nierealnych planów rozwoju Marynarki Wojennej 
i wykorzystywania poszczególnych baz operacyjnych.

Rozkazem organizacyjnym 080/org. z dnia 2 grudnia 1955 roku minister obrony narodowej polecił do 
1 lutego 1956 r. rozformować bazy MW III kategorii w Ustce i Kołobrzegu, a na ich miejsce sformować 
odpowiednio 9 i 4 dywizjon obrony wodnego rejonu.24

Po tej reorganizacji pozostały dwie bazy, a mianowicie Baza MW II kategorii w Świnoujściu i Baza Główna 
MW w Gdyni, przy czym stopniowo jej zadania przyjmowała na siebie przedyslokowana w maju 1955 r. na 
Hel — Brygada Obrony Wodnego Rejonu Bazy Głównej.

Nowa struktura, przy zmianie szeregu etatów w poszczególnych jednostkach podległych Bazie MW 
Świnoujście oraz Brygadzie OWRGB, utrzymała się do końca 1956 r. Siły Bazy MW Świnoujście były 
znacznie mniejsze od sił znajdujących się w rejonie Bazy Głównej. Następowała jednak powolna poprawa tej 
sytuacji. W miarę otrzymywania nowych okrętów siły Bazy MW Świnoujście w następnych latach uległy 
znacznej rozbudowie.

Stan sił i możliwości taktyczno-operacyjne Bazy Głównej i Bazy MW II kategorii w Świnoujściu w grudniu 
1956 roku przedstawiają zamieszczone poniżej zestawienia.25

Podstawowe jednostki bojowe baz Tabela 1

Wyszczególnienie Baza Główna MW Baza MW II kategorii Świnoujście

1 2 3

Najważniejsze jednostki 
bojowe (morskie)

Brygada OWRGB w składzie:
— niszczyciel „Błyskawica"
— okręt obrony plot. „Burza"
— dywizjon trałowców
— dywizjon dużych ścigaczy i dozorowców
— dywizjon małych ścigaczy i kutrów 

torpedowych
— baza brzegowa BOWRGB
— dywizjon obrony WRGB
Brygada Okrętów Podwodnych

Dowództwo Bazy i podległe mu organa 
tyłowe i zaopatrzenia:
— Flotylla środków desantowych
— Dywizjon rzecznych kutrów trałowych
— Scigacze okrętów podwodnych (ORP 

„Błyskawiczny" i ORP „Bystry")
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1 2 3

Lotnictwo (jednostki bojowe) 33 Dywizja Lotnictwa MW w składzie:
— 30 pl MW
— 34 plm MW
- 15 elr

Artyleria nadbrzeżna Sześć baterii artylerii nadbrzeżnej: Gdańsk- 
-Sianki, Redłowo, Hel-cypel, Hel-Bór, Ro
zewie, Ustka
Dwie baterie sztyletowe-uniwersalne: 
Oksywie, cypel Hel

Trzy baterie artylerii nadbrzeżnej:
Ustronie Morskie, Kołobrzeg, Międzyzdroje

Piechota morska, ośrodki, 
szkolenia i pododdziały 
ochrony

WSMW (ok. 850 wojskowych)
CSSMW (ok. 2000 wojskowych)
22 batalion wartowniczy
(ok. 400 wojskowych)
24 kompania wartownicza
(ok. 180 wojskowych)

3 batalion piechoty morskiej (ok. 500 
wojskowych)
28 kompania wartownicza
(ok. 180 wojskowych)

Jednostki łączności 7 rejon obserwacji i łączności 
51 batalion łączności MW 
Węzeł Łączności DMW

8 rejon obserwacji i łączności 
Węzeł Łączności Bazy

Jednostki saperskie 29 Kołobrzeski Batalion Saperów
115 kompania eksploatacyjno-remontowa 
MW

Artyleria OPL 60 paplot.

Tabela 2

Porównanie stanu uzbrojenia i sprzętu baz 
(do stanu Bazy Głównej włączono wszystkie jednostki MW znajdujące się w jej rejonie)

Wyszczególnienie Baza Główna MW Baza MW II kategorii Świnoujście

1 2 3

Okręty Niszczyciel — 1
Okręt OPL — 1
Okręt podwodny średni — 1
Okręt podwodny mały — 6
Dozorowiec typu „Czajka" — 3

Ścigacze duże t. „122 — bis" — 4
Małe ścigacze OP t. „Bezwzględny" — 6
Trałowce t. „Kaczor" — 5
Trałowce t. „Delfin" — 1
Trałowce t. „254-k" — 1
Kutry torpedowe proj. „183" — 5
Kutry torpedowe stare — 2

ścigacze okrętów podwodnych — 2

Rzeczne kutry trałowe proj. „151" — 7 
Dkręty desantowe — nie uzbrojone 
0DD - 7
ODS —11
ODM - 3
<D — 6

Okręty szkolne „Zetempowiec" — 1

Lotnictwo Samoloty myśliwsko-odrzutowe: „Mig —15", 
„Lim —1" i „Lim—2" — 43
Samoloty odrzutowo-rozpoznawcze „lł-28" 
— 5
Samoloty szturmowe tłokowe „lł-10" — 24
Samoloty myśliwskie tłokowe „Po-2" — 5
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1 2 3

Artyleria 
nadbrzeżna

5 baterii 130 mm — 20 luf 
1 bateria 152 mm — 4 lufy 
2 baterie 100 mm — 8 luf

3 baterie 130 mm — 12 luf
4 działka 76 mm Zis — 3 w 3 bpm

Artyleria plot 1 pułk aplot, 
36 armat — 85 mm

Jak z przedstawionych zestawień wynika możliwości bojowe Bazy MW Świnoujście, która zgodnie 
z postawionymi jej zadaniami odpowiadała za organizację obrony od strony morza połowy wybrzeża, zna
cznie ustępowały możliwościom Bazy Głównej. Biorąc pod uwagę stan techniczny posiadanych okrętów 
należy stwierdzić, że ścigacze znajdujące się w bazie MW Świnoujście nie przedstawiały nawet średniej 
wartości bojowej Podobnie było w odniesieniu do okrętów desantowych. W Bazie Głównej jedynie sto
sunkowo dużą sprawność techniczną i wartość bojową miały ORP „Błyskawica", OPL ..Burza" oraz ORP 
„Sęp" i ścigacze typu „122-bis". Największą sprawność bojową posiadały: trałowiec bazowy typu „252-k" 
i kutry torpedowe proj. „183". ale jednostek tych było za mało, aby mogły stanowić większą silę bojową.

W lotnictwie morskim w czasie działań bojowych liczącą się silę mogły stanowić jedynie samoloty od
rzutowe. Stosunkowo dobry sprzęt znajdował się w artylerii nadbrzeżnej i przeciwlotniczej.

Mając na względzie stan sil w obydwu bazach i stan techniczny posiadanego sprzętu, w następnych 
latach Dowództwo Marynarki Wojennej czyniło szereg przedsięwzięć, aby te dysproporcje zlikwidować

W okresie do 1956 roku, w porównaniu do stanu z 1949 roku, ogólna wartość bojowa Bazy Głównej 
Marynarki Wojennej znacznie wzrosła. Stan jej sil pozwalał na prowadzenie aktywnej obrony — zarówno 
bezpośredniej linii wybrzeża, jak i przydzielonego akwenu morskiego. Sytuacja w Bazie MW Świnoujście 
w stosunku do stanu, jaki istniał w Szczecińskim Obszarze Nadmorskim w 1 949 roku uległa również wyraźnej 
poprawie. Niemniej zadania stojące przed tą bazą w 1956 roku, podobnie jak i w 1949 roku, znacznie prze
kraczały jej możliwości bojowe.

3. WKŁAD MARYNARKI WOJENNEJ W INŻYNIERYJNĄ ROZBUDOWĘ OBRONY 
WYBRZEŻA

Jest rzeczą powszechnie wiadomą, ze dia codziennego funkcjonowania Marynarki Wojennej oraz wy
pełniania przez mą zadań bojowych potrzebne są odpowiednio przygotowane i wyposażone porty wojen
ne Jednocześnie dla obrony wybrzeża musi ona posiadać rozbudowany system urządzeń fortyfikacjnych.

W wyniku działań wojennych większość naszych portów i istniejących w ich rejonach obiektów woj
skowych uległa poważnym zniszczeniom. Ich rozbudowa i przystosowanie do potrzeb Marynarki Wojennej 
stało się jednym z podstawowych zadań, jakie stanęły przed jej dowództwem Choć zadanie to bynajmniej 
nie było łatwe, realizowano je konsekwentnie i w stosunkowo bardzo szybkim tempie, dotyczyło to w szcze
gólności portów wojennych w Gdyni, Helu i Dziwnowie, Wymienione porty w omawianym okresie zostały 
prawie całkowicie zbudowane od nowa. Marynarka Wojenna interesowała się również odbudową ze zni
szczeń wojennych istniejących na wybrzeżu portów handlowych i rybackich Przyjęta koncepcja obrony 
wybrzeża systemem ognia stałych baterii artylerii nadbrzeżnej, powiązanego z zagrodami minowymi oraz 
działaniem okrętów i lotnictwa, wymagała budowy stałych obiektów fortyfikacyjnych.

Ogólne problemy wykorzystania oraz rozbudowy obiektów fortyfikacyjnych stałych i polowych na wy
brzeżu zostały juz przedstawione. Bardziej szczegółowego omówienia wymaga sprawa rozbudowy portów 
wojennych i udziału Marynarki Wojennej w inżynieryjnej rozbudowie obrony wybrzeża.

PORTY WOJENNE

Pierwszoplanowym zadaniem Marynarki Wojennej była odbudowa portu wojennego w Gdyni. Naj
pierw przystąpiono do odbudowy basenu nr 10. W tej sprawie została zawarta w 1947 roku specjalna umowa 
pomiędzy Dowództwem Marynarki Wojennej a Ministerstwem Żeglugi. W zamian za zgodą Marynarki Wo
jennej na otwarcie północnego wejścia dla statków handlowych do gdyńskiego awanportu. Gdyński Urząd 
Morski zobowiązał się odbudować basen nr 10. Na ten cel Ministerstwo Żeglugi przyznało w 1949 roku 
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35 milionów złotych, za które miały być przeprowadzone prace przygotowawcze. Odbudowa basenu miała 
trwać w latach 1950—1953,26

Wszystkie prace hydrotechniczne przy budowie i odbudowie portów wojennych prowadzone były na pod
stawie przygotowywanych przez Szefostwo Inżynierii Marynarki Wojennej, Ministerstwo Żeglugi i Minister
stwo Budownictwa Przemysłowego planów.

Szefostwo Inżynierii MW z powodu braku odpowiednich specjalistów przygotowywało tylko ogólny per
spektywiczny plan rozbudowy portów i wytyczne do założeń dla dokumentacji technicznej oraz zatwierdzało 
tę dokumentację.

Zgodnie z decyzją PKPG Ministerstwo Żeglugi odpowiadało za dostarczenie Marynarce Wojennej do
kumentacji technicznej na wszystkie roboty hydrotechniczne i instalacyjne w portach wojennych oraz wy
konywanie w nich robót pogłębiarskich. Ministerstwo Budownictwa Przemysłowego odpowiadało za wyko
nawstwo robót hydrotechnicznych i instalacyjnych w portach wojennych. Ostateczne decyzje w sprawie 
poszczególnych inwestycji podejmował Zespół Wojskowy Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. 
Na ich podstawie były podejmowane uchwały Prezydium Rządu na mocy których przyznawane były kre
dyty inwestycyjne, a w Biurze Projektów Budownictwa Morskiego i Morskim Instytucie Technicznym opra
cowywano dokładne plany prac. Szczegóły dotyczące planowania i przebiegu robót przy budowie portów 
regulowała specjalna instrukcja PKPG z 1950 roku,27

Pierwszy po wojnie plan zamierzeń Marynarki Wojennej w zakresie budownictwa specjalnego przy roz
budowie portów i baz morskich, obejmujący lata 1952—1955. został opracowany na początku 1952 roku.

Ostateczne decyzje w sprawie realizacji tego planu zostały podjęte na zorganizowanej w dniu 29.09.1952 r, 
przez PKPG konferencji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Żeglugi, Ministerstwa Budownictwa Prze
mysłowego, Ministerstwa Obrony Narodowej i Dowództwa Marynarki Wojennej.28 Już wówczas został on 
znacznie zmniejszony, a w trakcie realizacji następowało dalsze jego redukowanie.

Mimo braku zasadniczych planów budowy portów, prowadzono w nich prace budowlane i pogłębiarskie 
już od 1950 roku. Dowództwo Marynarki Wojennej czyniło starania, aby wszystkie inne inwestycje portowe 
na wybrzeżu były z nim uzgadniane. Chodziło bowiem o możliwość zaplanowania odpowiedniego wyko
rzystania portów handlowych i rybackich w okresie działań bojowych. Wydawane w tej sprawie przez rząd 
zalecenia nie zawsze jednak były przestrzegane przez określone instytucje podległe Ministerstwu Żeglu
gi. Na tym tle dochodziło w tamtych latach do ciągłych sprzeczności interesów Dowództwa Marynarki 
Wojennej i zarządów poszczególnych portów.

W sierpniu 1952 roku odbyła się konferencja przdstawicieli Marynarki Wojennej i Ministerstwa Żeglugi 
w sprawie dalszego rozwoju portów. Wówczas to Marynarka Wojenna przdstawiła prepozycie w sprawie 
przejęcia basenu nr 8 w porcie gdyńskim, a w perspektywie basenów nr 6 i 7.29

W 1954 roku, na podstawie propozycji Dowództwa Marynarki Wojennej, Ministerstwo Obrony Narodo
wej przedstawiło w PKPG nowy kompleksowy plan rozbudowy portów na lata 1956—1960, W planie tym 
ujęto inwestycje — które z różnych względów, a głównie z powodu braku kredytów, nie zostały wykonane 
do 1954 roku — oraz przedstawiono zamierzenia dostosowane do przyjmowanych wówczas planów roz
woju Marynarki Wojennej.

Brak szczegółowych planów budowy portów powodował ciągłe zmiany prac i powiększał koszty inwe
stycji. W 1954 roku w wyniku zaniedbań w planowaniu prac w porcie Hel trzeba było zwiększyć przyjęte 
pierwotnie wydatki o 4 943 000 zł, co z kolei zmusiło do skreślenia szeregu prac w Dziwnowie i na pomo
stach nr 1 i 2 na Helu. Brak szereszej perspektywiczne] wyobraźni w planowaniu inwestycji portowych oraz 
ciągłe zmiany planów operacyjnego wykorzystania sił marynarki wojennej spowodował, że włożone znaczne 
kredyty na budowę portu wojennego w Dziwnowie jako bazy kutrów torpedowych nigdy nie zostały wyko
rzystane nawet dla celów szkoleniowych. Tylko w latach 1953 i 1954 wydatki na inwestycje w porcie 
Dziwnów wynosiły 36 600 000 zł, a prace prowadzono tam jeszcze w 1957 roku.30

Mimo błędów popełnionych w czasie planowania inwestycji portowych, prace budowlane w portach 
wojennych przebiegały ze znacznym rozmachem. Świadczyć o tym mogą przedstawione niżej zestawienia3': 
Wzrost długości falochronów w portach i przystaniach MW w latach 1951—1954 (w metrach bieżących) 

1951 r. —’ 700 1953 r. — 420
1952 r. — 500 1954 r. - 750

Wzrost długości nabrzeży w portach i przystaniach MW (w mb)
1950 r. - 855 1953 r. — 1250
1951 r. — 670 1954 r. - 690
1952 r. — 1100

Wzrost długości pomostów i mol w portach oraz przystaniach MW (w mb)
1951 r. — 1360 1953 r. - 980
1952 r. — 1965 1954 r. — 720
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Wzrost kubatury robót czerpalnych w portach i przystaniach MW (w tys. m3)
1951 r. — 20 1953 r. — 500
1952 r. — 285 1954 r. — 220

Przestawione powyżej zestawienie prac portowych obrazują dynamikę rozwoju podstawowych dla 
funkcjonowania MW urządzeń. Znaczny wpfyw na wykonanie tych zadań miaty przyjmowane wówczas plany 
rozwoju Marynarki Wojennej. Od nich właśnie głównie zależała rozbudowa portu Hel. zabudowa basenu nr 8 
w Gdyni i budowa portu w Dziwnowie. Prowadzone prace portowe wymagały znacznych wydatków 
finansowych. Większość tych wydatków mieściła się w budżecie Marynarki Wojennej.

Ogółem na prace hydrotechniczne wykonywane przez Ministerstwo Żeglugi dla potrzeb Marynarki 
Wojennej wydatkowano:

Wydatki ministerstwa żeglugi na prace 
hydrotechniczne dla Marynarki Wojennej

Tabela 3

Rok budżetowy
Suma wydatków 

na porty wojenne 
w min zl.

Ogólne wydatki Min. Żeglugi 
na prace portowe w tym czasie 

w min zł.

Stosunek % wydatków na porty wojenne 
do ogólnych wydatków Min. Żeglugi 

na rozbudowę portów

1951 6 598 1%
1952 33 452 7.2%
1953 71 627 1 1.3%
1954 45 598 7.6%
1955 40 576 7.0%
1956 38 570 6.8%

Razem: 223 ________________ 3421 6.9%

Widzimy więc, ze mimo znacznego wzrostu wydatków wydatków na rozwój portów wojennych na po
czątku planu 6-letniego, po 1953 r. następuje zmniejszenie wysokości tych wydatków. W 1956 roku ze 
względu na brak kredytów zaniechano prowadzenia prac hydrotechnicznych w porcie Dziwnów, gdzie 
poprzednio wydatkowano około 70.000.000 zł.

W ramach prowadzonych prac Marynarka Wojenna w latach 1950 — 1956 uzyskała znaczny przyrost 
nabrzeży oraz akwenów portów, które umożliwiły postój własnych i sojuszniczych okrętów.

FORTYFIKACJE STAŁE I POLOWE

Dla obrony wybrzeża morskiego niezbędne było posiadanie przez Marynarkę Wojenną szeregu obiektów 
fortyfikacyjnych (SO dla artylerii nadbrzeżnej i stanowiska dowodzenia oraz schrony dla ludzi).

Budowę stanowisk dla baterii artylerii nadbrzeżnej (BAS) rozpoczęto już w 194732 roku. Pracami związa
nymi z budową stanowisk ogniowych dla BAS i stanowisk dowodzenia kierowało Szefostwo Inżynierii 
Marynarki Wojennej. Bezpośrednio zarządzały tymi pracami specjalnie powołane w latach 1949 i 1950 oraz 
w 1954 r. kierownictwa robót fortyfikacyjnych MW (od 1950 r. kierownictwa robót MW). Prace budowlane 
wykonywane były przez saperów marynarki wojennej oraz żołnierzy 5 i 9 batalionów budowlanych. Część 
prac wykonywali również głównie w 1949 r. saperzy wojsk lądowych i 3 bpm.

Zatrudnieni na budowach saperzy z batalionu i kompanii saperów marynarki wojennej oraz żołnierze 9 bata
lionu budowlanego pracowali po 5 dni w tygodniu, w każdym dniu po 8 godzin. Żołnierze 9 batalionu budowlane
go otrzymywali za wykonywaną pracę wynagrodzenie w wysokości około 1000 zł. miesięcznie. Saperzy z bata
lionu i kompanii saperów MW wynagrodzenia za pracę nie dostawali — w ten sposób powstawały w Szefostwie 
Inżynierii MW oszczędności, które Marynarka Wojenna mogła wykorzystywać na zakup materiałów budowla
nych. W 1953 roku oszczędności Szefostwa Inżynierii MW z tego tytułu wynosiły 3.933.000 zł.

Zasadniczymi obiektami fortyfikacyjnymi budowanymi w latach 1949—1956 były stanowiska dla baterii 
artylerii nadbrzeżnej. Przy ich budowie zuzyto najwięcej materiałów i przepracowano najwięcej roboczogo- 
dzin. O rozmiarach tych prac najlepiej mówią przykłady. W 1952 roku wybudowane zostały obiekty o łącznej 
kubaturze żelbetonu 15413 m3. Na jeden m3 żelbetonu zużywano wówczas 400 kg cementu, 1,1 m3 żwiru 
i 95 kg żelaza. Stąd w 1952 roku zużyto 6115 ton cementu, 16950 m3 żwiru i 1.464 ton żelaza. Na 
wybudowanie jednego stanowiska dla działa 130 mm zużyto 1215 m3 żelbetonu, a czterech odkrytych 
stanowisk dla armat plot. 37 mm — 450 m3 żelbetonu.

W interesującym nas okresie zbudowano 32 stanowiska dla dział 130 mm. Według obowiązujących norm 
zużyto do ich budowy łącznie 58520 m3 żelbetonu, przeznaczając na to 23408 ton cementu, około 5559 ton 
żelaza i prawie 60 000 m3 żwiru.
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Do prac fortyfikacyjnych, których większość wykonywano ręcznie, trzeba było zatrudnić kilkuset saperów 
i żołnierzy batalionów budowlanych. W pracach specjalnych wykonywanych dla potrzeb marynarki wojennej 
uczestniczyły:

— w 1947 r. —4 kompanie saperów marynarki wojennej po około 80 ludzi każda;
— w 1948 r. —4 kompanie saperów marynarki wojennej po około 80 ludzi każda;
— w 1949 r. —4 kompanie saperów MW oraz 3 kompanie saperów z 5 pułku i kierownictwo robót fortyfika

cyjnych;
— w 1950 r. —4 kompanie saperów MW oraz 2 kompanie po 100 ludzi z batalionu budowlanego i 1 kie

rownictwo robót MW;
— w 1951 r. —4 kompanie saperów MW oraz 3 kompanie z batalionu budowlanego i 2 kierownictwa robót MW;
— w 1952 r. —4 kompanie saperów MW oraz 3 kompanie z batalionu budowlanego i 2 kierownictwa robót MW;
— w 1953 r. —4 kompanie saperów MW oraz 4 kompanie z batalionu budowlanego i 2 kierownictwa 

robót MW.

Podobne nasilenie prac było również w latach następnych. Łącznie średnio w każdym roku przy pracach 
fortyfikacyjnych w Marynarce Wojennej było zatrudnionych do 1951 roku około 600 osób, a w latach na
stępnych 600-800 osób.

Obok obiektów fortyfikacji stałej, budowanych przez organiczne jednostki marynarki wojennej, powstały 
również w tamtych latach obiekty fortyfikacji polowych, które służyły obronie stanowisk artylerii nadbrze
żnej i dogodnych do desantowania wojsk odcinków wybrzeża. Obiekty te, o czym szerzej powiedziano 
wcześniej, wykonywali głównie żołnierze brygad przeciwdesantowych OW-II (POW).

Na podstawie dyrektywy ministra obrony narodowej 00011/Oper, z 21.01.1953 r. Marynarka Wojenna 
otrzymała zadanie zbudowania własnymi siłami kompanijnego rejonu umocnionego typu potowego wokół 
11 BAS w Redłowie oraz kierowania pracami przy budowie batalionowego rejonu umocnionego typu poto
wego w rejonie 13 BAS na Helu, wykonywanymi przez żołnierzy przydzielonych z OW-II.

Oficerowie Szefostwa Inżynierii Marynarki Wojennej uczestniczyli w planowaniu i wytyczaniu w terenie 
miejsc na rozmieszczenie KRU i BRU budowanych w rejonach BAS przez brygady przeciwdesantowe 
OW-II na całym wybrzeżu.

Wykonanie tych prac wymagało znacznych nakładów materialnych i dużego wysiłku ludzkiego.
Utrzymujące się napięcie w sytuacji międzynarodowej, zimna wojna i wojna w Korei zmuszały nasz kraj 

do poniesienia tego rodzaju wydatków i zbudowania w przeciągu trzech lat dziewięciu batalionowych 
i sześciu kompanijnych rejonów umocnionych. Bezpośredni udział Marynarki Wojennej dotyczył budowy 
po jednym z każdego rodzaju umocnień polowych.

Budowę KRU Redłowo rozpoczęto w 1952 roku, a ukończono w 1954 roku. Prace wykonano siłami 
kompanii szkolnej batalionu saperów marynarki wojennej w liczbie 45 ludzi, w ramach zajęć praktycznych 
z fortyfikacji polowych. Pracami kompanii kierował jej dowódca por. Józef Walocha, a nadzór sprawował 
kpt. Bogusław Kordecki z Szefostwa Inżynierii MW. W 1954 roku do prac tych zatrudniano również saperów 
z 3 batalionu piechoty morskiej.

Zasadnicze prace przy rozbudowie wewnętrznego rejonu obrony 11 BAS zajęły w 1953 roku 4 000 dni 
roboczych, a prace wstępne prowadzone w 1952 roku trwały przez 3530 dni roboczych. Łącznie przy urzą
dzeniu KRU Redłowo przepracowano 9859 dni roboczych.

W czasie trzech lat wykonano: 3.411 mb rowów strzeleckich i łączących, obudowanych faszyną i pły
tami betonowymi, 30 stanowisk ogniowych ckm, 33 stanowiska dla rkm oraz 14 schronów typu lekkiego 
i 22 schrony przedpiersiowe dla ludzi. Do wykonania tych prac zużyto: 76,6 ton cementu, 78 m3 desek, 
125 m3 faszyny, 37,3 m3 żerdzi, 17,5 ton drutu, 125 m3 żwiru, 310 kg gwoździ i 14,5 ton prętów żelaznch. 
Do wyłożenia rowów strzeleckich i zbudowania schronów oraz stanowisk ogniowych zużyto 11000 płyt 
żelbetowych bocznych i 2000 płyt żelbetowych górnych. Wykonanie 1 mb rowu ciągłego wymagało 0,82 
dnia roboczego, a wykonanie SO dla ckm — 5,40 dpi roboczych.

Najważniejszym obiektem fortyfikacji polowych na wybrzeżu był batalionowy rejon umocniony (BRU) 
nr 2 w rejonie 13 BAS33, Był to najlepszy BRU, na wzór którego prowadzono prace przy innych tego rodzaju 
obiektach. Prace inżynieryjno-budowlane przy budowie BRU nr 2 rozpoczęto 15 maja 1953 roku i zakończo
no w zasadzie 20 stycznia 1954 roku.

Prace przebiegały zbyt wolno, czego powodem był ciągły brak ludzi. Wykonywali je żołnierze 5 brygady 
przeciwdesantowej. Ich liczba średnio miesięcznie od maja do września nie przekraczała 200 osób. W na
stępnym okresie od października 1953 do stycznia 1954 roku pracowało około 350 ludzi w każdym 
miesiącu.

Rowy strzeleckie posiadały głębokość do 1,5 m i były obłożone po bokach płytami żelbetowymi.
Stanowiska ogniowe dla ckm i rkm były zbudowane z cylindrów żelbetowych lub kopuł żelbetowych.
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Stanowiska ogniowe dla dział i moździerzy wybudowane byty z płyt żelbetowych i składały się z dziato- 
bitni, dwóch schronów i nisz amunicyjnych.

W trakcie budowy BRU nr 2 wykonano m.in. następujące prace:
— przewieziono do rejonu budowy 10 200 ton materiałów;
— przewieziono w rejonie budowy 7.300 ton materiałów;
— zbudowano 14 200 mb rowów ciągłych.

Wykonanie tych prac wymagało znacznego wysiłku organizacyjnego ze strony Szefostwa Inżynierii 
Marynarki Wojennej, które obok wykonywania planów budowy i sprawowania nadzoru, organizowało prze
wóz materiałów oraz dostarczanie ich do miejsc pracy.

Organizując budowę fortyfikacji stałych, Szefostwo Inżynierii MW mogło wydzielić tylko część ludzi 
i sprzętu do budowy foretyfikacji polowych na wybrzeżu. Stąd też udział Marynarki Wojennej w budowie 
fortyfikacji polowych był niewielki. Natomiast w budowę umocnień stałych, Marynarka Wojenna wniosła 
w tamtych latach w porównaniu do innych rodzajów wojsk najbardziej znaczący wkład.

Własnymi siłami zostały zbudowane obiekty fortyfikacyjne dla ośmiu baterii artylerii nadbrzeżnej 130 mm, 
jednej baterii 152 mm i dwóch baterii 100 mm.

Na prace te i zakupy potrzebnych materiałów budowlanych Szefostwo Inżynierii MW zużyło kredyty 
w wysokości:

— 1951 rok — 6.868.000 zł
— 1952 rok — 10.926.078 zł
— 1953 rok — 11.126.106 zł
— 1954 rok — 23.707.200 zł
Zbudowane w latach 1949—1956 obiekty fortyfikacji stałej miały duże znaczenie dla obronności kraju. 

Mniejszą wartość przedstawiały obiekty fortyfikacji polowych. Łącznie jednak, z uwagi na skomplikowaną 
sytuację polityczno-militarną prowadzenie tych prac było konieczne, choć pochłonęły one znaczną ilość 
materiałów budowlanych.

CAW prot 46!) 5/ I 351 s 12 13
CAW prot 1394/68 I 969 s Z 8 prol 465/57 t 1586 s 29 AMW sygn 231 8 s 17
CAW prot 46.5/57 I 1586 s 29 AMW sygn 207 1 s 85
CAW prot 1394/69 I .38 s 90: prot 465/57. t 1345 s 28
CAW prot 7 73 I 4 s 274
AMW. sygn 1324/56 I t s 12: CAW. prot 1394 68. ! 621. s 69
AMW sygn 1324 • 56 I 8. a 152
CAW prot 465 !>/ I 84 s 86 96

' CAW prot 1394 68 I 379 S 44 45 prol 7 73 I 4 s 274
Dziennik Ustaw RP nr 13. po/ Z5 z 1949 i AMW sygn 1.324 I 7 s 122
CAW piot 465'5/ I 84 s 1 7
CAW prot 46.5 5/ I 351 s 12 i ’ 84 s 98 prol 1394 68 I 383 s 1 11 t 384 s I 9 t 425 s 121
CAW prot 1394/68 1 385 s 101 Pismo szcla Sztabu Gon WP nr 01282 III z 55 1951 do kontradmirała CZC ROKOWA

• CAW prot 1394/68 I 628. CAW prol 1394 68 I 621 s 48 51 i 101 oraz prol 464 l 38 CAW prol 1394/68 I 408. s 57
AMW sygn 70/ I 13 s 46 50

■ CAW prol 1394968 I 425 s 192
AMW sygn Z07 t 13 s 90
AMW sygn 70/ 1 13 s 5

• AMW sygn 207 2 s 563
CAW prol 1544 73 I 1926 Etaty CAW prot 1394 68. t 385 S 79
AMW sygn 207 3 s 144 AMW sygn 20/ 3. s 89
CAW prot 1394/68 I 385 s 9/ 101
AMW sygn /()//13 s 115 117 W konferencji lej strony Marynarki Wojennej uczestniczyli kontradmirał A WINOGRADÓW, kmdr S MALKO kmdr 

J WIŚNIEWSKI. kmdr SIDOR-KIN i por II UBA przedstawiciel Sztabu Generalnego WP
AMW sygn 2026 60 t 8 s 1/ 28
AMW sygn 3533/Z5 I 123 s li dalsze Meldunki o stanie bojowym jednostek MW / I I 56 i 1 1 56

• CAW prot 1394/68 i 967 s 43 Na całość prac Gdański Urząd Morski przewidywał wydatkować w 1950 r 110 min zł. w 1951 120 rnln zł i 1952 roku -
100 min zl Łącznic w lalach 1950 -53 zamierzano wydać na budowę basenu nr 10 480 min zł (pieniądze z 1949 roku) CAW prot ’465'5Z t 1606 s 16

AMW. sygn. 1675/22 t 59. S 133
- AMW sygn 1997/59. I 28 s 197 sygn 2247/61. I. 9. s 1. 43. 52. 109 112 i 179 CAW j)rol. 1394/68. I 425 s 254

1 AMW. sygn 707/13. s 115. Wówczas tez przedstawiciele Marynarki Wojennej wysunęli najbardziej nierealny wniosek zamknięcia całkowicie dla celów
handlowych portu w Gdyni. Tamże s 117.

AMW sygn 1675/39 I 22 s 133 asygn 2241/61 I 9 s 42 i 49
AMW sygn 1997/59 t 29 AMW sygn 19/9. 59 I 28 s 84 86
CAW prol 1394/68. I 380 s 1 W dniu 13 5 1947 rok wybrano miejscę pod budowę 4 działowej 130 mm balem artylerii nadbrzeżnej w Redłowie a w dniu

196 1948 miejsce dla podobnej baterii na cyplu Helu CAW prot 1394/68. I 381 s 1
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Doc.drhab. ZBIGNIEW MACHALIŃSKI

ZYGMUNT BRYNK (1872—1943)

U
RODZIŁ się Zygmunt Brynk 13 kwietnia 1872 roku w Mogilowie na Podolu, jako syn Kazimierza 
matematyka z zawodu i Zofii z domu Brynk, Wcześnie straci! rodziców, wówczas opiekował się 
nim jego stryjeczny brat późniejszy generał-lejtnant i zarazem główny Inspektor Artylerii Morskiej 
w Rosji — Antoni Brynk1. Po ukończeniu w roku 1890 sześciu klas gimnazjum w Petersburgu zdał egzamin 

konkursowy i został przyjęty do Morskiej Szkoły Inżynieryjnej w Kronsztadzie na Wydział Budowy Okrętów. 
Wybrał więc Zygmunt tą samą szkołę co starszy od niego o 22 lata Antoni Brynk. Uczelnię tę ukończył 
z dyplomem młodszego inżyniera mechanika 15 września 1894 roku2. Bezpośrednio po urlopie wypoczynko
wym przystępuje do dalszej nauki w tzw. oficerskich klasach mechaniczno-torpedowych. Następnie zostaje 
skierowany do floty, pierwszy etatowy przydział w karierze morskiej odbył w latach 1895—1896 na kano- 
nierce „Groziaszczyj11. Odbył na niej szereg rejsów zagranicznych m.in. na Morzu Śródziemnym. 6 grudnia 
1898 roku został wyznaczony pomocnikiem starszego inżyniera mechanika.

Pomyślne wyniki pierwszego etapu służby skłoniły Z. Brynka do kontynuowania dalszych studiów wo- 
jenno-morskich. Nie bez znaczenia w otrzymaniu skierowania dla młodego oficera miało wsparcie Antoniego 
Brynka wówczas już profesora Michajłowskiej Akademii Artyleryjskiej. Akademię Morską w Petersburgu 
ukończył w 1900 roku. Pod koniec 1900 został wydelegowany do Filadelfii (USA) jako członek komisji nad
zorującej budowę pancernika „Retwizan" o wyporności 12,7 tys. ton. Pobyt w Stanach Zjednoczonych miał 
istotne znaczenie dla jego kariery w początkach II Rzeczypospolitej kiedy to został wydelegowany do Wa
szyngtonu jako pierwszy polski attache morski.

W inauguracyjnym rejsie „Retwizana" z Filadelfii do Petersburga Brynk sprawował funkcję starszego 
inżyniera mechanika. Również w kolejnym rejsie tego pancernika na Daleki Wschód do Japonii i Wlady- 
wostoku pełnił tę funkcję. Następnym okrętem na którym pływał w charakterze starszego inżyniera mecha
nika był pancernik „Gieorgij Pobiedonosiec". Na okręcie tym pływał aż osiem lat (1904—1912), głównie 
po wodach Morza Czarnego i Morza Śródziemnego. W krótkich odstępach czasu awansował najpierw 
1 stycznia 1905 roku na kapitana i następnie 6 grudnia 1906 roku na podpułkownika. „Gieorgij Pobiedono
siec" bazował w Sewastopolu. W czasie przerw w pływaniach w latach 1907 —1912 Brynk był jednocześnie 
wykładowcą w Czarnomorskiej Szkole w tym mieście.

W Sewastopolu Z. Brynk zawarł związek małżeński z Heleną Rakowską. Z małżeństwa tego urodziło się 
troje dzieci: córka Halina urodzona 9 grudnia 1904 roku, syn Jerzy urodzony 4 stycznia 1907 roku i córka 
Wanda urodzona 2 grudnia 1915 roku. Rodzina Brynków aż do wyjazdu w roku 1919 do Polski mieszkała 
nieprzerwanie w Sewastopolu.

Klęska floty rosyjskiej w bitwie pod Cuszimą spowodowała formalny szok w Petersburgu. Zaczęto się 
zastanawiać nad przyczynami tej katastrofy. Podejmowano różne kroki aby zmazać hańbę i nie dopuścić 
do jej powtórzenia. Między innymi wyasygnowano poważne środki finansowe na unowocześnienie floty. 
Upatrując jedną z podstawowych przyczyn niepowodzenia w przestarzałych rozwiązaniach konstrukcyjnych 
w stosunku do okrętów japońskich, zarówno w stoczniach krajowych jak i poza granicami Rosji zamówiono 
i przystąpiono do budowy nowoczesnych okrętów. W skład komisji nadzorczej dla budowy drednotów wszedł 
również Brynk. W latach 1912—1919 na terenie stoczni w Nikołajewie jako starszy inspektor czuwał nad 
montażem turbin parowych oraz przyjmował zamówienia z tego zakresu prac zleconych przez Ministerstwo
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Marynarki podwykonawcom angielskim3. Z racji pełnionych obowiązków wyjeżdżał kilkakrotnie do Wielkiej 
Brytanii. Na tym stanowisku 22 marca 1915 roku awansował na pułkownika.

W czasie pierwszej wojny światowej w latach 1915—1917 służył początkowo na prototypowym drednocie 
„Impieratrica Marija" jako starszy inżynier mechanik odbywając rejsy bojowe po Morzu Czarnym. Następnie 
jako „flagmański inżynier mechanik na dywizji pancerników Morza Czarnego''.

W czasie budowy okrętów w Nikołajewie i później we flocie czarnomorskiej miał możliwość bliższego 
poznania późniejszego szefa DSM wiceadmirała Kazimierza Porębskiego.

W połowie 1917 roku mianowano Brynka prezesem komisji budowy okrętów „dla Morza Czarnego na 
fabrykach w Nikołajewie". Pod koniec tego roku 25 grudnia awansował na generała majora. Kończy służbę 
w marynarce wojennej na terenie dawnego cesarstwa rosyjskiego w pierwszej połowie 1918 roku jako szef 
Działu Technicznego w sztabie dowódcy floty czarnomorskiej w Sewastopolu.

Pod koniec wojny podejmuje aktywną działalność w Związku Wojskowych Polaków w Sewastopolu. Od 
20 kwietnia 1917 roku do 25 maja 1918 (do likwidacji) był członkiem zarządu tego związku. Również na 
terenie Sewastopola wchodził w skład Rady do Spraw Polskich. Działał w tej organizacji do 14 kwietnia 1919 
roku kiedy to wyjechał do kraju rodzinnego. Za działalność w polskich organizacjach na terenie Sewastopola 
został odznaczony Krzyżem Walecznych.

W okresie służby w rosyjskiej marynarce wojennej był wielokrotnie odznaczony m. in. Orderem Świętego 
Włodzimierza z mieczami 4 klasy, Orderem Świętej Anny 2 i 3 klasy oraz orderem Świętego Stanisława 2 i 3 
klasy.

Droga do Polski rodziny Brynków wiodła na statku'„Mieczta" z Sewastopola do Konstancy a następnie 
koleją do Warszawy.

Do Wojska Polskiego wstąpił 20 maja 1919 roku z przydziałem do Departamentu Spraw Morskich 
w stopniu pułkownika marynarki. Szef DSM Kazimierz Porębski wydelegował go już 28 maja 1919 roku 
do Paryża gdzie działał w tamtejszej misji morskiej przy Poselstwie Polskim. 4 lipca oddelegowany do War
szawy, przez miesiąc przebywał w DSM. 5 sierpnia 1919 roku został mianowany attache wojskowym i mor
skim przy Poselstwie Polskim w Waszyngtonie. Gwoli kronikarskiej ścisłości trzeba zaznaczyć, że był on 
pierwszym polskim attache wojskowym i morskim w USA. Przebywał na tym stanowisku do października 
1920 roku. Z akt Poselstwa Polskiego wynika, iż w Waszyngtonie zjawił się w październiku 1919 roku. 
Placówka ta obok poselstwa w Londynie i Paryżu odgrywała zasadniczą rolę w polskich kontaktach dyplo
matycznych pierwszych lat II Rzeczypospolitej.

Stopień generała podporucznika marynarki przyznano Brynkowi z dniem 15 sierpnia 1919 roku.
Zakres czynności Brynka był dosyć rozległy, z korespondencji z MSZ i DSM wynika, iż zajmował się on 

możliwościami zakupu przez Polskę w USA. okrętów niemieckich pochodzących z tzw. zdobyczy wojennej, 
sprawą ewakuacji transportem morskim polskiej Dywizji Syberyjskiej z terytorium Rosji, możliwościami 
inwestycyjnymi kapitału amerykańskiego w Gdańsku, pisał również raporty o stanie i perespektywach 
marynarki wojennej i handlowej USA jak i przemysłu stoczniowego tego kraju 4

Bezwzględnie jednak najwięcej czasu i wysiłku poświęcał attache wojskowy i morski sprawom Towa
rzystwa Polsko-Amerykańskiej Żeglugi Morskiej S.A. w Nowym Jorku (Polish American Navigation Corpo
ration). Spółka ta powstała w kwietniu 1919 roku. Kapitał zakładowy pochodził z drobnych udziałów wielu 
tysięcy przedstawicieli miejscowej Polonii. Powstanie i krótka działalność TPAŻM stanowi niezwykle intere
sujący przyczynek rozwoju myśli morskiej Rzeczypospolitej jak i zaangażowaniu szeregowych przedstawicieli 
Polonii amerykańskiej w dzieło stworzenia polskiej floty morskiej. Na przykładzie tej spółki jak w soczewce 
odbijają się głęboko patriotyczne postawy wielu Amerykanów polskiego pochodzenia i z drugiej strony 
manipulowanie nimi i ich pieniędzmi przez część zarządu tego Towarzystwa. Dla pozyskania akcjonariuszy 
zarząd spółki zorganizował szeroką akcję propagandową w gazetach i czasopismach polonijnych, organi
zowano specjalne wiece i mitingi w większych skupiskach Polaków, amerykańskich. Wynajęto również dużą 
ilość agentów będących na prowizji, ci którzy osiągali najlepsze wyniki otrzymali specjalne premie i nagrody 
rzeczowe. Brynk również, szczególnie po ustąpieniu z funkcji attache wojskowego i morskiego w dobrej 
wierze uczestniczył w tej akcji, przemawiając na wiecach i mitingach.

Sprawa powstania polskiej floty handlowej na przełomie 1919/1920 roku w poczynaniach DSM koordy
nującego całą politykę morską II Rzeczypospolitej była wówczas mocno podkreślana. Porębski nie widział 
w tym okresie realnych możliwości zorganizowania marynarki handlowej w oparciu o kapitały krajowe za
równo państwowe jak i prywatne. Inicjatywa Polonii amerykańskiej była więc bardzo na rękę Departamen
towi. Prężne i energiczne działania zarówno na terenie amerykańskim jak i w Warszawie prezesa TPAŻM 
Tadeusza Nilewicza5 wzbudziły nadzieję na rychłe powstanie krajowego tonażu handlowego. Porębski sprzy
jał tym inicjatywom, podobnie jak MPiH i w ogóle ówczesny rząd polski. Aby wywierać wpływ i mieć kontrolę 
nad tymi działaniami na terenie USA, wysyła Porębski Brynka do Waszyngtonu i jest to właściwie jego 
główne zadanie jako attache wojskowego i morskiego. Brynk obok kontradmirała Michała Borowskiego jest 
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tym człowiekiem w ekipie Porębskiego który zna stosunki amerykańskie, jest dobrze przygotowany mery
torycznie zna dobrze język angielski, francuski i rosyjski, mógł więc spełnić pokładane w nim nadzieje.

Sytuację jaką zastał Brynk na terenie amerykańskim nie była z punktu widzenia DSM najlepsza. TPAŻM 
już istniało, nie można było mieć wpływu na skład zarządu, który nie stanowił monolitu, istniały w nim roz- 
dźwięki, współpraca z Poselstwem Polskim w Waszyngtonie nie układała się również najlepiej. Generalnie 
poseł R.P. książę Kazimierz Lubomirski odnosił się do ideii powstania floty polskiej przy pomocy kapitału 
Polonii amerykańskiej nieufnie i z rezerwą.

Brynk po przyjeździe nawiązuje natychmiast kontakt z Niklewiczem i starał się realizować instrukcje 
jakie otrzymał od Porębskiego, współpraca tych dwojga ludzi wierzących i mających nadzieję, że podjęta 
myśl zakończy się sukcesem układała się dobrze.

3 listopada 1919 roku Niklewicz pisał do Brynka: „zawiadamiając pana Generała, że poświęcenie 
pierwszego okrętu naszego Towarzystwa „Kościuszko" odbędzie się w Nowym Jorku dnia 8-go b.m., mam 
honor zwrócić się do Niego z prośbą być Ojcem Chrzestnym tego okrętu"6.

Do kwietnia 1920 roku Towarzystwo kupiło następne statki towarowe „Kościuszko", „Wisła", „Warszawa", 
„Poznań", „Kraków", „Pułaski" i towarowo-pasażerski statek „Gdańsk". Jednostki te miały być przeznaczone 
do obsługi polskiego handlu zagranicznego i ruchu emigracyjnego na trasie Gdańsk—Nowy Jork. Pływały 
pod banderą amerykańską, istniały projekty przekazania połowy akcji rządowi w Warszawie i podniesienia 
bandery polskiej. Podstawowym warunkiem utrzymania Towarzystwa było zapewnienie mu ładunków ze stro
ny rządu polskiego. Eksport polski w tym czasie był jednak bardzo nikły a przechwytywanie amerykańskich 
transportów artykułów żywnościowych i innych kierowanych do Polski przez Gdańsk bardzo utrudnione 
ze względu na ostrą walkę konkurencyjną na amerykańskim rynku frachtowym. Sytuacja TPAŻM od samego 
początku jego istnienia nie była więc najlepsza.

W aktach Ambasady Polskiej w Waszyngtonie zachowała się duża ilość telegramów Nilewicza do Brynka, 
Niklewicza do Porębskiego, Brynka do Porębskiego i odwrotnie które oddają tę dramatyczną walkę o ładunki dla 
TPAŻM. Zabiegi te kończyły się niepowodzeniem zarówno na rynku amerykańskim jak i polskim. Podjęte próby 
przechwytywania ładunków kierowanych do innych państw z USA również nie dały rezultatów7.

Oferty składane przez Niklewicza na ręce posła RP K. Lubomirskiego przyjmowane były przez tego ostatnie
go z dużą rezerwą. Nie zawsze kierowano je do Warszawy. W tej sytuacji posiłkował się on Brynkiem prosząc 
„P. Generała o przesłanie pism do DSM“8. W wypadku braku odpowiedzi ze strony Poselstwa również zwracano 
się o pośrednictwo do attache morskiego. W jednym z tego rodzaju pism Nilewicz pisał: „Prosimy p. Generała 
o jak najwspanialszą odpowiedź gdyż nie otrzymawszy dotychczas od Poselstwa żadnej odpowiedzi na naszą 
propozycję zmuszeni jesteśmy wybierać inne drogi by okrętom naszym zapewnić tonaż ...“9.

TPAŻM jedyny ratunek przed ogłoszeniem upadłości na początku 1920 roku widziało w przejęciu co naj
mniej 50% akcji przez rząd polski a tym samym większego zainteresowania Warszawy dalszymi losami spółki. 
Zainteresowanie to miało się przejawiać jak już wyżej wspomniałem w monopolu na przewozy ładunków polskie
go handlu zagranicznego. Presja MSZ spowodowała, że 5 lutego 1920 roku w siedzibie Poselstwa odbyło się 
zebranie z udziałem K. Lubomirskiego, Z. Brynka, Delegata Rządu do spraw Aprowizacji Stanisława Arcta 
i T. Niklewicza w kwestii dalszej przyszłości TPAŻM. Zebrani postanowili wówczas że „udział rządu polskiego 
w TPAŻM może nastąpić jedynie na podstawie zapewnienia rządowi przeważającego wpływu na bieg interesów, 
a więc odpowiedniego udziału w zarządzie Towarzystwa i odpowiedniej liczby głosów w zgromadzeniu ogólnym 
jak również możliwości wykupienia części akcji. Zastrzegano sobie również zmiany w składzie zarządu i miano
wanie dwóch z pośród pięciu dyrektorów a po trzech miesiącach trzeciego dyrektora"10.

Wspólna akcja Niklewicza i Brynka na terenie amerykańskim i Porębskiego w Warszawie doprowadziła 
do chwilowego sukcesu 30 czerwca 1920 roku została podpisana umowa między rządem polskim a TPAŻM. 
„Towarzystwo zobowiązało się załatwić przewozy rządowe po cenie o 5% niższej od cen rynkowych, jak również 
oddanie swoich okrętów na liniach i dla rejsów na żądanie. Rządu Polskiego na tych samych warunkach. Skarb 
Polski zobowiązał się oddać Towarzystwu pierwszeństwo przy zleceniach transportowych"11.

Umowę tę przyjęto po dwukrotnych długotrwałych dyskusjach w Komitecie Ekonomicznym Ministrów12. 
Za wykonanie tej umowy Porębski na rynku amerykańskim z ramienia DSM czynił odpowiedzialnyń Brynka, 
prosząc jednocześnie wszystkie instytucje polskie i osoby aby „we wszystkich sprawach transportów mor
skich do USA komunikowały się z gen. Brynkiem"13. Jednocześnie zobowiązał Brynka w imieniu MSWojsk. 
do „porozumienia się co do wykonania umowy z poselstwem (w Waszynngtonie — Z. M.) i innymi 
przedstawicielami rządu polskiego w USA"14.

Zgodnie z tą umową TPAŻM powiększyło się ilość akcji do 15 tys. sztuk z czego 10 tys. chciano bez
płatnie przekazać na własność rządu polskiego. Zamiar ten był jednak trudny do przeprowadzenia z punktu 
widzenia istniejących w USA przepisów prawnych na co zwracał uwagę Brynk depeszując do MSWojsk., 
iż „prawo amerykańskie zabrania w ogóle wydania więcej niż połowę zwyczajnych akcji amerykańskich 
towarzystw w obce ręce a zwłaszcza darmo. Proszę upoważnić mnie i radcę Gliwca rozbić umowę żegluga
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— Niklewicz na dwie oddzielne umowy które razem stanowić będą całość z poprzednią umową. Dla uni
knięcia zarzutu otrzymania akcji darmo wskazane jest oddać Towarzystwu w zamian akcje jako aportu 
rządu, prawa linii Gdańsk-Baltimore zarejestrowanej lecz nie funcjonującej i nie posiadającej żadnych ka
pitałów. Proszę powiadomić admirała Porębskiego"13.

Trzeba w tym miejscu dodać, iż na terenie kraju brak było w roku 1920 polskiego prawodawstwa mor
skiego, utrudniało to nabywanie statków i rejestrację ich pod polską banderą16.

Trudno stwierdzić, czy Brynk wierzył w skuteczność podejmowanych akcji, w których sam aktywnie 
uczestniczył odnośnie ratowania TPAŻM, Jako attache morski niezwykle sumennie i lojalnie wykonywał 
polecenia Porębskiego wykazując przy tym wiele własnej inwencji.

Współpraca attache morskiego z posłem K, Lubomirskim w tym zakresie nie układała się najlepiej. Brynk 
i Porębski rozumieli konieczność powołania własnej floty handlowej, jako ludzie morza kierowali się nad
rzędnym interesem kraju nie wchodzili w często kontrowerysyjne sytuacje związane z tworzeniem tego To
warzystwa. Ponadto byli emocjonalnie związani z ideą posiadania statków pod polską banderą. K, Lubomirski 
był coraz większym sceptykiem, obawy jego co do stanu i przyszłości Towarzystwa były w pełni uzasadnio
ne. Charakteryzując TPAŻM w kwietniu 1920 roku depeszował do MSZ-tu, iż operuje ono „kapitałem ze
branym od wychodżctwa, założyciele nie wnieśli żadnego kapitału rozebrawszy między siebie 5000 zwy
czajnych akcji nie wpłaconych. Poselstwo mimo wszystkich wysiłków musiało się cofnąć od układów, gdyż 
35% przedsiębiorstwa należy do Braci Newelsonów, Żydów amerykańskich złej reputacji. Bilans wykazuje 
niedoborów pół miliona dolarów, koniuktura pogorszona, zyski małe, statki przepłacone"'

Zawarcie umowy przez rząd polski z TPAŻM ocenił bardzo krytycznie depeszując 5 sierpnia 1920 roku: „Moje 
stanowisko nie zmienione (...) Nie mogę przyjąć żadnej odpowiedzialności za skutki załatwienia tej sprawy 
w Warszawie wobec opinii Poselstwa. Wobec faktu dokonanego będę strzegł wykonania kontraktu"18.

Pod jednym dachem Poselstwa Polskiego funkcjonowały dwa stanowiska odnośnie TPAŻM. Poseł 
K. Lubomorski nie chciał brać odpowiedzialności za tryb załatwiania tej sprawy. Natomiast attache wojskowy 
i morski działał zgodnie z wytycznymi MSWojsk. popierał tę akcję. Ponadto jako człowiek morza nie mógł 
nie udzielić jej swojego poparcia widząc prawdopodobnie wiele słabych i kontrowersyjnych działań i roz
wiązań w tym zakresie: chciał jednak wierzyć że efekt końcowy będzie zgodny z interesami kraju. W re
zultacie tych kontrowersji doszło do poważnego rozdźwięku między K. Lubomirskim a Brynkiem. Ambasador 
zwrócił się do Naczelnego Dowództwa z żądaniem odwołania attache wojskowego i morskiego, jako powód 
podawał „rzekome jego nietaktowne politycznie odezwanie się o zamierzeniach Naczelnego Dowództwa"19 
Był to oczywiście powód formalny. Minister Spraw Wojskowych Kazimierz Sosnkowski wyszedł z założenia, 
iż nie może być kontrowersji służbowych między ambasadorami a attache wojskowym i morskim i stanął po 
stronie Lubomirskiego. W piśmie z dnia 15 września 1920 roku w niezwykle lakonicznej formie stwierdzał: 
„Zgodnie z decyzją Naczelnego Dowództwa i Ministerstwa Spraw Wojskowych Pan Admirał ma przekazać 
agendy attache wojskowego Kapitanowi Machowi i sam natychmiast wracać do Warszawy"20,

Bezpośredni przełożony Brynka szef DSM Kazimierz Porębski w piśmie do wiceministra Spraw Wojskowych 
nie podzielał stanowiska swojego resortu, stanął po stronie generała Brynka. „Od pierwszych dni — pisał — służ
bowej działalności gen. Brynka w Waszyngtonie, to jest od października roku przeszłego, zaznaczać się dało, 
z biegu znanych mi z urzędu spraw morskich, że Poseł zajął w tych sprawach stanowisko nieprzychylne do kie
runku obranego przez Departament (Spraw morskich — Z. M.), upoważniony do tego przez Ministra Spraw Woj
skowych, a które było obowiązującymi dla Gen. Brynka jako attache morskiego przy Poselstwie. Rozbieżność 
poglądu zachodziła nie na tle politycznym, co do którego kierunek bezwzględnie należał do Posła, lecz polegała 
na tym. że ks. Lubomirski sprzeciwił się idei zorganizowania rządowej linii żeglugi morskiej, którą to ideę przepro
wadzał Departament po uzgodnieniu zapewnienia przez Posła Amerykańskiego w Warszawie wszelkich ułat
wień bezpośrednio ze strony Urzędu Morskiego Stanów Zjednoczonych.

W przekonaniu słuszności swego zapatrywania się, które o ile nie byłoby zwalczane to dałoby nam 
od dawna do dyspozycji nizbędne statki morskie i oszczędziło państwu setki milionów. Departament odpo
wiednio dyrektywy fachowe .dawał gen. Brynkowi, który był obowiązany je przeprowadzić technicznie, 
zachowując stosunek podległości Posłowi jako reprezentantowi rządu"21.

Pismo to obrazuje nam atmosferę pracy w DSM. Wiceadmirał Porębski nawet po odwołaniu generała 
Brynka, lojalnie i odważnie zarazem broni go wobec władz zwierzchnich. Zarówno Porębski jak i Brynk 
mimo, iz ponoszą porażkę wykazali do końca wiele uporu i zdeterminowania w walce o stworzenie zaczątków 
polskiej floty handlowej.

Po przybyciu do Warszawy, Porębskiemu udaje się załatwić dla Brynka tzw. czasowy przydział do DSM 
„poza etatem" do czasu ukończenia przez niego prac nad zebranym materiałem technicznym. Formalnie 
pracował jeszcze w Departamencie od 1 listopada do 31 grudnia 1920 roku.

22 listopada 1 920 roku na własną prośbę został przeniesiony do Rezerwy Armii, jako generał brygady, 
w sierpniu 1922 roku zapis ten zmieniono stwierdzając, iż został przeniesiony „na własną prośbę 
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w stały stan spoczynku z prawem noszenia munduru z dniem 22 listopada 1920 roku w stopniu 
kontradmirała"22.

W styczniu 1921 roku Brynk z Rezerwy Armii będąc w stanie nieczynnym, w rozporządzeniu Szefa DSM, 
z inicjatywy tegoż został ponownie wysyłany do USA na stanowisko „inspektora okrętów" w TPAŻM co fa
ktycznie odpowiadało funckji dyrektora do spraw technicznych23. Zapewne zadecydowała tu pozytywna 
opinia o Brynku prezesa TPAŻM T. Niklewicza oraz fakt, iż szef DSM w dalszym ciągu miał nadzieję 
odbudowy zachwianej reputacji tej spółki amatorskiej, chciał więc mieć swojego człowieka który dalej 
realizowałby na gruncie amerykańskim politykę Departamentu, Brynk w czasie pobytu w Warszawie nie 
przestawał interesować się TPAŻM, do oddziału warszawskiego tego towarzystwa na jego nazwisko 
przychodziły depesze od Niklewicza, Generał prawdopodobnie poprzez Porębskiego starał się w dalszym 
ciągu zabiegać o poparcie rządu polskiego,

W lutym 1921 roku Zygmunt Brynk jest już w Nowym Jorku, Dla ratowania firmy brał udział w wiecach, 
w dużych skupiskach Polonii, przemawiał i agitował na rzecz wykupywania akcji TPAŻM. Los Towarzystw był 
już przesądzony, bankructwo zbliżało się milowymi krokami, nastąpiło ono na przełomie 1921/1922 roku.

Przyczyn tego krachu należy szukać zarówno w braku doświadczenia i co za tym idzie w nieumiejętnym 
prowadzeniu przedsiębiorstwa, jak i w splocie niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych głównie zaś 
w panującej w Polsce inflancji, która wykluczała pomoc rządu polskiego oraz w gwałtownym spadku frachtów 
na międzynarodowym rynku żeglugowym. Amerykański przemysłowiec polskiego pochodzenia Jan Smo
larski upadłość tę skwitował bardzo lapidarnie i trafnie zarazem: „Interes szedł póki sprzedawano akcje, skoro 
ten dochód się skończył kompania upadła". Z zasady z taką oceną można się zgodzić.

Drugi pobyt Brynka w USA trwał niecały rok. Można zadać pytanie, dlaczego wyjechał on powtórnie do Ame
ryki, w czasie pełnienia funkcji attache wojskowego i morskiego musiał przecież zdawać sobie sprawę z prawie 
beznadziejnej sytuacji TPAŻM. Motywów tego postępowania nie uda się do.końca rozwikłać. Niewątpliwy wpływ 
wywarł wiceadmirał Porębski, który chciał wierzyć, nie mając innych możliwości, w powstanie narodowej floty, 
w „spolszczenie" TPAŻM.

Epilog tego bankructwa w środowisku Polonii amerykańskiej był bardzo smutny. W aktach Ambasady RP 
w Waszyngtonie spotykamy wiele listów zawiedzionych Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy radzili się 
jak odzyskać stracone pieniądze. Ambasada polska była w takich sytuacjach bezradna.

Po prawie rocznym pobycie za oceanem Brynk w pierwszej połowie 1922 roku przybył do Warszawy, jak już 
zaznaczyłem został przeniesiony na własną prośbę w stan spoczynku jako kontradmirał, miał wówczas pięćdzie
siąt lat, był w pełni sił i nie chciał wieść życia młodego emeryta. W1922 roku nie podjął jeszcze pracy, czynił jed
nak starania aby znaleźć odpowiednią posadę. Od 1 stycznia 1923 roku został zatrudniony w Najwyższej Izbie 
Kontroli w charakterze pracownika kontraktowego z wynagrodzeniem według VI stopnia służbowego. Prezes 
NIK rozporządzeniem z dnia 29 stycznia 1923 r. mianował go radcą w VI stopniu służbowym, a następnie rozpo
rządzeniem z dnia 30 grudnia 1923 roku Naczelnikiem Wydziału Wojskowego w V stopniu służbowym24.

Rozporządzeniem z dnia 9 października 1924 roku prezes NIK zwolnił Z. Brynka z tego stanowiska 
z dniem 30 września 1924 roku. Na mocy umowy przyjęty ponownie 1 października na stanowisko naczelni
ka Wydziału Wojskowego ale jako pracownik kontraktowy z wynagrodzeniem według grupy V szczebla a25. 
Początkowo nominacja Brynka na stanowisko etatowe wynikała z mylnej interpretacji art. 25 ustawy emery
talnej26. Cała ta sprawa dotycząca zasad na jakich miał być zatrudniony była dla admirała dosyć przykra, 
nie wynikała z jego winy. Zatrudnienie na pełnym etacie spowodowało pewną nadpłatę poborów i koniecz
ność zwrotu dosyć dużej kwoty pieniędzy. Brynk dochodził swoich racji przed Najwyższym Trybunałem 
Administracyjnym. Mimo poparcia swojego pracodawcy, który faktycznie zawinił, wyrok był dla niego nie 
korzystny.

W Najwyższej Izbie Kontroli admirał nie stracił związku ze sprawami szeroko pojętej gospodarki morskiej. 
Między innymi nadzorował z ramienia NIK budowę portu gdyńskiego, często tam przyjeżdżał. W 1926 roku 
prowadził sprawę o rzekome nadużycia przy budowie portu gdyńskiego27.

Z największym jednak zainteresowaniem, śledził i nadzorował zarazem budowę tej części portu gdyń
skiego która przeznaczona była dla potrzeb marynarki wojennej. Praktycznie rzecz biorąc uczestniczył z ra
mienia NIK we wszystkich konferencjach organizowanych w ścisłym i kompetentnym gronie przez Mini
sterstwo Przemysłu i Handlu i Kierownictwo Marynarki Wojennej poświęconych budowie tej części portu. 
Głos Brynka jako przedstawiciela NIK-u bardzo się liczył. Na konferencjach tych przejawiał dużą akty
wność. Jako delegat NIK-u reprezentował interes skarbu państwa i niejednokrotnie krytycznie odnosił 
się do wykonawców i podwykonawców budowy portu. Nie szczędził również uwag krytycznych kierownictwu 
budowy portu gdyńskiego. Bywały wypadki, że admirał już po napisaniu protokołu zgłaszał na piśmie swoje 
zastrzeżenia z ramienia instytucji którą reprezentował. Taki sposób postępowania ugruntował jego silną 
pozycję w Najwyższej Izbie Kontroli. Informacje na temat tej działalności admirała są fragmentaryczne 
i rozproszone w różnych zespołach akt w Centralnym Archiwum Wojskowym28.
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W Wydziale Wojskowym pracował do 31 marca 1931 roku. Kończy pracę w NIK na stanowisku rzeczo
znawcy spraw morskich (1 kwietnia 1931 do 1 kwietnia 1933). Po czym przechodzi na emeryturę. Równo
legle z pracą w NIK od 1 kwietnia 1931 roku sprawował funkcję członka Zarządu Polskich Zakładów Opty
cznych Sp. Akc. w Warszawie, a od 1935 roku do września 1939 — prezesa29.

Zmarł 26 września 1943 roku w Milanówku pod Warszawą, pochowany na cmentarzu Powązkowskim.

' Antoni Brynk (1850—1925). Urodził się 1 marca na Wileńszczyźnie. W latach 1869—1872 uczęszczał do Morskiej Szkoły Inżynieryjnej w Kronsztadzie. Po 
jej ukończeniu awansował na konduktora (stopień przedoficerski) a rok później na miczmana. Następnie przez kilka lat odbywał staż na okrętach różnych typów. 
W latach 1877—1878 studiował w Michajłowskiej Akademii Artyleryjskiej w Petersburgu, którą ukończył z odznaczeniem Nazwisko jego zostało wyryte na marmu
rowej płycie akademii Jako wybitnie uzdolniony został skierowany do pracy w Obuchowskich Zakładach Zbrojeniowych, zajmował się tam projektowaniem 
i wdrażaniem do produkcji morskich dział artyleryjskich. Konstrukcje jego zdobyły sobie duże uznanie w gronie fachowców również poza granicami Rosji, szcze
gólnie projekt działa morskiego 6—1 /35 do wieży pancernej, które weszło na uzbrojenie floty w 1885 roku. W latach 1888—1893 był flagowym artylerzystą sztabu 
Dowódcy Eskadry Ćwiczebnej. Później powołano go na profesora w Michajłowskiej Akademii Artyleryjskiej gdzie prowadził zajęcia z balistyki prochów bezdymnych 
oraz projektowania pocisków i zapalników Trzeba w tym miejscu dodać, iż niezależnie od zajmowanych w latach następnych stanowisk pozostał przez 25 lat bez 
przerwy w Michajłowskiej Akademii W 1899 roku mianowano A Brynka zastępcą Głównego Inspektora Artylerii Morskiej, a w 1907 Głównym Inspektorem 
Artylerii Morskiej. Z racji pełnionej funkcji w Inspektoracie Artylerii Morskiej w latach 1902—1907 przewodniczył komisji morskich prób artyleryjskich oraz w 1908 
roku został członkiem Komitetu Artyleryjskiego Głównego Urzędu Artylerii.

Oprócz działalności typowo wojskowo dowódczej, ekspertyzowej, wynalazczej, projektowej i dydaktycznej zajmował się również pracą naukowo-wydawmczą 
Dwie z jego książek: Projektowanie dział i Balistyka wewnętrzna zostały przetłumaczone na język angielski, francuski i niemiecki

Dzięki dużym uzdolnieniom i pracowitości A Brynk szybko awansuje, w 1901 roku otrzymał stopień generała-majora. Pojawiły się jednak w tym czasie między 
innymi na łamach prasy protesty przeciwko zajmowaniu przez Polaków eksponowanych stanowisk w administracji państwowej a szczególnie w wojsku. Niektóre 
z tych ataków były wprost wymierzone w A Brynka Dalsza jego kariera mogła być zatrzymana Wniosek awansowy na generała lejtnanta przeleżał w Ministerstwie 
Marynarki kilka lat. dopiero mewzwykle energiczne starania Aleksandra Kryłowa — słynnego twórcy nauki o budowie okrętów spowodowały, iż A. Brynk awansował 
w 1909 roku na następny stopień generalski

W 1912 roku podał się do dymisji, będąc na emeryturze wojskowej został jednocześnie mianowany dyrektorem Fabryki Putiłowskiej w Petersburgu a od 1915 
został członkiem zarządu tych znanych w całej Rosji zakładów zbrojeniowych.

W okresie załamania się cartu podobnie jak wielu innych rodaków brał aktywny udział w pracach polskich kół gospodarczych i politycznych w Piotrogradzie 
W lipcu 1918 roku opuścił Rosję udając się do odradzającej się Polski, początkowo wraz z rodziną zamieszkał w Wilnie a następnie przeniósł się do Warszawy 
Do Wojska Polskiego ze względu na podeszły wiek nie został przyjęty Jako wybitny znawca z zakresu artylerii przez kilka lat wchodził w skład zarządu Wytwórni 
Broni w Starachowicach.

Zmarł 30 maja 1925 roku.
Przebieg służby w rosyjskiej marynarce wojennej opracowano na podstawie danych zawartych w Spisok Licnovo Sostava sudov flota, strojewych i admini- 

stratiwnych uczrieżdienij Morskogo Wiedomstwa Petersburg 1912, s. 313
2 Przebieg służby w rosyjskiej marynarce wojennej opracowano w oparciu o następujące źródła: CAW. Akta personalne kontradmirała Z. Brynka (9683) 

i Spisok Licnovo Sostava sudow flota strojewych i administratiwnych uczrieżdienij Morskogo Wiedomstwa, Petersburg 1912, s 314, 1916, s. 497; R Mielczarek, 
Zygmunt Brynk, „Nautologia" 1983, nr 2, s 92—94: listy Wandy Danysz (córki Z Brynka) do R Mielczarka w posiadaniu tegoż

3 R Mielczarek, op. cit, s. 93.
4 Centralne Archiwum Wojskowe KMW 1300.21.5. Archiwum Akt Nowych. Ambasada Polska w Waszyngtonie, materiały rozrzucone w różnych teczkach.
s Tadeusz Niklewicz (1877 — 1956) inżynier komunukacji, budowniczy portów, żeglugowiec. Urodził się 1 października w Piotrkowie Trybunalskim. Ojciec 

Emil, bankowiec, matka Zofia z Zielińskich Ukończył z wyróżnieniem Instytut Inżynierów Komunikacji w Petersburgu. Pracował na Dalekim Wschodzie m in. we 
Władywostoku, gdzie jako właściciel i dyrektor przedsiębiorstwa rozbudował tamtejszy port W 1919 roku znalazł się w USA gdzie w kwietniu tegoż roku zorganizo
wał Towarzystwo Polsko-Amerykańskiej Żeglugi Morskiej. Po upadku tej spółki wyjechał w 1922 roku do Polski i zamieszkał w Warszawie, gdzie wspólnie z bratem 
Włodzimierzem zorganizował i następnie został prezesem Towarzystwa Robót Kolejowych i Drogowych Tor Towarzystwo to budowało na terenie całego kraju 
wiele specjalistycznych obiektów m. in w porcie gdyńskim chłodnię.

W roku 1945 przeniósł się do Sopotu gdzie mianowano go dyrektorem Oddziału Spółdzielczego Przedsiębiorstwa Budowlanego — Roboty Morskie Gdańsk/Gdynia 
Przedsiębiorstwo prowadziło głównie prace hydrograficzno-morskie w portach wschodniego wybrzeża W 1949 roku przeniósł się do Warszawy i podjął tam pracę 
w charakterze konsultanta Banku Inwestycyjnego. Zmarł 20 listopada 1956 roku w Warszawie, pochowany na Powązkach.

6 AAN, Ambasada w Warszawie (1679, s. 3, Niklewicz do Brynka, 3.XI 1919, por również s. 170, ulotka: Epokowa chwila, sprawozdanie z uroczystości.
7 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie. 1681, s. 39—41, Pismo Brynka do DSM 29 IX 1920
8 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, 1679, s. 5, Pismo Niklewicza do Brynka, 1.XII.1919
9 Ibid, s. 22. Pismo Nilewicza do Brynka, 27X11.1919
10 Ibid., s. 40—42, Pismo K. Lubomirskiego bez adresata i daty.
11 Ibid, s. 111, Pismo Porębskiego do Brynka. 7.VII.1920.
12 Ibid., s. 123. Pismo Porębskiego do Brynka, 5.VII.1920.
13 ibid., s. 111. Pismo Porębskiego do Brynka, 7 VII 1920
14 Ibid , s 123, Pismo Porębskiego do Brynka, 5.VII.1920.
15 Ibid., s. 132. Depesza Brynka do MSWojsk, 28.VII 1920.
16 W pierwszym półroczu 1920 roku pod polską banderą pływały trzy statki: „Polonja" (ex „Ciatura") nośność 1500 DWT właścicielami byli bracia Rylscy 

(Firma Rylscy w Baku); „Mazowia" (ex „Estele Maria") nośność 600 DWT, rok budowy 1904, właściciel Adolf Emeryk (Firma Emeryk w Taganorgu); „Kraków", 
nośność 550 DWT. Towarzystwo Sarmacja, rok budowy 1919.

17 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, 1679, Depesza szyfrowa Lubomirskiego do MSZ, 23.IV.1920.
18 AAN. Ambasada RP w Waszyngtonie. 1681, Depesza Lubomirskiego do MSZ. 5.VIII.1920 r.
19 CAW. Akta personalne Z Brynka. 9883, Pismo Porębskiego do wiceadmirała Spraw Wojskowych, ściśle tajne, 4X 1920.
20 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie 1950, s. 46, Depesza szyfrowa K. Sosnkowskiego do MSZ, 15.1X1920.
21 CAW, Akta personalne Z. Brynka, 9883, Pismo Porębskiego do wiceministra Spraw Wosjkowych, ściśle tajne, 4.X.1920.
22 Zbiory W. Danysz, córki Z Brynka, Pismo Oddziału V Sztabu Generalnego MSWojsk. z d. 10.VIII.1922
23 Życiorys Z Brynka (ze zbiorów W. Danysz) odpis w posiadaniu autora
24 AAN, Najwyższa Izba Kontroli. 139, Akta personalne Z. Brynka, s. 38, Pismo NIK do Najwyższego Trybunału Administracyjnego, 2. VI. 1927
25 Ibid., s. 1. Wyrok Najwyższego Trybunału Administracyjnego, 26.XI.1926.
26 Ibid., s. 57, Pismo Ministerstwa Skarbu do NIK, 2.1X1936.
27 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, UWP w Toruniu, rep. 4 nr 2336. k. 47 i następne.
28 CAW, KMW. I. 300 21, 415, b.n.
29 Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, poz. 3100; por. również R. Mielczarek, op. cit., s 94
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Kmdr por. mgr WALTER PATER

WICEADMIRAŁ JERZY ŚWIRSKI

W
ICEADMIRAŁ Świrski jest niewątpliwie pierwszoplanową i wyjątkową postacią w dziejach 
Polskiej Marynarki Wojennej (PMW). Byt przez 22 lata szefem Kierownictwa Marynarki 
Wojennej (KMW). Także przed objęciem tego stanowiska wywiera) wpływ na kształt PMW. 
Kierował Marynarką Wojenną (MW) w latach pokoju i wojny, tworzył polską marynarkę po I wojnie światowej, 

odtwarzał ją w latach II wojny światowej we Francji a głównie nieco później w Wielkiej Brytanii i zmuszony 
został do rozwiązania jej.

Porównywany był do doskonałej maszyny myślącej, mówiącej i piszącej. Świrski nie palił i nie pił, nie grał 
w karty, był małomówny a w wolnym czasie rozwiązywał zadania matematyczne. Był oficerem o dużej 
inteligencji, ambitnym i dbającym o prestiż, punktualnym, dokładnym i uprzejmym. Pozornie nieśmiały, był 
trudny we współpracy i bezwzględnie zwalczał swych oponentów. Mimo regularnego i higienicznego trybu 
życia często chorował. Leczył się na postępującą chorobę płuc.1

Jerzy Włodzimierz Świrski urodził się 5 kwietnia 1882 r. w Kaliszu.2 Ojciec jego Włodzimierz był 
zawodowym oficerem piechoty armii rosyjskiej. Pełnił służbę m.in. w Kaliszu i Ossowcu a następnie 
w Dęblinie był dowódcą pułku piechoty fortecznej. Uważano, że pochodził z zubożałej rodziny książąt 
ruskich. Matka, Celina z Wasiłowskich, była Polką i jej zapewne Jerzy Świrski zawdzięcza poprawne 
władanie językiem polskim czym pozytywnie wyróżniał się spośród tych oficerów marynarki, którzy służyli 
wcześniej w marynarkach państw zaborczych.

Po ukończeniu 2 klas szkoły realnej w Warszawie i 6 klas Korpusu Kadetów w Moskwie w 1899 r. 
rozpoczął pełnienie służby w rosyjskiej marynarce wojennej. 6 maja 1902 r. ukończył z 2 lokatą Morski 
Korpus Kadetów w Petersburgu i otrzymał nominację na miczmana — pierwszy stopień oficerski. Podczas 
pobytu w korpusie ujawniły się jego zdolności, cechy charakteru i talenty przywódcze. Później ukończył 
jeszcze roczny kurs nawigacyjny dla oficerów.

Początkowo Świrski pełnił służbę we Flocie Bałtyckiej. W latach 1902—1903 był oficerem wachtowym 
i młodszym oficerem nawigacyjnym krążownika „Askold". Na tym okręcie brał udział w rejsie na Oceanie 
Spokojnym. Potem w latach 1903—1905 chorował i przebywał na urlopie zdrowotnym. W wojnie rosyjsko- 
-japońskiej nie brał udziału.

Po powrocie do czynnej służby w kwietniu 1905 r. przeniesiony został do Floty Czarnomorskiej, w której 
pozostał do 1918 r. Był najpierw oficerem wachtowym pancernika „Rostisław" a później do 1906 r. służył jako 
rewizor transportowca minowego „Dunaj". W grudniu 1905 r. został awansowany do stopnia lejtnanta. 
Następnie do 1907 r. pełnił służbę na kanonierce „Doniec" jako oficer wachtowy a w latach 1907—1908, 
znowu na „Dunaju", był oficerem nawigacyjnym. W 1908 r. był również kierownikiem wyszkolenia rekruckiego 
na transportowcu minowym „Kronsztad". Tegoż roku został starszym oficerem nawigacyjnym na krążowniku 
„Pamiat' Mierkurja". W tym czasie był również członkiem komisji powołanej do usprawnienia problematyki 
nawigacyjnej we Flocie Czarnomorskiej. W latach 1909—1910 był oficerem nawigacyjnym i pełniącym 
obowiązki starszego oficera jachtu „Kolchida". Z kolei w 1910 r. powrócił na swe poprzednie stanowisko 
zajmowane na krążowniku „Pamiat' Mierkurja", z tym, że oddelegowano go do pełnienia funkcji starszego 
oficera nawigacyjnego krążownika „Kaguł" podczas odbywania na nim podróży przez ministra rosyjskiej 
marynarki. W latach 1910—1911 był starszym oficerem nawigacyjnym pancernika „Jewstafij" a następnie do

113



1912 r. pełnił funkcję flagowego oficera nawigacyjnego dywizji torpedowców, z tym, że od września 1911 r. 
był dowódcą torpedowca „Striemitielnyj". W 1912 r. został awansowany do stopnia starszego lejtnanta. Od 
1912 do 1914 r. był flagowym oficerem nawigacyjnym brygady pancerników zaokrętowanym na pancerniku 
„Pantielejmon". W marcu 1914 r. brał udział w pracach komisji powołanej do przepracowania instrukcji o po
ławianiu min. W okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej zajmował też stanowisko zastępcy 
attache morskiego przy ambasadzie rosyjskiej w Atenach.

Awansowany do stopnia kapitana 2 rangi w grudniu 1914 r. przez prawie cały okres I wojny światowej, 
mimo młodego wieku, zajmował stanowisko głównego oficera nawigacyjnego Floty Czarnomorskiej, pod 
dowództwem admirała Kołczaka, awansując w 1917 r. na kapitana I rangi.

W czasie wojny był kilka razy odznaczany. M.in. w kwietniu 1915 r. orderem św. Włodzimierza 4 stopnia 
z mieczami za wybitny udział w pracach nad planem działalności bojowej floty, śmiałe ich przeprowadzenie 
pod względem nawigacyjnym oraz męstwo i sprawność wykazane podczas działań przeciwko nieprzyjacielo
wi. W następnym roku otrzymał order św. Anny 2 stopnia z mieczami za odwagę, przytomność umysłu 
i sprawność w działaniach przeciwko nieprzyjacielowi.

Podczas służby w rosyjskiej marynarce brał udział w pracach wielu komisji. M.in. w 1916 i 1917 r. był 
członkiem komisji egzaminacyjnej na specjalność sternika w brygadzie okrętów podwodnych oraz w szkole 
sterników i sygnalistów.

Na początku maja 1918 r„ po zajęciu Sewastopola przez wojska niemieckie, rosyjska Flota Czarnomorska, 
za wyjątkiem okrętów, których załogi opowiedziały się po stronie rewolucji, znalazła się we władaniu rządu 
państwa ukraińskiego, Ukraińskiej Republiki Ludowej. W sposób niejako automatyczny w służbie tego 
państwa znaleźli się oficerowie tej floty. Był wśród nich Jerzy Świrski, który w czerwcu został szefem 
Głównego Sztabu Morskiego w powstającym w Kijowie Ministerstwie Marynarki. Jego rezygnacja z tego 
stanowiska oraz ze służby w grudniu 1918 r. była formą protestu przeciwko współdziałaniu rządu 
z Ukraińcami galicyjskimi.

Świrski oprócz języka polskiego i rosyjskiego znał dobrze angielski i francuski oraz nieco słabiej niemiecki 
i włoski. Poznał wiele krajów: Rosję, Finlandię, Estonię, Łotwę, Niemcy, Francję, Szwajcarię, Włochy, Austrię, 
Rumunię, Bułgarię, Grecję, Turcję, Egipt, Japonię oraz obszary na północnym brzegu Afryki, wschodnie 
wybrzeża Azji i wybrzeże Morza Czarnego.

Po rezygnacji ze służby w marynarce ukraińskiej Świrski podporządkował się działającemu w Odessie 
Komitetowi Narodowemu Wojska Polskiego na Wschodzie. Z jego ramienia stanął na czele powstającej 
w Rosji południowej Ligi Odrodzenia Marynarki Polskiej. Jej zadaniem było skupienie Polaków — marynarzy, 
podjęcie przygotowań do tworzenia początków polskiej marynarki wojennej i handlowej oraz przygotowanie 
postulatów polskich dotyczących odzyskania dostępu do morza. We wrześniu 1918 r. Świrski przedstawił 
polskiemu przedstawicielowi w Kijowie memoriał uzasadniający konieczność obecności eksperta ds. 
morskich przy delegacji polskiej, która miałaby uczestniczyć w konferencji pokojowej.

W marcu 1919 r. Świrski został wezwany do gen. Józefa Hallera do Paryża gdzie został przydzielony do 
Komitetu Narodowego Polskiego ale wkrótce, na własną prośbę, wyjechał do Warszawy. W kilka dni po 
przyjeździe złożył podanie o przyjęcie do Sekcji Marynarki w Ministerstwie Spraw Wojskowych (MSWojsk.). 
Do MW przyjęty został w maju 1919 r. i objął stanowisko szefa sekcji organizacyjnej w Departamencie dla 
Spraw Morskich (DSM) MSWojsk. utworzonym w miejsce Sekcji Marynarki. Wkrótce jednak płk. mar. Świrski 
otrzymał nominację na stanowisko zastępcy szefa DSM ponieważ faktycznie obowiązki te pełnił od kwietnia. 
Na tym stanowisku zajmował się głównie przygotowaniami do objęcia przez Polskę wybrzeża morskiego 
i marynarką wojenną, mimo tego, że kompetencje DSM obejmowały całokształt spraw morskich. Po przejęciu 
wybrzeża dekretem z 24 kwietnia 1920 r. mianowany został dowódcą Wybrzeża Morskiego z siedzibą 
w Pucku. W czasie gdy kadm. Porębski, szef DSM, podczas bitwy warszawskiej objął na froncie polsko- 
-rosyjskim dowództwo odcinka obronnego wówczas minister spraw wojskowych gen. por. Józef Leśniewski 
powierzył mu kierownictwo DSM.

W Pucku, zweryfikowany do stopnia komandora ze starszeństwem od 1 czerwca 1919 r., Jerzy Świrski 
zaangażował się w tworzenie warunków niezbędnych do budowania polskiej floty wojennej. Oddawał się 
głównie pracy koncepcyjnej. Był organizatorem i koordynatorem zajmując się sprawami zasadniczej wagi. 
Latem 1921 r. rozpoczęto planowaną działalność szkoleniową na pierwszych jednostkach floty morskiej. 
Jako pierwszy jej dowódca musial mieć świadomość, że prowizoryczna baza pucka niewiele miała do 
zaoferowania. Budowa portu w Gdyni była więc szansą dla MW. Świrski od 1921 r. był w składzie komisji 
budowy portu gdyńskiego. Kiedy w 1923 r. oddawano do użytku w Gdyni Tymczasowy Port Wojenny 
i Schronisko dla Rybaków to jednocześnie u podnóża Kępy Oksywskiej budowany był port wojenny a na jego 
zapleczu powstawały koszary, budynki mieszkalne, składy, warsztaty oraz budynek Dowództwa Floty. 
W celu lepszego nadzorowania tych prac w 1924 r. Świrski przeniósł Dowództwo Floty z Pucka do Gdyni, do 
wynajętych prowizorycznych pomieszczeń.
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Tworzenie Marynarki Wojennej napotykało na olbrzymie trudności wynikające nie tylko z sytuacji 
finansowej i gospodarczej państwa ale również z braku zrozumienia jej potrzeb u czynników kierowniczych 
państwa i sił zbrojnych. Zrażony tą sytuacją wiceadm. Kazimierz Porębski dążył do wyodrębnienia całości 
spraw morskich z gestii MSWojsk. i utworzenia urzędu kierowania nimi, o dużej samodzielności. Uważając tą 
reorganizację za szkodliwą dla marynarki wojennej Świrski stanowczo przeciwstawił się jej. Mimo tego, że 
przeważnie przebywał w Gdyni i zajmował się budową portu wojennego, floty itp. to utrzymywał ścisły kontakt 
z powstałym w 1922 r. w miejsce DSM — Kierownictwem Marynarki Wojennej. Umiejętnie wykorzystał kryzys 
w MW spowodowany tzw. aferą minową i ostrą krytykę stanu przygotowania MW w sejmie. Próbował, przy 
pomocy ówczesnego kmdr. por. Józefa Unruga, będącego wtedy w stanie nieczynnym, wywierać wpływ na 
decyzje personalne ministra spraw wojskowych gen, Władysława Sikorskiego. Ciekawym dokumentem w tej 
sprawie jest list Świrskiego do Unruga z 7 maja 1925 r. i list Unruga do Sikorskiego z 10 maja tego roku.3 
Istotną rolę w podważaniu pozycji wiceadm. Porębskiego mógł także odegrać memoriał kmdr. Świrskiego 
zatytułowany Główne wytyczne dla sanacji Marynarki Wojennej z 16 kwietnia 1925 r.4

W rezultacie tych zabiegów, decyzją prezydenta z 19 maja 1925 r„ po odejściu w stan nieczynny 
wiceadm. Porębskiego oraz kontradmirałów Kłoczkowskiego i Zwierkowskiego, szefem KMW mianowany 
został kmdr Jerzy Świrski. Natomiast stanowisko dowódcy Floty objął kmdr por. Unrug.

Z objęciem stanowiska szefa KMW przez kmdr. Świrskiego na ogół łączy się wyprowadzenie MW ze 
stanu stagnacji. Jest to jednak pogląd prawdziwy tylko w części, gdyż jeszcze przed zajęciem tego 
stanowiska przez Świrskiego był przygotowany plan rozwoju floty. Faktem jest znowu, że kmdr Świrski na 
nowym stanowisku, przy poparciu gen. Sikorskiego, z energią właściwą tylko jemu przystąpił do realizacji 
zaplanowanych zadań. Jednocześnie dążył do umocnienia pozycji MW w strukturze MSWojsk. Starał się 
wyeliminować oficerów niewygodnych i o niskim poziomie intelektualnym albo moralnym. Wiele stanowisk 
służbowych obsadził ludźmi młodymi. Szczególną uwagę zwracał na uzyskanie odpowiednich środków 
finansowych oraz ulokowanie zamówień na budowę planowanych okrętów podwodnych i niszczycieli, które 
dzięki gen. Sikorskiemu mógł wprowadzić do planu. Dlatego, wraz z objęciem przez niego obowiązków szefa 
KMW nastąpiło ożywienie w działalności KMW co budziło nadzieję ale także obawy.

Odejście gen. Sikorskiego ze stanowiska ministra spraw wojsk, stanowiło zagrożenie dla planowanej 
rozbudowy floty. Także zamach majowy pogorszył pozycję szefa KMW. Jednak mimo tego, że w 1926 r. nie 
udało się mu uzyskać kredytów na realizację całego programu morskiego, był to rok korzystny dla MW. 
Ulokowanie zamówień na budowę 3 okrętów podwodnych i 2 niszczycieli tworzyło perspektywy rozwoju MW. 
Dalsze starania Świrskiego o realizację całego planu rozbudowy floty m.in. przystąpienie do budowy 
dalszych 6 okrętów podwodnych oraz o zmianę niechętnego nastawienia kierownictwa MSWojsk. do MW nie 
dały pozytywnego efektu. Nie bez znaczenia w kontaktach z generałami był stosunkowo niski stopień 
wojskowy Świrskiego ponieważ kontradmirałem mianowany został z dniem 1 stycznia 1931 r. Uważany za 
człowieka gen. Sikorskiego nie mógł liczyć na poparcie w środowisku legionistów.5

Świrski jeszcze jako dowódca Floty a szczególnie gdy już był szefem KMW, mając na uwadze odrębny 
charakter morskiego rodzaju sił zbrojnych oraz świadomość nieznajomości jego potrzeb w sferach kierow
niczych państwa i wojska, zmierzał do uzyskania autonomii w strukturze sił zbrojnych. Było to także związane 
z zamiarem uchronienia MW przed ewentualnymi niekorzystnymi rozwiązaniami organizacyjnymi. Jego 
dążenia i związane z nimi argumenty mogły wywołać sprzeciw i niechęć.

Już w 1927 r. musiał zdecydowanie przeciwstawić się, przygotowanej poza marynarką, reorganizacji 
KMW. W swych działaniach wykazywał się zręcznością, realizmem i zmysłem politycznym. Zwłaszcza 
w kontaktach z marsz. Józefem Piłsudskim, który jako minister i generalny inspektor nie wykazywał 
większego zainteresowania sprawami marynarki, musiał uważać aby swoim działaniem nie wywołać decyzji, 
których następstwa mogły okazać się nieodwracalne. Jego postępowanie pozwoliło mu, w zasadzie 
z dobrym skutkiem, rozbudować marynarkę wojenną. Ale wytyczne do badania zagadnień specjalnych 
z 1929 r. mogły powodować nawet u największego entuzjasty marynarki duże obawy. Marsz. Piłsudski nie 
podzielał w nich dążeń do budowy dużej floty z uwagi na brak na ten cel możliwości i środków. Poglądy 
marszałka miały swój skutek w stosunku oficerów Sztabu Głównego WP do zamierzeń MW. Na domiar złego 
zbiegło się to z pogorszeniem stanu zdrowia Świrskiego, stąd poważnie liczył się on z możliwością przejścia 
w stan spoczynku.6

Dążąc do stworzenia floty wojennej Świrski widział potrzebę rozwoju polskiej morskiej myśli wojskowej. 
Dlatego m.in. poparł inicjatywę wydawania „Przeglądu Morskiego". Docenił ważność tego fachowego 
czasopisma i sądził, że przyczyni się ono do rozwoju MW i jej personelu. Mając zamiar usamodzielnienia się 
MW w zakresie przygotowania kadry oficerskiej uruchamiał własne kursy i studia. Widząc z całą ostrością 
trudności w pozyskiwaniu środków na realizację programu morskiego popierał akcje propagowania wśród 
społeczeństwa idei budowy floty wojennej. Sam także brał w nich udział. W 1930 r. został wybrany do Rady 
Głównej Ligi Morskiej i Kolonialnej.
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W 1935 r. zlecił stoczni angielskiej budowę 2 niszczycieli kierując się zapewne nie tylko wysoką oceną 
budowanych przez nią jednostek ale także spodziewanymi korzyściami z polsko-brytyjskiej współpracy. 
Osobiste kontakty z flotą Wielkiej Brytanii nawiązał dopiero w następnym roku gdy sfinalizował zagadnienie 
produkcji torped dla floty polskiej.7 Doceniał też inicjatywę brytyjską przystąpienia Polski do układu 
o ograniczeniu zbrojeń morskich. On nadał ostateczny kształt polsko-brytyjskiemu układowi z 1938r.8

Jednakże współpraca Polski i Wielkiej Brytanii rozwinęła się dopiero w 1939 r. Wobec groźby wybuchu 
wojny i braku nadziei na bezpośrednią pomoc flot sprzymierzonych, w maju 1939 r. Świrski uzyskał zgodę 
marsz. Edwarda Rydza-Śmigłego na odesłanie do Wielkiej Brytanii trzech najwartościowszych jednostek 
floty. Było to następstwem polsko-brytyjskich rozmów sztabowych w maju 1939 r. gdy Świrski osobiście 
reprezentował PMW a strona brytyjska wykluczyła możliwość realizacji polskich postulatów na Bałtyku 
w razie wojny polsko-niemieckiej. W tej sytuacji odesłanie 3 niszczycieli, decyzja niepopularna i nieraz ostro 
krytykowana, w rzeczywistości była uzasadniona. Nie tylko uratowała od niechybnej zagłady część polskiej 
floty ale zapoczątkowała wspaniały rozdział tradycji bojowych PMW.

Jednakże nie sposób nie zauważyć, że koncepcja bojowego wykorzystania floty ukształtowana w latach 
międzywojennych, ściśle związana z nazwiskiem kmdr. Świrskiego nie sprostała próbie.9

Jeszcze w toku agresji niemieckiej, gdy na wybrzeżu toczyły się walki, kmdr Świrski, na polecenie władz 
naczelnych państwa, zarządził ewakuację KMW do Pińska, gdzie znajdowało się dowództwo Flotylli Rzecznej. 
Podczas ewakuacji z kilku współpracownikami dołączył do naczelnego dowództwa, z którym następnie 
z 17 na 18 września, po agresji radzieckiej, w Kufach przekroczył granicę polsko-rumuńską. Po krótkim 
pobycie w Bukareszcie 6 października znalazł się w Paryżu a następnego dnia złożył gen. Sikorskiemu raport, 
w którym proponował odtworzenie PMW w charakterze floty sojuszniczej Anglii i Francji, jako ważnego 
czynnika politycznego i prawno-państwowego.10 Ponieważ PMW w poważnym stopniu mogła wzmocnić 
pozycję Sikorskiego wobec sojuszników bezzwłocznie powołał on kadm. Świrskiego na szefa reaktywowane
go KMW. Mimo, że Świrski dysponował nielicznym personelem z charakterystyczną dla niego energią, 
jeszcze w październiku zorganizował nowe kierownictwo w paryskim hotelu „Regina",

Wizyta gen. Sikorskiego w Londynie 14—20 listopada 1939 r„ w której kadm. Świrski uczestniczył jako 
ekspert, zaowocowała podpisaniem polsko-brytyjskiej umowy z 18 listopada 1939 r. Umowa ta, wraz 
z podpisanym tego dnia protokółem, uczyniła realnymi postulaty Świrskiego i stała się prawną podstawą 
działalności PMW w Wielkiej Brytanii.

Świrski nie zaniedbał również starań o autonomię MW w odbudowanych na emigracji Polskich Siłach 
Zbrojnych. Uzyskał to, że w grudniu 1939 r. uczyniono MW równorzędnym rodzajem sił zbrojnych z wojskami 
lądowymi i lotniczymi a szefa KMW podporządkowano bezpośrednio naczelnemu wodzowi i ministrowi spraw 
wojskowych. W jego gestii skoncentrowane były wszystkie sprawy dotyczące MW.11 Jeszcze w grudniu 
1939 r. KMW zostało przeniesione do Londynu, gdyż istniała konieczność stałego kontaktu z władzami bry
tyjskimi oraz z polskimi okrętami bazującymi w portach Wielkiej Brytanii jak również nadzoru nad polskimi 
ośrodkami szkoleniowymi. Wymagał tego także dalszy rozwój PMW.

Mimo tego, że wojenne kompetencje szefa KMW w porównaniu do okresu międzywojennego zostały 
ograniczone do spraw związanych z rekrutacją i szkoleniem personelu, spraw kadrowych i dyscyplinarnych 
gdyż problemy operacyjne a także kwestie zaopatrzenia i remontów należały do admiralicji brytyjskiej, to 
pozycja kadm. Świrskiego w Wielkiej Brytanii była wysoka.

PMW w latach II wojny światowej działając z baz brytyjskich przeżywała swoje wielkie dni. Polskie okręty 
wraz z jednostkami państw sojuszniczych uczestniczyły w operacjach na wielu morzach rozsławiając 
banderę polską. Niemały jest udział w tym Jerzego Świrskiego awansowanego 19 listopada 1941 r. do 
stopnia wiceadmirała. Był współtwórcą tej marynarki, nieustannie dbał o jej ilościowy i jakościowy rozwój 
zyskując uznanie admiralicji brytyjskiej. Jeden raz jego pozycja była zagrożona, na przełomie lata i jesieni 
1941 r. Przyczyną tego było niewłaściwe postępowanie z ludźmi oraz spodziewane zmiany w ustawie 
uposażeniowej.12

Wobec zakończenia działań wojennych powstał ważny problem rozwiązania Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie, także PMW, którą od 1925 r. kierował wiceadm. Świrski. Nie był on zwolennikiem Polski 
odradzającej się w odmiennym ustrojowo kształcie. Protestował przeciwko stanowisku admiralicji zmierzają
cej odesłać do Polski okręty PMW (za wyjątkiem wypożyczonych na czas wojny). Ponieważ spodziewał się, 
że większość personelu PMW pozostanie w Wielkiej Brytanii, dlatego przekazując Brytyjczykom okręty 
spodziewał się dobrze uregulować stosunki z władzami brytyjskimi aby w ten sposób stworzyć podstawy 
odpowiedniej egzystencji dla członków ich załóg. Był też zainteresowany pozostaniem na Wyspach 
Brytyjskich większości polskich marynarzy13.

Do niego należał obowiązek podpisania ostatniego rozkazu szefa KMW w Londynie nr 15 z 3 marca 1947 r. 
Stwierdzał w nim, że zgodnie z pismem Board of Admiralty z 28 lutego 1947 r. nr 8039/46 oficjalnym końcem 
istnienia PMW w Wielkiej Brytanii jest 31 marca 1947 r.14
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W okresie powojennym wiceadm. Jerzy Świrski zamieszkał w Londynie gdzie zmarł po długiej chorobie 
12 czerwca 1959 r. Pochowany został na cmentarzu Brompton,

Oprócz orderów i odznaczeń rosyjskich z okresu I wojny światowej: orderów św. Stanisława 2 i 3 stopnia 
z mieczami, św. Anny 2 i 3 stopnia z mieczami, św. Włodzimierza 4 stopnia z mieczami, odznaczony był 
krzyżami: Wielkim, Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości, Złotym 
Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918—1921 i Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej 
Niepodległości oraz brytyjskim Orderem Łaźni, francuską Legią Honorową 2 i 3 stopnia i szwedzkim 
Orderem Miecza 1 stopnia.’5

Jerzy Świrski od 1908 r. był żonaty z Marią Wiercińską urodzoną w Warszawie, wyznania rzymsko- 
-katolickiego. Dzieci Świrscy nie mieli.16

Ocena życia i działalności wiceadm. Świrskiego z uwagi na wskazane wcześniej warunki i okoliczności 
jest niełatwa i nie może być jednoznaczna. Gen. Sikorski bardzo go cenił. Widoczne to było w jego stosunku 
do admirała w latach wojny ale wcześniej było podobnie. W opinii za 1925 r. uznał go za oficera wybitnego 
i podkreślił jego wysokie poczucie honoru i godności, duże doświadczenie i ambicję, silną wolę i charakter 
a także pilność, duże zdolności organizatorskie oraz wysokie walory moralne i bogatą wiedzę.17

Różne oceny admirała sformułowali jego podwładni. Jego dumną postawę kmdr Jerzy Kłossowski 
tłumaczył pozostałością po odległych i zapomnianych przedkach.18 Brunon Jabłoński uznał go za typ oficera 
sztabowego i nieprzeciętnego administratora. Uważał, że jego zasadniczym zadaniem było zdobywanie 
środków na rozwój marynarki oraz dążenie do jej autonomii. Być może dlatego, że niezbyt dokładnie znał 
praktykę codziennego życia marynarskiego nieraz mylił się w ocenie podległych oficerów.19 Alfred 
Piechowiak pisał o Świrskim, że był człowiekiem kilku słów a wielu czynów, świetnym organizatorem 
i taktykiem.20

Zdzisław Śladkowski scharakteryzował go jako oficera wybitnie inteligentnego, dobrego organizatora, 
surowo wymagającego od siebie i podwładnych. Uważał go za powściągliwego w słowach i taktownego. 
Podkreślał, że zbyt dużego doświadczenia morskiego nie posiadał.21 Inny jego podwładny pisał, że admirał 
mimo wielu cech pozytywnych i dużego autorytetu mieł wielu wrogów. Wykształcony i dobrze wychowany, 
wymagający nie znosił ludzi nieetycznych. Posiadanego tytułu książęcego nie używał i nie chełpił się nim.22 
Także znający go bardzo dobrze Stanisław Rymszewicz uważał go za nieprzeciętnie zdolnego sztabowca 
i podkreślał jego znajomość języków uważając za dość słabego mówcę.23

Jednakże najszerszą ocenę postaci wiceadm. Świrskiego przedstawił Jerzy Kłossowski w swoich, 
cytowanych już, Wspomnieniach z Marynarki Wojennej.24 Jest ona dosyć obiektywna ponieważ jej autora 
trudno posądzać o sympatię wobec Jerzego Świrskiego. Podkreślał on charakteryzującą admirała pedante
rię. Świrski wprawdzie mówił niewiele lecz umiał precyzyjnie formułować swe myśli z wyraźnym akcentowa
niem sedna sprawy. Wyrażał się logicznie, rzeczowo i bez afektacji. Prawie nie wyrażał swych wewnętrznych 
przeżyć. Jego uwaga ciągle była skoncentrowana na sprawach MW. Odznaczał się pracowitością i skrupu
latnością. Wszelkie zasadnicze koncepcje opracowywał osobiście korzystając z rad fachowych doradców. 
Czuły pod względem prestiżowym, niegdy nie wspominał własnej przeszłości i w ogóle nie miał skonności do 
wynurzeń będąc raczej zamkniętym w sobie. Był silną indywidualnością a z jego małej ascetycznej twarzy 
emanowały siła woli, energia i upór. W sprawach zasadniczych decyzje podejmował osobiście. Mimo 
słabego zdrowia starał się nie osłabiać tempa pracy. Nie miał zwyczaju chwalenia kogokolwiek. Punktualny 
i wymagający raczej nie mylił się w ocenianiu podwładnych, chociaż jego decyzje w sprawach personalnych 
nie zawsze były obiektywne. Grzeczny wobec podwładnych traktował ich z dystansem, unikał okazywania 
sympatii czy antypatii. Swoich wizyt w podległych mu jednostkach nie zapowiadał ale też nigdy nie odwiedzał 
pomieszczeń biurowych w czasie swych wizyt. Jego sposób bycia i obsesja na tle prestiżu nie ułatwiały mu 
kontaktów z władzami wojskowymi i cywilnymi. Nie utrzymywał też prawie żadnych kontaktów towarzyskich.

Nie czuł się i rzeczywiście nie był dowódcą taktycznym ale organizatorem i koordynatorem. Nie hołdował 
też dyscyplinie pokazowej. Znał dokładnie służbę okrętową lecz dbałość o jej szczegóły pozostawiał swym 
podwładnym, sam koncentrując się na sprawach zasadniczych. Miał zmysł organizacyjny, szybką orientację 
oraz refleks. Cenił ludzi młodych, ze starszych tylko niewielu. Szanował np. wiceadm. Porębskiego mimo, że 
z jego poglądami rzadko się zgadzał.

Jedni zarzucali mu oschłość, zimną logikę oraz brak zainteresowań kulturalnych i towarzyskich. Inni 
zdecydowanie podkreślają inteligencję, umiejętności organizacyjne i pracowitość. Był małomówny lecz jego 
wypowiedzi były rzeczowe i logiczne. Był więc wymagający ale i taktowny. Miał silny charakter, który 
w połączeniu z pracowitością i wytrwałością pozwalał mu osiągnąć zakładane cele nawet w takich trudnych 
warunkach, w których przyszło mu działać. W czasie II wojny światowej zdobył sobie uznanie również wśród 
obcokrajowców.25

Po odejściu ze służby nie przestał interesować się PMW. W 1968 r. ukazały się jego wspomnienia, 
w których także znajdujemy interesujące fragmenty o charakterze autobiograficznym26.
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Kmdr por. dr ZBIGNIEW WOJCIECHOWSKI

KONTRADMIRAŁ STEFAN FRANKOWSKI

S
TEFAN Frankowski urodzi! się 3 lub 4 kwietnia 1887 roku1 w niewielkim majątku w Hołowlach 
koto Ostroga na Wołyniu w rodzinie Jana (z zawodu mierniczego)2 i Marii Petroneli ze Szczepko
wskich. Ojciec przedwcześnie zmarł na wskutek tragicznego wypadku, pozostawiając żonę 
z pięciorgiem dzieci,3. Wdowa niebawem przeniosła się do Kijowa, przekazując zarząd majątkami Hołowle 

i swoim posagowym przyjaciołom. Zarząd ten pozostawiał dużo do życzenia.
Stefan po ukończeniu Gimnazjum Realnego im. św. Katarzyny w 1905 roku i zdaniu trudnych egzaminów 

wstępnych znalazł się w wymarzonym Korpusie Morskim, bowiem prawie od dzieciństwa myślał o morzu, 
co było niesłychane w jego ziemiańskim środowisku.

W Petersburskim Korpusie zawarł przyjaźń, która przetrwała do końca życia z Konstantym Jacyniczem 
i Janem Stankiewiczem4, późniejszymi zasłużonymi oficerami Polskiej Marynarki Wojennej i Handlowej.

Podczas praktyki zawinął na Sycylię, gdzie brał udział w niesieniu pomocy ofiarom trzęsienia ziemi 
w Messynie, za co został odznaczony srebrnym medalem pamiątkowym przez króla Wiktora Emanuela III5.

Po ukończeniu Korpusu w 1908 roku i odbyciu rocznej praktyki morskiej awansował na pierwszy stopień 
oficerski miczmana (podporucznika).

Służbę rozpoczął jako oficer flagowy i adiutant dowódcy dywizjonu torpedowców wchodzących w skład 
I Dywizji Minowej bazującej w Lipawie. W 1912 roku ukończył kurs nawigacyjny i przeszedł na szkolny okręt 
żaglowy „Rynda", gdzie przez kilka miesięcy pełnił funckję oficera nawigacyjnego i wykładowcy.

W sierpniu tegoż roku skierowano go na pancernik „Cesarewicz" w charakterze dowódcy kompanii 
i młodszego nawigatora. W dniu 6 grudnia 1912 roku awansował na stopień lejtnanta (porucznika), 
a w sierpniu 1914 roku został starszym oficerem nawigacyjnym. Po roku przeniesiono go na pancernik „Sława" 
na identyczne stanowisko. W tym czasie pełnił również funkcję adiutanta przydzielonego do sztabu Emira 
Buchary podczas jego wizyty w Petersburgu. Za swoje zasługi został odznaczony orderem „Gwiazdy Bu- 
charskiej".

Podczas I wojny światowej S. Frankowski brał udział na pancerniku „Sława" w walkach z okrętami nie
mieckimi na wodach Zatoki Ryskiej oraz przeżył rewolucyjne wydarzenia z 1917 roku w bazie w Helsinkach 
(Helsingfors). Z tego okresu znane jest wydarzenie uratowania mu życia przez podwładnych marynarzy, 
którzy wdzięczni za ludzkie traktowanie przewieźli go do Kronsztadu, skąd skrycie w cywilnym ubraniu prze
dostał się do matki do Kijowa6. Tu po zdymisjowaniu zapisał się na kurs buchalteryjny, by w przyszłości 
zostać księgowym. W rosyjskiej marynarce służył do maja 1918 roku. Ostatnio jako szef wydziału opera
cyjnego w sztabie 2 Brygady Pancerników Floty Bałtyckiej7.

Na wieść o odzyskaniu przez Polskę niepodległości z początkiem stycznia 1919 roku Frankowski przybył 
do Warszawy i złożył podanie o przyjęcie do Wojska Polskiego z przydziałem do istniejącej Sekcji Marynarki 
przy Ministerstwie Spraw Wojskowych, której szefem był płk mar. Bogumił Nowotny.

Jak pisze w „Szkicu Biograficznym" Maria Róża Frankowska—Szyllingowa — „Decyzja Stefana 
wyjazdu z Kijowa do Warszawy była wczesna. Czuł, że tam może być przydatny, że budząca się do życia 
wolna Polska, której przyznano skrawek Bałtyku, będzie musiała tworzyć marynarkę"8.

Jako jeden z pierwszych brał aktywny udział w pracach organizacyjnych. Zweryfikowany do stopnia 
kapitana pełnił w sekcji obowiązki referenta (22 stycznia — 11 marca 1919 roku), a po dymisji płk. mar.
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B. Nowotnego objął tymczasowo obowiązki szefa Sekcji (do 1 maja 1919 roku). Jednocześnie przewodniczył 
Komisji weryfikacyjnej oficerów marynarki.

Po utworzeniu Departamentu dla Spraw Morskich (DSM) został naczelnikiem Wydziału Operacyjnego, 
gdzie ściśle współpracował z jego szefem kontradm. Kazimierzem Porębskim. Jako wyróżniającego się 
fachowością, wysoką kulturą, bezkonfliktowym charakterem i znajomością trzech języków obcych (angiel
skiego, francuskiego i rosyjskiego) oficera, skierowano go do prac przygotowawczych przy objęciu przyzna
nego Polsce traktatem wersalskim niewielkiego wybrzeża morskiego.

W lipcu powołano go do służby dyplomatycznej na stanowisko pomocnika attache wojskowego na 
państwa skandynawskie przy Poselstwie Polskim w Sztokholmie.

Po likwidacji stanowiska z braku środków kpt. marr. Frankowski został rozkazem z 19 maja 1920 roku 
wyznaczony na dowódcę Szkoły Oficerów Rzecznych w Toruniu. Jednakże funkcji tej w rzeczywistości nie 
objął, gdyż na życzenie Sztabu Generalnego oddany został z dniem 20 czerwca do dyspozycji Naczelnego 
Dowództwa Wojska Polskiego i skierowany od 1 lipca jako attache wojskowy do Sztokholmu. Funkcję tę 
pełnił przez rok w stopniu komandora porucznika. W takim bowiem stopniu został ostatecznie zweryfikowany 
przez komisję, jednakże starszeństwo przyznano mu z dniem 1 czerwca 1919 roku9.

Po powrocie do kraju został szefem Sekcji Personalno-Szkolnej DSM, a w końcu stycznia 1922 roku 
kierownikiem Wydziału Organizacyjno-Mobilizacyjnego nowoutworzonego Kierwonictwa Marynarki Wojennej 
(KMW). Na tym stanowisku brał czynny udział w opracowaniu pierwszego programu rozbudowy Marynarki 
Wojennej.

W owym czasie w życiu sosbistym kmdr. por. S. Frankowskiego nastąpiła duża zmiana. Wstąpił w związek 
małżeński z córką sąsiadów z Kijowa Marią-Różą Dobrowolską10. W dniu 22 kwietnia 1922 roku w kościele 
Panien Wizytek w Warszawie odbył się ślub.

Zimą 1923 roku Frankowskiego jako wybitnego oficera sztabowego w drodze wyróżnienia skierowano 
na wojennomorskie studia akademickie we Francji. Podczas ich trwania 13 listopada 1924 roku w Paryżu 
urodził się syn Stefan. Ecole de Guerre Navale ukończył w 1925 roku uzyskując tytuł oficera sztabu gene
ralnego".

Po powrocie do kraju został dowódcą dywizjonu torpedowców. W trosce o taktyczne wyszkolenie (fakty
cznie je zapoczątkował) floty opracował „Regulamin morski o wyższych dowódcach i zespołach Mary
narki Wojennej na morzu i rzekach"12.

Z kolei jesienią 1926 roku objął stanowisko komendanta Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w To
runiu13. Instytucja w owym czasie przechodziła znaczne zmiany organizacjne i programowe. Jak wspomina 
jego podwładny, ówczesny dyrektor nauk kpt. mar. dypl. Jerzy Kłossowski — „Szkoła znalazła się 
w przełomowym momencie swego istnienia. Trzeba było poddać gruntownej rewizji cały system nauczania, 
dokonać selekcji wykładowców, zmodernizować i stworzyć brakujące gabinety naukowe, skompletować 
podręczniki i specjalny nacisk położyć na wyszkolenie praktyczne.

Komendant, jako oficer o dużej wiedzy i doświadczeniu, oczytany, towarzysko wyrobiony w obcowaniu 
z podwładnymi życzliwy i taktowny"14, zapisał się złotymi zgłoskami w historii szkoły.

Sam pełen inicjatywy i pomysłów wspierał każdą myśl mogącą wpłynąć na usprawiedliwienie lub wzbo
gacenie pracy dydaktycznej i wychowawczej. Nie ograniczał się do kierowania szkołą, ale również był 
wykładowcą historii wojen morskich i taktyki, uczestniczył w rejsach szkoleniowych transportowcem ORP 
„Wilja" i wizytował podchorążych odbywających przewidzianą programem praktykę morską. Na tę część 
wyszkolenia zwracał bowiem dużą uwagę15.

Komandor Frankowski, jak pisze jego żona ... oddał się swej pracy całym sercem. Chciał podnieść
poziom naukowy i wychowywać tę młodzież, wpoić w nich pojęcia honoru, patriotyzmu ... .Chciał, by ci 
przyszli młodzi oficerowie mogli godnie reprezentować Marynarkę Wojenną RP.

Aby lepiej poznać chłopców w warunkach poza Szkołą (..,), gdy tylko było możliwe, podchorążowie 
przychodzili do nas na obiad w niedzielę po dwóch. Było to ciekawe i pouczające doświadczenie „,“16.

Jak wspomina ówczesny podchorąży, dziś kmdr w st.spocz. Romuald Nałęcz-Tymiński —...niedzielne
obiady dawały komendantowi możliwość osobistego poznania przyszłych oficerów marynarki, urodzonych 
i wychowanych w przeróżnych szerokościach i długościach geograficznych od wschodniej Azji, poprzez 
ziemie Ukrainy i przedrozbiorowej Rzeczypospolitej Polskiej, do trzech jakże różnych dzielnic porozbioro- 
wych.

Mnie osobiście dało to sposobność oglądania Komendanta poza służbą, poznania miłą i gościnną 
małżonkę Marię-Różę oraz dwoje ich uroczych dzieci — syna Stefana Rene i córeczkę Marię Teresę Jo
lantę urodzoną w końcu 1926 roku w Warszawie"17.

Dzięki jego zabiegom wyraźnie podniósł się poziom Szkoły. Przyszłym oficerom marynarki wojennej 
stawiał komendant wysokie wymagania zarówno natury fachowej, jak i ogólnej, twierdząc, iż są oni 
najbardziej przygotowani do popularyzacji w społeczeństwie problematyki wojenno-morskiej.
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W jednym z arytykułów zamieszczonych w „Przeglądzie Morskim" pisat, że...Od każdego oficera wyma
gana jest rzutkość, szybka orientacja, energia i sprężystość, ale nigdzie wymagania te nie są posunięte 
tak daleko jak w marynarce wojennej. Na okręcie, a w szczególnie matym, najmniejsze zaniedbania, opie
szałość, lenistwo, niedopatrzenie , może wywoływać ofiary ludzkie, wielkie straty materialne, a czasem i zgu
bę okrętu"18.

Sam kochał służbę na morzu i wykorzystywał każdą możliwość zaokrętowania się w czasie praktycznych 
pływać podchorążych. We wrześniu 1928 roku jako dowódca Oddziału Szkolnego składającego się z ORP 
„Wilia" i ORP „Komendant Piłsudski" odbył oficjalną podróż do Rygi19.

Dużą zasługą kmdr. por. dypl. Frankowskiego oraz kpt. mar. dypl. Jerzego Kłossowskiego było wydanie 
w grudniu 1928 roku pierwszego numeru „Przeglądu Morskiego" — miesięcznika fachowego Szkoły Pod
chorążych Marynarki Wojennej (SP MW), a od 1935 roku oficjalnego organu Marynarki Wojennej. Frankowski 
został jego pierwszym redaktorem naczelnym20.
Sam również wiele publikował na tematy związane ze szkoleniem, techniką i taktyką morską oraz historią 
wojen morskich. W artykułach występował jako gorący orędownik rozwoju nie tylko nowoczesnej floty wojen
nej, ale również silnej lądowej obrony Wybrzeża21.

Jego zasługą był także częściowo wprowadzony kompleksowy system wyszkolenia oficerów ma
rynarki22. Na podstawie wieloletnich doświadczeń stwierdzał, że absolwenci SP MW nie są dostatecznie 
przygotowani do samodzielnego objęcia stanowisk. Proponował, aby podporuczników kierować do Kadry 
Marynarki Wojennej w charakterze instruktorów w kompaniach rekruckich, a następnie szkolić na jedno
stkach pływających, celem ogólnego nabycia praktyki morskiej. Z kolei poruczników należy przeszkalać na 
specjalistycznych kursach obranych specjalności wojskowych. Kapitanom proponował zorganizować kursy 
szkolenia taktycznego. Ostatnim przewidywanym etapem miała być wyższa szkoła morska, przygotowująca 
oficerów do pracy sztabowej23.

Z dniem 1 stycznia 1929 r. Frankowski awansował na stopień komandora, co było wyrazem jego 
osiągnięć na stanowisku komendanta Szkoły.

Nie cieszył się jednak sympatią szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej kmdr. Jerzego Świrskiego. 
Z dowódcą Floty kmdr. Józefem Unrugiem pozostawał w stosunkach formalnie poprawnych. Groźbę dymisji 
i przejścia w stan spoczynku udało się oddalić dzięki pomocy gen. bryg. Stanisława Burhardta-Bukackiego.24

Po trzech latach pobytu w Toruniu w maju 1929 r. Frankowskiego wyznaczono szefem Sztabu KMW w War
szawie. Na tym stanowisku stał się żarliwym propagatorem idei budowy silnej floty wojennej.25 Wokół niego zgro
madziła się grupa oddanych osób, która idee tę wprowadziła do programu Ligi Morskiej i Kolonialnej.

Utworzona w maju 1930 r. przy Lidze Sekcja Marynarki Wojennej niebawem przekształciła się w samo
dzielny Oddział Propagandy Floty Wojennej. Jego współtwórcą i wiceprzewodniczącym był kmdr Frankowski.

Jako szef Sztabu KMW wielce popierał nie tylko program zbiórek pieniężnych na fundusz rozwoju floty 
wojennej — był m.in. prezesem Komitetu Głównego Funduszu Lodzi Podwodnej im. Marszałka Piłsudskiego26 
— ale przede wszystkim propagowanie wśród polskiego społeczeństwa nowoczesnej marynarki wojennej.

W tym okresie dużo publikował. Jego fachowe artykuły dotyczyły głównie akwenu Morza Bałtyckiego i roli 
marynarki w przyszłych działaniach bojowych.27 Od 1931 r. wchodził w skład Komitetu Redakcyjnego 
Encyklopedii Wojskowej.

Nie zapominał również o działalności lektorskiej. Wielokrotnie występował w Centrum Wyższych Studiów 
Wojskowych i Wyższej Szkole Wojennej z interesującymi odczytami i referatami. Na kursach aplikacyjnych 
dla oficerów morskich prowadził wykłady z możliwości nawigacyjnych.28

W kwietniu 1933 r„ na wniosek Kierownictwa Marynarki Wojennej utworzono w Gdyni Dowództwo 
Obrony Wybrzeża Morskiego (OWM), które odpowiadało za obronę obszaru nadmorskiego zarówno od 
strony lądu jak i morza. Podlegały mu następujące jednostki: Morski Batalion Strzelców (Wejherowo), Morski 
Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (Gdynia), Oddział Minowy (Oksywie), Kompania Artylerii Nadbrzeżnej 
(Hel), kompania łączności i pluton żandamerii. Dowódcą mianowano kmdr. dypl. Stefana Frankowskiego, 
który podlegał bezpośrednio Dowódcy Floty kontradmirałowi J.Unrugowi.

Nowe stanowisko wymagało wysokich kwalifikacji i wielu zabiegów organizacyjnych związanych 
z tworzeniem niemal od podstaw systemu obrony Wybrzeża. W pierwszym rzędzie nacisk położono na 
przygotowania obronne Helu, gdzie prowadzono prace fortyfikacyjne i umieszczono cztery baterie artylerii 
Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej. Nierozwiązanym do wybuchu wojny problemem była kwestia sprowadzenia 
na Hel ciężkich dział. W tej sprawie kmdr Frankowski osobiście wyjeżdżał wraz z kpt. mar. Bohdanem 
Mańkowskim do Finlandii, Estonii i Łotwy.29

Do osłony powietrznej bazy floty sformowano 2 Morski Dywizjon Przeciwlotniczy. Formalne uznanie 
Półwyspu Helskiego za Rejon Umocniony nastąpiło w dekrecie Prezydenta RP z 21 sierpnia 1936 r.30.

Wiele wysiłku kmdr Frankowski wkładał w rozbudowę lądowej obrony Gdyni. Siły te poważnie wzrosły 
wiosną 1938 r., kiedy zakończono organizację 2 Morskiego Batalionu Strzelców w Redłowie oraz składającą 
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się z czterech batalionów Morską Brygadę Obrony Narodowej. Dowódcą tej ostatniej byt płk dypl. Józef Sas- 
Hoszowski, który równocześnie pełnił funkcje zastępcy dowódcy OWM do spraw lądowych.

Kmdr Frankowski choć nie był specjalistą w sprawach lądowych, to jednak widział konieczność 
współdziałania oddziałów lądowych z flotą. Jako pierwszy zainicjował ćwiczenie taktyczne polegające na 
przewiezieniu na Hel desantu morskiego w sile batalionu. Miało ono m.in. sprawdzić możliwość wysadzenia 
desantu nieprzyjaciela na odcinek polskiego wybrzeża.31 W maju 1939 r. prowadził ćwiczenia sztabowe 
w Wejherowie, które dostarczyły cennych wniosków do obrony Gdyni z kierunku zachodniego i południowo- 
-zachodniego, a nie jak dotąd powszechnie sądzono z rejonu Gdańska.32

Na czas wyjazdów służbowych, urlopów lub choroby kontradm. J.Unruga obowiązki dowódcy Floty wielo
krotnie przejmował dowódca OMW. Jako gospodarz m. in. w 1934 roku przyjmował wizytę zespołu 
radzieckich okrętów wojennych w składzie pancernik „Marat" i dwa niszczyciele. Z kolei w rok później 
dowodził Dywizjonem Kontrtorpedowców w składzie ORP „Burza" i ORP „Wicher" podczas oficjalnej wizyty 
złożonej flocie niemieckiej w Kilonii i Berlinió33.

Po sprowadzeniu rodziny z Warszawy do Gdyni Frankowscy zamieszkali w Wilii Trzech Róż na ul. 
Sienkiewicza. Jak wspomina żona Komandora, willa była ładna i wygodna. Dookoła mały ogródek. W pokoju 
sypialnym wielka weranda — balkon z widokiem na zatokę. W dni pogodne wyraźnie odcinał się Hel34.

Ze względu na zaostrzającą się sytuację konfliktową i wzmocnienie podległych oddziałów w lipcu 1939 
roku dotychczasowe Dowództwo Obrony Wybrzeża Morskiego zostało podzielone na Dowództwo Morskiej 
Obrony Wybrzeża (kmdr Frankowski) i Dowództwo Lądowej Obrony Wybrzeża (płk J.Sas-Hoszkowski, 
a od 23 lipca płk Stanisław Dąbek). Komandorowi Frankowskiemu podporządkowano Rejon Umocniony 
Hel wraz z jednostkami przeciwdesantowymi, 1 Morski Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (Gdynia), stawiacz 
min „Gryf", niszczyciel „Wicher", Dywizjon Minowców, dwie kanonierki oraz pływające jednostki pomocnicze.

Napad niemiecki na Polskę 1 września 1939 roku zmusił go niebawem do przeniesienia sztabu Morskiej 
Obrony Wybrzeża najpierw do Juraty, a potem do Helu. Sam w dniu 3 września, po przekazaniu płk. Dąbkowi 
obrony przeciwlotniczej i przeciwdesantowej Gdyni udał się na pokładzie minowca ORP „Jaskółka" na Pół
wysep Helski.

Podczas obrony półwyspu wykazał dużo osobistej odwagi, operatywności i opanowania. Wielokrotnie 
odwiedzał podległe mu oddziały. Był niedościgłym wzorem dla podwładnych33. Z jego rozkazu w dniu 12 
września m. in. minowce ORP „Czajka", „Jaskółka" i „Rybitwa" ostrzelały ogniem swych dział nacierające 
pododdziały niemieckie w rejonie Mechelinek. W nocy z 13 na 14 września postawiły zagrodę minową 
złożoną z 60 min 3 Mm na południe od Helu, a nazajutrz ostrzelały pozycje nieprzyjaciela koło Osłonina 
i Rewy36. Niestety po zbombardowaniu i zniszczeniu 15 września dwóch minowców kmdr Frankowski wydał 
rozkaz rozwiązujący dywizjon. Z ocalałych okrętów zdjęto działa i ustawiono na lądzie, a dowódca dywizjonu 
kmdr ppor. Zdzisław Boczkowski objął dowodzenie odcinkiem Jastarnia obsadzonym przez załogi kanonierek 
i minowców367.

W związku z pogaraszającą się sytuacją obrońców kontradm. Unrug zwołał 1 października o świcie 
naradę najbliższych podwładnych, w której wzięli udział oprócz kmdr. Frankowskiego, szef Sztabu Do
wództwa Floty kmdr dypl. Marian Majewski i dowódca RU Hel kmdr Włodzimierz Steyer. Zebrani wzięli pod 
uwagę fakt wyczerpania się amunicji artyleryjskiej, braku na Bałtyku własnej floty okrętów sojuszniczych, 
utraty znaczenia Helu jako bazy oraz upadku obrony Warszawy. Wobec powyższego kontradm. Unrug podjął 
decyzję zaniechania dalszej walki. Jedynie kmdr Majewski był innego zdania, ale nie przedstawił żadnej 
kontrpropozycji38.

Następnego dnia ok. 10.00 przybył do helskiego portu wojennego dowódca sił morskich w Zatoce 
Gdańskiej kontradm. Hubert Schmundt ze swoim sztabem. Kmdr. Frankowskiemu przypadł przykry obo
wiązek powitania niemieckich oficerów, a następnie oprowadzania po obiektach wojskowych39.

Wieczorem rozpoczął się okres niewoli. Oficerów przewieziono do Gdyni, a potem do obozów jenieckich. 
Kmdr. Frankowskiego osadzono najpierw w Oflagu XB w Nienburgu, a od 1 listopada w Oflagu XVIIIB w 
Spittal nad Drawą w Austrii.

W czerwcu 1940 roku osadzono go w Oflagu VIIIB w Silberg (Srebrna Góra) na Dolnym Śląsku. Obóz 
umieszczono w wysuniętym forcie Spitzberg (Ostróg), potężnej pruskiej twierdzy z XVIII w. Podczas pobytu 
w ciężkich warunkach obozowych rozchorował się na żołądek, a uważany przez Niemców za symulanta 
otrzymał pomoc lekarską tak późno, że według polskich towarzyszy niewoli zmarł w karetce w drodze 
do szpitala40, a według Niemców o godzinie 20,30 dnia 25 września 1940 roku w szpitalu w Langenbielau 
(Bielawa)41. Pochowany na cmentarzu katolickim w tejże miejcowości (grób nr 28) po wojnie został eks
humowany na cmentarz przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu, (w 1970 r. nowo wybudowany cmentarz 
w dzielnicy Oporowo)42.

Wiadomość o śmierci tego zasłużonego oficera bardzo szybko dotarła do Londynu. Umieszczono ją 
w rozkazie dziennym szefa KMW z 29 października 1940 roku43. We wrześniu 1946 roku na wniosek 
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wiceadmirała Świrskiego awansowano go pośmiertnie na stopień kontradmirała ze starszeństwem z dniem 
26 września 1940 roku, a w miesiąc później nadano mu Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari44. Za swą 
wieloletnią służbę był wielokrotnie honorowany odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi. Posiadał Krzyż 
Polonia Restituta IV klasy, Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi, francuską Legię Honorową (nadaną 
w 1925 roku), Medal za wojnę 1918—1921 i francuski medal Zwycięstwa 1914—1918, szwedzki medal „Pro 
Partia", srebrny medal włoski „Za ratowanie ginących", Gwiazdę Emira Buchary oraz inne medale pa
miątkowe.

Żona Maria-Róża Frankowska była znaną działaczką społeczną, pierwszą kobietę-członkiem Rady 
Miejskiej Gdyni i przewodniczącą „Rodziny Wojskowej". Energiczna o dużych ambicjach wywierała znaczny 
wpływ na życie nie tylko pozasłużbowe45.

Syn admirała Stefan, ukończył po wojnie Szkołę Podchorążych MW w Wielkiej Brytanii i mianowany został 
podporucznikiem marynarki wojennej ze starszeństwem z dniem 12 stycznia 1946 roku. Zginął tragicznie 
w katastrofie lotniczej 30 czerwca 1961 roku w Buenos Aires. Córka Jolanta obecnie Collins mieszka w Van- 
couver w Kanadzie. Wraz z mężem i synem Piotrem była 19 września 1989 roku gościem dowódcy Mary
narki Wojennej. Podczas pobytu na Helu złożyła kwiaty pod obeliskiem z tablicą pamiątkową poświęconą jej 
ojcu46. Obelisk w 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej odsłonił ówczesny dowódca MW kontradmirał 
Piotr Kołodziejczyk. Następnie goście zwiedzili Muzeum Marynarki Wojennej.

W 1990 roku Jolanta Collins przekazała do zbiorów Muzeum MW szereg cennych pamiątek rodzinnych. 
M. in. komplet odznaczeń admirała, elementy umundurowania i wyposażenia oraz szereg zdjęć i dokumen
tów. Część z nich jest eksponowana na wystawie „Z dziejów oręża polskiego na morzu" znajdującej się 
na pokładzie okrętu-muzeum „Błyskawica".

W 1974 roku dla uczczenia pamięci tego wybitnego oficera Marynarki Wojennej schronisko PTTK na 
Przełęczy Srebrnej, nieopodal twierdzy w której znajdował się Oflag VIIIB, otrzymało jego imię47.

' W dokumentach figurują różne daty dzienne urodzin. Najczęściej 3 i 4 kwietnia W aktach pesonalnych S. Frankowskiego (CAW t 385 i 1364) figurują daty 
2 i 4 kwietnia. Rocznik Oficerski z 1932 roku podaje 4 kwietnia, a T Kryska-Karski, S. Żurakowski „Generałowie Polski Niepodległej”. Warszawa 1991 i S.Loza 
„Czy wiesz kto to jest? . Warszawa 1938 r. datę 3 kwietnia Do tej ostatniej przychyla się również C. Ciesielski w „Nautologii" 1989 r. nr 1 i J Pertek w „Przeglądzie 
Morskim 1986. nr 9 Z kolei w przekazanych w 1990 roku Muzeum MW dokumentach rodzinnych figuruje data 4 kwietnia np w obszernym szkicu biograficznym 
S Frankowskiego pióra jego żony (s. 4)

2 Ród Frankowskich herbu Prus l-szy wywodzi się z miejscowęości Franka na Wołyniu. Nobilitowani zostali na polu bitwy pod Warną w 1444 roku W początku 
XIX w. jedna gałąź rodu przeniosła się na Wołyń, gdzie jej członkowie piastowali znaczne urzędy m. in. Erazm Frankowski (pradziad Stefana) był marszałkiem 
szlachty powiatu ostrogskiego.

3 Dziećmi byli kolejno: Jan, Teresa. Stefan, Helena i Henryk
4 AMMW, M R Frankowska-Szyllingowa. Szkic biograficzny ... cz. I. op. cit., s. 7 przekazany w 1990 r. autorowi przez kmdr Romualda Nałęcz-Tymińskiego 

z Kanady
5 Życiorys S Frankowskiego przekazany Muzeum MW przez córkę Jolantę Collins-Frankowską 25.91990 r, s. 1.
6 Życiorys . op cit.. s 1
7 CAW. t. 385. Akta personalne S. Frankowskiego.
0 M. R. Frankowska-Szyllingowa. Szkic biograficzny ..., op., s. 9.
9 Cz. Ciesielski, Kmdr dypl Stefan Frankowski (1887—1940) — dowódca Morskiej Obrony Wybrzeża, „Nautologia". 1989, nr 1, s. 43—44. Kmdr por. S Frankowski 

był również wykładowcą astronomii Tymczasowych Kursów Instruktorskich dla Oficerów MW w Toruniu.
Zob też E. Kosiarz, Departament dla Spraw Morskich, jego działalność i rola w dziejach Marynarki Wojennej, Wydział Historyczny MW, Gdynia 1963 nr 1

10 AMMW, Zaproszenie na ślub M.R. Dobrowolskiej i S. Frankowskiego.
” S Frankowskiego wysłano na studia jako drugiego po kmdr ppor Eugeniuszu Solskim. Uczelnie tę ukończyło jedynie 9 oficerów PMW
12 E. Madey. Kmdr dypl. Stefan Frankowski (1887—1940). „Przegląd Morski, 1986, nr 5, s. 63
13 Od 1928 r Szkoła przyjęła nazwę Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej.
14 J. Kłossowski, Wspomnienie z Marynarki Wojennej, Warszawa 1970, s. 291—292.
15 Cz. Ciesielski, Kmdr dypl. Stefan Frankowski .... op. cit., s 44.
16 M. R. Frankowska-Szyllingowa, Szkic biograficzny ... op cit., s. 13.
17 R. Nałęcz-Tymiński, Kontradmirał Stefan Frankowski, Wspomnienie, AM MW, t. 534. s. 6
18 S. Frankowski. Wymagania względem naszych oficerów marynarki wojennej. „Przegląd Morski". 1929, nr 3. s. 11.
19 R. Nałęcz-Tymiński, Kontradmirał Stefan Frankowski, op. cit s. 13.
2° J. Kłosssowski, Wspomnienia ., op cit ... s 294—295. J Kłossowski został zastępcą redaktora naczelnego, a por. mar Tomasz Duracz sekretarzem redakcji
2’ Np. S. Frankowski. Wojna światowa na Bałlyku „Przegląd Morski" (PM). 1930. nr 13; „Lodzie podwodne podczas wojny światowej, PM. 1932. nr 38 i 39: 

O współczesnych jednostkach floty wojennej, PM, 1930, nr 21; Okręt wojenny i jego uzbrojenie w dobie dzisiejszej PM, 1936, nr 87: Mina zagrodowa w wojnie 
na morzu, PM. 1924, nr 4; Zasady organizacji wyższych dowództw, PM. 1933. nr 54; Jak rozgrywać gry wojennomorskie, PM, 1937. nr 105; Z powodu dziesięcio
lecia zaślubin morza. PM. 1937. nr 105: Z powodu odzew Komitetu Floty Narodowej. PM, 1930, nr 21; Historia Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej, PM. 1928, 
nr 1. 3/16 i 4/17 marca 1917 r. w Helsmforsie (Wspomnienia osobiste). PM. 1930, nr 19

22 S. Frankowski. Projekt przebiegu służby naszych oficerów Marynarki Wojennej „Przegląd Morski". 1929, nr 10.
23 Szerzej Cz Ciesielski. Szkolnictwo Marynarki Wojennej w latach II Rzeczypospolitej. Warszawa 1974. Kursy te tzw aplikacyjne wprowadzono stopniowo 

Pierwszy kurs taktyczny rozpoczął się w 1930 r.
24 M R Frankowska-Szyllingowa, Szkic biograficzny .... op. cit.. s. 15 oraz J. Kłossowski. Wspomnienia .... op. cit. s 292.
28 Funkcję tę objął w dniu 13.5. przekazując obowiązki komendanta SP MW kmdr ppor. Karolowi Korytkowskiemu.
20 M. Kułakowski. Marynarka Wojenna Polski Odrodzonej. Toronto 1988. t. 2. s. 343. Okręt zbudowany niemal w całości ze składek społeczeństwa otrzymał 

nazwę ORP "Orzeł"
27 Opublikował m. in. „Polityczno-strategiczną geografię Morza Bałtyckiego", Toruń 1931 oraz w „Przeglądzie Morskim": O współczesnym zabezpieczeniu 

manewru okrętu na pełnym morzu. 1933, nr 50/51: Desant doby dzisiejszej, 1936, nr 93; Gdynia w dobie dzisiejszej. 1938. nr 108. Czynnik moralny, s. 110; O blo
kadzie. ibid, nr 111 oraz duży artykuł o życiu admirała Krzysztofa Arciszewskiego, 1937, nr 98. 100 i 102.

28 S M Piaskowski. Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918—1946. Albany 1983, t 1, s 99 i 115.
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29 Tamże, t. 2. k. 13, Rozkaz Dowódcy Floty nr 662 z 18.IX.1938 r.
30 Dopiero rozporządzeniem Rady Ministrów z 8.3.1937 r. sprecyzowano szczegółowe warunki przebywania osób miejscowych i przyjezdnych. Szerzej, R 

Witkowski, Hel na straży Wybrzeża 1920—1939, Warszawa 1974.
31 A. Rzepniewski, Obrona Wybrzeża w 1939 r. na tle rozwoju marynarki wojennej Polski i Niemiec. Warszawa 1970, s. 115 i 126.
32 Gdynia 1939, relacje uczestników walk lądowych, pod redakcją W. Tyma i A. Rzepniewskiego, Gdańsk 1979. s. 363.

33 SM. Piskowski, Kroniki .... t. 1, op. cit., s. 150 i 157.
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Witkowskiego. Gdańsk 1973, s. 97—101, Relacja dowódcy ORP „Jaskółka” kpt. mar. T. Borysiewicza.
37 Z. Boczkowski, Miny za burtą, Warszawa 1970, s. 106—108.
30 Polskie siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, tom 1, Kampania wrześniowa 1939, część 5. Marynarka Wojenna i Obrona Polskiego Wybrzeża, Londyr 

1962, s. 196—197.
39 S. M. Piaskowski, Kroniki .... t. 2, op. cit., s. 95.
49 J.Pertek, Jeszcze o komandorze Stefanie Frankowskim, „Przegląd Morski", 1986, nr 9, s. 83 oraz J. Bronkiewicz, Nie każda kula celna, Warszawa 1987 

s. 83—84. Oflag VIIIB był jednym z pierwszych obozów „specjalnych” dla schwytanych uciekinierów i politycznie podejrzanych. Składał się z dwóch fortów 
większego Spitzberg i niewielkiego Hohenstein. W obozie przebywał m. in. kontradm. J.Unrug i kmdr M. Majewski.

41 Akt zgonu nr 237/1940 wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Langenbielau z 1.11.1940 r. Kopia w zbiorach Muzeum MW.
42 Pismo dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Wrocławia do M. R. Frankowskiej-Szyllingowej z 15.2.1974. Kopia w zbiorach Muzeum MW
43 S. M. Piaskowski, Kroniki ... t, 2, op. cit., s. 149. Rozkaz szefa KMW nr 50 z 29.10.1940 r.
44 Wyciąg z Dziennika personalnego nr 9 z 30.10.1946 r. podpisany przez szefa Sztabu Głównego gen. dyw. Stanisława Kopańskiego, Zarządzenie L. Dz 

12375/KMW/46. Kopia w zbiorach Muzeum MW.
40 B. Karnicki, Marynarski Worek wspomnień, Warszawa 1987, s. 16—18. Na pomniku znajduje się nieco mylący napis ś.p. admirał Stefan Frankowsk 

ur. 4.4.1887 r. Hołowle, Wołyń, zmarł 25.9.1940 r. oflag Bielawa. Obrońca Helu. Cześć Jego pamięci".
40 Na tablicy umieszczono następujący napis „Kontradmirałowi Stefanowi Frankowskiemu, dowódcy Morskiej Obrony Wybrzeża w wojnie obronnej 1939 roku 

Dowództwo Marynarki Wojennej PRL i Społeczeństwo Helu, 09.1989 r.“
47 K. R. MAZURSKI i Z. MARTYNOWSKI, Sudety, cz. 1, Ziemia Kłodzka i Góry Opawskie, przewodnik, Warszawa 1978, s. 143—145.



Prof.drhab. CZESŁAW CIESIELSKI

KOMANDOR BOLESŁAW ROMANOWSKI 
(1910 - 1968)

I
MIĘ Bolesława Romanowskiego, jednego z bohaterów II wojny światowej, na trwałe wpisane zostało 
na karty historii Polskiej Marynarki Wojennej. Jako dowódca polskich okrętów podwodnych wal
czących u boku Royal Navy odznaczył się wybitnymi czynami wojennymi, które przysporzyły sławy 
biało-czerwonej banderze.

Bolesław Szymon Romanowski urodził się 21 marca 1910 roku w Warklanach, pow. Rzeczyca, w daw
nych Inflantach Polskich. Był synem Leona, leśniczego i Wandy z Tomaszewskich. W 1920 roku jego 
rodzice przybyli do Polski i zamieszkali na Pomorzu, w Grabowie, pow, Wyrzysk, gdzie ojciec został nad
leśniczym lasów państwowych. W latach 1922—1929 Bolesław uczęszczał w Nakle n/Notecią do pań
stwowego gimnazjum humanistycznego im. Bolesława Krzywoustego. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości 
wstąpił w lipcu 1929 roku do Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu, przyjęty na podstawie 
egzaminu konkursowego. O motywach wyboru swej drogi życiowej tak później pisał: „Mieszkałem przewa
żnie nad wodą, uprawiałem sporty wodne, prenumerowałem miesięcznik „Morze" Ligii Morskiej i Rzecznej, 
ulubiona lektura — Pierre Lotti, Jack London, Mariusz Zaruski i inni autorzy książek podróżniczo-badaw- 
czych. Pochodząc z rodzin powstańczych miałem we krwi wojaczkę. Na parę lat przed maturą zdecydowany 
byłem na wstąpienie do szkoły oficerskiej. Połączyłem jedno z drugim wstępując do SPMW"1. Razem 
z Romanowskim przyjęto wówczas na Wydział Morski 22 kandydatów, spośród których szkołę ukończyło 
w 1932 roku 17 bosmanów-podchorążych.

Warunki nauki w Toruniu były dość skromne. Mimo małej liczby podchorążych w szkole było ciasno. 
Romanowski tak je opisał po latach: „Stary budynek pokrzyżacki przystosowano na biura i gabinety komen
danta i administracji, w piwnicy kuchnia i magazyn, warsztat krawiecki i szewski. Na piętrach sale sypialne, 
na parterze sala jadalna i mały pokoik, tzw. kasyno podchorążych. Wybudowany pawilon jednopiętrowy 
mieścił na piętrze sale wykładowe, na parterze gabinet dyrektora nauk i pokój nauczycielski. Podwórze 
z powodu budowy nowego mostu zostało zmniejszone do tak małych rozmiarów, że nie było miejsca na 
boisko"2. Mimo tak skromnych warunków podchorążowie otrzymali dobre podstawy wiedzy morskiej. Decy
dował ich zapał oraz wiedza i umiejętności wykładowców i oficerów okrętowych. Celem szkoły było przy
gotowanie młodych oficerów na okręty. „Główną zasadą więc była część praktyczna, teorii uczono tylko 
tyle, ile trzeba było dla zrozumienia i opanowania zagadnień z jakimi wychowankowie spotykają się na 
okrętach (...). Praktyka zasadniczo miała za zadanie zapoznać słuchaczy z obowiązkami: a) marynarza 
specjalisty na okręcie, b) podoficera specjalisty, c) podoficera gospodarza działu na dużym okręcie, lub 
oficera kierownika na małym okręcie, d) oficera kierownika działu na okręcie. Równocześnie podczas 
pływań podchorążowie mieli za zadanie ugruntować w praktyce wiadomości wyniesione ze szkoły i nabyć 
jak najwięcej umiejętności i wiadomości praktycznych z dziedzin pokładowych i maszynowych"3.

Na młodszym kursie podchorążowie rocznika Romanowskiego już w stopniach matów-podchorążych 
odbywali od maja do października 1930 roku praktykę morską na żaglowcu szkolnym ORP „Iskra", dowo
dzonym przez kpt. mar. Stefana de Waldena, uczestnicząc w najdłuższym rejsie w historii tego okrętu 
i jedynym w okresie międzywojennym, który prowadził do USA z wizytą składaną marynarce wojennej tego 
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kraju w jej bazie w Newport, Serdecznie witała okręt i jego załogę Polonia amerykańska. W drodze po
wrotnej ORP „Iskra" wystawiony został na ciężką próbę, wszedł bowiem w strefę cyklonu, W walce z żywio
łem, po 18-godzinnej walce, okręt zdał egzamin niezwykłej wprost niezatapialności, zaś załoga z ogromnej 
odporności psychicznej i umiejętności praktycznych4. Na kursie średnim podchorążowie, w stopniach 
bosmanmatów, byli zaokrętowani na transportowcu Marynarki Wojennej i jednocześnie okręcie szkolnym 
ORP „Wilia", natomiast na zakończenie kursu starszego odbyli kilkutygodniową praktykę we Flotylli Rzecznej 
w Pińsku, a po niej na jednostkach bojowych Floty (B. Romanowski na ORP „Wilk").

Dnia 15 sierpnia 1932 roku w porcie oksywskim na ORP „Bałtyk" miała miejsce podniosła uroczystość 
w życiu Floty. 17 bosmanów podchorążych otrzymało z rąk komendanta SPMW, kmdr. por. Karola Kory- 
towskiego, świadectwa ukończenia szkoły i patenty oficerskie o mianowaniu ich podporucznikami marynarki 
w korpusie morskim. Bolesław Romanowski ukończył szkołę z 15 lokatą. „Ta niska lokata — pisał później 
— wynikała na skutek źle pojętej przeze mnie koleżeńskości (kolega, którego kryłem został wylany z SPMW, 
a mnie wstrzymano awans na bosmana podchorążego), mimo to dostałem się na okręty podwodne, na 
które dostać się było trudno i zdystansowałem swoich kolegów"5.

Po awansie oficerskim ppor. mar. Romanowski, podobnie jak wszyscy koledzy z jego rocznika, skierowany 
został do Kadry Szeregowych Floty. Wyposażony w ubranie drelichowe i karabin przeszedł krótkie przeszkolenie 
w mustrze formalnej, po czym objął obowiązki dowódcy plutonu i do końca stycznia 1933 roku szkolił rekrutów. 
Według oceny Romanowskiego była to dobra zaprawa w dowodzeniu ludźmi. Oficerowie Kadry, rutynowani wy
chowawcy, byli bardzo surowi i wymagający. Po odbyciu tej wstępnej praktyki młodych oficerów przydzielono 
do Dywizjonu Szkolnego i zaokrętowano na ORP „Bałtyk" jako uczestników Kursu Aplikacyjnego dla Podporucz
ników. Kurs ten, trwający kilka miesięcy, był właściwie kontynuacją szkoły. Zapoznawano na nim jego słuchaczy 
z rolą oficera w działach okrętowych. Szkolono ich na okrętach, w warsztatach artyleryjskich, w torpedowni 
i w minowni, pełnili też służbę oficera wachtowego na ORP „Bałtyk". W końcowej części KAP podporucznicy 
przebywali w Morskim Dywizjonie Lotniczym w Pucku, gdzie szkolono ich głównie w zakresie obowiązków ofice
ra obserwatora lotnictwa morskiego. Odbywali loty na wodnosamolotach typu „Latham".

Po ukończeniu KAP jego absolwentów przydzielano na okręty, na których rozpoczynali już regularną służbę 
oficera liniowego marynarki. Ppor. mar. Romanowski z dniem 1 października 1933 roku otrzymał przydział na tor
pedowiec ORP „Kujawiak", na którym do grudnia był oficerem wachtowym, a następnie do końca maja 1934 roku, 
zastępcą dowódcy tego okrętu. Z początkiem czerwca tego roku, zgodnie z własnym życzeniem, rozpoczął służ
bę na okrętach podwodnych. Pełnił ją najpierw jako oficer flagowy w Dywizjonie Łodzi Podwodnych, zaś po ukoń
czeniu (luty — kwiecień 1935 r.) trzymiesięcznego Kursu Oficerów Podwodnego Pływania, już w stopniu porucznika 
(awans ze starszeństwa od dnia 1 11935 r.) został oficerem nawigacyjnym na ORP „Żbik", którym dowodził wów
czas kpt. mar. H. Kłoczkowski. Od maja 1937 roku do września 1938 roku Romanowski służył na innych jedno
stkach Floty: na ORP „Wilia" był krótko oficerem wachtowym, bez mała rok czasu pełnił w Dowództwie Floty 
funkcję kierownika referatu mobilizacyjnego, a na koniec w Dywizjonie Kontrtorpedowców był oficerem flago
wym i sygnałowym. Ten swoisty staż poprzedzał kolejny ważny etap w służbie młodego oficera, który rozpoczyna
ła specjalizacja. Od października 1938 roku do kwietnia roku następnego Romanowski był słuchaczem Kursu 
Oficerskiego Broni Podwodnej, a po jego ukończeniu otrzymał przydział na ORP „Wilk" jako oficer broni podwod
nej (torpedowy)6. Dowództwo okrętu objął wówczas ceniony już oficer — kpt. mar. Bogusław Krawczyk. Był to już 
okres bezpośredniego zagrożenia wojną. Okręty Floty od wiosny znajdowały się w stanie kampanii, stosunkowo 
szybko osiągały gotowość morską i bojową. ORP „Wilk", podobnie jak pozostałe okręty podwodne, po 
zmianach personalnych, rozpoczynał intensywne ćwiczenia. Romanowski po latach tak wspominał ten 
okres : „Całe tygodnie spędzaliśmy w sektorach ćwiczebnych. W dzień i w nocy przy każdej pogodzie 
ćwiczyliśmy aż do znudzenia, bez względu na kierunek fali, zanurzenia zwykłe i w alarmie bojowym, 
zanurzenia z wachty i alarmowe. Całe dnie spędzaliśmy pod wodą, chodząc różnymi biegami i zmieniając 
zanurzenie. Każdy z nas musiał doskonale opanować wyważenie okrętu i manewrowanie nim na powierzchni 
i pod wodą (...). I tak na ciągłych ćwiczeniach mijało lato. Spędziliśmy je na morzu nie widząc słońca ani 
plaży. Chodziliśmy na patrole pod Rozewie lub dalej od brzegów. Do portu wchodziliśmy rzadko, stając 
najczęściej na kotwicy i utrzymując komunikację z lądem za pomocą małej, lekkiej łódeczki z przyczepnym 
silnikiem „Penta" (...). W lipcu okręt nasz osiągnął bardzo wysoki stopień gotowości bojowej. Załoga zgrała 
się, zżyła z sobą i przyzwyczaiła do życia okrętowego"7.

Wybuch wojny zastał ORP „Wilk" w porcie wojennym na Oksywiu, skąd zgodnie z rozkazem udał się 
w wyznaczony mu rejon działania, określony planem operacyjnym pod kryptonimem „Worek". Jednakże 
krótko trwała kampania wojenna „Wilka" na Bałtyku. Okręt obrzucany bombami głębinowymi, zmuszony 
do długiego przebywania w zanurzeniu nie był w stanie wykorzystać swych walorów bojowych i zrobić 
użytku z torped, jedynie w dniu 3 września postawił miny w wyznaczonym rejonie. Natomiast od wybuchu 
bomb głębinowych ucierpiała szczelność kadłuba, wystąpiły przecieki w zbiornikach ropowych. W tych 
okolicznościach dwódca okrętu, wykluczając ewentualność internowania, podjął decyzję o sforsowaniu
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Sundu i pójściu do Anglii. W nocy z 14/15 września „Wilk" minął Sund, aby następnie skierować się ku 
brzegom Szkocji i 22 września wszedł do bazy brytyjskiej w Scapa Flow. Jednakże wkótce przeszedł do portu 
w Dundee, gdzie poddany został małemu remontowi, po czym włączono go do 2 Flotylli Okrętów Pod- 
wodnychj stacjonowanej w Rosyth, skąd wychodził na patrole w pobliże brzegów norweskich uczestnicząc 
w operacjach skierowanych przeciwko okrętom (rajderom) Kriegsmarine przedzierającym się drogą pół
nocną na Atlantyk. Romanowski pozostał nadal oficererem broni podwodnej do października 1940 roku i na 
tym stanowisku 3 maja 1940 roku awansował do stopnia kapitana. W Wielkiej Brytanii przeszedł krótki kurs 
podsłuchu podwodnego, Asdicu, oraz radaru, a także kurs okrętów podwodnych dający mu prawo dowodze
nia okrętami podwodnymi.

Jesienią 1940 roku rozpoczęto kompletować załogę dla nowego okrętu podwodnego typu „Unity", który 
PMW otrzymać miała od Royal Navy. Na jego dowódcę wyznaczono kpt. mar. Borysa Karnickiego, na 
zastępcę kpt. mar. Romanowskiego. Okręt otrzymał nazwę ORP „Sokół". Uroczyste podniesienie bandery 
i wcielenie okrętu w skład PMW miało miejsce 19 stycznia 1941 roku w Barrow in Furness z udziałem gen. 
W. Sikorskiego i szefa KMW, kontradmirała J.Świrskiego. Po odbyciu prób odbiorczych i okresie przezna
czonym na wyszkolenie załogi ORP „Sokół" operował od marca z bazy w Portsmouth, uczestnicząc przez 
kilka miesięcy z okrętami brytyjskimi w blokadzie portu w Brest, w którym schroniły się wówczas niemieckie 
okręty liniowe „Scharnhorst" i „Gneisenau"8.

Jesienią 1941 roku PMW otrzymała od marynarki wojennej USA okręt podwodny. Na jego dowódcę 
wyznaczono kpt. mar. Romanowskiego, który w połowie września, przerywając kurs peryskopowy, zaokrę
tował się razem z załogą na S/s „Cathay" udając się do New London, gdzie znajdowała się baza i szkoła 
okrętów podwodnych. Tam bowiem miało nastąpić przejęcie przez Polaków okrętu „S—25“ typu „Holand". 
Nie był on jednak jednostką nową, a należał do grupy najstarszych okrętów podwodnych, jakie w okresie 
II wojny światowej znajdowały się jeszcze w służbie liniowej. Zatem jego przydatność bojowa była nie
wielka. W trakcie przygotowań do oficjalnego przejęcia okrętu zaistniał dość nieprzyjemny incydent. 
Obecni przedstawiciele Royal Navy planowali bowiem podniesienie na okręcie bandery brytyjskiej, lecz 
stanowcza postawa kpt. Romanowskiego sprawiła, że okręt ten, który otrzymał nazwę ORP „Jastrząb", przy 
udziale przedstawicieli Polonii podniósł 4 listopada biało-czerwoną banderę9. Dziesięć dni później ORP 
„Jastrząb,, opuszczał New London, aby 2 grudnia, po 370 godzinach przebywania na morzu, płynąc w bardzo 
trudnych warunkach hydrologicznometeorologicznych, zacumować w Holy Loch w Szkocji — bazie pomoc
niczej 3 Flotylli Okrętów Podwodnych. Tam złożyli mu wizytę — Prezydent RP W. Raczkiewicz i wiceadmirał 
J. Świrski.

Krótko dowodził kpt. mar. Romanowski przyprowadzonym przez siebie okrętem. Po dokonaniu w Blyth 
niewielkiego remontu (i zamontowaniu logu, podsłuchu i typowej radiostacji) ORP „Jastrząb", po odbyciu 
ćwiczeń, wszedł w skład zespołu okrętów podowdnych wyznaczonych do ochrony linii komunikacyjnych 
alianckich konwojów płynących do Murmańska. 25 kwietnia 1942 roku wyszedł na patrol bojowy na Morze 
Norweskie, aby po dwóch dniach znaleźć się w wyznaczonym sektorze. Kilka dni później ORP „Jastrząb" 
stał się ofiarą tragicznej pomyłki. Zaatakowany przez jednostki (norweski niszczyciel „St. Albans,, i brytyjski 
trałowiec „Seagull") idące w osłonie konwoju, który zboczył z wyznaczonej mu trasy, zatonął 2 maja wskutek 
doznanych uszkodzeń. Od strzałów z broni pokładowej śmierć poniosło pięciu członków załogi, sześciu było 
rannych, w tym dowódca okrętu, który otrzymał cztery postrzały w nogi i jeden w dłoń prawej ręki. Konwój 
z ocalałą częścią załogi dotarł 5 maja do Murmańska. Kpt. mar. Romanowski, po podleczeniu ran, razem 
z pozostałymi członkami załogi „Jastrzębia" na pokładzie polskiego niszczyciela ORP „Garland" wrócił 
w lipcu do Wielkiej Brytanii.10

Jesienią 1942 roku, po całkowitym wyleczeniu i rekonwalescencji, Romanowski wyznaczony został 
dowódcą nowego okrętu typu „U“ będącego wówczas w stanie budowy w stoczni Barrow in Furness. 
ORP „Dzik", bo taką nazwę otrzymał podczas wodowania w dniu 11 października 1942 roku, podniósł 
polską banderę wojenną 17 grudnia. W marcu następnego roku dowodzony doświadczoną ręką kpt. mar. 
Romanowskiego, skierowany został na Morze Śródziemne. Operując z bazy w La Valletta na Malcie, 
a później z Bejrutu, zasłynął z niezwykle śmiałych, wręcz brawurowych, akcji przeciwko nieprzyjacielskim 
okrętom i statkom. W okresie do kwietnia 1944 roku ORP „Dzik" zatopił lub uszkodził 18 statków i okrętów 
o łącznym tonażu 45080 ton. Sukcesy te okręt w dużej mierze zawdzięczał zastosowaniu przez Roma
nowskiego oryginalnej metody zatapiania statków i barek desantowych o płytkim zanurzeniu przy pomocy 
torped nastawionych na przebieg na powierzchni wody. Metoda ta, uznana przez brytyjską admiralicję 
za optymalną, zalecona została wszystkim dowódcom brytyjskich okrętów podwodnych11. W uznaniu wy
bitnych czynów wojennych dekretem Naczelnego Wodza z 19 października 1943 roku kpt. mar. Romanowski 
odznaczony został Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari, którym dekorował go osobiście gen. broni Kazimierz 
Sosnkowski. W następnym roku (3 maja), już po zakończeniu kampanii śródziemnomorskiej, awansował 
do stopnia komandora podporucznika, zaś jesienią 1944 roku objął dowodzenie polską grupą okrętów 
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podwodnych i obowiązki te pełnił do sierpnia 1946 roku, po czym przeniesiony do Kierownictwa Marynarki 
Wojennej był do marca 1947 r. oficerem sztabu.

Uznanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 
i Wielką Brytanię oraz jednoczesne cofnięcie uznania polskiemu rządowi na emigracji komplikowało losy 
marynarzy i żołnierzy polskich walczących na froncie zachodnim, przynosiło ludzkie dramaty. Nowa 
rzeczywistość polityczna narzucona powojennej Polsce nie była łaskawa dla tych, którzy na morzach 
i oceanach walczyli przeciwko Kriegsmarine od pierwszej do ostatniej salwy w drugiej wojnie światowej. Po 
zakończonej wojnie wracali z Wielkiej Brytanii na swych okrętach Holendrzy, Francuzi, Norwegowie, tylko nie 
Polacy. Rok 1946 zamykał faktycznie dzieje PMW walczącej u boku Royal Navy. Polskie okręty były już 
zachodnim aliantom niepotrzebne. Opuszczano na nich bandery wojenne, zdejmowano załogi. Gorycz tych 
zdarzeń wyraził później Romanowski, pisząc: „Pozostaliśmy sami. Serca nam się rwały do Polski, do rodzin, 
do domów. Droga do Polski była jednak jeszcze dla nas zamknięta" (...), mimo że „Dziewięćdziesiąt procent 
załóg chciało wrócić do Gdyni na tych samych okrętach, na których walczyli"12. Nie ułatwiała decyzji o 
powrotach, zwłaszcza wśród oficerów, działalność kmdr. dypl. Jerzego Kłossowskiego, attache morskiego 
w Londynie. Oficer ten, przesadnie ambitny, mający o sobie wysokie mniemanie, skłonny do uprzedzeń, 
nie cieszył się zbytnim autorytetem i nie budził zaufania w środowisku starszych oficerów marynarki, 
a to tym bardziej, że nie z własnej woli przeniesiony w 1934 roku w stan spoczynku pozostawał do 1945 roku 
poza Marynarką Wojenną13,

Końcowy okres pobytu na terenie Wielkiej Brytanii Romanowski tak później charakteryzował: „Po zdaniu 
okrętów przez pewien czas pracowałem jeszcze w Kierownictwie Marynarki Wojennej, wreszcie nie widząc 
celu dalszego przebywania poza krajem, zdecydowałem się na powrót do Polski, Nie chciałem wracać jako 
cywil, repatriant, osoba bez swej woli przemieszczona warunkami wojennymi. Opuściłem Polskę na 
pokładzie okrętu wojennego jako członek jego załogi. Powodem mego przybycia do Wielkiej Brytanii nie 
była chęć uchronienia swej głowy. Wykonując obywatelski obowiązek i żołnierski obowiązek, walczyłem 
z wrogiem od pierwszego do ostatniego dnia wojny. Miałem za to prawo powrócić do kraju tak, jak z niego 
wyszedłem na pokładzie okrętu wojennego, wracającego z wojny do swego portu"14. Decyzja Roma
nowskiego zbiegła się w czasie z działalnością Misji Marynarki Wojennej na czele z kmdr. por. Stefanem de 
Waldenem, przybyłej do Wielkiej Brytanii wiosną 1947 roku. Jej celem było sprowadzenie do kraju ocalałych 
okrętów, które w 1939 roku znalazły się w Anglii, a także ewentualne przejęcie innych okrętów walczących 
na Zachodzie pod polską banderą. Pierwszym okrętem, który misja postanowiła odebrać był niszczyciel 
ORP „Błyskawica". Załogę dla niego miano zwerbować spośród marynarzy polskich czekających na powrót 
do kraju, zgrupowanych w obozie repatriacyjnym w Hursley15. Kmdr ppor. Romanowski, będący wówczas 
dowódcą grupy marynarzy w obozie repatriacyjnym, podjął się skompletowania załogi, obsadzenia nią okrętu 
i przyprowadzenia „Błyskawicy" do kraju w stanie gotowości morskiej i bojowej. 27 czerwca pobrano na 
okręt amunicję, torpedy i bomby głębinowe, trzy dni później, po próbnym wyjściu na morze, podpisano 
protokół odbioru okrętu, zaś 1 lipca ORP „Błyskawica" pod dowództwem kmdr. ppor. Romanowskiego, 
mając na swym pokładzie 177 członków załogi — marynarzy, podoficerów i oficerów, nie licząc członków 
Misji, opuściła port w Rosyth i skierowała się do kraju, po bez mała 8 latach od chwili opuszczenia go. Do 
portu wojennego w Gdyni zawinęła 4 lipca 1947 roku, uroczyście witana przez zgromadzoną ludność przy 
dźwiękach hymnu narodowego i Roty. Raport od dowódcy „Błyskawicy" przyjmował dowódca Marynarki 
Wojennej, kontradmirał Włodzimierz Steyer16.

W lipcu 1947 roku kmdr ppor. Romanowski, podobnie jak 31 innych członków załogi ORP „Błyskawica", 
wstąpił do odrodzonej Marynarki Wojennej. Był w niej jedynym oficerem o tak bogatym doświadczeniu 
bojowym, wysokiej klasy specjalistą broni podwodnej. Służbę rozpoczynał jako dowódca okrętu podwodnego 
ORP „Sęp". Swymi wartościami fachowymi i zaletami charakteru niezwykle pozytywnie oddziaływał na pod
władnych. Zasługi bojowe, odwaga w wypowiadaniu sądów, spokój i opanowanie w służbie, umiejętne 
łączenie dobroduszności z wymogami dyscypliny, dbałość o ludzi i odpowiedzialność za powierzony sprzęt, 
zmysł humoru i umiejętności gawędziarskie czyniły z Romanowskiego postać niezwykle barwną i popularną, 
o dużym osobistym autorytecie. Dowódca DOP, kmdr por. Władysław Salomon, widział w Romanowskim 
bardzo wartościowego oficera morskiego, podwodnika i dowódcę okrętu. W opiniach służbowych podkreślał 
jego wysokie wartości moralne, ambicję pracy, zrównoważony charakter, doświadczenie bojowe na okrę
tach. Pisał o nim m. in.: „Posiada duże zdolności techniczne i instruktorskie z zakresu swej specjalności oraz 
ogólnomorskiego. Przemyślany organizator i administrator. Wykonał projekt instalacji do ataków pozoro
wanych, tak niezbędny do szkolenia oficerów. Był wykładowcą na oficerskim kursie podwodnego pływania 
i dał z siebie bardzo dużo dla podniesienia wyszkolenia oficerów"17. W konkluzji stwierdzał, że oficer o takich 
wartościach i doświadczeniu bojowym nadaje się na każde stanowisko, w tym i na dowódcę DOP. 
W charakterystyce politycznej określał Romanowskiego jako bardzo dobrego Polaka i patriotę, człowieka
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o dużym uświadomieniu ideowo-politycznym, doskonale rozumiejącego istotę ustroju demokratycznego 
i znaczenie dokonywanych reform.

W sierpniu 1948 roku kmdr por. Romanowski (awansowany 22 VII 1948 roku) objąt dowodzenie DOP, 
wnosząc w podniesienie wyszkolenia tej jednostki duże osobiste zaangażowanie181. Wysoko ocenił wówczas 
wartości służbowe nowego dowdódcy dywizjonu kmdr Stanisław Mieszkowski, pełniący funkcję zastępcy 
dowódcy Marynarki Wojennej ds. liniowych, któremu Romanowski bezpośrednio podlegał. W ocenie tej 
wskazywał, że : „Cechami swego charakteru umie zajmująco oddziaływać na podwładnych (...) Koleżeński, 
łubiany przez kolegów marynarzy i szanowany dzięki swym bardzo dużym osiągnięciom bojowym. B(ardzo) 
dobry fachowiec — podwodnik i element ten, obok wspaniałego doświadczenia bojowego, należy uznać 
jako podstawową wartość opiniowanego. Jako jedyny specjalista tej miary w Mar(ynarce) Woj(ennnej) 
— nieoceniony"19. Podkreślał też jego bezwzględną uczciwość, bezinteresowność, duże poczucie godności 
osobistej, duży autorytet zarówno wśród przełożonych, jak i podwładnych. Przy charakterystyce wartości 
umysłowych podnosił u Romanowskiego zdolności i bystrość, szybką orientację oraz umiejętności wyła
wiania istoty treści z zagadnień, z którymi się stykał w służbie. Od tej ogólnie bardzo pozytywnej charakte
rystyki dotyczącej wartości fachowych dość wyraźnie odbijała ocena polityczna, różniąca się też zasadniczo 
od zawartych w poprzednich opiniach. Formalnie nie była sformułoweana w ostrym tonie. Stwierdzała 
bowiem, że Romanowski to: „oficer o niezdeklarowanym poglądzie politycznym. W stosunku do ustroju 
demokratycznego pozostaje na stanowisku obserwatora. Bazuje swój stosunek do nowej rzeczywistości na 
podstawie ciężkich warunków służby i braków, jakie istnieją w jego specjalności"20. Dawała jednak 
możliwość szerokiej i dowolnej interpretacji, zwłaszcza organom politycznym i Informacji wojskowej, które nie 
zamierzały traktować poważnie deklaracji kmdr. Romanowskiego z czerwca 1949 roku, złożonej w napisanym 
własnoręcznie życiorysie, że jest on wyznawcą demokratycznych przekonań politycznych. W tym bowiem 
okresie procesy kształtowania totalitarnego systemu sprawowania władzy, opartego na wzorcach ra
dzieckich, uległy wyraźnemu przyśpeszeniu. W siłach zbrojnych represje kierowano coraz wyraźniej prze
ciwko oficerom o rodowodzie „burżuazyjnym" i „sanacyjnym", przypisując im wrogość wobec kreowanej 
rzeczywistości, usuwając z wojska, część zaś oskarżając o uczestnictwo w konspiracyjnych organizacjach 
o charakterze dywersyjno-szpiegowskim.

Ocena sformułowana w opinii służbowej podpisanmej przez kmdr. Mieszkowskiego skrzętnie wykorzy
stana została przeciwko kmdr. por. Romanowskiemu, któremu organa polityczne przypisały ukrywaną 
wrogość wobec powojennej polskiej rzeczywistości i sympatie do rozwiązań ustrojowych istniejących 
w państwach zachodnich. Taka myśl zawarta została w sprawozdaniu z inspekcji w DOP przeprowadzonej 
w końcu grudnia 1949 roku przez inspektora Głównego Zarządu Politycznego, kpt. W. Bednaruka. Jak 
wiadomo, w DOP znaczną część kadry podoficerskiej stanowili wówczas podoficerowie, którzy w czasie 
wojny byli internowani w Szwecji, a w 1945 roku wrócili do Gdyni na sprowadzonych stamtąd okrętach 
podwodnych. Sam fakt ich pobytu przez okres wojny w państwie kapitalistycznym był już czynnikiem 
obciążającym. Dowódca DOP, do którego z tych samych względów tzw. aparat polityczny nie miał zaufania, 
uznany został niejako za duchowego opiekuna tej grupy podoficerów. Kpt. Bednaruk pisał więc: „Widzą 
oni ideał demokracji i ustroju państwowego w Szwecji i do okresu pobytu w niej często wracają wspomnienia
mi, przeciwstawiając stosunki w naszym kraju szwedzkim. Czują oni za sobą poparcie ze strony d-cy 
Dywizjonu, kmdr. por. Romanowskiego. W czasie zbiórki całego składu osobowego jednostki dla odczytania 
rozkazu o mianowaniu marszałka Rokossowskiego i po wystąpieniach przedstawicieli marynarzy i podofi
cerów kmdr por. Romanowski, rzekomo w celu wzbudzenia dyskusji, zapytał: mówił tu przed chwilą marynarz 
Kainka. Ale* czy to, co on powiedział jest zdaniem wszystkich marynarzy, czy tylko marynarza Kainki?" 
Intencja tej opinii była politycznie bardzo czytelna. Posłużyła ona kmdr. ppor. M.Łuczeczko, szefowi Oddziału 
Personalnego Marynarki Wojennej, do sformułowania kłamliwej charakterystyki w odniesieniu do kmdr. 
Romanowskiego, umieszczonej pod cytowaną opinią zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. liniowych. 
Pisał w niej: „Do osiągnięć Polski Ludowej ustosunkowany wyraźnie wrogo i drwiąco. Ślepy entuzjasta 
wszystkiego co angielskie nie tylko w dziedzinie wojskowej. Chytry i fałszywy zwłaszcza w stosunku do 
oficerów politycznych, których skrycie nienawidzi". Opinia ta, aprobowana przez dowódcę Marynarki Wo
jennej i jego zastępcę ds. politycznych, stała się podstawą wniosku o zwolnienie kmdr. por. Romanowskiego 
z zawodowej służby wojskowej, który przygotował szef I Oddziału Departamentu Personalnego MON, płk 
Mazur. W motywacji znalazły się przede wszystkim względy polityczne: „Przedwojenny oficer zawodowy. 
W okresie okupacji był w Anglii i wrócił 1947 roku. Wrogo ustosunkowany do Polski Ludowej". Rozkaz 
pozbawiający kmdr. Romanowskiego dowództwa DOP i kierujący go do dyspozycji Departamentu Perso
nalnego MON podpisał osobiście marszałek Konstanty Rokossowski. Zawierał on rażąco niesprawiedliwą 
ocenę dowodzenia dywizjonu przez kmdr. por. Romanowskiego, przypisując mu całkowicie zmyślone 
niedociągnięcia, a mianowicie:" 1). Brak zainteresowania się ze strony kmdr. por. Romanowskiego wyszko
leniem oficerów i stanu osobowego Dyonu; 2). Arogancki stosunek do oficerów młodszych i praktykantów
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Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej; 3). Przeprowadzając poważne ćwiczenie na łodzi podwodnej „Sęp" 
(rejs przeszło 500 km) kmdr por. Romanowski wykonał to ćwiczenie bez żadnego przygotowania. Nie zostało 
opracowane założenie i plan przeprowadzenia tego tak ważnego ćwiczenia; 4). Brak dyscypliny na okręcie, 
skutkiem czego dnia 26.06.1950 roku zdarzył się wypadek postrzelenia marynarza"22.

Rozkaz dyskwalifikował kmdr. por. Romanowskiego jako oficera marynarki i przesądzał na kilka lat o jego 
losie. Przeniesiony 10 sierpnia 1950 roku do dyspozycji Departamentu Personalnego MON, a następnie 17 
września do rezerwy, wkrótce został aresztowany. Zwolniony z aresztu śledczego po ok. 10 tygodniach 
znalazł się bez środków do życia. Pracę podjął 1 grudnia 1950 roku w Państwowej Centrali Drzewnej 
„Paged" w Gdyni jako pracownik umysłowy. Jednakże w marcu 1952 roku zmuszony był opuścić Wybrzeże. 
Przeniósł się wówczas do Poznania, gdzie pracował w ekspozyturze tej samej firmy w charakterze starszego 
referenta. Od połowy października 1952 roku do stycznia 1957 roku był zatrudniony w oddziale bydgoskim 
Polskiego Rejestru Statków, mieszkając z rodziną w Solcu Kujawskim. Znajdował się wówczas w trudnej 
sytuacji mieszkaniowej i finansowej23.

Przemiany polityczne 1956 roku w Polsce przyniosły rehabilitację oficerów Marynarki Wojennej, nie
słusznie represjonowanych w tzw. okresie stalinowskim, odmieniały również los Bolesława Romanowskiego, 
Komisja Rehabilitacjna Marynarki Wojennej powołana w 1956 roku pod przewodnictwem kmdr. por. 
Zdzisława Kamińskiego, badająca sprawy tych oficerów, przywróciła kmdr. por. Romanowskiemu wszelkie 
prawa wynikające z jego służby w Marynarce Wojennej i zaproponowała mu powrót do tej służby. Zainte
resowany propozycję tę przyjął. Na tej podstawie kontradmirał Jan Wiśniewski, wówczas czasowo pełniący 
obowiązki dowódcy Marynarki Wojennej, wystąpił pismem z 28 listopada 1956 roku do ministra Obrony 
Narodowej, gen. dyw. Mariana Spychalskiego, o powołanie kmdr. por. rez. B. Romanowskiego do zawodowej 
służby wojskowej w Marynarce Wojennej. Zawarte w nim było jednoznaczne sformułowanie: „Można (...) 
z całą pewnością stwierdzić, że zwolniony został do rezerwy na skutek tego, że był oficerem zawodowym 
Mar(ynarki) Woj(ennej) przed. 1939 rokiem, a w czasie II wojny (światowej)był w Anglii, oraz wskutek nieo
biektywnego wydawania o nim opinii służbowych"24.

Powrót kmdr. por. Romanowskiego 24 stycznia 1957 roku do służby w Marynarce Wojennej, jak się 
wydaje, stawiał jej dowództwo w pewnym stopniu w kłopotliwej sytuacji. Należało bowiem stworzyć stanowi
sko znaczące nie tyle merytorycznie, co prestiżowo, które przynajmniej formalnie satysfakcjonowałoby 
Romanowskiego. Na początek wyznaczono go więc Flagowym Minerem Oddziału IX Sztabu Głównego 
Marynarki Wojennej, zaś w lipcu 1957 roku awansowano do stopnia komandora. Krótko pełnił tę funkcję, 
bowiem już w następnym roku został szefem Oddziału Naukowo-Wydawniczego Sztabu Głównego MW. 
Jednakże ten formalny awans nie odpowiadał kmdr. Romanowskiemu. Odczuwał, że jego wiedza i doświad
czenie nie są właściwie spożytkowane i wyrażał chęć pełnienia służby na okrętach. Dowództwo Marynarki 
Wojennej, już jesienią 1958 r. nosząc się z zamiarem likwidacji stanowiska szefa Wydziału Naukowo- 
-Wydawniczego, dochodziło do wniosku, że: „Ze względu na rzeczywiście duże doświadczenie życiowe 
i wojskowe wykorzystanie kmdr. Romanowskiego na obecnie zajmowanym stanowisku, w dużej mierze 
administracyjnym, jest niecelowe. Najbardziej celowe będzie wyznaczenie opiniowanego na stanowisko 
zastępcy komendanta WSMW do spraw praktyki morskiej, gdzie jego uzdolnienia i osobiste zainteresowania 
będą najwłaściwiej wykorzystane".25

Stanowisko zastępcy komendanta do spraw okrętów i praktyki morskiej kmdr Romanowski objął 
w sierpniu 1959 r. Wprawdzie z powierzonych mu obowiązków wywiązywał się dobrze, jednakże brakowało 
mu już większej energii i inicjawyty, czuł się nadal niewykorzystany i częściowo izolowany. Był mniej otwarty 
niż dawniej w wyrażaniu poglądów dotyczących różnych stron życia marynarki. Tę postawę determinował 
fakt, że po powrocie do służby czynnej niełatwo było mu się dostosować do ówczesnych warunków i stylu 
pracy. Panujące w Marynarce Wojennej poglądy dotyczące zarówno organizacji jednostek, szkolenia i ich 
wykorzystania bojowego, oparte głównie na doświadczeniach i wzorach radzieckich, nie trafiały mu do 
przekonania. Był zdania, że „należałoby raczej sprowadzić je do zasad przyjętych przez marynarkę wojenną 
sprzed 1939 r. i w okresie wojny"26. Dość krytycznie zapatrywał się na dorobek odrodzonej po II wojnie 
światowej marynarki wojennej i raczej pesymistycznie widział jej przyszłość. Mimo to z całą odpowiedzial
nością włączał się w nurt prac usprawniających funkcjonowanie służby w Marynarce Wojennej. Wspólnie z 
grupą oficerów podjął się opracowania nowego Regulaminu Służby Okrętowej. „Do wykonania tego zadania 
podszedł z należytym zrozumieniem, zabrał się z zapałem do pracy uwieńczonej opracowaniem projektu 
nowego RSO odpowiadającego bardziej warunkom naszej marynarki wojennej niż dotychczas obowiązujący. 
Brał również aktywny udział w charakterze konsultanta w realizacji filmu o działalności ORP „Orzeł", służąc 
fachową radą i doświadczeniem".27

Według oceny komendanta WSMW, kmdr. Kazimierza Podruckiego, pochodzącej z końca 1960 r„ kmdr 
Romanowski był odpowiednią osobą na zajmowanym stanowisku, wszelako, jak pisał: „obowiązki swoje 
traktuje już raczej jako pracę na etapie końcowym w Marynarce Wojennej przed pójściem do rezerwy, nie 
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angażując się do niej w takim stopniu, jak wymagałaby tego służba"28. W konkluzji cytowanej opinii 
podkreślał wprawdzie, że kmdr Romanowski „zajmowanemu stanowisku odpowiada", ale wskazywał jedno
cześnie, że bardziej celowym byłoby wykorzystanie go na innym stanowisku, a to tym bardziej, że komenda 
WSMW nosiła się wówczas z zamiarem wystąpienia z wnioskiem o zlikwidowanie etatu zastępcy 
komendanta ds, okrętów i praktyki, jako że „stanowisko takie jest w szkole zbyteczne i jak wykazała praktyka 
me zdaje egzaminu". Z pewnością komandorowi Romanowskiemu, jako bystremu obserwatorowi, nie obce 
było takie stanowisko jego przełożonych i miał podstawę aby czuć się zbędnym. Miał też prawo być 
zmęczonym, tym bardziej, że ciężka służba na morzu pełniona w czasie wojny nadwyrężyła jego siły 
i w związku z tym coraz częściej zapadał na zdrowiu. Formalnie nadal pozostawał na zajmowanym 
stanowisku, faktycznie zaś od 1961 r. pełnił służbę poza Marynarką Wojenną. Na wniosek Głównej Kwatery 
Związku Harcerstwa Polskiego oddelegowany został bowiem przez Dowództwo Marynarki Wojennej na 
stanowisko kapitana flagowego statku żaglowego „Zawisza Czarny", należącego do Centrum Wychowania 
Morskiego. Nowa funkcja odpowiadała predyspozycjom i doświadczeniu morskiemu kmdr. Romanowskiego. 
W przeszłości był bowiem zapalonym żeglarzem odnoszącym szereg sukcesów w regatach jachtowych29. 
W nowym zadaniu odnalazł się, poświęcając mu resztę swych sił, najlepsze doświadczenie i umiejętności. 
Wniósł poważny wkład pracy w wychowanie morskie setek młodzieży, wśród której zdobył niekwestionowany 
autorytet, a także uznanie władz ZHP. Dał temu wyraz komendant Centrum Wychowania Morskiego, Witold 
Bublewski, w piśmie do dowódcy Marynarki Wojennej podkreślając, że: „W ciągu trzech morskich akcji 
szkoleniowych 1961 —1963 komandor Romanowski dowodził „Zawiszą Czarnym" w dwunastu rejsach 
bałtyckich i po Morzu Północnym, przeszkalając w tym czasie 385 żeglarzy. Z przyjemnością podkreślamy, iż 
wielu harcerzy pełni dziś samodzielne funkcje instruktorskie"30. Zgłaszano prośbę o dalsze delegowania 
kmdr. Romanowskiego w charakterze kapitana „Zawiszy Czarnego".

Z dniem 22 września 1964 r. kmdr Romanowski zwolniony został z zawodowej służby wojskowej 
i przeniesiony do rezerwy. Miał wówczas 54 lata, w tym 35 lat pracy w służbie morskiej Odchodzącego 
pożegnał osobiście dowódca Marynarki Wojennej, wiceadmirał Zdzisław Studziński, wręczając mu rozkaz 
okolicznościowy i cenny upominek. Będąc w rezerwie nie zrywał związków z morzem. Jako ławnik nadal 
ofiarnie pracował w Izbie Morskiej. Nadal też pisał i publikował wspomnienia swej bogatej i barwnej 
w zdarzenia działalności bojowej z okresu II wojny światowej. Dodajmy, że jako pisarz okazał się świetnym 
narratorem. Jego książka Torpeda w celu, napisana interesująco i z poczuciem humoru stała się na rynku 
księgarskim bestsellerem i już za życia jej autora doczekała się kilku wydań. Ponadto Romanowski jest 
autorem dwóch artykułów opublikowanych w „Przeglądzie Morskim": Działania polskich okrętów pod
wodnych podczas II wojny światowej w oparciu o bazy brytyjskie („PM" 1957, nr 6) i Polskie okręty 
podwodne w II wojnie światowej („PM" 1958, nr 6), a także przetłumaczył z języka francuskiego książkę 
R.Le Serreca — Dookoła świata. 5 lat pod żaglami tuńczykowca (Gdańsk 1969).

Komandor Bolesław Romanowski zmarł nagle 12 sierpnia 1969 r. pochowany na cmentarzu w Gdyni- 
-Witominie. Był żonaty od 1935 r. z Heleną Sobięszczańską (1910—1982), z którą miał troje dzieci: 
Zofię-Ter^sę (ur, 4 VI 1937 r.), Wandę-Joannę (ur. 29 III 1948 r.) i syna Andrzeja (ur. 1938 r,), tragicznie 
zmarłego w 1957 r.

Bolesław Romanowski był oficerem wielkich zasług, za które honorowano go wieloma orderami 
i medalami. Poza wymienionym juz Krzyżem Virtuti Militari były to: Krzyż Walecznych (dwukrotnie). Medal 
Morski (czterokrotnie), Medal Zwycięstwa i Wolności, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk 
i Odznaka Grunwaldzka oraz brytyjskie: Distinguished Servis Cross, Atlantic Star, Africa Star, Silver Rosę 
to Africa, Italy Star, Defence Medal i War Medal. Czcząc pamięć kmdr. Romanowskiego jego imię nadano 
3 Flotylli Okrętów i jednej z gdyńskich ulic, zaś w czterdziestą rocznicę przyprowadzenia ORP „Błyskawica" 
(1987 r.) odsłonięto w porcie oksywskim popiersie Komandora.

1 Odpowiedzi na ankietę z 29 VIII 1966 r. przekazane przez B. Romanowskiego autorowi niniejszego szkicu.
2 Tamże.
3 Tamże.
4 Cz.CIESIELSKI, ORP „Iskra" i jego rola w procesie szkolenia w latach 1928—1939, „Biuletyn Historyczny" 1973, nr 4, s. 105—110.
8 Odpowiedzi na ankietę z 29 VIII 1966 r.
8 Wykaz służby i działalności kmdr. por. B. Romanowskiego. Uwierzytelniony odpis dokumentu sporządzony 9 VIII 1950 r. (w posiadaniu autora).
7 B. ROMANOWSKI, Torpeda w celu, Warszawa 1969. s. 14—16
8 E. KOSIARZ, Flota Białego Orła, Gdańsk 1980, s. 196, 231.
9 B. ROMANOWSKI, Torpeda w celu, s. 220—225.
'o B. ROMANOWSKI, Torpeda w celu, s. 249—271; J.PERTEK. Wielkie dni małej floty. Poznań 1987, s. 319-325.
u J.PERTEK. Wielkie dni..., s. 415; tenże, Romanowski Bolesław Szymon (1919—1968). „Polski Słownik Biograficzny" 1989, t. XXXI/4 z. 131, s. 602.
’2 B. ROMANOWSKI, Torpeda w celu, s. 445 i 446.
13 J. KUROPIESKA. Misja w Londynie, Warszawa 1981, s. 193—195.
14 B. ROMANOWSKI, Torpeda w celu, s. 447.
'5 W. RADZISZEWSKI, Marynarka Wojenna w latach 1945—1949. Gdańsk 1976, s. 54—57.
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’6 W. SZCZEPKOWSKI. ORP „Błyskawica", Gdańsk 1970, s. 100—102.
17 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (CAW), Akta personalne Bolesława Romanowskiego, t 1483/70/315. Wniosek awansowy o nadanie stopnia 

kmdr. por. (30 IV 1948 r ).
18 Cz. RUDZKI. Polskie okręty podwodne 1926—1969. Warszawa 1985. s. 180
’9 CAW, Akta personalne B. Romanowskiego. Opinia służbowa z 1949 r. wystawiona przez kmdr. S. Mieszkowskiego.
20 Tamże
21 Tamże, Wyciąg z inspekcji przeprowadzonej w dniach 27—30 XII 1949 r. w DOP przez inspektora Oddziału Org. GZP, kpt. Bednaruka.
22 CAW, Akta personalne B Romanowskiego, Rozkaz nr 499 Ministra Obrony Narodowej
23 J.PERTEK, Romanowski Bolesław Szymon, „Polski Słownik Biograficzny" 1989, t. XXXI/4, z. 131, s. 602; J. KUROPIESKA. Nieprzewidziane przygody, 

Kraków 1988. s. 373.
24 CAW, Akta personalne B. Romanowskiego, Pismo z 28 XI 1956 r. do ministra Obrony Narodowej.
25 Tamże, Opinia służbowa o kmdr. B. Romanowskim za okres 1 II 1957 — 30 IX 1958. WSMW — Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej.

26 Tamże.
27 Tamże.
28 Tamże. Opinia służbowa o kmdr. B. Romanowskim za okres 24.VIII.1959 — 15.XI.1960.
29 Drugą jego pasją było»myśliwstwo. Po powrocie z Wielkiej Brytanii był prezesem Oficerskiego Klubu Myśliwskiego w Gdyni.
30 Tamże, Pismo komendanta CWM z 21 III 1964 r



Kmdr por. mgr WALTER PATER

WAŻNIEJSZE DATY Z DZIEJÓW MARYNARKI WOJENNEJ
(1986 — 1990)1 

1986
16 STYCZNIA

W
 Morskiej Brygadzie Okrętów Pogranicza (MBOP) odbyto się uroczyste posiedzenie Rady 

Wojskowej Marynarki Wojennej zorganizowane z okazji jubileuszu 20—lecia tej jednostki. 
Kontynuowała ona tradycje 6 Brygady Okrętów Pogranicza powołanej w 1966 r.

18 STYCZNIA
Odbyły się główne uroczystości 40—lecia Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej im. Bohaterów Wester

platte (WSMW). Zapoczątkowała je uroczysta zbiórka stanu osobowego, na której odczytano rozkazy oko- 
licnościowe. Następnie odbyła się sesja naukowo-historyczna. Po wspólnym obiedzie odbyły się spotkania 
absolwentów pierwszej promocji Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej z podchorążymi i kadetami oraz 
liczne imprezy kulturalne i sportowe.

30 STYCZNIA
W Kiekrzu koło Poznania odbyła się XXVIII Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa. Puchar 

przechodni dla najlepszego zespołu bezpieczeństwa lotów z lotnictwa morskiego przyznany został pod
władnym kmdr. ppor. pil. Jerzego Fijała.

31 STYCZNIA
Po raz ostatni odbyło się uroczyste opuszczenie bandery na niszczycielu rakietowym „Warszawa", 

który ponad 15 lat dobrze wypełniał wszystkie stawiane mu zadania. Należał do przodujących okrętów 
Marynarki Wojennej (MW). Podczas swej służby znajdował się 280 dób w ruchu poza miejscem bazowania 
i 212 dób na kotwicy. Przebył łącznie 77392,3 mil morskich (Mm). Niezależnie od zadań realizowanych na 
poligonach bałtyckich bywał także na Oceanie Atlantyckim oraz na morzach: Północnym, Norweskim 
i Barentsa.

1 LUTEGO
Ogłoszono wyniki mistrzostw techników i mechaników lotniczych- pod nazwą Stalowy Wywrzyn odby

wających się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służb Technicznych Wojsk Lotniczych w Oleśnicy. Repre
zentanci MW zdobyli 4 tytuły mistrzowskie, 11 pierwszych, 10 drugich i 6 trzecich miejsc a podwładni 
kmdr. por. Tadeusza Dębowczyka z Polowych Warsztatów Lotniczych MW uzyskali najwyższą liczbę 
punktów i utrzymali na kolejne 2 lata tytuł najlepszej jednostki lotniczej Sił Zbrojnych (spośród startujących 
w zawodach) oraz puchar przechodni dowódcy Wojsk Lotniczych.

1 Por. Ewa MADEY. Ważniejsze daty z dziejów ludowej Marynarki Wojennej. „Biuletyn Historyczny", 1971, nr 2. s. 241—267 — obejmuje lata 1944—1970: 
Taż, Ważniejsze daty z dziejów ludowej Marynarki Wojennej 1971—1979. tamże. 1980. nr 7. s. 243—261: Zbigniew WOJCIECHOWSKI. Ważniejsze daty z dziejów 
ludowej Marynarki Wojennej 1980 — 1985, tamże. 1987, nr 10, s. 144 — 180 Ukazała się też broszura pt. Ważniejsze daty z dziejów Marynarki Wojennej PRL w latach 
1944 — 1985. Dodatek do nr 6/1985 „Przeglądu Morskiego oraz inna Franciszka CZERSKIEGO i Zdzisława WAŚKO. Mała kronika Polskiej Marynarki Wojennej, 
Warszawa 1980. wydana przez Towarzystwo Wiedzy Obronnej Ponadto E MADEY, Kronika dziejów oręża polskiego na morzu w: Z dziejów oręża polskiego na 
morzu. Gdynia 1987. s. 397—472.
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4 LUTEGO

W Klubie MW w Gdyni odbyto się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) MW w 23 rocznicę jego powstania. Oddziat PTTK MW zrzesza) 73 
kota i kluby w których działało ok. 3 tys. członków.

W Gdyni odbyło się posiedzenie Rady Wojskowej MW z udziałem ministra Obrony Narodowej generała armii 
Floriana Siwickiego. W imieniu przewodniczącego Komitetu Obrony Kraju gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego 
minister podziękował admirałowi Ludwikowi Janczyszynowi za służbę na stanowisku dowódcy MW w związku 
z przejściem na inne stanowisko państwowe. Na stanowisko dowódcy MW wyznaczony został kontradmirał Piotr 
Kołodziejczyk (od 1983 r. szef Sztabu MW. od 1984 r kontradmirał). Jednocześnie poinformowano, że zastępca 
dowódcy MW do spraw politycznych kontradmirał Ludwik Dutkowski został wyznaczony na stanowisko I zastęp
cy szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego a obwowiązki szefa Zarządu Politycznego MW po
wierzono kmdr. mgr. Waldemarowi Raczkowskiemu. Obowiązki szefa Sztabu MW objął kadm. Romuald Waga, 
szefa Służb Technicznych i Zaopatrzenia kmdr mgr Jan Przybylski.

8—9 MARCA

Pięć lat od reaktywowania (po 28 letniej przerwie) obradował w Wyższej Szkole Morskiej (WSM) II Walny 
Zjazd Ligi Morskiej (LM). Wzięli w nim udział reprezentanci 27 okręgów LM skupiających 1200 kół, w których 
działało ok. 16 tys. członków. Wprowadzeniem do dyskusji było wystąpienie prezesa Zarządu Głównego 
LM kontradm. Henryka Pietraszkiwicza. Wybrano nowy Zarząd Główny, którego prezesem został minister 
— kierownik Urzędu Gospodarki Morskiej Adam Nowotnik.

18 MARCA

Dowódca MW kontradm. P. Kołodziejczyk przyjął przedstawicieli Kwatery Głównej Związku Harcerstwa 
Polskiego (ZHP) z zastępcą naczelnika ZHP hm. PL Krzysztofem Piotrowiczem na czele.

Przedmiotem spotkania była dyskusja nad realizacją porozumienia z 1984 roku między MW a ZHP 
w sprawie zasad współdziałania w dziedzinie wychowania morskiego dzieci i młodzieży.

28 MARCA

W Klubie Garnizonowym Domu Wojska Polskiego w Warszawie minister Obrony Narodowej gen. armii 
F. Siwicki spotkał się z żołnierzami, którzy w 1985 roku wyróżnili się bohaterską postawą podczas ratowania 
ludzi i sprzętu, udzielaniu pomocy słabszym i jej potrzebującym oraz przywracaniu i utrzymaniu porządku 
publicznego. Wśród uczestników spotkania byli dwaj przdstawiciele MW: chor. szt. mar. Bogumił Chrza
nowski i mar. Andrzej Domlewski.

4 — 5 KWIETNIA

W helskim zespole trałowców odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 40-lecia trałowców MW. 
M.in. zorganizowano sympozjum naukowo-historyczne.

16 KWIETNIA

W Gdyni odbyła się doroczna odprawa szkoleniowa służby finansowej MW. M. in. oceniono wyniki 
działalności w 1985 r. i nakreślono zadania na 1986 r. Najlepsze wyniki w 1985 r. osiągnęła służba finansowa 
Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej (CSMW) kierowana przez kmdr. por. Władysława Skibę.

11 MAJA

Minęło 10 lat funkcjonowania niszczyciela „Błyskawica" jako okrętu-muzeum. W tym czasie zwiedziło go 
ponad 2,3 min. osób.

24 MAJA

W związku z 41 rocznicą zwycięstwa nad faszyzmem na stadionie WKS „Flota" i w Klubie Garnizonowym 
w Gdyni-Oksywiu odbył się VII Wojewódzki Zlot Kombatantów środowiska byłych żołnierzy Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie przy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Gdańsku. W zlocie uczestni
czyła również 27-osobowa grupa kombatantów brytyjskich, którzy w latach II wojny światowej byli więzieni 
w niemieckich obozach jeńców znajdujących się na terenach polskich.
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28 MAJA

Przebywający na Wybrzeżu Gdańskim członkowie Prezydium Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeń
stwa, na okręcie-muzeum „Błyskawica" spotkali się z grupą oficerów i chorążych, którym wręczyli zbiorowe 
i indywidualne wyróżnienia w postaci medali i odznak „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej". M.in. złotym 
medalem wyróżniono MBOP a srebrnym Muzem Marynarki Wojennej i Kaszubski Dywizjon Okrętów 
Pogranicza.

2 CZERWCA

Na okręcie-muzeum „Błyskawica" odbyła się promocja absolwentów WSMW. Aktu promocji dokonał 
dowódca MW kontradm. P. Kołodziejczyk. Kordzikiem z dedykacją oraz wpisem do „Złotej Księgi Prymusów" 
został wyróżniony ppor. mar. mgr inż. Zbigniew Bezdel.

17 CZERWCA - 11 SIERPNIA

W prawie dwumiesięcznym rejsie do Odessy, Pireusu i Splitu pod dowództwem kmdr. dr. Kryspina Lecha 
przebywał okręt szkolny WSMW .Wodnik" dowodzony przez kmdr, por mgr inż. Zdzisława Żmudę.

23 CZERWCA

Rada Państwa nadała tytuły profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego. Nominację na profesora nadzwy
czajnego otrzymał m.in. kmdr Jan Cieśla z WSMW.

24 CZERWCA

W dniu inauguracji Dni Morza '86 w porcie wojennym w Gdyni-Oksywiu odbyły się uroczystości nadania 
imienia „Orzeł" nowemu okrętowi podwodnemu. To już trzeci okręt Polskiej Marynarki Wojennej o tym 
imieniu. Matką chrzestną okrętu była pani Irena Załoga — żona zasłużonego oficera podwodnika. W trakcie 
uroczystości nazwę okrętu odsłaniał kmdr ppor. w st. spocz. Feliks Prządak — jeden z kilku żyjących 
członków załogi pierwszego okrętu PMW o tej nazwie.

29 CZERWCA

Uroczyście obchodzone było święto MW.

14-17 LIPCA

W Gdyni przebywał okręt rakietowy Floty Bałtyckiej (FB) ZSRR. Przybyła na nim z wizytą przyjaźni 
na zaproszenie ministra Obrony Narodowej, delegacja FB z jej dowódcą Witalijem P. Iwanowem na czele.

8 SIERPNIA

W Gdyni-Oksywiu odbyła się uroczystość wodowania nowego kutra ratowniczego MW. Ten trzeci 
z nowej serii kutrów (po okrętach „Gniewko" i „Bolko") otrzymał nazwę „Semko". Matką chrzestną jednostki 
została pani Ewa Najwer — dyrektor przedszkola i aktywistka Organizacji Rodzin Wojskowych (ORW), żona 
oficera służb technicznych. Dowódcą okrętu został chor. szt. mar. Wojciech Witt.

18 - 25 SIERPNIA

Blisko 400 pedagogów uczestniczyło w XXII Rejsie Morskim Nauczycieli na okrętach szkolnych WSMW 
„Gryf" i „Wodnik" trasą Gdynia-Szczecin-Gdynia. Rejs zorganizowali Główny Zarząd Polityczny WP, Zarząd 
Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego, Dowództwo MW oraz Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

24 SIERPNIA

Na okręcie-muzeum „Błyskawica" odbyła się promocja absolwentów Szkoły Chorążych MW, powołanej 
przed 19 laty. Akt promocji dokonał dowódca MW kontradm. P. Kołodziejczyk. Prymusem tej promocji 
został mł. chor. mar. Jan Sitek.
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9 WRZEŚNIA

W MW przebywała oficjalna delegacja wojskowa NRD z ministrem Obrony Narodowej NRD gen, armii 
Heinzem Keslerem na czele,

14 WRZEŚNIA

Studium Wojskowe WSM obchodziło 35 lecie działalności. Kontynuuje ono funkcje Sekcji Wojskowej 
Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni utworzonej w 1951 r,

19 WRZEŚNIA

W klubie Garnizonowym MW w Gdyni-Oksywiu odbyła się uroczysta inauguracja 40 roku akademickiego 
w WSMW,

21 WRZEŚNIA

Na OM „Błyskawica" odbyła się przysięga podchorążych i kadetów oraz promocja absolwentów WSMW. 
Aktu promowania dokonał dowódca MW kontradm. P. Kołodziejczyk. Prymusem promocji został ppor. mar. 
Mirosław Dereszewski.

27 - 28 WRZEŚNIA

W MW odbył się Zjazd Plenarny członków Zarządu Głównego i zarządów wojewódzkich środowiska 
„Synów Pułku" z całego kraju.

3 PAŹDZIERNIKA

W MW gościła delegacja wojskowa Socjalistycznej Republiki Rumunii z ministrem Obrony Narodowej 
gen, płk. Wasile Milea na czele.

4 — 5 PAŹDZIERNIKA

W Gdyni odbył się zjazd weteranów służby w 31 Samodzielnym Dywizjonie Artylerii Nadbrzeżnej 
w 40 rocznicę sformowania tej jednostki.

9 PAŹDZIERNIKA

Minister Obrony Narodowej gen. armii F. Siwicki przyjął w Warszawie grupę zasłużonych żołnierzy 
i pracowników wojska wyróżnionych wpisem do Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich. Z MW wyróżniony 
został kmdr mgr Józef Gnap.

12 PAŹDZIERNIKA

W jednostkach WP uroczyście obchodzono święto WP.

13 PAŹDZIERNIKA

W przededniu Dnia Edukacji Narodowej Szkole Podstawowej Nr 4 w Ustce nadano imię kmdr. Bolesława 
Romanowskiego.

20 PAŹDZIERNIKA

Odbyło się spotkanie dowództwa MW z najlepszymi sportowcami. Poinformowano, że do czasu tego 
spotkania reprezentanci MW zdobyli 331 medali (w tym 141 złotych, 100 srebrnych i 90 brązowych) 
w imprezach sportowych w skali WP i szerszej. W grupie seniorów zdobyli 45 a w grupie juniorów 31 tytułów 
mistrza Polski.

25 PAŹDZIERNIKA
Odbyło się opuszczenie bandery w Jacht Klubie Morskim „Kotwica" w związku z zakończeniem sezonu. 

Poinformowano, że JKM „Kotwica" zrzesza 767 członków, w tym 31 jachtowych kapitanów żeglugi wielkiej 
i 39 jachtowych kapitanów żeglugi bałtyckiej.
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12 LISTOPADA

Otwarta została w Gdańsku-Wrzeszczu nowa Przychodnia Specjalistyczna — filia Szpitala MW w Oliwie. 
Jej kierownikiem został kmdr por. lek. med. Zbigniew Bossak.

16 LISTOPADA

Ukazało się 50 wydanie magazynu telewizyjnego MW „Peryskop". Pojawił się on na antenie TV 
w 1968 r.

19 LISTOPADA

Na zaproszenie WSMW do portu wojennego Gdynia-Oksywie przybył z oficjalną wizytą przyjaźni okręt 
szkolny Ludowej Marynarki Wojennej NRD „Wilhelm Pieck", pod dowództwem kmdr. Ferdynanda Schmeichela. 
Na okręcie znajdowało się kilkudziesięciu podchorążych Oficerskiej Szkoły MW NRD ze Stralsundu.

26 - 28 LISTOPADA

Podczas dorocznej odprawy połączonej ze szkoleniem kierowniczej kadry MW ogłoszono wyniki współ
zawodnictwa i przodownictwa. Tytuł przodującego zespołu okrętów zdobył zespół okrętów desantowych 
(dowódca kmdr ppor. inż. Waldemar Wierzykowski), za przodującą jednostkę brzegową uznano jednostki 
łączności i lotnictwa morskiego. Tytuł przodujących okrętów zdobyły: ORP „Sokół" (kmdr ppor. inż. Ryszard 
Jamro) i ORP „Heweliusz" (kmdr por. Bogdan Wiśniewski).

GRUDZIEŃ

Na dorocznym posiedzeniu Rady WF, Sportu i Turystyki MW pod przewodnictwem zastępcy dowódcy 
MW kontradm. Kazimierza Bossego poinformowano, że MW po raz drugi z kolei zdobyła wicemistrzowstwo 
WP w sporcie masowym.

1987

8 STYCZNIA

W gmachu DMW wizytę dowódcy MW kontradm. P. Kołodziejczykowi złożył minister — kierownik Urzędu 
Gospodarki Morskiej Adam Nowotnik. Omówiono kwestie współpracy między MW a UGM.

3 LUTEGO

30 rocznicę powstania obchodził tygodnik MW „Bandera". Pierwszy numer „Bandery" ukazał się 3 lutego 
1957 r. i zastąpił wychodzący od 1950 r. dziennik „Na Straży Wybrzeża".

23 LUTEGO

W JKM „Kotwica" odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Przyjaciół Harcerstwa MW. Przewodni
czącym Rady został dowódca MW kontradm. P. Kołodziejczyk, jej zadaniem jest koordynacja głównych 
przedsięwzięć dotyczących działań MW w dziedzinie wychowania morskiego dzieci i młodzieży.

25 LUTEGO

Zastępca dowódcy MW kontradm. K. Bossy przyjął przebywającego z wizytą w MW ambasadora 
pełnomocnego i nadzwyczajnego NRD w Polsce Horsta Neubaera.

27 LUTEGO

W obecności dowódcy MW kontradm. P. Kołodziejczyka i rektora WSM prof. dr. hab. Piotra Jędrzejewicza 
podpisane zostało porozumienie o dalszej współpracy w zakresie szkolenia ratowniczego między MW 
a WSM.
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10 MARCA

W Klubie MW w Gdyni odbyło się zorganizowane przez Zarząd Główny LM i DMW, sympozjum 
poświęcone bohaterskim Polakom — patronom jednostek MW. Udział w nim wzięli m. in. obrońca Wester
platte Franciszek Bartoszak, córka płk. Stanisława Dąbka doc. dr. hab. Teresa Dąbek-Wirgowa, córka 
kmdr. por. Franciszka Dąbrowskiego — Elżbieta Dąbrowska, syn kontradm. Włodzimierza Steyera — prof. 
Donald Steyer.

23 KWIETNIA

Na zaproszenie WSMW z trzydniową wizytą do portu wojennego w Gdyni-Oksywiu wszedł okręt szkolny 
LM NRD „Wilhelm Pieck". Przybyła na nim m. in. grupa podchorążych II roku Oficerskiej Szkoły MW NRD 
w Stralsundzie odbywająca praktykę pod dowództwem kmdr. Horalda Santena.

21 MAJA

Dowódca MW kontradm. P. Kołodziejczyk przyjął goszczącą w WSMW delegację Wyższej Szkoły MW 
im. M.Frunzego z Leningradu.

25 MAJA

Odbyło się spotkanie dowództwa MW z redakcją „Przeglądu Morskiego" w związku z 40-leciem 
reaktywowania pisma.

28 MAJA

W siedzibie Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW w Gdyni odbył się uroczysty apel z okazji jubileuszu 
40-lecia tej jednostki. O.S.Żegl. kontynuuje działalność utworzonego w 1947 r. Morskiego Ośrodka Sportów 
Wodnych.

11—12 CZERWCA
W ramach trzeciej wizyty w Polsce (8—14 czerwca) głowy państwa watykańskiego, papież Jan Paweł II 

przebywał m. in. w Szczecinie, Gdyni i Gdańsku. Po uroczystościach kościelnych w Gdyni 11 czerwca, 
papież został przewieziony trałowcem MW „Mewa" do Sopotu. Kulminacyjnym momentem wizyty Jana Pawła 
II w Trójmieście był jego pobyt na Westerplatte. Udał się tam z sopockiego mola 11 czerwca na pokładzie 
ORP „Mewa". Zgodnie z rozkazem przewodniczącego Rady Państwa, zwierzchnika Sił Zbrojnych gen. armii 
Wojciecha Jaruzelskiego, okręt ORP „Wodnik" oddał salut 21 strzałów armatnich.

25 CZERWCA
W sali kinoteatru „Grom" w Gdyni-Oksywiu odbyło się uroczyste zakończenie studiów w WSMW. 

Dyplomy wręczył absolwentom zastępca dowódcy MW kontradm. Kazimierz Bossy. Miano prymusa uzyskał 
ppor. mgr inż. Michał Dereszewski.

27 CZERWCA

W przeddzień Dnia MW w WSMW odbyła się promocja absolwentów Szkoły Chorążych MW. Aktu 
promocji dokonał zastępca dowódcy MW kontradm. K. Bossy. Prymusem został mł. chor. mar. Zbigniew 
Bojarski.

28 CZERWCA

Na zakończenie Dni Morza' 87 na Skwerze Kościuszki w Gdyni odbyła się patriotyczna manifestacja 
upamiętniająca 50-lecie służby pod białoczerwoną banderą i 40-lecia powrotu do kraju ORP „Błyskawica". 
W uznaniu zasług Rada Państwa przyznała „Błyskawicy" obecnie pełniącej służbę okrętu-muzeum, Krzyż 
Złoty Orderu Virtuti Militari. Aktu dekoracji bandery okrętu tym orderem dokonał minister Obrony Narodowej 
gen. armii F. Siwicki.

11 LIPCA

W ramach bałtyckich regat The Cutty Sark Tali Ships Races do portu w Sztokholmie wszedł okręt 
szkolny WSMW „Iskra". Była to pierwsza od 11 lat wizyta okrętu PMW w Szwecji. „Iskra" w tych 
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regatach zdobyta II miejsce w klasie żaglowców rejowych. Dowódca polskiej barkentyny kpt. mar. Czesław 
Dyrcz z rąk księcia Henryka, małżonka królowej Danii Małgorzaty II otrzymał nagrodę specjalną za pomoc 
w utrzymaniu łączności z jednostkami startującymi w regatach.

18-23 LIPCA

Z okazji Święta Odrodzenia Polski na zaproszenie ministra Obrony Narodowej do Gdyni przybyły dwa 
okręty FB ZSRR pod dowództwem dowódcy FB adm. Witalija P. Iwanowa: krążownik rakietowy „Sławnyj" 
i niszczyciel rakietowy „Groznyj".

29 LIPCA

W kolejny 25 dniowy rejs szkoleniowy, którego dowódcą był kmdr dypl. Władysław Monkiewicz, udał się 
okręt szkolny WSMW „Iskra". Na jego pokładzie praktykę żeglarską odbywali podchorążowie I roku 
studiów. Rejs przebiegał na Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym i Morzu Norweskim z przewidzianym 
wejściem do Narwiku.

6-9 SIERPNIA

Z wizytą w stolicy Finlandii — Helsinkach przebywał zespół okrętów pod dowództwem kmdr. dypl. 
Kazimierza Wolana. W skład zespołu wchodził okręt szkolny “Wodnik" i dwa trałowce: „Orlik" „Me
wa".

15 — 24 SIERPNIA

Na okręcie szkolnym „Wodnik" odbył się XXIII Morski Rejs Nauczycielski po trasie Gdynia-Hel-Gdańsk- 
-Leningrad. W rejsie udział wzięło ok. 90 pedagogów.

25 - 26 SIERPNIA

Z wizytą w MW w garnizonach gdańskim, helskim i usteckim przebywał minister Obrony Narodowej 
gen. armii F. Siwicki.

27 WRZEŚNIA

Po raz pierwszy promocja absolwentów WSMW odbyła się w Szczecinie, na pokładzie okrętu desanto
wego „Grunwald". Aktu promowania dokonał dowódca MW kontradm. P. Kołodziejczyk. Pierwszym promowa
nym był ppor. mar. Eugeniusz Meller a jako następni, również prymusi ppor. mar. Jerzy Janik i ppor. mar. 
Piotr Bieda.

1 PAŹDZIERNIKA

Ustawą sejmową z 16 lipca 1987 r. Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 
przemianowana została z dniem 1.10.1987 r. na Akademię Marynarki Wojennej (AMW) im. Bohaterów 
Westerplatte.

9 PAŹDZIERNIKA

Nominację do stopnia wiceadmirała otrzymał były zastępca dowódcy MW do spraw politycznych, 
I zastępca szefa Głównego Zarząuu Politycznego WP — Ludwik Dutkowski.

11 PAŹDZIERNIKA

W przedddzień święta WP w MW przebywał przewodniczący Rady Państwa, zwierzchnik Sił Zbrojnych, 
gen. armii Wojciech Jaruzelski, w towarzystwie ministra Obrony Narodowej gen. armii F. Siwickiego.

29 PAŹDZIERNIKA

W OSMW obchodzono 40 lecie istnienia jednostki. Przejęła ona tradycje utworzonego 29.10.1944 r. 
w Majdanku koło Lublina Morskiego Batalionu Zapasowego. CSMW powstało skutkiem przyłączenia 
w 1963 r. do Ośrodka Szkolenia Specjalistów Morskich innych jednostek szkoleniowych MW.
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POCZĄTEK LISTOPADA

Z 5-dniową wizytą w Tallinie przebywał zespół polskich okrętów pod dowództwem dowódcy MW kontr- 
adm. P. Kołodziejczyka w składzie: ORP „Wodnik", ORP „Grunwald" i ORP „Głogów". Delegację PMW przyjął 
w Tallinie zastępca ministra obrony ZSRR, naczelny dowódca radzieckiej MW, adm. floty Władimir Czernawin 
i władze Estonii.

24 - 26 LISTOPADA

W Gdyni odbyło się doroczne podsumowanie efektów szkoleniowo-wychowawczych za 1987 r. Tytuł 
przodującego zespołu okrętów przyznano Kaszubskiemu Dywizjonowi Okrętów Pogranicza. Najlepszymi 
okrętami zostały: ORP „Orzeł" (kmdr por. Marek Ćwiklak) i ORP „Heweliusz" (kmdr Roman Firlej).

25 LISTOPADA

W obecności dowództwa i kierowniczej kadry MW odbyło się uroczyste podniesienie wielkiej gali ban- 
deroej na OM „Błyskawica" dla upamiętnienia pierwszego podniesienia bandery przed 50-laty — 25 listopa
da 1937 r. w angielskiej stoczni w Cowes.

23 GRUDNIA
Po 23 latach służby w PMW (od 24.10.1964 r.) okręt podwodny „Sokół" został skreślony z listy 

floty. W czasie swej służby przebywał 89-606,8 Mm z tego 73 995,1 na powierzchni morza a 15 611,7 pod 
wodą. Wielokrotnie zdobywał miano przodującego okrętu a raz najlepszego okrętu II rangi. W 1986 r. zdobył 
tytuł przodującego okrętu bojowego PMW.

1988

9 STYCZNIA

W porcie wojennym Gdynia Oksywie odbyło się uroczyste podniesienie bandery na nowowcielonym 
do MW niszczycielu rakietowym i nadanie mu imienia „Warszawa". Matką chrzestną okrętu została pra
cownica Huty „Warszawa" pani Krystyna Antoś a jego dowódcą kmdr por. Jerzy Wójcik.

6 MARCA

W Jacht Klubie Morskim „Kotwica" odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na czele 
nowego zarządu stanął dowódca MW kontradm. P. Kołodziejczyk. Klub zrzesza 1270 członków w tym 
213 liczy oddział w Świnoujściu, 117 oddział w AMW a 194 oddział „Atol" w Warszawie.

MARZEC

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Specjalistów Technicznych Wojsk Lotniczych w Oleśnicy odbyła się 
XVIII edycja konkursu „Stalowy Wawrzyn", w którym również wzięli udział technicy i mechanicy z lotnictwa 
MW.

Podwładni kmdr. por. Tadeusza Dębowczyka z PWL MW ponownie zdobyli miano najlepszej jednostki 
startującej w konkursie. Wywalczyli 4 tytuły mistrzowskie, zajęli 8 pierwszych, 6 drugich i 5 trzecich miejsc.

14 — 16 KWIETNIA

Na zaproszenie komendy AMW z wizytą w Gdyni przebywał okręt szkolny LM NRD „Wilhelm Pieck" 
z podchorążymi i kadrą dydaktyczną Wyższej Oficerskiej Szkoły im. Karola Liebknechta w Stralsundzie pod 
dowództwem kmdr Dierka Kirschke.

23 CZERWCA

W sali kina „Grom" w Gdyni-Oksywiu z udziałem dowódcy MW kontradm. P. Kołodziejczyka odbyła się 
uroczystość zakończenia studiów wyższych i wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nawigacji 
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i Uzbrojenia Okrętowego oraz Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego AMW, pierwszy raz od uzyskania przez 
tą uczelnię miana akademii. Prymusem promocji został ppor. mar. mgr inż. Tadeusz Dąbrowski.

24 — 27 CZERWCA
Na zaproszenie komendy AMW przebywał z wizytą w Gdyni szkuner Szwedzkiej Królewskiej Marynarki 

Wojennej „Gladan", którym dowodził kmdr por. Bengt Malm.

26 CZERWCA
W Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni odbyły się uroczystości 

związane z nadaniem tej jednostce imienia kmdr. Stanisława Mielczarka, zasłużonego oficera MW, byłego 
komendanta Ośrodka. W uroczystościach udział wzięli m.in. pani Genowefa Mielczarek — żona komandora 
S. Mielczarka z synami Edwardem i Ryszardem.

11—14 LIPCA
Z wizytą do AMW przybył okręt szkolny LM NRD „Wilhelm Pieck11 z podchorążymi pod dowództwem kmdr. 

Heralda Santena.

19-24 LIPCA
Z wizytą przyjaźni przebywały w Szczecinie okręty FB ZSRR: krążownik rakietowy „Groznyj", fregata 

rakietowa „Bditielnyj" oraz duży okręt ZOP „Sławnyj". Na pokładzie krążownika przybył dowódca FB adm. 
Witalij P. Iwanow.

30 LIPCA
Na OM „Błyskawica" odnotowano 3-milionowego zwiedzającego okręt i wystawę przedstawiającą dzieje 

Polski na morzu. Była to pani Jolanta Chojnowska z Bytomia.

7 SIERPNIA
ORP „Iskra" wróciła do Gdyni z kilkutygodniowego rejsu w ramach operacji „Żagiel '88" w trakcie którego 

odwiedziła porty skandynawskie.

15 SIERPNIA

Staraniem DMW, Zarządu Politycznego Pomorskiego Okręgu Wojskowego i Zarządu Okręgu Gdańskiego 
Związku Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął się I Rejs Morski Aktywu ORW i ZNP. 90-osobowa grupa 
uczestników odbyła ten bałtycki rejs na ORP „Gryf".

20 SIERPNIA

Zakończył się rejs słuchaczy II roku Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW na Morze Czarne. 
ORP „Wodnik" z podchorążymi odwiedził m.in. Warnę i Batumi.

26 — 29 SIERPNIA

W Gdyni przebywał z kurtuazyjną wizytą zespół okrętów Marynarki Wojennej Królestwa Szwecji pod 
dowództwem kmdr. Thomasa Lundyalla. W skład zespołu wchodziły: okręt dowodzenia i baza zaopatrzenia 
„Thule" i trałowce „Blido" i „Viksten".

Odbył się XXIV Rejs Morski Nauczycieli na okrętach szkolnych AMW „Wodnik" i „Gryf". W dwóch turach 
rejsu — z Gdyni do Szczecina i ze Szczecina do Gdyni uczestniczyło łącznie 300 osób.

SIERPIEŃ

W porcie wojennym Gdynia-Oksywie zastępca dowódcy MW kontradm. Kazimierz Bossy dokonał aktu 
promocji absolwentów Szkoły Chorążych MW na pokładzie ORP „Gryf". Prymusem promocji został mł. chor, 
mar. Jacek Nasiadek.

7-17 WRZEŚNIA

Na szkolnej barkentynie AMW „Iskra" odbył się bałtycki rejs kandydatów do Szkoły Chorążych MW.
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12 — 14 WRZEŚNIA

W Gdyni przebywał okręt szkolny LM NRD „Wilhelm Pieck" z podchorążymi Wyższej Szkoły Oficerskiej 
im. K. Liebknechta pod dowództwem kmdr. por. dr. Karla Widemana.

12 — 17 WRZEŚNIA

Okręt szkolny AMW „Gryf" odbył rejs po Bałtyku z kandydatami do AMW na pokładzie. Podobny rejs 
tydzień wcześniej wykonał ORP „Wodnik".

25 WRZEŚNIA

W Gdyni na OM „Błyskawica" odbyła się przysięga podchorążych AMW i kadetów Szkoły Chorążych MW 
oraz promocja absolwentów kierunku społeczno-politycznego i słuchaczy V roku studiów na Wydziale 
Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego oraz Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym AMW. Dokonujący aktu 
promocji dowódca MW kontradm. P. Kołodziejczyk jako pierwszego promował prymusa ppor. mar. Ryszarda 
Milera.

10 PAŹDZIERNIKA

Minister Obrony Narodowej gen. armii Florian Siwicki spotkał się z osobami wyróżnionymi wpisem do 
Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich. Z MW udział wzięli: dowódca jednostki technicznej kmdr Jan Watoła 
i kmdr w st. spocz. Henryk Romanek, prezes Zarządu Wojewódzkiego ZBOWID w Gdańsku, były dowódca 
Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza.

19 PAŹDZIERNIKA

Wizytę w MW złożyła przebywająca w Polsce z oficjalną wizytą na zaproszenie szefa Sztabu Generalnego 
WP, fińska delegacja wojskowa z dowódcą Sił Obronnych Republiki Finlandii gen. Jaakko Valtanenem.

PAŹDZIERNIK

Muzeum Regionalne im. gen. Zygmunta Berlinga w Skarżysku-Kamiennej wzbogaciło się o kuter 
torpedowy — dar MW. Do Sandomierza odbył on podróż Wisłą a dalej do Skarżyska przez Opatów 
i Kielce, na 112 kołowej przyczepie.

W MW przebywała delegacja Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kuby. Przewodniczył jej dowódca kubańskiej 
Rewolucyjnej Marynarki Wojennej kontradm. Pedro Perez Betancourt.

9 — 11 LISTOPADA

W Gdyni odbyła się VI Konferencja Naukowo-Techniczna zorganizowana przez Zespół Nawigacji 
Morskiej Komitetu Geodezjii PAN, Biuro Hydrograficzne MW i Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej AMW 
poświęcone tematyce osłon działalności ludzkiej na morzu a zwłaszcza roli nawigacji w zabezpieczeniu MW.

23 LISTOPADA
W sali kina „Grom" w Gdyni-Oksywiu odbyło się, zorganizowane przez Zarząd Polityczny MW, AMW i Muzeum 

MW konferencja naukowa nt. 70 lat Polskiej Marynarki Wojennej. Udział w niej wzięli m.in. historycy z Wojsko
wego Instytutu Historycznego, Uniwersytetu Gdańskiego, Wojskowej Akademii Politycznej i AMW.

23 — 24 LISTOPADA
Odbyła się w Gdyni doroczna odprawa kierowniczej kadry MW na której zostały ocenione wyniki 

szkolenia uzyskane w 1988 r. Miano przodującego zespołu nadano dywizjonowi trałowców (dowódca — 
kmdr por. Marian Prudzienica), przodującymi jednostkami brzegowymi zostały jednostki: łączności i lotnictwa 
morskiego. Miano przodujących okrętów zdobyły: ORP „Metalowiec" (dowódca — kmdr por. Włodzimierz 
Danek) i ORP „Iskra" (kmdr ppor. Czesław Dyrcz).

15 GRUDNIA
Wizytę w MW złożyła przebywająca w Polsce na zaproszenie ministra Obrony Narodowej gen. armii 

Floriana Siwickiego, delegacja Ministerstwa Obrony Królestwa Norwegii z norweskim ministrem Obrony 
Johanem Jogenem Holstem.
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30 GRUDNIA

Szef Sztabu MW kontradm. Romuald Waga oraz dyrektor Polskiego Ratownictwa Okrętowego inż. 
Bogusław Bujwid podpisali wspólny dokument określający zasady udziału lotnictwa ratowniczego MW 
w prowadzonych przez PRO akcjach ratowania zagrożonego życia na morzu. Akt ten stanowił rozwinięcie 
obowiązującego porozumienia z 1981 r. o współpracy MW i PRO w dziedzinie ratownictwa morskiego. 
Podpisanie dokumentu oznacza, że MW postawiła do dyspozycji Ratowniczego Ośrodka Koordynacyjnego 
odpowiednio wyszkolone załogi z sił ratowniczych lotnictwa morskiego oraz sprzęt specjalistyczny.

1989
4 LUTY

W porcie gdyńskim odbyła się uroczystość objęcia patronatem przez społeczeństwo kolejnego okrętu 
MW. Patronem załogi ORP „Rolnik" została załoga Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Gdańsku, 
posiadającego własne gospodarstwo rolne w Lubaniu koło Kościerzyny. W uroczystościach, oprócz do
wództwa MW, i dyrekcji WOPR, przestawicieli MON oraz władz wojewódzkich i miejskich udział wzięła matka 
chrzestna okrętu pani Agata Piernicka z Barłożna, gospodarująca na 90 ha. Jej gospodarstwo należy do 
gospodarstw wdrożeniowych gdańskiego WOPR.

30 MARCA
Z podchorążymi II, III i IV roku AMW oraz kadetami Szkoły Chorążych wyszedł z Gdyni żaglowiec szkolny 

„Iskra" w celu wzięcia udziału w obchodzonych w Plymouth w pierwszych dniach kwietnia „Dniach 
Gdyni".

13 — 15 KWIETNIA

Odwiedził Gdynię wizytując AMW okręt szkolny LM NRD z podchorążymi Szkoły Oficerskiej ze Straslundu 
pod dowództwem kmdr Uwe Woltera.

19 KWIECIEŃ

W Teatrze Muzycznym w Gdyni odbył się uroczysty koncert Orkiestry Reprezentacyjnej MW z okazji 
jubileuszu 45-lecia jej działalności artystycznej.

KWIECIEŃ

Propagowany byl Apel Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marynarza Polskiego w Gdyni. Celem 
Komitetu jest zbudowanie pomnika poświęconego poległym na wszystkich oceanach, morzach i frontach 
w II wojnie światowej marynarzom floty wojennej, handlowej i rybackiej. Pomnik miałby zostać odsłonięty 
w centralnym punkcie Gdyni w 1990 r.

9-12 MAJA

Z wizytą kurtuazyjną w Londynie, na zaproszenie brytyjskiej Royal Navy, przebywał niszczyciel rakietowy 
„Warszawa", na którego pokładzie znajdował się szef Sztabu MW kontradm. Romuald Waga. Rejs trwał 
12 dni, okręt pokonał 2288 Mm. Była to pierwsza po 12 latach oficjalna wizyta polskiego okrętu w Wielkiej 
Brytanii.

15 MAJA
Wrócił do Gdyni z dwutygodniowego rejsu do Leningradu okręt szkolny AMW „Iskra" z 28 dziewczętami 

z Ligi Morskiej na pokładzie.

22 MAJA
Przedstawiciele Polski i NRD podpisali w Berlinie umowę w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich 

w Zatoce Pomorskiej. Zakończyło to sięgający lat 50-tych spór między Polską a NRD, który szczególnie 
zaostrzył się w 1985 r. po krzywdzącej Polskę decyzji NRD na którą reagowano protestem dyplomatycznym.
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23 MAJA

W AMW odbyto się sympozjum nt. problemów bezpieczeństwa europejskiego w polityce państw bał
tyckich. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Wojskowej 
Akademii Politycznej.

9 — 12 CZERWCA

W Gdyni przebywał z kurtuazyjną wizytą niszczyciel rakietowy brytyjskiej Marynarki Wojennej HMS 
„Bristol" (dowódca — kmdr Peter M.Franklyn). Na jego pokładzie przybyło ok. 500 marynarzy brytyjskich 
w tym słuchacze Królewskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Dartmouth. Rejsem dowodził wiceadm. John 
F. Coward.

14 — 16 CZERWCA

W garnizonie helskim odbyły się X Mistrzostwa MW w sporcie pożarniczym. O mistrzowskie tytuły w 4 
konkurencjach pożarniczych i 7 sportowych rywalizowało kilkudziesięciu marynarzy z 6 etatowych i jednej 
nieetatowej straży pożarnej MW. W łącznej klasyfikacji zwyciężyli podwładni st. chor. mar. Lesława Krza
nowskiego z Ustki.

18 CZERWCA

W gronie osób wybieranych przez elektorat MW w okręgu wyborczym w Gdyni w drugiej turze wyborów 
do Sejmu i Senatu znalazł się dowódca MW kontradm. P. Kołodziejczyk, który tym razem w obrębie swego 
mandatu otrzymał największą ilość głosów.

20 CZERWCA

Dowódca MW kontradm. P. Kołodziejczyk w sali kina „Grom" w Gdyni Oksywiu wręczył dyplomy 
magistrów inżynierów kilkudziesięciu absolwentom AMW. Prymusem tego rocznika był ppor. mar. mgr inż. 
Jacek Kujawski.

21 CZERWCA

Port wojenny w Gdyni-Oksywiu opuścił okręt hydrograficzny „Kopernik" udający się pod dowództwem 
kmdr. ppor. Mariana Kalinowskiego na Ocean Spokojny. W ramach organizacji „Interoceanmetal" uczestnicy 
wyprawy będą prowadzili badania naukowe pod kierunkiem mgr. inz. Sergiusza Pawłowicza.

27 CZERWCA

W Salonie Kaprów OM „Błyskawica" dowódca MW kontradm. P. Kołodziejczyk i naczelnik ZHP 
hm. Krzysztof Grzebyk podpisali zmodyfikowane porozumienie między MW a ZHP w sprawie wspólnych 
działań i przedsięwzięć.

Gdyński port opuściły wychodząc w dalekie rejsy szkoleniowe z podchorążymi AMW okręty szkolne 
„Gryf" i „Iskra". „Iskra" także w celu wzięcia udziału w operacji „Żagiel ’89“. Natomiast „Gryf" skieruje 
się na Morze Czarne.

6 LIPCA

Zmarł w Warszawie gen. broni w st. spocz. Józef Urbanowicz, który w latach powojennych był m.in. 
zastępcą dowódcy MW. Od 1984 do 1987 r. był ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym w Mongolii.

8 LIPCA

W poznaniu zmarł znany pisarz marynista Jerzy Pertek. Debiutował w 1 946 r. książką Wielkie dni małej 
floty, która stała się jego najgłośniejszym osiągnięciem pisarskim. W ciągu 40 lat wielokrotnie wyróżniana 
i uzupełniana była 10 razy wznawiana.

LIPIEC

Okręt szkolny AMW „Wodnik" (dowódca kmdr Zdzisław Żmuda) z podchorążymi AMW i kadetami 
Szkoły Chorążych MW odbył rejs po Morzu Bałtyckim, zawijając do Rostoku.
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ORP „Arctowski" (dowódca kmdr por. Janusz Leśny) dotarł do Spitsbergenu z pracownikami naukowymi 
PAN na pokładzie. Ponadto zawiózł tam zapasy żywności, paliwa oraz elementy urządzeń wyposażenia stacji.

2 SIERPNIA

Do portu w Gdyni tryumfalnie wszedł ORP „Iskra". Okręt uznany został za najlepszy żaglowiec biorący 
udział w operacji „Żagiel '89 “. Zdobył główną nagrodę regat za ogromny wkład w pracy w rozwijaniu przyjaźni 
i zrozumienia „Cutty Sark Trophy". Ponadto otrzymał nagrodę za pomoc w utrzymywaniu łączności między 
jednostkami biorącymi udział w regatach oraz nagrodę za zajęcie 4 miejsca w klasyfikacji ogólnej klasy A. 
Wszyscy członkowie załogi otrzymali medale pamiątkowe „Cutty Sark Trophy".

17 — 20 SIERPNIA

Z kurtuazyjną wizytą w Gdyni przebywał okręt Marynarki Wojennej Republiki Finlandii — korweta 
„Karjala". Dowódcą rejsu był kmdr por. Esko Uli.

21 - 28 SIERPNIA

Odbył się XXV Rejs Morski Nauczycieli zorganizowany przez Główny Zarząd Polityczny WP, Zarząd 
Główny ZNP oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wzięło w nim udział 174 nauczycielek i nauczycieli 
z całego kraju na dwóch okrętach szkolnych „Wodnik" i „Gryf" dowodzonych przez kmdr. Zdzisława Żmudę. 
Uczestnicy rejsu odwiedzili garnizony MW oraz Rostock. W dotychczasowych 24 rejsach wzięło udział 8807 
pedagogów z całego kraju.

25 SIERPNIA

W MW przebywali uczestnicy VI spotkania Ruchu Emerytowanych Generałów na Rzecz Pokoju i Roz
brojenia.

26 SIERPNIA

W Gdyni odbyło się przekazanie tradycji 1 Morskiego Pułku Strzelców 3 pułkowi zabezpieczenia DMW. 
Jednostka ta otrzymywała nazwę 1 'Morskiego Pułku Strzelców im. płk. Stanisława Dąbka. Jednocześnie 
odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pamięci żołnierzy poległych w obronie Wybrzeża w 1939 r.

27 SIERPNIA

Na zaproszenie JKM „Kotwica" przebywała w Gdyni i Gdańsku grupa żeglarzy z Jacht Klubu Bazy Mor
skiej FB ZSRR w Leningradzie. Kilkunastu jachtsmenów — podchorążych fakultetu morskiego Wojskowej 
Akademii Medycznej przybyło na 4 jachtach.

We wrocławskim Pułku Obrony Terytorialnej odbyło się uroczyste przekazanie żołnierzom WP — ucze
stnikom wyprawy patriotycznej do Murmańska — pomnika mogiły, upamiętniającego polskich marynarzy, 
którzy polegli na morzu albo zmarli z ran w czasie II wojny światowej ochranając konwoje wiozące sprzęt 
wojenny do Murmańska. Pomnik wykonali nieodpłatnie świdniccy rzemieślnicy ze spółki „Bolko" pod 
kierownictwem Janusza Tyberka.

Na pokładzie niszczyciela rakietowego „Warszawa" w porcie wojennym Gdynia Oksywie odbyła się 
promocja absolwentów Szkoły Chorążych MW. Aktu promocji dokonał szef Sztabu MW kontradm. Romuald 
Waga. Prymusem został mł. chor. mar. Jerzy Wielgus.

1 WRZEŚNIA
W 50 rocznicę II wojny światowej wprowadzono do obiegu 4 znaczki pocztowe na których przedsta

wiono: obronę Westerplatte i podobiznę kpt. Franciszka Dąbrowskiego — zastępcy komendanta Wojskowej 
Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, baterię cyplową w obronie Helu i podobiznę jej dowódcy kpt. mar. 
Zbigniewa Przybyszewskiego, bitwę pod Kockiem oraz podobiznę gen. bryg. Franciszka Kleeberga — do
wódcy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie" a także obronę Lwowa i gen. Władysława Langnera — 
dowódcy Okręgu Korpusu VI.

1 — 3 WRZEŚNIA
W ramach obchodów 50 rocznicy wybuchu II wojny światowej na OM „Błyskawica" przybyli marynarze 

walczący w czasie wojny na polskich okrętach mieszkający za granicą. Wzięli oni m. in. udział w uroczy
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stościach centralnych na Westerplatte oraz na Helu, gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci kontradm. 
Stefana Frankowskiego i jedną z helskich ulic nazwano imieniem kmdr. por. Zbigniewa Przybyszewskiego.

9 WRZEŚNIA

W Wejherowie odbyło się uroczyste nadanie imienia 1 Morskiego Pułku Strzelców Szkole Podstawowej nr 
2. Jednocześnie w szkole otwarto salę tradycji, w której zgromadzono pamiątki po żołnierzach tego pułku, 
który w 1939 r. walczył w obronie Wejherowa i Kępy Oksywskiej za co odznaczony został Krzyżem Srebrnym 
Virtuti Militari. Szkole wręczony został sztandar przez Władysława Gadę, żołnierza 1 MPS.

11 WRZEŚNIA

Wiceminister Obrony Narodowej, szef Sztabu Generalnego WP, gen. broni Józef Użycki przyjął 
w Warszawie, przebywającego w Polsce z kilkudniową wizytą dowódcę Marynarki Wojennej Indii adm. 
Jayanta G. Nadkarniego.

11—14 WRZEŚNIA

Po 11-letniej przerwie złożył kurtuazyjną wizytę w Sztokholmie niszczyciel rakietowy „Warszawa" pod 
dowództwem zastępcy MW kmdr dypl. Ryszarda Łukasika.

14 — 15 WRZEŚNIA

W Klubie Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu odbyło się sympozjum popularno-naukowe na temat obrony 
polskiego Wybrzeża i działań floty we wrześniu 1939 r. Sympozjum zorganizowały kluby twórcze Stowarzy
szenia Dziennikarzy PRL, Klub Publicystyki Wojskowo-Obronnej i Klub Publicystów Morskich Zarządu 
Oddziału Morskiego SD PRL w Gdańsku przy pomocy Marynarki Wojennej.

POLOWA WRZEŚNIA

Na zaproszenie komendy AMW przebywał w Gdyni z trzydniową wizytą szkolny LM NRD „Wilhelm Pieck" 
z podchorążymi 1 roku Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej im. K. Liebknechta w Straslun- 
dzie. Rejsem dowodził kmdr Gernot Schindler.

21 — 25 WRZEŚNIA

Na zaproszenie dowództwa FB ZSRR z rewizytą w Rydze przebywał zespół polskich okrętów pod do
wództwem zastępcy dowódcy MW kmdr. dypl. Ryszarda Łukasika. W skład zespołu wchodziły: niszczyciel 
rakietowy „Warszawa" oraz okręty desantowe „Grunwald" i „Lenino".

24 WRZEŚNIA

W 40 rocznicę pierwszej powojennej promocji oficerskiej w MW dowódca MW kontradm. P. Kołodziejczyk 
na pokładzie OM „Błyskawica" dokonał aktu promocji absolwentów wyższych studiów zawodowych i słu
chaczy V roku AMW. Promocję poprzedziła przysięga podchorążych AMW i kadetów Szkoły Chorążych MW. 
Prymusem promocji został ppor. mar. Krzysztof Kubiak.

KONIEC WRZEŚNIA

W MW przebywała pani Jolanta Collins-Frankowska, zamieszkała w\/ancouver (Kanada), córka kontradm. 
Stefana Frankowskiego, dowódcy Morskiej Obrony Wybrzeża w 1939 r. Towarzyszyli jej: mąż — były oficer 
marynarki brytyjskiej oraz syn.

1 PAŹDZIERNIKA

Nawiązując do utworzenia przed 67 laty Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, decyzją ministra Obrony 
Narodowej dzień 1 października ustanowiony został świętem Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte. Z tej okazji w AMW odbył się uroczysty apel.
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3 — 23 PAŹDZIERNIKA

ORP „Arctowski" (dowódca kmdr por. Janusz Leśny) odbył liczący 3800 Mm rejs na Spitsbergen. Okręt 
dostarczył do Hornsundu zaopatrzenie dla naukowców, którzy będą prowadzili badania w polskiej bazie 
arktycznej.

5 — 9 PAŹDZIERNIKA

Z okazji obchodów 40 lecia NRD na zaproszenie ministra Obrony NRD gen. armii Hansa Kosstera, wizytę 
przyjaźni w zespole portów WarnemUnde-Rostock złożył zespół polskich okrętów pod dowództwem wice
admirała Piotra Kołodziejczyka. W skład zespołu wchodziły: niszczyciel rakietowy „Warszawa" i trałowiec 
bazowy „Kormoran".

9 PAŹDZIERNIKA

Prezydent gen. armii Wojciech Jaruzelski w Belwederze wręczył grupie oficerów nominacje generalskie. 
Nominację na stopień wiceadmirała otrzymał dowódca MW Piotr Kołodziejczyk.

12 PAŹDZIERNIKA

Dorocznym zwyczajem z okazji Dnia WP wpisem do Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich wyróżniono 
14 osób, m. in. szefa hydrografii MW kmdr. Józefa Kuśmidra.

W porcie wojennym Gdynia-Oksywie odbyła się uroczystość pierwszego podniesienia bandery i pro
porca MW na nowym okręcie transportowo-minowym. Otrzymał on nazwę „Lublin" (821) na cześć miasta 
w którym 45 lat wcześniej powstał 1 Samodzielny Morski Batalion Zapasowy. Matką chrzestną okrętu 
została nauczycielka Zespołu Szkół Elektrycznych im. 1 Samodzielnego Morskiego Batalionu Zapasowego 
w Lublinie pani Ludmiła Mańko.

Na pokładzie OM „Błyskawica" spotkali się członkowie klubu byłych żołnierzy 1 Brygady Pancernej im. 
Bohaterów Westerplatte z Gdańskiego Okręgu ZBOWiD. W Polsce znajdowało się ich ok. 300, z czego 32 
na terenie Okręgu Gdańskiego.

26 PAŹDZIERNIKA

W JKM „Kotwica,," odbyła się sesja popularno-naukowa poświęcona obrońcom polskiego Wybrzeża 
zorganizowana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nautologicznego i Zarządu Oddziału Ligi 
Morskiej w Gdańsku. Uczestniczyli w niej m. in. historycy zajmujący się tą problematyką. Przedstawiono 
sylwetki 6 wybitnych dowódców związanych z obroną polskiego Wybrzeża w 1939 r.: kontradm. Józefa 
Unruga, kontradm. Włodzimierza Steyera, kontradm. Stefana Frankowskiego, płk. Stanisława Dąbka, kmdr 
por. Zbigniewa Przybyszewskiego i kmdr por. Franciszka Dąbrowskiego.

28 — 29 PAŹDZIERNIKA

W Centrum Szkolenia Specjalistwów Marynarki Wojennej w Ustce odbyły się uroczystości związane 
jubileuszem 45 lecia tej jdenostki. Na początku miesiąca Zarząd Polityczny MW i CSMW zorganizowały 
podróż wojskowo-historyczną szlakiem 1 SMBZ, w której udział wzięli byli żołnierze batalionu oraz oficerowie 
i chorążowie CSSMW.

9 LISTOPADA

Na cmentarzu wojskowym w Gdyni-Redłowie odsłonięto pomnik-mogiłę (replikę pomnika odsłoniętego 1 
września tego roku w Murmańsku) celem uczczenia pamięci marynarzy poległych podczas ochrony 
konwojów alianckich dostarczających w latach II wojny światowej aliancki sprzęt wojenny Siłom Zbrojnym 
ZSRR. Replikę pomnika (tak jak oryginał) wykonali nieodpłatnie rzemieślnicy ze świdnickiej spółki „Bolko" 
pod kierownictwem Janusza Tyberka, członkowie Klubu Motorowego „Rzemieślnik" z Wrocławia.

21 LISTOPADA

W siedzibie JKM „Kotwica" odbyło się uroczyste zebranie Koła Nr 24 Związku Byłych Żołnierzy 
Zawodowych przy Dowództwie MW na którym przyjęto uchwałę o przyjęciu imienia kmdr. por. Zbigniewa 
Przybyszewskiego, m. in. obecni byli członkowie rodziny komandora: żona Helena oraz jego wnuczka wraz 
z mężem i prawnuczka.
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29 LISTOPADA

Po 153 dniach żeglugi powrócił do Gdyni okręt hydrograficzny „Kopernik" pod dowództwem kmdr, 
por. Mariana Kalinowskiego. Wyprawa okrętu na Ocean Spokojny zorganizowana została przez naukowców 
z toruńskiej „Geofizyki" przy współudziale naukowców ZSRR i NRD zrzeszonych w spółce „Interoceanmetal". 
Celem rejsu były badania struktury dna i określenie zawartości metali w pobranych próbkach z poszcze
gólnych rejonów Pacyfiku.

KONIEC LISTOPADA

W Gdyni odbyła się doroczna odprawa kierowniczej kadry MW. Poinformowano, że miano przodującego 
zespołu MW uzyskał po raz drugi dywizjon trałowców (dowódca kmdr ppor. Jerzy Patz) a przodującego 
oddziału brzegowego zdobyło CSMW (kmdr Wiesław Grabowski). Przodującą jednostką lotnictwa morskiego 
została jednostka lotnictwa łącznikowego (kmdr por. pil. Ryszard Cygan). Za przodujące okręty uznano: 
ORP „Fala" (kmdr por. Piotr Kopczyk) i po raz drugi z rzędu ORP „Iskra" (kmdr ppor. Czesław Dyrcz). 
W rozkazie ministra Obrony Narodowej wyróżniona została, jako najlepszy zespół taktyczny, 8 Flotylla 
Obrony Wybrzeża (kmdr dypl. Henryk Matuszczak).

Minister Obrony Narodowej gen. armii Florian Siwicki przyjął zasłużonych żołnierzy zwolnionych po 
długoletniej służbie w WP w stan spoczynku. Wśród nich był również były dowódca MW adm. Ludwik 
Janczyszyn, ostatnio w służbie dyplomatycznej.

28 GRUDNIA

Nastąpiła zmiana na stanowiskach kierowniczych w MW. W związku z objęciem funkcji szefa Głównego 
Zarządu Wychowawczego WP wiceadm. P. Kołodziejczyk przekazał obowiązki dowódcy MW kontradm. 
R. Wadze — dotychczasowemu szefowi Sztabu MW. Na stanowisko szefa Sztabu MW wyznaczony został 
kmdr Ryszard Łukasik.

GRUDZIEŃ

Na zaproszenie ministra Obrony Narodowej przebywała w Polsce z oficjalną wizytą delegacja radzieckich 
sił zbrojnych z zastępcą ministra obrony, naczelnym dowódcą Marynarki Wojennej adm. floty Władimirem 
Czerniawinem na czele.

1990

19 STYCZNIA
Odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej MW, czym partia 

całkowicie zakończyła działalność w MW.

26 STYCZNIA
Wręczone zostały nagrody prezydenta miasta Gdyni w dziedzinie kultury i sztuki za 1989 r. Jednym 

z laureatów został artysta malarz kmdr por. Henryk Baranowski (obchodzący w 1989 r. jubileusz 35 lecia 
pracy). Nagrodą zespołową przyznano m. in. Orkiestrze Reprezentacyjnej MW (w ub. roku obchodziła 
swoje 45-lecie).

POCZĄTEK STYCZNIA

Okręt hydrograficzny „Heweliusz" (kmdr Roman Firlej) udał się w rejs na Antarktydę. Na okręt przyjęto 15 
osobową ekipę naukowców PAN pod kierownictwem Pawła Madejskiego. Okręt zabrał też żywność i sprzęt 
naukowo-badawczy dla polskiej stacji antarktycznej w Liwingstone. Podczas rejsu „Heweliusz" zawijał do 
portu Vigo (Hiszpania) gdzie zaokrętowano ekipę hiszpańską a następnie do portu Ushuaya (Argentyna) 
w celu uzupełnienia zapasów paliwa i wody.

KONIEC STYCZNIA

Przedstawiciele kadry zawodowej jednostek wojskowych z Gdyni-Oksywia skierowali do Sejmu list, 
stwierdzający że reformy realizowane przez kierownictwo MON są pozorne i nie zapewniają właściwego 
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poziomu bezpieczeństwa państwa. Podkreślono, że niezbędne jest określenie realnej i perspektywicznej 
polityki obronnej państwa przez wszystkie siły polityczne reprezentowane w parlamencie i podania jej 
do publicznej wiadomości. Postulowano dokonanie zmian w kierownictwie MON ze zmianą Ministra Obrony 
Narodowej włącznie. Sugerowano konieczność zredukowania do niezbędnego minimum obsad etatowych 
w instytucjach centralnych i dowództwach wszystkich szczebli. Zaproponowano wprowadzenie ustawowego 
zapisu o zakresie przynależności żołnierzy zawodowych do organizacji politycznych oraz ustanowienie 
służby kontraktowej.

Kadra zawodowa poparła stanowisko wyrażone w liście niepodjęciem uposażenia i pozostawaniem 
w miejscu służby w dniach 1 —5 lutego br.

STYCZEŃ

Ukazała się drukiem wydana przez Sztab Generalny WP, polska „biała księga" pt. „Wojsko Polskie — 
fakty i liczby". Podano w niej, że w dniu 1 stycznia 1990 r. w Wojsku Polskim pełniło służbę 108 tys. 
żołnierzy zawodowych, w tym 142 generałów, 54200 oficerów, 29058 chorążych i 24600 podoficerów 
zawodowych. Marynarka Wojenna liczyła 21200 osób (6,7 % stanu Sił Zbrojnych RP). W dniu 31 grudnia 
1988 MW liczyła 22200 osób.

5 LUTEGO

Przewodniczący NSZZ „Solidarność" Lech Wałęsa przyjął w Gdańsku dowódcę MW kontradm. Romualda 
Wagę, który poinformował go o charakterze zmian przeprowadzonych w WP. Celem tych zmian jest prze
kształcenie wojska w organizację podporządkowaną jedynie polskim ineteresom narodowym. Dowódca MW 
zaprosił Lecha Wałęsę do odwiedzenia jednostek MW.

10 LUTEGO

W 70-lecie zaślubin Polski z morzem w Pucku odbyła się uroczystość religijno-państwowa, w której 
brali udział m. in. prezydent RP, nuncjusz papieski oraz przedstawiciele DMW.
12 LUTEGO

W Gdańsku szef Głównego Zarządu Wychowawczego WP wiceadm. P. Kołodziejczyk spotkał się z prze
wodniczącym NSZZ „Solidarność" Lechem Wałęsą. Wiceadm. Kołodziejczyk poinformował przewodniczą
cego o przemianach zachodzących w WP, głównie w sferze wychowawczej.

12—17 LUTEGO

ORP „Gryf" (kmdr por. Mieczysław Paczkowski) odbył rejs na Morze Północne ze słuchaczami V roku 
Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW.

19 LUTEGO

Biuro Hydrograficzne MW obchodziło swoje 70-lecie nawiązując do utworzonego 19 lutego 1920 r. 
Urzędu Hydrograficznego w Pucku. Biuro Hydrograficzne wydaje 48 godeł morskich map nawigacyjnych, 
7 tomów locji, 2 tomy spisu świateł, spis radiostacji nautycznych, tablice nawigacyjne i biuletyn tygodniowy 
Wiadomości Żeglarskie. Mapy te i pomoce obejmują obszar Morza Bałtyckiego i cieśnin bałtyckich.

28 LUTEGO

W Stoczni Gdańskiej Lech Wałęsa spotkał się z przedstawicielami kadry zawodowej 35 jednostek woj
skowych z całego kraju. Spotkanie koncentrowało się wokół postulatów wysuniętych przed miesiącem 
przez kadrę z Gdyni-Oksywia. Dotyczyły one m. in. zmian kadrowych w WP, problemów restrukturyzacji, 
nowych zasad pracy i służby oraz apolityczności wojska.

23 LUTEGO

Podniesiona została po raz pierwszy bandera wojenna na zbudowanym przez Stocznię Północną w Gdańsku 
drugim z kolei okręcie transportowo-minowym, który otrzymał nazwę ORP „Gniezno".
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10 LUTY

Grupa ekspertów morskich przy Biurze Poselsko-Senatorskim OKP w Szczecinie przygotowała dokument 
oceniający krytycznie dotychczasową politykę morską państwa i opowiedziała się za rewizją umowy Polski 
i NRD z 22 maja 1989 r. w sprawie rozgraniczenia wód w Zatoce Pomorskiej. Zdaniem tej grupy postano
wienia umowy stanowią ograniczenie swobodnego dostępu do portów ujścia Odry co jest sprzeczne z mię
dzynarodowym prawem morskim i podcina korzenie egzystencji Szczecina i Świnoujścia jako portów 
morskich. Korzystanie z toru wodnego łączącego porty ujścia Odry ze światem uzależnione jest w poważnej 
mierze od zgody NRD. Strona polska wyraziła zgodę na oddanie najlepszych łowisk śledziowych w Zatoce 
Pomorskiej eksploatowanych przez rybaków świnoujskich w zamian za przekazanie Polsce obszarów 
Bałtyku bezprawnie zawłaszczonych przez NRD tzw. obszarów ekwiwalentnych pozbawia Polskę zasobów 
dna morskiego oraz szansy eksploatacji kruszywa a być może innych bogactw naturalnych.

Komitet Obrony Kraju opublikował uchwałę w sprawie doktryny obronnej RP.

11 MARCA

W Gdyni-Oksywiu powołane zostało Stowarzyszenie Oficerów Wojska Polskiego jako niezależny i apo
lityczny związek oficerów Sił Zbrojnych RP. Stowarzyszenie uznało za cel zasadniczy kształtowanie god
ności i honoru żołnierskiego oraz dążenie do właściwego statusu społecznego i materialnego korpusu 
oficerskiego stosownie do uciążliwości i odpowiedzialności . Dokonano wyboru Tymczasowego Zarządu 
Głównego z prezesem kmdr. por. Jerzym Dobrzenieckim na czele.

30 MARCA

W Warszawie odbyło się tradycyjne spotkanie kierownictwa MON z żołnierzami — bohaterami czasu 
pokoju. W tym gronie znaleźli się m. in. st. mar. Mirosław Dzieciuch i mar. Jacek Ziółkowski.

MARZEC

Szef GZW WP wiceadmirał Piotr Kołodziejczyk wydał zarządzenie zapewniające wszystkim osobom peł
niącym służbę wojskową swobodę pełnienia, zależnie od ich woli, praktyk religijnych.

KONIEC MARCA
Na frontonie gmachu AMW w Gdyni Oksywiu odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pamięci 

pierwszych powojennych komendantów i organizatorów Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej: kontradm. 
Adamowi Mohuczemu (1891 —1953), kmdr. Stanisławowi Mieszkowskiemu (1903—1952) i kmdr por. Adamowi 
Rychlowi (1909—1958). W latach 50-tych byli niesłusznie represjonowani a kontradm. A.Mohuczy areszto
wany w 1949 r. został skazany na długoletnie więzienie: zmarł w Sztumie w 1953 r.; kmdr por. A.Rychel 
aresztowany w końcu 1951 r. został wyrafinowanymi metodami śledztwa doprowadzony do granicy obłędu: 
kmdr S. Mieszkowski aresztowany w 1950 r. po dwuletnim śledztwie skazany został przez Najwyższy Sąd 
Wojskowy na karę śmierci. Wyrok wykonano w 1952 r. W 1956 zostali całkowicie zrehabilitowani. Tablicę 
w obecności przybyłych gości i rodzin odsłonił komendant AMW kontradm. K. Bossy a poświęcił ksiądz 
kapelan kmdr Emil Dybek.

3 — 5 KWIETNIA

W MW odbywały się ćwiczenia dowódczo-sztabowe na temat: Udział Marynarki Wojennej w organizacji 
i prowadzeniu działań bojowych w ramach operacji Floty Bałtyckiej oraz prowadzenie obrony przeciw
desantowej wybrzeża morskiego.

6 KWIETNIA

W sali „białej" Muzeum Miasta Gdańska odbyła się sesja popularno-naukowa zorganizowana przez 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli — Oddział w Gdańsku, Muzeum Miasta Gdańska i Morską Brygadę 
Okrętów Pogranicza nt. Zagadnienia dostępu do morza i jego ochrona w latach 1920—1990.

9 KWIETNIA

Prezes Rady Ministrów Tadeusz Mazowiecki powołał stanowiska wiceministrów Obrony Narodowej 
Bronisława Komorowskiego i Janusza Onyszkiewicza.
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30 KWIETNIA

W sali Sztandarowej Muzeum WP odbyto się plenarne posiedzenie zespołu ekspertów-specjalistów 
z zakresu heraldyki, historii i grafiki, powołanego do opracowania nowych wzorców symboli i znaków WP. 
Obradom przewodniczył gen. broni J. Skalski. Za podstawę rozważań zespół przyjął znaki wojskowe II Rze
czypospolitej, które funkcjonowały też w polskich formacjach na froncie zachodnim oraz z pewnymi mody
fikacjami w Armii Polskiej w ZSRR.

9 MAJA

Podczas uroczystości w Belwederze prezydent RP gen. armii Wojciech Jaruzelski wręczył nominację 
na stopień kontradmirała szefowi Sztabu MW Ryszardowi Łukasikowi.

12 — 15 MAJA

W porcie wojennym w Gdyni-Oksywiu przebywały z wizytą okręty FB ZSRR i LM NRD: okręt rakietowy 
„Tanzburski Komsomolec" oraz okręty desantowe „Neubrandenburg" i „Schwerin".

17 — 18 MAJA

Na zaproszenie zastępcy ministra obrony ZSRR, naczelnego dowódcy Marynarki Wojennej adm. floty 
Władimira Czernawina w Moskwie przebywała delegacja Marynarki Wojennej RP z dowódcą MW kontradm. 
Romualdem Wagą na czele.

20 — 30 MAJA

Okręt szkolny AMW „Iskra" (kmdr ppor. Czesław Dyrcz) odbył rejs po Morzu Bałtyckim z młodzieżą 
Ligi Morskiej zawijając do portów Świnoujścia, Kołobrzegu i Ustki.

24 MAJA

W MW przebywała zaproszona przez MON delegacja służb historycznych armii Stanów Zjednoczonych 
pod przewodnictwem płk. Michaela E. Mc Allera. W jej skład wchodzili m. in. dr Dean C. Allard — dyrektor 
Departamentu Historycznego Sił Morskich Stanów Zjednoczonych oraz Herman J.Shaw — szef Biura 
Historycznego Piechoty Morskiej i Lotnictwa Morskiego oraz Muzeów Piechoty Morskiej. Historykom amery
kańskim towarzyszyli polscy historycy wojskowi.

23 — 25 MAJA

Przebywający w Polsce z oficjalną wizytą minister obrony Republiki Francuskiej Jean Pierre Chevene- 
ment odwiedził m. in. Marynarkę Wojenną.

25 — 27 MAJA
Odbyły się międzynarodowe uroczystości 50 rocznicy bitwy o Narwik. Z tej okazji udał się do Norwegii 

z wizytą oficjalną zespół polskich okrętów szkolnych w składzie: ORP „Gryf" i ORP „Wodnik" pod dowódz
twem kontradm. Kazimierza Bossego. W uroczystości udział wzięły również okręty francuskie, brytyjskie 
i norweskie. W obchodach uczestniczyło niemal 3 tys. osób głównie weteranów z Wielkiej Brytanii, Francji, 
Polski i Norwegii.

MAJ
Do służby granicznej wprowadzono kutry patrolowe nowej generacji o dużej prędkości i sprawności 

manewrowej. Dowódca Bałtyckiego Oddziału WOP płk Grzegorz Kuśmider uroczyście wręczył banderę za
łodze nowego kutra, poświęcił ją ks. Marek Rengiel,

W MW rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na budowę pomnika oficerów polskich zamordowanych w Katyniu. 
Ofiarami mordu w lesie katyńskim dokonano w 1940 r. byli również oficerowie PMW.

6 CZERWCA
Na zaproszenie ministra Obrony Narodowej w MW przebywał minister obrony Królewstwa Holandii 

Aurelus Louis ter Beek.
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8 — 11 CZERWCA
ORP „Podchorąży" odbyt bałtycki rejs z nauczycielami województwa gdańskiego.

12 CZERWCA
W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się spotkanie ministra Obrony Narodowej gen. armii 

Floriana Siwickiego z członkami zespołu ekspertów ds. opracowania propozycji znaków Sił Zbrojnych RP.

15-18 CZERWCA
W Gdyni gościł zespół okrętów Królewskiej Holandii pod dowództwem kontradm. Adriana Van der Sande. 

W skład zespołu wchodziły: fregaty rakietowe „De Ruyter" i „Peter Florisz" oraz zaopatrzeniowiec floty 
„Zuiderkruis". Wraz z nimi przybył mały żaglowiec szkolny „Urania".

20 CZERWCA
Przebywał z wizytą w MW minister obrony Królewstwa Szwecji Roine Carlsson.

20 - 23 CZERWCA
W Szczecinie gościły okręty FB ZSRR pod dowództwem kontradm. Jewgienija Czekanowa fregata 

„Nieukrotimyj" oraz duży okręt desantowy „134".

23 CZERWCA
W związku z 50 rocznicą zatonięcia „Orła" na uroczystym walnym zgromadzeniu zebrało się Bractwo Okrętów 

Podwodnych. Jest to trzecie stowarzyszenie (po Bractwie Żelaznej Szekli i Bractwie Kaphornowców) działające 
na prawach okręgu Ligi Morskiej. Powstało w 1981 r. Skupia ono 250 podwodników oraz sympatyków okrętów 
podwodnych. Jego działalnością kieruje zarząd z prezesem, kmdr, w st. spocz. dr. Czesławem Rudzkim.

25 CZERWCA — 17 SIERPNIA
Okręt szkolny „Wodnik" (kmdr Zdzisław Żmuda) odbył rejs na Morze Czarne ze słuchaczami II roku 

studiów Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego.

25 CZERWCA - 4 LISTOPADA
W 60 lat po pierwszej wizycie polskiego okrętu wojennego w Stanach Zjednoczonych, na zaproszenie 

ONZ, w 45 rocznicę powstania tej organizacji wyruszył w rejs do USA imiennik tamtego okrętu, ORP 
„Iskra". Rejs zorganizowano pod patronatem MW RP, Fundacji Międzynarodowej Szkoły Pod Żaglami 
i Polskiego Towarzystwa Przyjaciół ONZ. Załogę okrętu stanowiło 59 osób w tym 40 z MW i 19 z Fundacji, 
pod dowództwem kmdr. ppor. Czesława Dyrcza. Po zakończonej w Rotterdamie Operacji Żagiel' 90 na
stąpiła wymiana załogi a okręt przeszedł do Amsterdamu. 14 sierpnia „Iskra" wyruszyła do Nowego Jorku 
w paradzie żaglowców. Po obchodach w Nowym Jorku żaglowiec wziął udział w operacji Żagiel Baltimore' 
90. Do Gdyni wrócił 4 listopada. Łącznie przybył 14,5 tys. Mm.

25 CZERWCA
Attaches wojskowi, morscy i lotniczy akredytowani w Polsce przebywali w AMW, na okrętach i obserwo

wali pokaz ratownictwa morskiego.

26 CZERWCA — 15 SIERPNIA
OKręt szkolny „Gryf" (kmdr por. Mieczysław Paczkowski) odbył rejs szkolny z podchorążymi I roku AMW 

do portów w Rydze i Rostocku.

27 CZERWCA
W Świnoujściu odbyła się uroczystość podniesienia bandery wojennej na trzecim wcielonym do służby 

okręcie transportowo-minowym „Kraków".

27 CZERWCA - 29 CZERWCA
Na zaproszenie premiera Tadeusza Mazowieckiego z wizytą kurtuazyjną przebywały w Gdyni okręty floty 

atlantyckiej Stanów Zjednoczonych — krążownik rakietowy „Harry E. Yarnell" i fregata rakietowa „Kauff- 
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man“. Dowódcą zespołu był kontradm. Thomas D. Paulusen. Była to pierwsza po II wojnie światowej 
a trzecia w historii wizyta okrętów amerykańskich w Polsce.

CZERWIEC
Pierwszy raz podano do publicznej wiadomości dane dotyczące bazy floty radzieckiej w Świnoujściu. Jak 

poinformował dowódca bazy kpt. I rangi Władimir Kudriawcew w skład bazującej tam brygady kutrów 
wchodzą 4 kutry rakietowe i 4 kutry ZOP wyposażone w wyrzutnie torpedowe. Stwierdzono też, że pófca 
Świnoujściem, na całym polskim wybrzeżu nie ma innej bazy floty radzieckiej.

Rozformowana została Wojskowa Służba Wewnętrzna. Jednocześnie podjęto działania zmierzające do 
powołania Żandarmerii Wojskowej.

9 LIPCA

Sejm RP, na wniosek prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko ministra Obrony 
Narodowej powołał wiceadm. Piotra Kołodziejczyka po odwołaniu z pełnienia obowiązków gen. armii Floriana 
Siwickiego.

3 SIERPNIA

W klubie Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu odbyła się historyczna konferencja naukowa zorganizowana 
przez Dowództwo MW, Wojskowy Instytut Historyczny oraz prezesa Północnego Oddziału Stowarzyszenia 
Miłośników Tradycji Oręża Polskiego na temat bitwy warszawskiej 1920 r.

5-14 SIERPNIA

Okręt szkolny AMW „Gryf" odbył rejs szkolny do Rotterdamu pod dowództwem kmdr. R. Kuraża z 27 
oficerami odbywającymi praktykę nawigacyjną. Ponadto na okręcie była też zapasowa załoga i zaopatrzenie 
dla „Iskry" udającej się do Stanów Zjednoczonych.

8 SIERPNIA
Po 50 latach nieobecności w kraju odwiedził Polskę członek wojennych załóg okrętów PMW: „Gdynia", 

„garland", „Kujawiak", „Burza" i „Ślązak" 83-letni Michael Paerson (Michał Przepierczyński) z Portsmouth. 
Został on wraz z żoną przyjęty przez dowódcę MW na pokładzie OM „Błyskawica".

15 SIERPNIA
W całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające 70-tą rocznicę zwycięskiej bitwy o Warszawę 

w 1920 r. Bitwa ta zwana 18 decydującą bitwą o losach świata jako że powstrzymała marsz wojsk rosyjskich 
w głąb Polski i Europy Zachodniej. Udział w obronie Warszawy miał również szef Departamentu dla Spraw 
Morskich kontradm. Kazimierz Porębski kierując obroną odcinka Zegrze-Dęby, co wysoko ocenił gen. por. 
Franciszek Latinik bezpośredni przełożony admirała, dowódca 1 Armii i wojenny gubernator stolicy.

19 SIERPNIA
W 70 rocznicę bitwy warszawskiej do Ostrołęki udała się delegacja MW z Kompanią Honorową MW 

i Orkiestrą Reprezentacjyną MW. Wzięła ona udział w zorganizowanych przez władze miasta uroczystoś
ciach, m. in. w uroczystym apelu poległych, mszy polowej i uroczystej sesji Rady Miejskiej.

W walkach pod Ostrołęką odznaczył się szczególnie I batalion Pułku Morskiego. Na cmentarzu parafialnym 
w Rzekuniu pod Ostrołęką znajduje się m. in. pomnik 53 poległych marynarzy I batalionu. Delegacja MW złożyła 
też kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą kontradm. Włodzimierzowi Steyerowi, byłemu dowódcy MW, któ
ry w latach 1952—1957, po zwolnieniu go z tego stanowiska, mieszkał i pracował w Ostrołęce.

20 — 26 SIERPNIA
Kutry szkolne AMW „Kadet" i „Elew" odbyły rejs zawijając do portów w Helu i Ustce z członkami 

Ligi Morskiej.

21 — 26 CZERWCA
Odbył się XXVI Rejs Morski Nauczycieli z Gdyni poprzez Nowy Port, Hel, Świnoujście do Szczecina. Na ORP 

„Gryf" (kmdr por. Paczkowski) zaokrętowano 100 pedagogów reprezentujących wszystkie regiony kraju.
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27 - 28 SIERPNIA

W „Żołnierzu Rzeczypospolitej" nr 101 —102 ukazał się artykuł kmdr doc. dr. hab. Kryspina Lecha i kmdr, 
doc. dr. Ryszarda Miecznikowskiego pt. Jaka Marynarka Wojenna (obawy i nadzieje). Autorzy, pracownicy 
naukowi AMW, stwierdzili, że jest ona relatywnie słaba, niezdolna do samodzielnych działań obronnych 
w skali operacyjnej, jest niskoordynowana pod względem strukturalnym i ma zbyt rozbudowaną administra
cję. Plasują ją na przedostatnim miejscu spośród marynarskich 6 państw bałtyckich, przed neutralną 
Finlandią.

2 WRZEŚNIA
Na Helu przebywała, na zaproszenie dowódcy 9 Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr. Jędrzeja Czajkowskiego, 

grupa jego obrońców z 1939 r.

19 — 23 WRZEŚNIA
Na zaproszenie rządu RP i dowódcy MW przebywał w Polsce I lord Admiralicji Królewskiej Marynarki 

Wielkiej Brytanii adm. sir Julian Oswald.

23 WRZEŚNIA
W Gdyni na OM „Błyskawica" odbyła się przysięga podchorążych AMW i Szkoły Chorążych MW oraz 

promocja absolwentów i słuchaczy AMW na pierwszy stopień oficerski. Aktu promocji dokonał dowódca 
MW kontradm. R.Waga. Prymusem został ppor. mar. Paweł Kuciński.

25 WRZEŚNIA
W Gdyni przebywał szef Sztabu Obrony Królewstwa Holandii gen. armii Peter Jan Graaff.

WRZESIEŃ
Komendant AMWO kontradm. K. Bossy na pokładzie ORP „Warszawa" dokonał promocji absolwentów 

Szkoły Chorążych MW. Jako pierwszy, akt nominacji, otrzymał prymus mł. chor. mar. Romuald Król.
Rząd RP podjął decyzję o wysłaniu do rejonu Zatoki Perskiej szpitala polowego oraz okrętu szpitalnego.

16 LISTOPADA
Dziennik „Izwiestia" poinformował o podjęciu decyzji w sprawie wycofania zespołu okrętów radzieckich 

z Polski. Okręty te, ostatnio 8 kutrów rakietowych i torpedowych oraz jednostki pomocnicze od 1946 r. 
bazowały w Świnoujściu.

LISTOPAD

Prokuratura MW wszczęła śledztwo w sprawie poległych w grudniu 1970 r. na terenie Gdańska, Gdyni 
i Elbląga.

22 GRUDNIA

Na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie prezydent RP Lech Wałęsa objął zwierzchnictwo nad 
siłami zbrojnymi.

29 GRUDNIA

ORP „Wodnik" i ORP „Piast" udają się w rejon Zatoki Perskiej w celu niesienia pomocy humanitarnej 
w ewentualnym konflikcie. Na pokładach okrętu znajduje się 140 oficerów, podoficerów i marynarzy, w tym 
17-osobowy zespół lekarzy i pielęgniarek oraz sanitariuszy. Dowódcą zespołu jest kmdr Zdzisław Żmuda.

GRUDZIEŃ

Podczas podsumowania szkolenia w 1990 r. ogłoszono wyniki współzawodnictwa. Miano najlepszego 
zespołu okrętów uzyskał I Dywizjon z Oksywia (kmdr ppor. Zbigniew Kula). Najlepszym okrętem bojowym 
MW po raz drugi kazał się ORP „Fala" (kmdr ppor. Piotr Kopczyk) a w grupie okrętów specjalnych ORP 
„Nawigator" (kmdr ppor. Jerzy Serafiński). Za najlepszy oddział brzegowy uznany został Ośrodek Szkolenia 
Nurków i Płetwonurków WP im. kmdr Stanisława Mielczarka (kmdr Bogdan Kurzyca).
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355.402/438/26/,.1900/1939“ — Historia polskiej mor- PL ISSNO 137—5539 
skiej myśli wojskowej

ZALEWSKI B : Polska morska myśl wojskowa 1900—1939

Biuletyn Historyczny 1992, nr 12, s 5.

Zarys dziejów polskiej morskiej myśli wojskowej w latach 1900—1939.

355.254.3/438/„1 921 /1922“ — Szkolnictwo wojskowe PL ISSNO 137—5539

SLUGOCKI J : Tymczasowe Kursy Instruktorskie dla Oficerów Maryna
rki Wojennej 1921—1922

Biuletyn Historyczny 1992, nr 12, s 29.

Analiza funkcjonowania Tymczasowych Kursów Instruktorskich w MW w latach 
1921-1922.

355.412—9.15/438/ — Historia flotylli rzecznych PMW PL ISSNO 137—5539

BIENIECKI I: Koncepcje i plany rozbudowy flotylli rzecznych Maryna
rki Wojennej II Rzeczypospolitej

Biuletyn Historyczny 1992, nr 12, s 17.

Opis koncepcji i planów rozbudowy flotylli rzecznych MW w II Rzeczypospolitej.
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PL ISSNO 137—5539355.412—9.15/438/J 939/1945" — Wspomnienia do
tyczące II wojny światowej

NAŁECZ-TYMIŃSKI R.: Tragiczna rocznica

Biuletyn Historyczny 1992, nr 12, s 37.

Wspomnienia dotyczące II wojny światowej.

355.412-9.15/438/..1939/1947“ - Historia Polskiej PL ISSNO 137-5539 
Marynarki Wojennej

WITKOWSKI R : Biuro Historyczne Marynarki Wojennej w Wielkiej Bry
tanii.

Biuletyn Historyczny 1992, nr 12, s 41

Zarys działalności Biura Historycznego MW w Wielkiej Brytanii.

355.412—9.15/438/,,1945/1956“ - Historia Marynarki PL ISSNO 137-5539 
Wojennej

WOJCIECHOWSKI Z.: Instytucje kulturalno-oświatowe Marynarki Wo
jennej w latach 1945—1956

Biuletyn Historyczny 1992, nr 12, s 50.

Opis działalności instytucji kulturalno-oświatowych Marynarki Wojennej,
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PL ISSNO 137—5539
355.412—9.11 /438/..1 939/1 945" 
skich nawodnych PMW

Historia sit mor-

TWARDOWSKI M : Sposoby malowania niszczycieli Polskiej Marynarki 
Wojennej w okresie II wojny światowej.

Biuletyn Historyczny 1992, nr 12, s 47.

Opis sposobów malowania niszczycieli polskich w latach II wojny światowej.

355.41 2—7.42/438/„1 946/1 956“ — Historia polskich PL ISSNO 137—5539 
Wojsk Ochrony Pogranicza

GORYŃSKI G.: Służba żołnierzy Wojsk Obrony Pogranicza w ochronie 
granicy morskiej na terenie portów Gdyni i Gdańska w latach 1946—1956

Biuletyn Historyczny 1992, nr 12, s 69.

Zarys dziejów ochrony fragmentu granicy morskiej.

355.412-9.15/438/..1948/1956" - Historia Polskiej PL ISSNO 137-5539 
Marynarki Wojennej

CIESIELSKI CZ.: Represje wobec oficerów Marynarki Wojennej w latach 
1948—1956

Biuletyn Historyczny 1992, nr 12, s 84.

Przedstawienie^represji wobec oficerów MW w latach. 1948—1956.
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929/438/Brynk Zygmunt kontradmirał/092/ Biografie PL ISSNO 137-5539

MACHALIŃSKI Z : Kontradmirał Zygmunt Brynk (1872—1943)

Biuletyn Historyczny 1992, nr 12, s 107.

Biografia kontradmirała Zygmunta Brynka.

355.412-9.15/438/..1949/1 956" - Historia Polskiej PL ISSNO 137-5539 
Marynarki Wojennej

PRZYBYLSKI J : Rola i miejsce Marynarki Wojennej w organizacji obro
ny wybrzeża w latach 1949—1956

Biuletyn Historyczny 1992. nr 12, s 94.

Opis roli i miejsca Marynarki Wojennej w systemie obronnym Polski w latach 
1949-1956.

929/438/Świrski Jerzy wiceadmirał/092/ Biografie PL ISSNO 137—5539

PATER W : Wiceadmirał Jerzy Świrski

Biuletyn Historyczny 1992, nr 12, s 113.

Biografia wiceadmirała Jerzego Świrskiego.
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929/438/Frankowski Stefan kontradmirat/092/ Biografie PL ISSNO 137-5539

WOJCIECHOWSKI Z.: Kontradmirał Stefan Frankowski

Biuletyn Historyczny 1992, nr 12, s 119.

Biografia kontradmirała Stefana Frankowskiego.

355.41 2-9.1 5/438/.,1 986/1990“ PL ISSNO 137-5539

PATER W : Ważniejsze daty z dziejów Marynarki Wojennej (1986—1990)

Biuletyn Historyczny 1992, nr 12, s 133.

Chronologiczne zestawienie ważniejszych wydarzeń w Marynarce Wojennej od 
1986 do 1990 r.

929/438/Romanowski Bolesław /092/ Biografie PL ISSNO 137-5539

CIESIELSKI CZ.: Komandor Bolesław Romanowski (1910—1968)

Biuletyn Historyczny 1992, nr12, s 125.

Biografia komandora Bolesława Romanowskiego.

159


