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WSTĘP
W kolejnym numerze „Biuletynu Historycznego” zebrano szereg ciekawych, 

bliżej nieznanych wspomnień, opracowań i materiałów źródłowych związanych z 
historią naszej marynarki.

Szczególną rewelacją okazał się odnaleziony w b.r. w Londynie oryginał pa
miętnika współtwórcy Polskiej Marynarki Wojennej i pierwszego szefa Sekcji 
Marynarki przy Ministerstwie Spraw Wojskowych z lat 1918-1919 kmdr. Bogumi
ła Nowotnego. Po raz pierwszy zaprezentowano tu obszerne fragmenty najciekaw
szych rozdziałów wspomnień. Do druku przygotował je kmdr. por. dr Zbigniew 
Wojciechowski.

Okresu II Rzeczypospolitej dotyczą opracowania: kmdr. por. dr. Bogdana 
Zalewskiego „Zadania operacyjne Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1918- 
1939”; kpt. SG mgr. Ireneusza Bienieckiego „Charakterystyka personelu Flotylli 
Rzecznej Marynarki Wojennej w Pińsku w latach 1919-1939. Problemy obsady 
etatowej pododdziałów i jednostek pływających” i kmdr. ppor. dr. Jerzego Będź- 
mirowskiego „Rozwój systemu łączności i obserwacji w Marynarce Wojennej w 
latach 1919-1939”. Z kolei dr Jarosław Tuliszka na nowo pisze o aferze minowej 
w Marynarce Wojennej.

W szerszej cezurze czasowej zawarli swe prace: kpt. SG mgr Grzegorz Goryń- 
ski pt. „Organizacja ochrony morskiej granicy Polski w latach 1920-1995” i mgr 
inż. Alfons Jankowski pt. „Oficerowie zawodowi korpusu morskiego Polskiej Ma
rynarki Wojennej w latach 1921-1947”.

Działaniami niemieckiego lotnictwa morskiego nad Bałtykiem w 1939 r. zain
teresował się mgr Andrzej Olejko a znany podwodnik kmdr ppor. w st. spocz. An
drzej Guzowski napisał wspomnienia o tragicznym końcu byłego amerykańskiego 
OP „S-25” czyli o ORP „Jastrząb”.

Okres najnowszej historii naszego morskiego rodzaju sił zbrojnych znalazł 
odbicie w publikacji kmdr, w st. spocz. prof. dr. Jerzego Przybylskiego pt. „OH 
„Żuraw” - okoliczności uprowadzenia i jego następstwa (dokumenty)” oraz mgr. 
Andrzeja Koteckiego o nabytkach Muzeum Marynarki Wojennej w latach 1987- 
1994.

W części dokumentacyjnej zamieszczono dalsze życiorysy zasłużonych ofice
rów Marynarki Wojennej pióra kpt. SG mgr. Ireneusza Bienieckiego, kmdr. por. 
mgr. Waltera Patera i kmdr. por. dr. Zbigniewa Wojciechowskiego. Autorzy 
przedstawili biografie: dowódcy Flotylli Rzecznej MW kmdr. Witolda Zajączkow
skiego, historyka kmdr. Bohdana Wrońskiego i wojennego dowódcy niszczyciela 
„Burza” kmdr. por. Franciszka Pitułki.

Numer zamykają opracowane przez kpt. mar. mgr. Sławomira Kudelę waż
niejsze daty z dziejów Marynarki Wojennej za lata 1991-1994.

Redakcja
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Kmdr Bogumił NOWOTNY

PAMIĘTNIK
Wspomnienia kmdr. Bogumiła Nowotnego1 2, niesłusznie zapomnianego 

współtwórcy Polskiej Marynarki Wojennej i pierwszego szefa Sekcji Marynarki 
przy Ministerstwie Spraw Wojskowych z lat 1918-1919 znane były do tej pory 
jedynie w niewielkich fragmentach'. Nie zatytułowaną kopię pamiętnika odnalazł 
znany poznański pisarz marynista Jerzy Pertek, nawiązując kontakt z siostrzenicą 
komandora, Stefanią Wiewiórowską z Krakowa. Autor pisał swe wspomnienia dla 
wnuka zamieszkałego w Wiedniu. S. Wiewiórowską przekazała kopię maszynową 
tekstu J. Pertkowi.

Dzięki poszukiwaniom poczynionym przez Michała Hłasko z Paryża powyż
sza kopia odnalazła się w archiwum Izby Pamięci J. Pertka, która jest obecnie filią 
Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Duża życzliwość Heleny Pertek3 i kustosza 
zbiorów mgr. Jerzego Matysiaka, spowodowały w 1994 r. bezinteresowne udo
stępnienie kserokopii pamiętnika Muzeum Marynarki Wojennej.

Szczególną rewelacją okazał się dar dokonany przez Irenę Wrońską, wdowę 
po znanym historyku emigracyjnym kmdr. Bohdanie Wrońskim. Podczas pobytu w 
Londynie (w b.r.) jednego z pracowników Muzeum MW w prywatnym archiwum 
B. Wrońskiego odnaleziono pięć niewielkich kratkowanych zeszytów w miękkiej 
oprawie, starannie zapisanych wyrobionym pismem (czarnym atramentem). Okaza
ło się, że jest to zaginiony - jak sądzono bezpowrotnie - oryginał pamiętnika kmdr. 
Nowotnego. Ten bezcenny dar ma wielką wartość historyczną dla poznania po
czątkowego okresu tworzenia się Polskiej Marynarki Wojennej4.

Na ostatniej 294 karcie autor zapisał miejsce i datę zakończenia pracy oraz 
złożył swój autograf. Wiemy więc teraz niezbicie, że ostatnie zdania wspomnień 
pisał we Włoszech w 1950 r. Korzystał zapewne z wcześniej poczynionych, szcze
gółowych notatek na co wskazuje dokładna narracja oraz posługiwanie się precy
zyjnymi danymi faktograficznymi. W tekście znaleźć można również powtarzające 
się archaizmy językowe oraz nie stosowaną obecnie pisownię i stylistykę. Jest to w 
pełni zrozumiałe biorąc pod uwagę to, iż B. Nowotny kształcił się w końcu ubie
głego wieku. W prezentowanych poniżej obszernych fragmentach trzech rozdzia
łów wspomnień poczyniono jedynie niezbędne poprawki w pisowni, interpunkcji i 
składni nie zacierając oryginalnego charakteru pamiętnika. Dodatkowo rozwinięto 
imiona występujących osób.

1 Wybór, wstęp i opracowanie kmdr por. dr Zbigniew Wojciechowski.
2 „Nasze Sygnały”, pismo Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, Londyn 1984, rocznik 39, nr 152. 

s.2-8 oraz w miesięczniku ,, Morze ” i „Przeglądzie Morskim” nr 7-8 z 1994 r.
3 List Heleny Pertek do Muzeum MW z 28.02.1994 r.
4 B. Nowotny „Pamiętnik", Archiwum Muzeum MW, zbiór relacji, sygn. oryginału 624, sygn. kopii 

579.
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Pamiętnik składa się z 14 rozdziałów poprzedzonych przedmową i wstępem 
biograficznym, obejmujących całe życie komandora od urodzin w Wieliczce 3 
lutego 1872 r. aż po okres zakończenia II wojny światowej5 6. Zawód marynarza 
zawdzięczał przypadkowemu spotkaniu z Polakiem, oficerem austro-węgierskiej 
marynarki wojennej, którego barwne opowieści o marynarskich przygodach spo
wodowały, iż postanowił na zawsze związać się z morzem.

Po ukończeniu Akademii Morskiej w Fiume służył na różnych okrętach m.in. 
na dunąjskim monitorze rzecznym „Maros” w Budapeszcie, krążowniku „Kaiser 
Carl VI” i pancerniku „Radetzky”. W latach 1903-1905 był komendantem straży 
poselstwa austro-węgierskiego w Pekinie. Odbył również rejs szkolny dookoła 
świata i podróż do azjatyckiej części Rosji.

Wybuch I wojny światowej zastał go na stanowisku dowódcy kontrtorpedow- 
ca „Scharfschutze” („Snajper”; w stopniu komandora podporucznika. Obowiązki 
te pełnił przez ponad dwa i pół roku. Okręt wraz z trzema innymi jednostkami 
odznaczył się w rajdzie na porty Rudna i Antivari, gdzie ogniem własnej artylerii 
zniszczono francuskie magazyny wojskowe. Również wejście rufą do wąskiego 
kanału Corsini i ostrzelanie włoskiego portu wojennego w Rawennie okazało się 
nie lada wyczynem.

Najgłośniejszą akcją bojową, w której brał udział B. Nowotny była bitwa w 
cieśninie Otranto. W dniu 23 grudnia 1916 r. dowodząc grupą 4 kontrtorpedowców 
odniósł duży sukces m.in. topiąc kilka statków i ciężko uszkadzając znacznie 
większe dwa francuskie i dwa włoskie okręty. Za waleczność głośną w całej flocie 
odznaczono go najwyższymi orderami wojennymi.

W późniejszym okresie został komendantem twierdzy na wyspie Lussinpicco- 
lo w środkowej Dalmacji. W końcu 1917 r. osiągnął szczyt swej oficerskiej kariery 
na morzu. Został dowódcą pancernika „Erzherzog Karl” z równoczesnym dowo
dzeniem dywizją (eskadrą) tychże jednostek.

W kwietniu 1918 r. po ponad 28 latach służby w austro-węgierskiej marynarce 
przydzielono go do urzędu Generalnego Gubernatora w Warszawie jako specjalistę 
(referenta) do spraw żeglugi. Wkrótce odbył podróż studyjną Wisłą w celu opra
cowania koncepcji całkowitego uregulowania rzeki. Z chwilą zwolnienia z mary
narki w stopniu komandora (linienschiffkapitan) przeniesiony został do Rady 
Regencyjnej.

Dzięki przychylności Austriaków i własnej energicznej postawie zdołał zebrać 
w bazie morskiej w Pola niemal wszystkich oficerów i marynarzy polskiej naro
dowości i przewieźć ich do Warszawy. 11 listopada przejął całą niemiecką żeglugę 
wiślaną wraz z jednostkami pływającymi.

5 Pamiętnik składa się z następujących części: Przedmowa; Biografia; Podróż światowa na fregacie 
„Saida” 1982-1894; Egzamina, awanse i ambarkacje na monitorach; Komendant straży poselskiej 
w Pekinie; Małżeństwo, stacjonowanie w Fiume, Pola i Bocche di Cattaro; Referent do spraw mor
skich przy wojskowym gubernatorze w Zara. Podróż do Rosji; Komenda łodzi torpedowych w 
Tryieście; Pola - główny port wojenny marynarki austro-węgierskiej; Na statku szkolnym „Alpha”, 
Brioni Santa Catarina. Komendant statku „Trabant”; Wojna światowa 1914-1918, 33 miesiące na 
kontrtorpedowcu „Scharfschutze”; Rajd do Antivari; Wojna z Włochami. „Scharfschutze” w kanale 
Corsini; Bitwa w cieśninie Otranto 23 grudnia 1916 r.; Komendant twierdzy na wyspie Lussinpic- 
colo; Moja działalność w Polsce.

6 Kontrtorpedowiec „Scharfschutze” zbudowano w 1907 r.; wyporność ok. 400 t.; wymiary: 
67x6,5x2m; uzbrojenie: 6 dział kal. 70 mm i dwie wyrzutnie torpedowe; prędkość do 24 węzłów, a 
załoga do 80 ludzi.
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W dniu 28 listopada 1918 r. dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskie
go został szefem Sekcji Marynarki przy Ministerstwie Spraw Wojskowych w 
stopniu pułkownika marynarki.

Po upływie 4 miesięcy podał się do dymisji7 i niebawem zdał obowiązki 
kontradm. Kazimierzowi Porębskiemu, szefowi nowootworzonego Departamentu 
dla Spraw Morskich. W lipcu 1920 r. przeniesiono go ostatecznie w stan spoczyn
ku. Jako dyrektor zajął się tworzeniem pierwszego polskiego towarzystwa żeglu
gowego „Sarmacja” oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Przez długi czas był 
również przedstawicielem i konsultantem Lloyda w linii „Hamburg-Amerika Li
nie” oraz Towarzystwie Żeglugi Parowej „Hamburg-Siidamerika”. W 1933 r. o- 
siadł w miejscowości Abbazja.

Z chwilą wybuchu II wojny światowej dzięki interwencji jego kolegi, admirała 
Horthego otrzymał rentę honorową. Na początku 1945 r. ostrzeżony przez jednego 
z dowódców miejscowej partyzantki (byłego podwładnego) zdołał uniknąć aresz
towania i śmierci. Ucieczka do Włoch przy pomocy przyjaciela barona von Ban- 
fielda powiodła się. Po zakończeniu wojny nowy polski rząd podobno próbował 
nakłonić Nowotnego do powrotu do kraju ale on odrzucił tą propozycję ze względu 
na podeszły wiek8.

Następnie przebywał w obozach północnych Włoszech oraz w Nepalu. Na 
starość osiadł w Castel Gandolfo koło Rzymu gdzie 17 września 1960 r. zmarł w 
osamotnieniu w wieku 88 lat i tam został pochowany.

Poniżej zamieszczono obszerne fragmenty trzech najciekawszych rozdziałów 
z pamiętnika komandora Nowotnego.

Wojna z Włochami, „Scharfschiitze” w kanale „Corsini”

Zaraz po wypowiedzeniu wojny Włochom zjawił się na maszcie admiralskie
go okrętu bojowego „Viribus Unitis” sygnał „zapalić”. Bezpośrednio po tym wy
dostawały się ze wszystkich kominów okrętowych grube, czarne kłęby dymów, 
które, jakby czarne chmury zawisły nad portem wojennym w Poli. Około godziny 
8-mej wieczorem odjechała cała flota z Poli.

Moim przełożonym krążownikiem była „Novara” pod komendą komandora 
Horthy, późniejszego regenta Węgier. Jemu przydzieleni byli „Scharfschiitze” i 4 
mniejsze łodzie torpedowe. Otrzymany dla „Scharfschiitze” rozkaz brzmiał: 
„Novara”, „Scharfschiitze” i 4 łodzie torpedowe, eskortowane przez dwie łodzie, 
które torowały drogę przed minami sterują do Porto Corsini, gdzie mają przybyć 
dnia 24 mają o wpół do 4-tej rano. „Scharfschiitze” próbuje wjechać do kanału, 
tam zniszczyć obecne łodzie torpedowe, łodzie podwodne, magazyny i składy ma
teriałów wojennych. O ile to możliwe, bez znaczniejszej utraty czasu - zatopić 
zdobyte statki i zblokować nimi kanał.

Rozkaz ten podobał mi się bardzo lecz przy odjeździe, o kanale Corsini byłem 
tylko tak dalece poinformowany, że był on kanałem prowadzącym do miasta 

7 Powodem były liczne kłopoty natury organizacyjnej oraz przykrości, jakich doznał na wskutek 
niesłusznie wysuwanych oskarżeń o nadużycia finansowe. Bardzo boleśnie - jak sam pisze w pa
miętniku - odczuł te krzywdzące posądzenia. W 1925 r. pomimo starań i 44-letniej wysługi nie 
zweryfikowano go do stopnia kontradmirała a jedynie komandora.

8 Christian Sandauer, Konteradmiral Bogumił Nowotny der Bergrilnder der polnischen Kriegsmari- 
ne, Wiedeń, s. 16-19, Archiwum Muzeum MW, sygn. 407. Autor w swym artykule nie podaje oko
liczności nadania B. Nowotnemu stopnia kontradmirała. Być może otrzymał go jako stopień hono
rowy będąc w stanie spoczynku.
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Ravenny. Tak z kart nautycznych9 jak i z opisów żeglarskich, które znajdowały się 
na łodzi nie byłem w stanie dowiedzieć się nie tylko co do warunków wjazdu do 
kanału lecz tym mniej o głębokości, rodzaju znaków kanałowych, wreszcie jak 
daleko można było korzystać z kanału z uwagi na zagłębienie kontrtorpedowca. 
Niestety nie było czasu, aby posłać kogoś do biura ewidencyjnego o bliższe szcze
góły, ponieważ ten rozkaz pisemny otrzymałem w ostatniej chwili przed odjazdem. 
Gdyśmy się znaleźli poza polami min podążałem w ślad za krążownikiem 
„Novara”, który sterował do brzegów włoskich.

O 3-ciej rano otrzymałem sygnał „wolny manewr” na podstawie czego opuści
łem formację. Zbliżyłem się przy zmniejszonej szybkości do dość płytkiego brzegu 
w celu odszukania kanału. Po wytężonym szukaniu odkryliśmy dwa prymitywne 
drewniane znaki, na których były umieszczone małe latarnie morskie, rozumie się 
bez światła, które jak słusznie wnioskowałem oznaczały imbokaturę kanału. 
Wziąłem kurs na latarnie. Teraz rozważam: wjechać dziobem do kanału nie było 
trudno, lecz za to powrót musiałby nastąpić rufą ponieważ wobec wązkości kanału 
nie było możliwe obrócić się w nim. Musiałem się i z tą możliwością liczyć, że 
„Scharfschiitze” mógłby być uszkodzony, a w tym wypadku manewr byłby bardzo 
skomplikowany. Aby osiągnąć jak największą sprawność w manewrowaniu posta
nowiłem forsować wjazd rufą. Silny wiatr północno-zachodni, prąd w kanale i 
wzburzone morze utrudniały mój wjazd i to tym więcej, bo aby pozostać zdatnym 
w manewrowaniu musiałem w tej części jechać całą parą. Tych znaków kanało
wych nie można było dobrze rozróżnić, było zupełnie ciemno o 3-ciej nad ranem.

Jeżeli sobie dziś przypomnę tę jazdę, to muszę za to dziękować opiekuńczemu 
duchowi łodzi, bo manewrować jadąc tyłem w nocy w niespełna 25 metrów sze
rokim i 3 i pół metra głębokim kanale w nieprzyjacielskim kraju było rzeczą bar
dzo ryzykowną. Omyłka lub minimalny błąd w komendzie wystarczał aby 
„Scharfschiitze” osiadł na mieliźnie i może siedziałby tam aż po dzień dzisiejszy. 
Po paru minutach najnieprzyjemniejszych i najniebezpieczniejszych odnośnie 
nawigacji - wtargnąłem w ogrodzony niskim brzegiem kanał. Byłem obecnie w 
stanie zmniejszyć i regulować moją szybkość i być w każdej chwili zdolnym do 
każdego manewru. Parę chwil przedtem oddano w porcie kilka strzałów alarmo
wych. Dzięki niskiemu brzegowi można było rozróżnić coraz wyraźniej konfigu
rację kanału i jego odgałęzienie do Ravenny. W porcie Corsini nie spostrzeżono 
łodzi torpedowych ani podwodnych, także nie odkryto nigdzie stacji lotniczej. 
Ujrzeliśmy tylko przy brzegu dwupiętrowy budynek, ozdobiony galerią i kopułą ze 
stacją semaforową i dwa małe statki umocowane przy brzegu. Wzdłuż brzegu, 
obrośniętego niskimi krzakami stały budki strażnicze i mniejsze zabudowania, a na 
odległość około 2000 metrów widoczne były dachy budynków portu Corsini i wy
soki maszt sygnałowy.

O godzinie 3-ciej minut 30 rozkazałem na odległość 1200 metrów otworzyć 
ogień na stację semaforową. Powziąłem zamiar uszkodzić ten obiekt wojenny, a 
następnie o ile możności zatopić te dwa statki, aby nimi zamknąć wejście do kana
łu lecz nagłe, nieprzewidziane wydarzenia zmusiły mnie po oddaniu pierwszych 
strzałów do zmiany pierwotnego postanowienia. Mianowicie z koszar blisko poło
żonych od miasta wybiegł nieprzyjacielski oddział zbrojny w liczbie mniej więcej 
100 Włochów, aby dostać się do brzegu. Równocześnie zostaliśmy obsypani o- 
gniem karabinów maszynowych, ustawionych w rowach strzeleckich równolegle 
wzdłuż brzegu, rowy te były doskonale zamaskowane. Rozkazałem natychmiast 
ostrzeliwać z armat rowy strzeleckie, a równocześnie nie spuszczałem z oka gro
madę nieprzyjacielską. Prowadził ją oficer marynarki, a składała się po części z 

9 Mapy morskie.
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marynarzy i żołnierzy afrykańskiej armii terytorialnej. Odległość, która dzieliła ich 
z koszar do brzegu wynosiła mniej więcej jeden kilometr, a teren, który mieli 
przebyć był nierówny i gdzieniegdzie obrośnięty krzakami. Na około 800 m odle
głości zaskoczyliśmy ten oddział celnym ogniem z karabinów maszynowych.

Po zgładzeniu większej ich części razem z ich komendantem, zaistniała inna 
niespodzianka. Z jednej na północ od kanału, dobrze zamaskowanej baterii lądo
wej składającej się z 12 lub 15 centymetrowych armat otrzymaliśmy ogień, a kilka 
minut później przyłączyły się dwie inne baterie lądowe. Sytuacja stała się dla nas 
bardzo niebezpieczna. W wąskim kanale, przy minimalnej szybkości strzelano do 
nas z rowów strzeleckich, z oddziału załogi portowej skierowano na odległość 
mniej więcej 500 m ogień głównie na pomost tak, iż kule świstały nieprzerwanie 
nad naszymi głowami, a z dalszych przez nas niewidzianych punktów znaleźliśmy 
się w ogniu krzyżowym baterii lądowych. Nasze nerwy były więc w silnym naprę
żeniu. Ze względów czysto strategicznych było rzeczą wskazaną, by jak najprędzej 
wycofać się. Było rzeczą zrozumiałą, że statek torpedowy, o cienkich stalowych 
ścianach nie był w stanie podjąć walki z bateriami lądowymi. Mimo tych przyczyn 
postanowiłem prowadzić dalej tę prawie beznadziejną walkę ufając w moje szczę
ście. Cała sytuacja była zresztą tak wariacką, że gdyby ktoś zastanowił się bliżej 
nad tym wszystkim, to by go wyśmiano, bo pozostawać w wąskim kanale i bić się 
z rowami strzeleckimi i bateriami lądowymi o tym nikt nie myślał.

Szturmująca załoga z portu Corsini usiłowała dostać się do rowów strzelec
kich, lecz udało im się to tylko w małej części. Jeden epizod przejął mnie szcze
gólnie. Jednemu podoficerowi z marynarki udało się dotrzeć do brzegu. Byliśmy 
na wszystko przygotowani lecz nie na to co nastąpiło. Podoficer stanął na krawędzi 
brzegu i zawołał głośno: „Cosa volette qui?” (Co tu chcecie?). Pytaniem tym byli
śmy wszyscy zdumieni lecz nie było czasu zastanawiać się nad nim, bo w tej samej 
chwili padł granat z włoskiej baterii przeznaczony dla mojej łodzi tuż przed pod
oficerem zasypując go ziemią. Granat ten przeleciał tuż nad naszymi głowami i o 
mało co nie natargał jednego z moich karabinierów. Ciśnieniem powietrza został 
atoli zrzucony do kanału mój oficer torpedowy Conte Degli Alberti. Początkowo 
przypuszczaliśmy, że jakiś odważny włoski marynarz ma zamiar zaatakować nasz 
kontrtorpedowiec i nie wiele brakowało, a byłbym dał rozkaz zgładzenia go traf
nym strzałem, panował bowiem jeszcze zmrok. Na szczęście rozpoznano w ostat
niej chwili, że to nasz Alberti, rzucono mu linkę, której zdołał się uczepić i wydo
stać się na pokład. Wziął on w ten sposób, jako jedyny z naszej marynarki w dniu 
24 maja 1915 r. kąpiel w morzu królestwa Włoch.

Bitwa w kanale trwała od 3-ciej minut 20 do 4-tej minut 30. Była to najgoręt
sza godzina w moim życiu.

Do ognia z rowów strzeleckich przyłączył się ogień z karabinów, oddany 
przez uzbrojone straże wartowników celnych, którzy kryjąc się w krzakach brali 
udział w walce. Nasza cała załoga, nawet nasz szef maszyny i jego podoficerowie, 
gdy byli wolni od służby uzbioili się w karabiny i brali udział w obronie. Posuwa
łem się czasami naprzód nie dalej jak 20 m od rowów strzeleckich. Nasz most 
nawigacyjny był pod ciągłym ogniem, kule brzęczały jak przelatujące pszczoły nad 
naszymi głowami. Ja sam nie brałem udziału w walce, bo nawigacja statku naka
zywała jak największą uwagę, kazałem tylko memu oficerowi Nicora, który stał 
przy mnie, by trzymał w pogotowiu broń. Udało mu się faktycznie unieszkodliwić 
kilku nieprzyjaciół, którzy chcieli mnie zastrzelić.

Reszta załogi z koszar jak i sporadycznie walczące jednostki zstały w stosun
kowo krótkim czasie rozproszone i unieruchomione, brzeg został uwolniony od 
nieprzyjaciela, tylko z rowu strzeleckiego strzelano do nas lecz znacznie słabiej. 
Baterie lądowe koncentrowały swój ogień na naszą łódź prawie bez przerwy lecz 
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na szczęście żaden pocisk nie trafił do celu, granaty były za krótkie lub za daleko 
wymierzone. Jeden granat uszkodził naszą antenę, inny roztrzaskał czółno, inny 
znów wpadł przed dziobem statku do wody i zalał stojących tam marynarzy.

Posuwałem się z minimalną szybkością aż do samego końca kanału. Tam za
stałem wprost huraganowy ogień z baterii lądowych, wobec czego byłem zmuszo
ny wydostać się jak najprędzej z tego piekła. Zwiększyłem zatem szybkość i 
wkrótce minąłem kanał, dostając się prawie zupełnie nie uszkodzony na pełne 
morze.

Nadmieniłem z początku, że przy wjeździe do kanału zobaczyłem dwa statki 
motorowo-żaglowe umocowane przy brzegu. Gdy rozpocząłem jazdę powrotną 
otrzymałem nagle ogień karabinowy od tych jednostek. Zdaje się, że początkowo 
załoga ich ukryła się lecz, gdy zauważyła, że oddalamy się wówczas rozpoczęli 
ostrzeliwać nas. Zdradzieckie to zachowanie oburzyło mnie więcej, że załoga skła
dała się z osób cywilnych. Oba statki zostały ta długo ostrzeliwane z naszych ar
mat, aż były prawie doszczętnie zniszczone.

Przy samym ujściu kanału spotęgował się jeszce silniej ogień z baterii lądo
wych. Wysokie fontanny wodne znaczyły moją drogę, do chwili, gdy dostałem się 
na wolne morze, gdzie ujrzałem nareszcie krążownik „Navara” i towarzyszące mu 
jednostki torpedowe.

Z chwilą, gdy opuszczałem kanał, łódź torpedowa nr 80 została trafiona grana
tem, który eksplodował w kajucie oficerskiej, przebijając ścianę i raniąc ciężko 
jednego marynarza. Dzielny ten człowiek obwinął rzemieniem zdruzgotaną prawą 
rękę, a lewą obsługiwał pompę, bo cała kajuta była zalana wodą. „Novara”, która 
na otwartej redzie czekała na mój powrót była kilka razy trafiona, lecz na szczęście 
bez znaczniejszych uszkodzeń. Było kilka ofiar, bo jeden granat eksplodował na 
pokładzie, zabijając oficera torpedowego, czterech marynarzy i raniąc kilku in
nych.

„Novara” odjechała z trzema łodziami zaraz do Poli, a ja otrzymałem rozkaz 
eskortować uszkodzoną łódź nr 80 do naszego portu. Jedną z pierwszych osób, 
która mnie po przyjeździe do Poli przywitała była moja żona, która wówczas słu
żyła jako pielęgniarka w szpitalu wojskowym.

Podczas akcji w kanale Corsini nasza flota bombardowała całe wschodnie 
wybrzeże włoskie i to ze znakomitym wynikiem. W Wenecji nasi lotnicy spowo
dowali pażar w arsenale i uszkodzili łodzie torpedowe. W Rimini została zburzona 
przez pancernik „Sankt Georg” stacja kolejowa i most kolejowy, co wywołało we 
Włoszech znaczne opóźnienie mobilizacji. (...)

O szczęśliwym przebiegu rajdu w kanale Corsini pojawiły się we wszystkich 
wybitniejszych gazetach obszerne artykuły. (...)

W licznych ilustrowanych pismach pojawiły się zdjęcia z bitwy, między in
nymi szkic berlińskiego malarza profesora Willy Stówer w ilustrowanym dzienni
ku historii wojny światowej. W moim posiadaniu znajduje się jeszcze oryginalna 
akwarela „Scharfschutze w kanale Corsini”, którą mi pan Stówer osobiście w 
Wennsee koło Berlina podarował.

12 czerwca 1915 r. odwiedził następca tronu, arcyksiążę Karol moją łódź; 
przy tej okazji pochwalił wszystkich za ich waleczność, wręczając osobiście tak 
mnie, oficerom i marynarzom przeznaczone dla nich dekoracje10.

Dopiero znacznie później dowiedziałem się, że ówczesnym komendantem 
portu Corsini był kapitan fregaty hrabia Denlice, który z powodu tej bitwy doznał 
dużo przykrości lecz w końcu został zrehabilitowany. Dziewięć lat później, a za
tem w roku 1924 bawiłem w sprawach polskiej żeglugi w Tryjeście i dowiedzia

10 Odznaczenia.

11



łem się, że hrabia Denlice już jako admirał na pensji" był prezydentem Towarzy
stwa Okrętowego „Lloyd Triesteno”. Za pośrednictwem jednego znajomego po
znałem admirała w jego mieszkaniu w pałacu Lloyda i przy tej okazji wznowiliśmy 
nasze wspomnienia wojenne i przygody w Corsini.

Dalszy przebieg działań wojennych opiszę w skrócie.
W czerwcu 1915 r. odbył się rajd dwóch krążowników i czterech łodzi torpedo
wych w środkowej i północnej Adrii w czym i „Scharfschiitze” brał udział. W 
porcie Timini uszkodzony został most kolejowy również i w porcie Fano. 26 lipca 
odbyło się znowu mniejsze przedsięwzięcie tym razem dwa krążowniki „Novara” i 
„Baron Spaun”, dwa kontrtorpedowce „Scharfschiitze” i „Uskoke”, trzy mniejsze 
łodzie torpedowe i 6 aparatów lotniczych11 12 zbliżyli się nad ranem do Ancony. W 
odległości mniej więcej 20 Mm spuszczono do wody dwa czółna mieszczące bom
by zapalne jako zapas przeznaczony dla lotników. W międzyczasie ostrzeliwał 
krążownik „Navara” most kolejowy w Cattolica, a „Scharfschiitze” w porcie Sini- 
guglia stację kolejową i magazyny. Równocześnie z tymi akcjami bombardowali 
nasi lotnicy Anconę posługując się przy tym bazą pływającą skąd zabierali świeży 
zapas bomb. Podczas jednej z licznych nocnych jazd ujrzeliśmy tuż przed nami 
pływającą minę. Mimo wzburzonego morza mój najmłodszy oficer Nicora skoczył 
do wody i unieruchomił pod wodą przyrząd zapalny. Czyn nadzwyczaj odważny, 
zasługujący na wyszczególnienie.

Walka, raczej polowanie na jednostki nadwodne, łodzie podwodne oraz miny 
nieprzyjacielskie była podczas tych tak częstych jazd nocnych służbą bardzo u- 
ciążliwą. Kompletna noc, często wzburzone morze, nieustanny deszcz przy tym 
trudna nawigacja bez latarń morskich wzdłuż niewyraźnie odróżniających się 
brzegów skalistych i oczy zmęczone ciągłym obserwowaniem horyzontu. Nagle 
krzyk marynarza, gdy coś podejrzanego zobaczył, rozkaz do maszyny, do projekto
rów13 i do artylerzystów, by byli gotowi lecz okazuje się, że alarm był fałszywy. W 
takim mniej więcej naprężeniu odbywały się nocne jazdy łodzi torpedowych. Pod
czas takiej długiej i ciężkiej zimy zniszczyliśmy dużo min pływających.

3 maja 1916 r. odbył się rajd lotniczy do Corsini i Ravenna z Poli. Ze wzglę
dów bezpieczeństwa brały w tej wyprawie udział cztery kontrtorpedowce i sześć 
mniejszych łodzi torpedowych pod komendą „Scharfschiitze”. Niedaleko ujścia 
rzeki zobaczyliśmy nagle 4 nieprzyjacielskie jednostki, dwa typu „Indomilos” o 
1000 ton pojemności i dwa kontrtorpedowce o 1500 ton. Początkowo pozostałem 
na moim posterunku, lecz później starałem zjednoczyć się z flotyllą. W toku tego 
manewru zbliżyłem się do nieprzyjaciela na mniej więcej 5000 m i otwarłem o- 
gień. Już druga salwa granatów trafiła jednego z torpedowców, który oddalił się z 
formacji. Po złączeniu się z moją flotyllą starałem zbliżyć się do nieprzyjaciela 
lecz tenże po wymianie kilku salw skręcił nagle w stronę wybrzeża i znikł z hory
zontu. (...)

Bitwa w cieśninie Otranto 23 grudnia 1916 roku

W nocy z dnia 22 na 23 grudnia odbyła się w cieśninie Otranto moja najwięk
sza akcja wojenna, którą chciałbym trochę obszerniej opisać, bo przedsięwzięcie to 
było z punktu widzenia strategicznego zupełnie odmienne od mojego rajdu w kana
le Corsini.

11 Na emeryturze.
12 Samolotów.
13 Reflektorów.
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Otrzymałem rozkaz z moją dywizją kontrtorpedowców, składającą się z czte
rech łodzi tego samego typu udać się do cieśniny Otranto, aby niemieckiej łodzi 
podwodnej, która wracała z akcji na Morzu Śródziemnym do Cattaro umożliwić 
wolny przejazd przez cieśninę Otranto, zamkniętą przez stalowe sieci podwodne. 
Sieci te były spuszczone przez uzbrojone holowniki na ten cel specjalnie zbudo
wane, które służyły do zniszczenia łodzi podwodnych powracających z Morza 
Śródziemnego do Morza Adriatyckiego lub przeciwnie. Koło południa opuściłem z 
moją dywizją zatokę Cattaro i wziąłem kurs południowy. O 6-tej wieczorem za
skoczyła nas mgła, która stawała się coraz gęściejsza. Jechaliśmy w mlecznej 
ścianie tak, iż straciłem zupełnie kontakt z moimi łodziami. Zdawało się, że cała 
akcja zakończy się fiaskiem, co nas bardzo niepokoiło. Po 7-mej wieczorem polep
szyła się na szczęście sytuacja, bo silny wiatr południowy zaczął rozpraszać mgłę, 
tak, iż można było rozpoznać horyzont i nasze łodzie, które mimo mgły pozostały 
w formacji. O 8-mej wieczorem byliśmy na wysokości wyspy Saseno i ujrzeliśmy 
słaby błysk projektorów, pochodzący z włoskiego portu wojennego Valona. 
Wkrótce potem wziąłem kurs prowadzący do oznaczonego punktu cieśniny Otran
to. O 9-tej odkryła łódź „Ręka” jakiś podejrzany obiekt, o czym dała nam znać. 
Parę minut później ujrzeliśmy już znacznie wyraźniej dwa statki do których wzię
liśmy kurs, równocześnie dałem moim jednostkom rozkaz aby naśladowały ściśle 
mój manewr. Wykryte przez nas statki nadawały tymczasem bez przerwy białe 
świetlne sygnały, a przy dalszym zbliżeniu rozpoznaliśmy wyraźnie dwa statki 
parowe, ciągnące za sobą sieci stalowe. Zbliżyłem się do nich na odległość mniej 
więcej 500 m i otworzyłem razem z „Rekką” natychmiast ogień. Oba statki strzela
ły do nas i oddawały rakiety czerwone, lecz wkrótce ogień ich ustał i jeden z nich 
trafiony naszym torpedowym pociskiem14 zaczął tonąć. I drugi statek został przez 
artylerię moich łodzi „Velebit” i „Diara” tak silnie uszkodzony, iż zaczął tonąć. W 
ten sposób udało nam się w jak najkrótszym czasie zrobić otwór w tym murze sta
lowym przez który mogła łódź podwodna wygodnie umknąć. O tym, że łódź ta 
znajdowała się w pobliżu dowiedzieliśmy się przez radio. Posuwając się wzdłuż 
tonących statków słyszeliśmy krzyk i wołanie o pomoc pływających marynarzy, 
lecz z powodu nagle powstałych okoliczności nie byliśmy w stanie spuścić czółna 
ratownicze. Już przy pierwszych przez nas oddanych strzałach zauważyliśmy na 
horyzoncie mnóstwo rozmaitych sygnałów, było więc rzeczą widoczną że rakiety 
oddane przez statki strażnicze zaalarmowały wedetty, patrolujące tej nocy w cie
śninie Otranto. Ponieważ w mojej sytuacji niezwłoczny atak miał największy wi
dok powodzenia, przeto podwoiłem szybkość, biorąc kurs do podejrzanych sygna
łów. Przy szybkości 22 mil morskich wziąłem kurs północny i zobaczyłem jadąc w 
tym kierunku po lewej stronie sylwetki kilku łodzi torpedowych, które między 
sobą sygnalizowały. Moje łodzie naśladowały skrupulatnie każdy mój manewr i 
jechały w zwartej formacji za mną.

Koło godziny 10-tej otworzyliśmy ogień na dwa kontrtorpedowce, jeden o 
czterech, drugi o trzech kominach. Odległość wynosiła około 2000 m, a kurs nie
przyjaciela krzyżował się z moim kursem. Przedni kontrtorpedowiec pozostał na
gle bez ruchu. Czarne kłęby dymu wydostawały się z niego i wkrótce wybuchł 
ogień na pokładzie. Towarzysząca mu łódź też przystanęła, zdaje się, by go rato
wać. Niezwłocznie ukazały się dalsze dwie sylwetki nieprzyjacielskie, które za
mierzały odciąć mnie z drogi. Zbliżaliśmy się wzajemnie tak szybko, iż w końcu 
nie byliśmy więcej, niż 800 m od siebie oddaleni lecz nasz wprost huraganowy 
ogień zmusił ich do zmiany kursu. Granaty pryskały tuż obok „Scharfschiitze” lecz 
na szczęście wszystkie do wody. Jeden nasz komin został przebity, przy czym 

14 Torpedą.
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straciłem jednego marynarza, a „Ręka” otrzymała też dwa strzały w kominy. Pod
czas tej walki byłem zmuszony zmniejszyć cokolwiek szybkość, aby moje łodzie 
złączyły się ze mną, a po drugie chciałem uniknąć iskrzenia z kominów, bo cza
sami wybuchały całe ogniste snopy, które zdradzały naszą pozycję. Odczuliśmy to 
wkrótce, bo wpadające granaty blisko burty do wody oblewały cały nasz pokład, 
utrudniając w ten sposób celne strzelanie artylerzystom.

W potyczce tej brał udział tylko „Scharfschutze” i „Ręka”, gdy tymczasem 
moje inne dwie łodzie były zaangażowane w inny sposób. Gdy „Velebit” usiłował 
zbliżyć się do „Reki” zauważył nagle silny ogień z armat, nieustanną sygnalizację i 
światło pochodzące z projektorów. Rozpoznał flotyllę, składającą się z kilku jed
nostek nieprzyjacielskich i znacznie od nich większy obiekt.

„Dinara” została uwikłana w bitwę z dwoma łodziami. Podczas tej akcji jeden 
z nich przejechał z czynnym projektorem przed dziobem „Dinary”, a drugi zdążał 
w ślad za nim. „Dinara” wystrzeliła na pierwszego torpedę, lecz bez skutku, rów
nocześnie obsypała go granatami. Był to kontrtorpedowiec francuski, typu 
„Cimeterre”, który razem z drugą łodzią wkrótce ulotnił się. „Dinara” została dwa 
razy trafiona, pierwszy granat przebił nadbudowę maszyny lecz na szczęście nie 
eksplodował, drugi granat zniszczył część pomostu. „Dinara” zawikłana w tę po
tyczkę nie mogła przyłączyć się do nas, zjawiła się dopiero 9 godzin później tuż 
przy zatoce Cattaro. O 10-tej wieczorem jechaliśmy oprócz „Dinary” w zwartej 
formacji szybkością znów 22 mil morskich dalej w kursie Nord, a ponieważ 
chwilowo nie było widać nieprzyjaciela przeto skorzystaliśmy z tej pauzy posilając 
się grogiem.

Pięć minut po 10-tej zbliżył się do naszej formacji potężny kontrtorpedowiec 
typu „Animoso”, który oświetlił nas nagle swoim silnym projektorem. Podjechał 
tak blisko do „Velebit”, iż ten olśniony światłem miał wrażenie, że się w niego 
lada chwilę wbije. Puszczony pocisk torpedowy chwycił na szczęście, „Yelebit” za 
to ochłonąwszy z pierwszego przerażenia otworzył intensywny ogień na swego 
napastnika. Jeden z granatów eksplodował na pomoście, niszcząc między innymi i 
projektor. Było dla nas rzeczą niezrozumiałą, że nieprzyjaciel podczas tej drama
tycznej sceny nie oddał ani jednego strzału, lecz w ciężko uszkodzonym stanie 
znikł z horyzontu.

Zmniejszyłem znów szybkość na 20 mil15, aby moich palaczy zanadto nie 
obciążać. Znajdowaliśmy się wówczas na wysokości portu Valona, oddalonego od 
nas o mniej więcej 15 Mm. Zauważyliśmy światło pochodzące z licznych projekto
rów, które próbowały nas odszukać. Projektory wyspy Saseno, która też była za
alarmowana oświetlały poziom morza. O 10-tej 55 otrzymałem od „Yelebit” sy
gnał, że widzi kłęby dymu. Równocześnie z tym awizem zbliżył się do naszej for
macji jakiś statek i to między „Yelebit” i „Ręka” tak, iż w pierwszej chwili mieli
śmy wrażenie, jest to nasza zgubiona łódź „Dinara”. Niepewność ta trwała bardzo 
krótko, bo po pierwsze statek ten nie był szczelnie zaciemniony, następnie sylwet
ka jego była znacznie większą od „Dinara”. Wyjaśniło się to zaraz. Padł strzał, a 
granat wpadł tuż koło „Scharfschutze”, oblewając wodą pół pokładu. Z odgłosu 
strzału i potężnej detonacji wnioskowałem, że pochodził z armaty 12 lub 15 cm 
kalibru. Padły jeszcze dwa strzały mniej więcej w tym samym kierunku. Miałem 
wrażenie, że mamy do czynienia z poważnym wrogiem.

W tej krytycznej dla nas sytuacji oświetlił na szczęście „Yelebit” swoim pro
jektorem tego groźnego towarzysza i w ten sposób dowiedzieliśmy się, że mamy 
do czynienia ze znacznie większym od nas torpedowcem. Teraz nastąpił nasz atak, 
bo widząc z jaką błyskawiczną szybkością oddala się nieprzyjaciel z naszej for

15 Węzłów.
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macji, obsypaliśmy go na odległość 200 - 300 m naszymi granatami. W świetle 
naszych projektorów widzieliśmy jak granaty pękały na pomoście i na pokładzie, 
powodując wielkie spustoszenia. Był to potężny kontrtorpedowiec typu „Romanę”, 
o 1500 ton pojemności.

Na wysokości przylądka Samana ujrzeliśmy na horyzoncie formację składają
cą się z sześciu kontrtorpedowców i jednego krążownika, który prowadził ożywio
ną korespondencję radiową, posuwali się oni ze znaczną szybkością w kursie pół
nocnym, widocznie z zamiarem odcięcia nam drogi powrotnej. O godzinie 12-tej 
minut 40 nieprzyjaciel ten znikł z horyzontu.

Od tej chwili nastąpił nasz powrót bez dalszych przeszkód i o godzinie 8-mej 
rano przypłynąłem z całą moją dywizją szczęśliwie do Cattaro. Po zdaniu raportu 
admirałowi o przebiegu bitwy udałem się do mojej kajuty, aby po zasłużonym, 
krótkim odpoczynku zasiąść razem z moimi podwładnymi komendantami do zre
dagowania pisemnego sprawozdania.

Gdy dziś przypominam sobie tę awanturniczą jazdę, to muszę powiedzieć, że 
mieliśmy wielkie szczęście. Jeden marynarz zabity, dwóch ciężko rannych, a u- 
szkodzenia przez ogień nieprzyjacielski były nieznaczne i zostały po paru dniach 
naprawione tak, iż wszystkie łodzie były zdolne do dalszej służby.

Że tak korzystny był wynik akcji - trzeba zawdzięczyć, oprócz pewnej dozy 
szczęścia - dzielnemu zachowaniu się moich komendantów, doskonałej obsłudze 
armat, a w końcu niestrudzonej pracy maszynistów i palaczy. Na podstawie krót
kiego referatu o przebiegu bitwy w cieśninie Otranto w drodze telegraficznej - 
otrzymaliśmy tak od szefa floty jak parę dni później od Jego Cesarskiej Mości 
bardzo pochlebne uznanie.

W międzyczasie nadeszły z kompetentnych źródeł następujące wiadomości: 
kontrtorpedowiec francuski, który brał udział w bitwie miał włoską załogę. Ogień 
artylerii austro-węg. okrętów był zabójczy i precyzyjny. Jeden z granatów przebił 
pancerz pokładowy na torpedowcu i zdemolował maszynę. Francuski kontrtorpe
dowiec „Mecanicien” i drugi tego samego typu „Principal Lestini” oraz włoski 
kontrtorpedowiec „Augusto Riboti” zostały ciężko uszkodzone i odeskortowane do 
Tarentu. Na „Mecanicien” brakują dwa maszty i nadbudowa. Na jednym z wło
skich kontrtorpedowców komendantem był książę Udine z królewskiej rodziny 
Savoy.

Ż jaką przewagą nieprzyjacielską miałem w tej bitwie do czynienia można się 
najlepiej przekonać z następujących liczb, które są bardziej miarodajne, niż wło
skie biuletyny.

Podczas całej nocy stwierdziliśmy w cieśninie Otranto obecność jedenastu 
jednostek nieprzyjacielskich biorących udział w bitwie, oprócz tych dalej na pół
nocy: sześć torpedowców i jeden krążownik. Siły te były wielokrotnie potężniejsze 
od naszych. Francuski torpedowiec „Mecanicien” był zbudowany w 1915 r., miał 
900 ton pojemności, 17000 sił koni , szybkość 30 mil morskich na godzinę16 17 i 
dwie armaty. „Augusto Roboty” był też podczas wojny zbudowany, miał 1500 ton 
pojemności, 35000 sił koni, szybkość 35, 3 armaty o kalibrze 15 cm i sześć armat o 
7 cm. Inne jednostki należały do kategorii „Simone Schiaffino”, zbudowane w r. 
1914, 700 ton pojemności, 30 mil szybkości, 16000 sił koni i cztery armaty.
Bliższe cyfry o „Scharfschiitze” podałem poniżej, a ponieważ trzy łodzie biorące 
razem ze mną udział w walce były tych samych rozmiarów, przeto uwaga 
„Giornale dTtalia” o olbrzymiej przewadze bojowej krążowników austro-węg. 
była więcej niż śmieszną, bo w rzeczywistości przewaga po stronie włoskiej była 

16 Moc siłowni okrętowej w KM.
17 Węzłów.
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pięć razy większa odnośnie tonażu, a trzy razy odnośnie artylerii. Oprócz tych 
kilku cyfr trzeba nadmienić, że siły te były wystarczające, by nas zniszczyć. Nie
przyjaciel posiadał jeszcze inne korzyści strategiczne. Przede wszystkim znajdo
wał się na swoich wodach i mógł w każdej chwili otrzymać sukurs z Otranto, 
Brindisi lub Valona. Z powodu znacznie większej szybkości mógł łatwo nawiązać 
z nimi stały kontakt i przywołać radiograficznie dalsze posiłki z bliskich baz.

Nasze torpedowce miały przeważnie po 9 lat i nie mogły przez dłuższy czas 
utrzymać maksymalnej szybkości, wynoszącą 22 mil morskich, ponieważ tak ma
szyny jak i kotły były zużyte, a moim obowiązkiem było oszczędzać ich wydat- 
ność, bo droga powrotna była długą.

Walka rozpoczęła się 28 mil morskich na południe od portu Valona, a 52 mil 
na południe od Brindisi, oba porty w stanie alarmowym, co z czynnych projekto
rów w porcie Valona było widoczne. Nasz najbliższy chroniący port był Durazzo, 
oddalony o 80 mil, lecz niestety zablokowany przez nieprzyjacielskie pole mino
we.

Dnia 30 grudnia 1916 r. szef admiralicji niemieckiej wystosował następujący 
list do szefa naszej floty: „Kapitan marynarki Valentiner zameldował mi, że jego 
łódź podwodna wracająca z Morza Śródziemnego do Morza Adriatyckiego dostała 
się w cieśninie Otranto w sieć statku. Szczęśliwe uratowanie łodzi zawdzięcza w 
pierwszym rzędzie okoliczności, że równocześnie nastąpił atak sił morskich au- 
stro-węg. na statki strażnicze. Już 28 grudnia oznajmił mi kapitan Valentiner, że 
dzięki zatopieniu przez nas dwóch statków udało mu się uwolnić łódź z sieci. Gdy 
po pewnym czasie łódź wydostała się na powierzchnię wody wówczas zauważył 
ożywiony ogień artylerii, a ponieważ nikt na niego nie zwracał uwagi więc doje
chał bez żadnych przeszkód do Cattaro. Widział, jak cała flotylla uzbrojonych 
statków uciekała z cieśniny Otranto. (...)

25 lutego opuściłem Bocche di Cattaro, udając się do Poli w celu przeprowa
dzenia gruntownego remontu tak łodzi jak i maszyny. 11 maja 1917 wyambarko- 
wałem się18 z „Scharfschutze”, na moście którego powiewała moja bandera bez 
przerwy przez dwa lata i 9 miesięcy. Dokonałem na nim przeszło 23000 mil mor
skich.

Po streszczeniu moich epizodów wojennych opiszę jeszcze nasze wspólne 
życie na łodzi. 400 ton pojemności jest małą przestrzenią dla 80 osób. Muszą żyć 
bardzo ściśnięci i w zgodzie. Na łodzi trudno szukać apartamentów. Mieszkanie 
komendanta składa się z pojedynczej kajuty. We wspólnej oficerskiej kajucie u- 
mieszczone są przy ścianach przesuwalne łóżka, przeznaczone dla trzech oficerów 
i szefa maszyny. W środku stoi stół jadalny z krzesłami w rogu mały kredens, 
wszystko to z mahoniowego drzewa, ściany z białego lakieru. Trzy czwarte łodzi 
zajmuje maszyna. Za ostatnim kominem umieszczona jest na pokładzie prymityw
na kuchnia, a przed przednim kominem mieści się pomost dla komendanta i mała 
kajuta nawigacyjna. Załoga „Scharfschutze” składała się z rozmaitych narodowo
ści, byli tam Dalmatyńczycy, Włosi, Czesi, Węgrzy i Niemcy z Austrii. Mój pod
oficer torpedowy Penka był oryginałem. W swoim fachu był nie do zastąpienia, 
także jako bootsman potrafił w chwilach nawet bardzo niebezpiecznych utrzymać 
załogę w dobrym humorze. Penka był dla mnie pierwszorzędną pomocą, przy tym 
pełen inicjatywy i zawsze chętny do usług. (...) Swoją broń lubił Penka namiętnie i 
konserwował przyrządy torpedowe z największą pieczołowitością. Podczas bitwy 
stał przy swoim aparacie i czekał z uwagą na rozkaz wypuszczenia pocisku. Ważną 
osobą dla nas był kucharz okrętowy, który miał obowiązek dbać o nasze zdrowe 
wyżywienie. Był on w swoim zawodzie prawdziwym mistrzem, lecz trochę bojaź- 

18 Wyokrętowałem się.
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liwego usposobienia i szczególnie nienawidził lodzi podwodnych i pływających 
min. Nazywaliśmy go „Okiem Bożem”, nazwa, pochodzi od binoklów Zeissa o 
ośmiokrotnym powiększeniu. Nasz „Oko Boże” nie dowierzał nikomu, czasem 
podczas jazdy zapominał o swoich obowiązkach kuchennych, stawał na dachu 
swojej kuchni i z największą uwagą obserwował bliższy horyzont, czy mu się 
przypadkiem nie uda zobaczyć coś podejrzanego. (...)

Podczas moich częstych ambarkacjach na łodziach brałem ze sobą zawsze 
jakiegoś pieska; psy bardzo lubiłem, a pozatem były one miłą rozrywką. (...)

Chciałbym jeszcze wyszczególnić jednego z marynarzy, chociaż cała moja 
załoga zasłużyła na pochwałę, wszyscy byli waleczni. Był nim niejaki Kovacs, 
Węgier, ulubieniec całego sztabu przydzielony do mojej osoby. Podczas najwięk
szej burzy, gdy było bardzo niebezpiecznie pozostawać lub chodzić po pokładzie 
Kovacs mimo to, dbając o dobro swoich oficerów przynosił nam na pomost z nara
żeniem życia gorącą czarną kawę lub koniak. Jego stacja bojowa była przy jednej 
armacie, z którą przy strzelaniu rozmawiał lub klął po węgiersku czasami krzycząc 
z uciechy, gdy oddany strzał trafił nieprzyjaciela.

Za wierną i waleczną służbę na „Scharfschiitze” zostali moi oficerowie jak i 
cała załoga odpowiednio udekorowani przez komendę floty. Ja, jako ich komen
dant zostałem odznaczony przez cesarza Karola Żelazną Koroną III klasy za mój 
rajd w kanale Corsini, a za bitwę w cieśninie Otranto - Orderem Kawalera Leopol
da. (...)

Moja działalność w Polsce

(...) Gdy składałem wizytę panu ministrowi (Janowi) Steczkowskiemu, za
uważyłem, że ten biedak był przeciążony pracą i bardzo zdenerwowany, co sam 
potwierdził. Dodał, że wszędzie napotyka na szalone trudności, że ma związane 
ręce i bez zgody okupanta nic przedsięwziąć nie może. Po pewnym namyśle po
wiedział, że w jego ministerstwie nie ma dla mnie posady, bo tak on, jak i jego 
otoczenie zajmuje się polityką i sprawami finansowymi i że najlepiej będzie, gdy 
zgłoszę się do ministra przemysłu i handlu, gdzie będę mógł spokojnie pracować. 
Ówczesnym ministrem był jeden z przemysłowców warszawskich, który prawdę 
powiedziawszy sam nie wiedział gdzie i jak mnie zatrudnić, bo i jego działalność z 
braku funduszów była bardzo ograniczona, a miał tylko kilku urzędników.

Nie mając więc żadnego określonego przydziału skorzystałem z wolnego cza
su i udałem się do niemieckiego szefa żeglugi, z którym zwiedziłem parę rzecz
nych monitorów i kilka statków pasażerskich i dowiedziałem się o istniejącym na 
Wiśle inwentarzu.

Ponieważ nie uważałem za wskazane interesować się polityką, przeto trzyma
łem się na uboczu od wszelkich znajomości i żyłem w odosobnieniu, a wieczory 
spędzałem zwykle w teatrze. (...)

Słyszałem dużo o polskim Komitecie Narodowym w Paryżu z panem 
(Romanem) Dmowskim na czele i o intensywnej propagandzie na rzecz przyszłej, 
niezawisłej Polski przez mistrza (Ignacego) Paderewskiego w Ameryce oraz o 
Wojsku Polskim, walczącym po stronie aliantów we Francji.

W połowie czerwca otrzymałem od generalnego gubernatorstwa zaproszenie 
na odbycie naukowej podróży po Wiśle. Udałem się więc do Krakowa, gdzie za
poznałem się z członkami biorącymi udział w tej ekspedycji. Było nas około 20 
osób, z polskiej strony prócz mnie książę Andrzej Lubomirski z Przeworska i je
den delegat z towarzystw żeglugowych z Warszawy i Płocka. Reszta osób składała 
się z inżynierów wodnych, urzędników sekcji rzecznej niemieckiej, właścicieli 
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stoczni z Gdańska, Królewca i burmistrzów miasta Torunia, Tczewa i dwóch ofi
cerów niemieckich.

Z Krakowa otrzymaliśmy mały statek i dwie kryte tratwy, jedna wyposażona 
w kajuty, druga mieszcząca kuchnię, personel do obsługi i załogę.

Pewnego rana rozpoczęła się bardzo interesująca jazda na Wiśle, podczas 
której badano prąd wody, głębokość i konfigurację brzegów. Ta czternastodniowa 
podróż po Wiśle z Krakowa do Gdańska była dla mnie bardzo pouczającą wy
cieczką, bo nie tylko zapoznałem się z tą główną arterią wodną polską, lecz dowie
działem się dużo ciekawych szczegółów ze znakomitych odczytów i fachowych 
referatów. Byliśmy zdumieni w jakim stopniu rzeka ta w jej środkowej części, a 
zatem w części zaboru rosyjskiego od Sandomierza do Torunia była zaniedbana, 
bądź to z braku kapitałów, bądź ze względów strategicznych. W wielu miejscach 
nie można było rozróżnić, gdzie znajduje się główne koryto rzeki, a gdzie mają być 
jej odnogi, bo rzeka jako taka ginęła, zato widać było rozmaite żyły wodne, które 
torowały sobie drogę gdzie mogły. Statek nasz torował sobie z wielkimi trudno
ściami drogę na północ. Często grzązł na mieliźnie lub musiał bardzo powoli okrą
żać płytkie miejsca, aby nie usiąść na dobre. Po tej bardzo urozmaiconej nawigacji 
przyjechaliśmy szczęśliwie do Warszawy, gdzie prezydent miasta przywitał na 
przystani uczestników podróży. Oprócz zapoznania się z zabytkami stolicy odbyło 
się uroczyste przyjęcie w sali ratuszowej, bankiet i przedstawienie baletu „Pana 
Tadeusza” w operze. Po trzydniowym pobycie w Warszawie nastąpił dalszy ciąg 
jazdy. Minęliśmy twierdzę Modlin i bez przeszkód dotarliśmy do Torunia. Tu, po 
przyjęciu w tamtejszym ratuszu i po uzupełnieniu paliwa, ruszyliśmy tym razem 
zupełnie uregulowaną Wisłą przez Grudziądz i Tczew do Gdańska. Gdańsk zgoto
wał uczestnikom wycieczki szczególnie uroczyste przyjęcie przez prezydenta Sa- 
hama. Zwiedziliśmy wszystkie osobliwości tego historycznego portu, jak starożyt
ny Artushof19, kościół Mariacki, stocznię Schichaua, gdzie znajdowało się dużo 
niemieckich łodzi podwodnych. W sali ładnego ratusza goszczono nas sutą kola
cją, przy której zapoznaliśmy się z gdańskimi specjalnościami gastronomicznymi i 
znaną wódką „Goldwasser”. Wygłoszono na bankiecie rozmaite toasty na temat 
przyszłej regulacji Wisły i ścisłej współpracy z portem gdańskim.

Po serdecznym pożegnaniu z członkami ekspedycji wróciłem razem z księ
ciem Lubomirskim do Warszawy, gdzie wkrótce miałem okazję podziękować ge
nerałowi Beselerowi za tę interesującą wycieczkę. Nie przypuszczałem, że moja 
wizyta będzie u niego ostatnią.

Z końcem sierpnia udałem się do Lublina, siedziby austro-węg. gubernator
stwa, gdzie prócz gubernatora poznałem jego bliższych współpracowników i 
przywitałem się serdecznie z moim dobrym przyjacielem z czasów Żary - podpuł
kownikiem sztabu generalnego (Józefem) Rybakiem. Dowiedziałem się od niego, 
że w ich części nie było tyle nienawiści do okupantów jak po stronie niemieckiej, 
bo cały system rządzenia był znacznie liberalniejszy.

W sztabie gubernatora znajdowało się kilku generałów, z tego dwóch pocho
dzenia polskiego. Bardzo ciekawych rzeczy dowiedziałem się od Rybaka o historii 
powstania Legionów Piłsudskiego i o jego najbliższych współpracownikach, jak 
panów Sławka, Sosnkowskiego, Becka i Rydza-Smigłego. Co do przyszłego poli
tycznego ustroju Polski panowała w otoczeniu gubernatora dość niejasna i roz
bieżna opinia. Część była za stworzeniem niezależnego państwa i ścisłej unii go
spodarczej z Austrią, inni byli zwolennikami stworzenia królestwa polskiego i ci 
byli za kandydaturą arcyksięcia Karola Stefana jako najbardziej nadającego się 
kandydata na tron polski.

19 Mowa tu o Dworze Artusa.
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Zaraz po powrocie do Warszawy zauważyłem jakie głębokie wrażenie wywarł 
na ogół polski program pokojowy Wilsona i z jak wielką radością przyjmowano 
wiadomość o porażkach Państw Centralnych, o czym rozmawiano głośno w pu
blicznych lokalach. Wielką radość sprawiła wiadomość, że najpierw Austro- 
Węgry, a wkrótce potem rząd niemiecki prosił o zawieszenie broni. Ja sam nie 
wiedziałem jaką decyzję mam z powodu tych historycznych wydarzeń powziąć. 
Warszawa była dla mnie wówczas obcym miastem, gdzie oprócz ministra Stecz
kowskiego nie miałem innych dobrych znajomych. Pierwotnie miałem zamiar za
mieszkać przy rodzinie w Krakowie i tam śledzić spokojnie dalsze wypadki. My- 
ślałem też o tymczasowym zamieszkaniu w Wiedniu, gdzie pozostawiłem żonę i 
córkę bez opieki. W końcu moich rozważań zwyciężyło uczucie, że jako Polak 
znajdę w nowobudującym się kraju odpowiednie zajęcie i że obowiązkiem moim 
jest pozostać na posterunku i służyć Państwu z całym zapałem.

Z tych moich rozmaitych wątpliwości wybawił mnie zupełnie przypadkowo 
były feldmarszałek armii austro-węg. pan (Tadeusz) Rozwadowski. Spotkaliśmy 
się przypadkowo i przywitali serdecznie. Widzieliśmy się ostatni raz w Porto- 
Rose, porcie istrjańskim, w którym on jako ówczesny attache wojskowy przy dwo
rze królewskim w Bukareszcie przebywał z rodziną a ja jako komendant łodzi 
torpedowej w Trieście odwiedzałem ich czasami. Udałem się zaraz do jego pokoju 
hotelowego, gdzie mu przedstawiłem moją sytuację. Wysłuchał mnie uważnie i 
powiedział, że Rada Regencyjna mianowała go ministrem wojny i że będzie po
trzebował mojej pomocy. Uważał, że Polska po podpisaniu traktatu pokojowego 
nie może pozostać bez wojska, bo ta mała garstka legionistów, która istnieje w 
kraju nie wystarcza nawet na obronę stolicy. Polscy żołnierze, którzy służą w armii 
austro-węg. znajdują się aktualnie na froncie włoskim lub w głębi monarchii; ci, 
którzy służą w armii niemieckiej walczą na froncie zachodnim, a ta część armii 
polskiej, która walczy pod dowództwem generała (Józefa) Hallera we Francji, jest 
tam potrzebna. Każdy żołnierz lub marynarz bez względu na to gdzie się chwilowo 
znajduje, jest w Polsce bardzo potrzebny, zwłaszcza oficerowie i specjaliści woj
skowi.

Generał Rozwadowski dał po krótkim namyśle rozkaz, abym bezzwłocznie 
udał się do Poli, tam zgromadził wszystkich oficerów i marynarzy narodowości 
polskiej i z nimi jak najprędzej powrócił do Warszawy. Wkrótce zostały mi dorę
czone odnośne pisemne rozkazy i pełnomocnictwa podpisane przez Radę Regen
cyjną tak, iż tego samego dnia odjechałem pociągiem pospiesznym przez Kraków 
do Wiednia.

W Wiedniu udałem się zaraz do komendy marynarki, aby się dowiedzieć jak 
wygląda sytuacja w stolicy i w Poli. Przyjął mnie natychmiast szef marynarki, od 
którego dowiedziałem się wiele ciekawych, dla mnie nieznanych rzeczy. Cesarz 
Karol oddał całą pozostałą marynarkę nowo powstałemu królestwu Jugosławii, nie 
troszcząc się wcale o prawne pretensje innych krajów byłej monarchii. Ten cesar
ski rekrypt zaakceptowała po dłuższej debacie admiralicja w mniemaniu, iż w ten 
sposób uniemożliwi podział floty wojennej między aliantami; przypuszczenie, 
które okazało się zupełnie mylne, bo w Paryżu oddano lwią część Włochom, trzy 
bojowe jednostki otrzymała Francja, a tylko kilka łodzi torpedowych przekazano 
Jugosławii.

Ponieważ Polska miała otrzymać skrawek morza, przeto chciałem i dla niej 
uratować jakąś większą jednostkę bojową i zapytałem admirała, czy jest możliwe, 
aby wielki statek pasażerski „Gaa”, który w marynarce służył jako okręt transpor
towy i jako taki mógł być użyty na przewóz naszych emigrantów - przeszedł na 
własność rządu Polskiego. „Gaa” leżała w porcie Bocche di Cattaro, zajętym przez 
wojsko jugosłowiańskie. W Wielu nie wiedziano, co się z tym statkiem stało, bo 

19



wszystkie komunikacje były przerwane. Nie mając możności dostania się nawet do 
Poli, zajętej przez Włochów, a cóż dopiero do Cattaro - byłem zmuszony zanie
chać dalszych kroków w tej sprawie. (...)

2 listopada 1918 roku odjechałem z Wiednia ostatnim normalnie kursującym 
pociągiem do Krakowa. Pociąg ten był przepełniony zdemobilizowanymi żołnie
rzami rozmaitej narodowości, przeważnie przez rosyjskich byłych więźniów, któ
rzy usadowili się na dachach i schodkach wagonów. Nie wiedzieli dokąd ten po
ciąg jedzie, na wschód czy na zachód, mimo to mówili, że Pan Bóg im jakoś po
może i w jakiś sposób dostaną się do Rosji.

Przyjechawszy z trudem bo po więcej niż 30-godzinnej jeździe do Krakowa, 
zastałem tam również generała Rozwadowskiego, który opowiedział mi, że w mię
dzyczasie utworzył w Lublinie skrajno socjalistyczny rząd, na czele którego stanęli 
obywatele Moraczewski, Daszyński, Kudroń i inni.

Aby nie dopuścić do tej katastrofy zdecydował się Rozwadowski przy ogól
nym poparciu inteligencji utworzyć z młodzieży akademickiej, do której dołączyli 
uczniowie szkoły kadeckiej w Łobzowie - pierwszy zbrojny oddział Wojska Pol
skiego i tym wojskiem obalić rząd lubelski.

6 listopada przygotowano na dworcu dwa pociągi, na które naładowano poło
wę armaty, karabiny maszynowe, strzelby i amunicję. W końcu wsiadł cały kon
tyngent wojskowy, liczący przeszło 400 młodych żołnierzy wraz z generałem. 
Przyłączyłem się do nich i ja.

Podczas jazdy do Lublina napotkaliśmy na nieprzewidziane trudności, szcze
gólnie ze strony personelu kolejowego, który jak mógł sabotował tę jazdę. Posu
waliśmy się bardzo powoli, często staliśmy godzinami na wolnym polu. Na niektó
rych stacjach robotnicy nie chcieli ładować węgla, lecz nasi dzielni kadeci brali się 
zaraz do roboty i maszyna otrzymała swoje paliwo i wodę. W miasteczkach nie 
chciano nam dostarczać potrzebnej żywności, wobec czego musieliśmy przystąpić 
do przymusowej rekwizycji.

Nareszcie po dwóch dniach jazdy stanęliśmy na bocznym torze kolejowym w 
Lublinie, lecz wszyscy członkowie rządu ulotnili się z miasta. Po krótkim postoju 
ruszyliśmy w dalszą drogę do Warszawy. Wygląd uliczny w stolicy zmienił się 
radykalnie podczas mojej nieobecności. I tu odczuwano na każdym kroku koniec 
działań wojennych i zupełną dezorientację głównych sfer niemieckich, lecz nie w 
takim rozmiarze, jak w części okupowanej przez wojsko austro-węgierskie.

Zdumiewającym zjawiskiem było aroganckie zachowanie się żołnierzy nie
mieckich, którzy zdobili swoje czapki czerwonymi kokardami, wałęsali się po 
ulicach miasta, nie kłaniając się oficerom.

W hotelu Bristol, gdzie jeszcze wciąż mieszkałem, panował gorączkowy ruch 
wśród tam mieszkających oficerów niemieckich, którzy pakowali w pośpiechu 
swoje manatki i udawali się na dworzec.

Przekonałem się, że dla mnie wybiła godzina działania. Postarałem się o peł
nomocnictwo od generała Rozwadowskiego, mocą którego otrzymałem rozkaz 
przejąć od Niemców całą żeglugę, łącznie z całym taborem na rachunek Państwa 
Polskiego.

Był to dzień 10 listopada, gdy wczesnym rankiem udałem się do komendy 
niemieckiej żeglugi, gdzie zostałem przyjęty przez szefa, pułkownika, rodem z 
Bawarii. Powrócił parę godzin temu z Berlina, gdzie zgraja młodych uliczników 
opluła go i spoiiczkowała. Skierował mnie do rady żołnierskiej, która uzurpowała 
całą władzę, pożegnał się szybko ze mną i wyszedł z pokoju, jak się później okaza
ło - na zawsze. Moja rozmowa z radą żołnierską miała przebieg spokojny i byłem z 
jej wyniku zadowolony, bo zgodzono się na oddanie w moje ręce całego taboru i 
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urządzenia biur, pod warunkiem, że postaram się, aby cały personel żeglugowy z 
rodzinami został przewieziony koleją lub statkami do granicy niemieckiej.

Po podpisaniu odnośnych protokółów opuściłem koło południa gmach, o- 
znajmiając radzie żołnierskiej, że w następnym dniu zjawię się z personelem pol
skim w celu objęcia całej żeglugi. Przyrzec i dotrzymać, to, jak wiadomo, nie to 
samo. W moim położeniu cała sprawa wyglądała beznadziejnie. Skąd i gdzie mia
łem w przeciągu kilku godzin znaleźć tuzin kapitanów, maszynistów, setkę wy
szkolonych marynarzy, personel biurowy, dozorców, przystanie i magazyny, prze
jąć dwa monitory leżące w pobliżu Warszawy i cały ten skomplikowany aparat o 
milionowej wartości utrzymać w porządku. Cały ten kompleks, który podczas oku
pacji niemieckiej był z gruntu odnowiony i wzorowo administrowany, przedsta
wiał dla Państwa ogromną wartość, nie tylko ze względu na utrzymanie tak ko
niecznej w tych chaotycznych czasach komunikacji śródlądowej, tym więcej, że 
przeważna część taboru kolejowego była przez odjeżdżających żołnierzy niemiec
kich okupowana lub zniszczona, lecz i ze względów czysto wojskowych, co się 
niedługo podczas wojny z bolszewikami okazało.

Polska była wówczas bez rządu, bo minister Steczkowski oddał władzę Radzie 
Regencyjnej, a regularna siła zbrojna jeszcze nie istniała. Musiałem w tej sytuacji 
działać na własną rękę i powziąć natychmiast odpowiednie decyzje, aby uchronić 
tę cenną spuściznę po Niemcach od zrujnowania. Byłem o tyle w szczęśliwym 
położeniu, że tą śródlądową żeglugą interesowałem się od samego początku i że w 
związku z tym poznałem kilku byłych właścicieli towarzystw żeglugi wiślanej, 
którym najpierw Rosjanie, a następnie Niemcy zabrali ich statki. Udałem się nie
zwłocznie do nich i zażądałem, aby się z całym personelem u mnie jak najprędzej 
zjawili. Przesłuchiwałem dzień i noc cały personel, który się w moim biurze zja
wił, wydałem odnośnie dyrektywy poszczególnym kapitanom, praca, która kosz
towała mnie dużo trudów, cierpliwości i nerwów. Nad ranem ukończyłem ją i uda
łem się w towarzystwie moich ad hoc mianowanych współpracowników do siedzi
by żeglugi niemieckiej.

11 listopad 1918 roku był dniem historycznym dla Państwa Polskiego, oswo
bodzonego po 150 letniej niewoli i okupacji. Już wczesnym rankiem zbierano się 
na ulicach z chorągwiami, muzyką i śpiewem. Rozbrajano spotkanych oficerów i 
żołnierzy niemieckich, zaczęto niszczyć niektóre ich biura, lecz do poważniejszych 
rozruchów nie doszło. W biurach żeglugi panował gorączkowy ruch personelu 
niemieckiego, który pakował swoje prywatne rzeczy do skrzyń i kuferków.

Przystąpiłem zaraz do spisu inwentarza, lecz nagle zaskoczony zostałem o- 
gromnym hałasem, bo do budynku wtargnęła młodzież uzbrojona w kije, szable i 
broń palną, niszcząc sprzęt biurowy, maszyny do pisania i to wśród wrzasku prze
rażonych urzędniczek niemieckich. Wszedłem do sali prosząc manifestantów, aby 
zaprzestali niepotrzebnego niszczenia inwentarza, będącego już własnością polską. 
Z tłumu manifestantów wybrałem kilku studentów i poprosiłem ich, aby niepo
trzebnych z budynku usunęli i nikogo więcej do żeglugi nie wpuszczali. Ta dzielna 
młodzież, pełna entuzjazmu, poddała się z całym zapałem moim rozkazom i oddała 
mi w tych przełomowych czasach cenne usługi.

Postarałem się, aby uruchomić cały ten skomplikowany aparat. W tej czynno
ści zaskoczyło mnie zjawienie się w biurze rady żołnierskiej i deputacji oficerów 
sekcji, żeglugi niemieckiej, którzy nalegali na mnie, abym ich jak najprędzej 
przewiózł do granicy niemieckiej. Koleje, jak mnie poinformowano, były przepeł
nione uciekającym wojskiem i cały normalny ruch sparaliżowany, więc ten rodzaj 
komunikacji był na razie wykluczony. Z drugiej strony byłem zdecydowany po
zbyć się szybko tych groźnie usposobionych marynarzy niemieckich, którzy za
częli się buntować i bojkotowali rozkazy rady żołnierskiej, a było ich około 800 
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ludzi. Kazałem zatem przygotować do odjazdu trzy największe statki pasażerskie, 
a od rady żołnierskiej zażądałem pisemnego zobowiązania, że statki po przybyciu 
do Torunia wrócą do Warszawy po otrzymaniu potrzebnego paliwa i żywności.

Następnego dnia, już od samego świtu panował na przystani ożywiony 
ruch.(...)

Podczas gdy wręczałem kapitanom odpowiednie pisemne instrukcje, jacyś 
niesforni marynarze zerwali z rufy banderę polską, a na jej miejsce umieścili 
czerwoną chorągiew. Tego zuchwałego wybryku nie można było tolerować, bo 
zachodziła obawa, że ci buntownicy zawładną podczas jazdy statkiem i kto wie, co 
się z nim stanie. Kazałem więc moim dzielnym studentom, uzbrojonym w palną 
broń zaaresztować głównych sprawców tego zamachu, mimo silnego oporu z ich 
strony i w ten sposób oczyścić statki z bardzo niebezpiecznego żywiołu. Oczyści
łem w ten sposób stolicę z mniej więcej 2000 okupantów niemieckich, składają
cych się głównie z żywiołów rewolucyjnych. Po odjeździe statków wróciłem do 
biura, gdzie mnie czekał ogrom pracy, bo prawie wszystkie sprawy musiałem sam 
załatwiać.

W parę dni po odjeździe statków zjawił się u mnie zupełnie niespodziewanie 
przyboczny adiutant generał-gubernatora, który z jego polecenia prosił mnie, abym 
dla niego i jego najbliższego otoczenia przygotował jak najprędzej odpowiedni 
statek w celu przewiezienia ich do Torunia. Nie mogąc samemu zadecydować 
powiedziałem adiutantowi, że skomunikuję się z ministrem wojny i Radą Regen
cyjną i że o wyniku mojej misji dam gubernatorowi znać. Generał Rozwadowski 
zgodził się, aby przywieść gubernatora do Torunia i polecił mi, abym doniósł o 
tym dla porządku Radzie Regencyjnej. Zgłosiłem się koło 8-mej wieczorem w 
pałacu hrabiego (Józefa) Ostrowskiego i tam w przedpokoju ujrzałem szczupłego 
mężczyznę w skromnym stroju legionowym, którym, jak mnie sekretarz Ostrow
skiego uświadomił, był brygadier - Józef Piłsudski. Przyjechał parę godzin przed
tem z delegatem rządu niemieckiego, hrabią Lerchenfeldem z twierdzy magdebur
skiej do Warszawy. Gdy czekałem na jego wyjście z pokoju hr. Ostrowskiego, 
wówczas w tym momencie rozstrzygnęły się losy Polski i dalsza egzystencja Rady 
Regencyjnej, bo jak się okazało - Piłsudski po krótkiej rozmowie z Ostrowskim 
objął ster rządu i dowództwo sił zbrojnych.

Gdy po tej historycznej audiencji dostałem się do salonu regenta wiedziałem z 
góry, że on sam nie podejmie w sprawie gubernatora żadnej decyzji. 1 tak de facto 
było. Pan Ostrowski skierował mnie do nowego szefa rządu, lecz tak on, jak i jego 
sekretarz nie mieli pojęcia, gdzie zamieszkał. Ponieważ nastrój w mieście przybie
rał coraz groźniejszy charakter wobec okupantów, a pułkownik sztabu generalnego 
Nether oświadczył, że wszystkie rozruchy stłumi przemocą, bo rozporządza dosta
teczną siłą zbrojną, przeto uważałem za stosowne umożliwić gubernatorowi szybki 
odjazd z Polski, bo rozumiałem, że jego ucieczka zrobi jak najgorsze wrażenie 
wśród oficerów i żołnierzy i przyspieszy ich kapitulację.

Kazałem przygotować mały statek na godzinę 4 rano. Od generała Rozwa
dowskiego otrzymałem 10 żandarmów, którzy się już w nocy zaambarkowali20. O 
oznaczonej godzinie zjawił się gen. Beseler z najbliższym swoim otoczeniem, 
wsiadł na statek, który był gotowy do odjazdu. W ten sposób opuścił gen. Beseler 
Polskę, gdzie przez przeszło trzy lata panował, jak król.

Po jego odjeździe zaostrzył się stosunek między pozostałym garnizonem a 
mieszkańcami stolicy. Pułkownik Nether zabarykadował się ze swoimi oficerami i 
jemu oddanym garnizonem na Zamku Królewskim, a były prezydent policji baron 
Gnasenap zajął ze swymi żandarmami Cytadelę.

20 Załadowali.
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Zażądali oni od Piłsudskiego, aby umożliwił im swobodny wyjazd wszystkich 
sił zbrojnych razem z bronią z Polski, w przeciwnym razie grozili użyciem prze
mocy. Ponieważ Warszawa nie posiadała prawie żadnego wojska, przeto ze strony 
brygadiera - Naczelnika, jak Piłsudskiego zaczęto tytułować - było logiczną decy
zją zgodzić się na postulaty Niemców i w ten sposób uwolnić kraj bez rozlewu 
krwi od niebezpiecznego wroga.

Wszelkie statki wysłane do Torunia powróciły szczęśliwie do Warszawy. 
Dowiedziałem się od kapitanów, że Niemcy pozostawili wzdłuż brzegów Wisły, 
naturalnie bez dozoru, barki i tratwy naładowane drzewem, które utrudniały nawi
gację. Aby cenny ten materiał uratować przed zniszczeniem i grabieżą - ze wzglę
du na nadchodzącą zimę, wysłałem statkiem jednego inżyniera żeglugi z komisją 
ekspertów, aby część, o ile można umieścili w magazynach przybrzeżnych, a resztę 
na miejscu sprzedali. Z osiągniętej, wcale pokaźnej sumy zakupiła żegluga smary i 
węgiel, tak potrzebny materiał w celu utrzymania statków w ruchu.

Po jakimś czasie, gdy już od dawna nie miałem do czynienia z żeglugą wiśla
ną urząd leśny, który w czasie gdy kazałem ratować drzewo, jeszcze nie istniał - 
wytoczył mi proces, a to z tej racji, że komisja ekspertów oszacowała cenę drzewa 
za nisko, a ja do tego czynu nie byłem przez żadną władzę upoważniony.

Ten sądowy proces, pierwszy w moim długim życiu trwał kilka dni. Tak sąd, 
jak i oskarżyciel, w moim wypadku departament leśny zarzucali mi, że nie urato
wałem całego drzewa, znajdującego się na Wiśle, i że część sprzedano po cenach 
tańszych od cen rynkowych. Po przesłuchaniu świadków i ekspertów sąd orzekł, że 
w tych nadzwyczaj trudnych okolicznościach czyniłem wszystko, co było możliwe, 
że ceny uzyskane przy sprzedaży drzewa były bardzo korzystne. Sąd uniewinnił 
mnie od wszystkich zarzutów i od zapłacenia jakiejkolwiek grzywny, lecz to dziw
ne postępowanie urzędu leśnego zrobiło na mnie bardzo przygnębiające wrażenie.

Moja odezwa do polskich marynarzy okazała się z czasem skuteczną bo już w 
połowie listopada po krótkim pobycie w Krakowie przyjechała pewna liczba zde
mobilizowanych oficerów, podoficerów i marynarzy, przeważnie z byłej marynarki 
austro-węgierskiej, a reszta z Niemiec. Większa ich część zjawiła się w moim biu
rze w potarganych mundurach i bez obuwia, bo po drodze obrabowano ich ze 
wszystkiego. Dla umieszczenia ich zająłem jedną z kasarń21 opróżnioną przez 
Niemców, a w jednym magazynie znaleźliśmy nie tylko łóżka z bielizną lecz na
wet uniformy marynarskie, tak, iż prawie każdy z marynarzy miał dach nad głową 
pościel i coś ciepłego do ubrania. Ilość przybyłych marynarz wynosiła z końcem 
listopada 250 osób, w tej liczbie kilku starszych i młodszych oficerów, rachmi
strzów i specjalistów technicznych. Miałem zamiar obsadzić nimi nasze dwa moni
tory i kilka statków wiślanych, aby się pomału obznajomili z tą służbą.

Wiedziałem z własnego doświadczenia, że żaden marynarz nie czuje się na 
lądzie szczęśliwym. Nie mieliśmy wówczas żadnego brzegu morskiego, także nie 
było jeszcze żadnej marynarki wojennej ani handlowej. Ponieważ cały tabor pły
wający na Wiśle i tak musiał przezimować w porcie warszawskim, przeto było 
wskazane, aby te nowe załogi wyszkolić podczas zimy i zatrudnić na tych statkach.

Lecz w moich zamiarach i pracach nie liczyłem się z ówczesną polityką preze
sa ministrów obywatela (Jędrzeja) Moraczewskiego, który pewnego dnia kazał 
oddać żeglugę w ręce obywatela (Edmunda) Krzyżanowskiego. Można sobie wy
obrazić zdziwienie i oburzenie obecnych w biurze oficerów marynarki, którzy byli 
z moim przyszłym programem obznajomieni i których ta niczym nieuzasadniona 
decyzja rządowa bardzo niemile zaskoczyła. Nie byłem wcale zdumiony, gdy mi 
jeden starszy oficer poradził, abym ich wszystkich za drzwi wyrzucił i abym w

1 Kasarne, z j. niemieckiego - koszary.

23



żadnym wypadku nie oddał z rąk tak mozolnie i drogo okupioną przez nas żeglugę. 
Byłbym niezawodnie osiągnął korzystne wyjście z tej sytuacji przez generała 
Rozwadowskiego, lecz on nie był już ministrem wojny. Urząd ten objął sam Na
czelnik Piłsudski, a on, jak mnie poinformowano, nikogo nie przyjmował, oprócz 
swoich kilku najbliższych przyjaciół. Po dłuższej naradzie z moimi oficerami po
stanowiłem oddać panu Krzyżanowskiemu cały inwentarz wiślany oprócz monito
rów i mojego biura z całym jego urządzeniem.

Było dla mnie teraz wielkim zagadnieniem, co mamy począć z marynarzami i 
kadrą oficerską - rozwiązanie wobec nadchodzącej zimy groźne i naglące tym wię
cej, że pozostaliśmy bez środków pieniężnych, a liferanci nie chcieli dalej dostar
czać koniecznego prowiantu na kredyt.

Wszystkie nasze zabiegi w Intendenturze M. S. Wojskowych, jak i w Mini
sterstwie Skarbu, pozostały bez rezultatu. Lecz jakieś rozwiązanie musiało być 
osiągnięte, bo nie tylko, że odpowiadałem za los tych marynarzy, których ściągną
łem do kraju, ale oprócz tego wiedziałem dobrze, że ci weterani czteroletniej woj
ny nie zgodzą się tak łatwo na ten bezprawny stan, w jakim się znaleźli. Pierwsze 
oznaki niezadowolenia nie dały na siebie długo czekać. (...)

Gdy usłyszałem, że były gubernator lubelski, generał hrabia (Stanisław) 
Szeptycki został przez Piłsudskiego mianowany szefem sztabu generalnego, wów
czas udałem się do niego niezwłocznie i zreferowałem mu swoją sytuację odnośnie 
zespołu marynarzy i powodu oddania żeglugi w obce ręce z rozkazu ministra Mo- 
raczewskiego. Po kilku naradach postanowiliśmy zaproponować Rządowi, 
względnie ministrowi wojny, stworzenie Polskiej Marynarki Wojennej, jako części 
siły zbrojnej i podporządkować ten nowy urząd M. S. Wojskowych. Generał 
Szeptycki zapytał mnie, czy jestem gotów objąć kierownictwo marynarki, a gdy 
zgodziłem się na to, wówczas poprosiłem generała, aby wystarał się jak najprędzej 
o odnośny dekret Naczelnika Państwa, ze względu na groźny nastrój panujący 
wśród marynarzy.

Już 28 listopada zjawiłem się z polecenia generała Szeptyckiego w pałacu 
Belwederskim. W poczekalni siedział kapitan legionowy (Bolesław) Wieniawa- 
Długoszowski, przyboczny adiutant Piłsudskiego, później znany w całej Warsza
wie generał kawalerii, w końcu mojej kariery ambasador w Rzymie, gdzie zasko
czyła go wojna światowa w 1939 r. Po krótkim wyczekiwaniu wyszedł z salonu 
Piłsudskiego generał Szeptycki i prezes Ministrów Moraczewski, trzymając w ręce 
podpisany przez Naczelnika dekret, mocą którego została stworzona Polska Mary
narka Wojenna, a ja zostałem równocześnie mianowany jej szefem. Tak minister 
Moraczewski, jak i generał Szeptycki uścisnęli mi serdecznie rękę, winszując no
wemu dowódcy pomyślności na tym zaszczytnym stanowisku. Kierownikiem Mi
nisterstwa Spraw Wojskowych był pułkownik z armii rosyjskiej, pan (Jan) Wro
czyński, nadzwyczaj sympatyczny, lojalny oficer, lecz w swoim resorcie miał 
związane ręce i mimo najlepszych chęci nic ważnego nie był w stanie powziąć.

Gdy się do niego jako szef marynarki zgłosiłem, nie wiedział co począć ze 
mną i z tą nową sekcją. Chcąc się jej pozbyć przydzielił mnie do departamentu 
lotniczego, którego szefem był młody oficer, też z armii rosyjskiej. Ten ostatni już 
się wcale nie chciał interesować sprawami nowo kreowanej marynarki, bo jako 
lotnik nie miał z nią nigdy do czynienia.

Tymczasem sytuacja bezczynnych oficerów i marynarzy w stolicy stawała się 
z każdym dniem krytyczniej sza, a moje interwencje w M S Wojsk, i w intendentu
rze w celu wypłaty naszych poborów i wyasygnowania koniecznych funduszy na 
wyżywienie około 600 ludzi, były bezskuteczne.

Tym razem, a było to w połowie stycznia 1919 r. udałem się do kierownika 
MSWojsk. i oświadczyłem mu kategorycznie, że jeżeli marynarze pozostaną nadal 
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bezczynni, to ja więcej nie gwarantuję za spokój i bezpieczeństwo, ponieważ pew
na ich część podburzona przez zbolszewiczałych marynarzy rosyjskich i sparta- 
kowców niemieckich, jest na wszystko gotową. Pułkownik Wroczyński udał się ze 
mną niezwłocznie do Belwederu, gdzie tym razem przyjął nas sam Marszałek.

Poznałem wtedy Piłsudskiego po raz pierwszy. Zreferowałem mu krótko i 
zwięźle moją sprawę. Uczynił na mnie wrażenie człowieka przemęczonego i spra
cowanego. Po krótkim namyśle powiedział, że obecnie potrzebuje każdego wyćwi
czonego żołnierza lub marynarza, bo musi walczyć przeciw Ukraińcom we Lwo
wie. Aby się tych marynarzy pozbyć jak najprędzej z Warszawy, proponuje umie
ścić ich razem z oficerami tymczasowo w twierdzy w Modlinie. W razie potrzeby 
wyśle ich do Lwowa. Rozkaz ten miałem bezzwłocznie wykonać. Zdziwiłem się co 
prawda, że nie natrafiłem na żaden opór ze strony załogi, gdy się o tym nowym 
rozporządzeniu dowiedzieli. Może im się ta zmiana podobała, bo ich odjazd pod 
komendą kilku bardzo energicznych oficerów, a szczególnie kapitana (Stanisława) 
Witkowskiego odbył się w największym porządku.

Twierdza Modlin jest oddalona od Warszawy jakieś cztery godziny koleją i 
leży przy ujściu Bugu do Wisły. Jest to stara rosyjska twierdza, o ciemnych, wil
gotnych kazamatach, otoczona w zimie zamarzniętymi rzekami i odcięta od świata. 
Wygląd tej twierdzy po jej objęciu był w opłakanym stanie, bo najpierw cofający 
się Rosjanie niszczyli co mogli, a resztę skradli i zniszczyli Niemcy. Do tego ponu
rego więzienia przyjechała i to w ostrej zimie załoga marynarzy w liczbie około 
600 osób, przyzwyczajona do południowego, morskiego klimatu, bez odpowied
niej ciepłej odzieży. Komendant przeznaczył im budynek pozbawiony wszelkich 
prymitywnych wygód, bez pieców przy temperaturze około 20 stopni poniżej zera.

Marynarze jako inteligentni i energiczni ludzie, przyzwyczajeni do twardej 
służby, wzięli się pomimo wszystko natychmiast do pracy. Oczyścili wpierw 
gruntownie swoje ubikacje, naprawili piece, poznosili co mogli z magazynów, nie 
pytając się wielu dozorców. Z pobliskiego lasu poznosili drzewo do palenia, zna
lazł się między nimi i stolarz, który naprawiał konieczny sprzęt, dwóch kucharzy 
zajęło się kuchnią, a inni postarali się o konieczny prowiant, który dostarczono z 
pobliskiej wioski na kredyt.

Wygląd budynku zamieszkałego przez marynarzy zmienił się po kilku dniach 
gruntownie. W pokojach było czysto, ciepło i wszędzie panował wzorowy porzą
dek. Początkowo komendant twierdzy nie wtrącał się do poczynań marynarzy i 
zgadzał się na wszelkie zarządzenia kapitana Witkowskiego. Lecz po jakimś czasie 
zmienił niestety swoją taktykę i oświadczył, że obecnie muszą się stosować do 
jego rozkazów i razem z załogą twierdzy będą brać udział w codziennych ćwicze
niach i będą użyci jako szyldwachy22 w całym rejonie twierdzy. Zakazał wydawać 
jakikolwiek materiał z magazynów, następnie zażądał, aby jedzenie brano z kuchni 
żołnierskiej, bardzo oddalonej od kasami marynarzy, wobec czego wszystkie po
trawy przychodziły do budynku zupełnie zmarznięte.

Byłem tak ja, jak i kapitan Witkowski przekonany, że się załoga marynarzy na 
te rozporządzenia nigdy nie zgodzi, lecz komendant twierdzy nie dał się na żadne 
perswazje ze strony Witkowskiego przekonać, czego następstwem był bunt mary
narzy. Pewnego wieczoru zamknęli najpierw swoich oficerów w jednym pokoju, 
nie czyniąc im zresztą nic złego, następnie uzbrojeni na stopie wojennej wymasze- 
rowali koło północy pod komendą jednego sztabowego podoficera z twierdzy na 
dworzec kolejowy. Tam zbudzono naczelnika stacji, któremu pod groźbą śmierci 
kazano przygotować pociąg, który został w krótkim czasie uruchomiony przez 
przerażony personel. Pociągiem tym odjechał kontyngent marynarzy do Pragi, 

22 Schildwache, z j. niemieckiego - wartownik.
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gdzie około 4-tej rano bez rozlewu krwi zajęli przemocą jedną kasarnię, aresztując 
w niej komendanta i kilku żołnierzy. Jako delegatów wybrano dwóch sztabowych 
podoficerów i polecono im, aby zażądali od Ministra Wojny pisemną aprobatę 
uchwalonych poprzednio przez nich warunków i to najpóźniej do 4-tej po obie- 
dzie. W razie, gdyby tych delegatów aresztowano, lub gdyby ich ultimatum odrzu
cono, wówczas było postanowione wyruszyć do Warszawy i zająć budynek Mini
sterstwa Wojny. W końcu delegaci otrzymali zlecenie skomunikowania się ze mną. 
Wczesnym rankiem zostałem zaskoczony wizytą tej delegacji, którą oficer dyżurny 
na Zamku skierował do mnie. Od nich dowiedziałem się o nocnych zajściach i ich 
żądaniach. Żądali zapłaty zaległych poborów i to w tej samej wysokości, jakie 
otrzymywali w marynarce, zwolnienia z czynnej służby, wolny bilet kolejowy do 
miejsca rodzinnego i jednorazowy dodatek na wyżywienie podczas podróży. Roz
mowa moja z tymi starszymi podoficerami miała przebieg bardzo spokojny, bo 
prawdę powiedziawszy uważałem, że warunki ich były słuszne, więc oświadczy
łem im, że uczynię co w mej mocy, by zostały przez Ministra Wojny zaakceptowa
ne.

Udałem się natychmiast na Zamek do pułkownika Wroczyńskiego i z nim do 
Belwederu, gdzie zreferowałem Naczelnikowi całą sprawę. Marszałek Piłsudski 
był w pierwszej chwili oburzony zachowaniem marynarzy i chciał wysłać ich 
przemocą do Lwowa, gdzie mieli walczyć przeciwko powstańcom ukraińskim, lecz 
udało mi się wyperswadować mu ten zamiar zaznaczając, że z taką zgrają bunto
wanych ludzi nic dobrego się nie sprawi. W końcu Naczelnik Państwa zgodził się 
na wszystkie warunki, aby w ten sposób uwolnić stolicę od niesfornych żywiołów. 
Tym razem otrzymałem zaraz nie tylko potrzebne pieniądze, ale i zaświadczenia na 
wolny przejazd dla zdemobilizowanych marynarzy.

Pewna część marynarzy młodszego pokolenia postanowiła pozostać w czynnej 
służbie, wszyscy inni otrzymali należące im pobory, wolny bilet kolejowy, pewną 
kwotę na podróż i zadowoleni pożegnali się z nami na zawsze.

Było rzeczą zrozumiałą, że ja sam nosiłem się pomału z zamiarem ustąpienia z 
mego tak odpowiedzialnego stanowiska, bo moje siły były tą nadludzką pracą wy
cieńczone, a w dodatku i ja miałem cztery ciężkie lata wojny za sobą.

Byłem bardzo zadowolony, gdy w kwietniu 1919 r. zostałem wezwany do 
Belwederu, gdzie miałem nareszcie okazję zreferować Naczelnikowi mój projekt 
dotyczący dalszych losów Marynarki Wojennej. Nadmieniłem, że mamy otrzymać 
skrawek brzegu morskiego położonego między Gdańskiem a półwyspem Hel, i że 
wzdłuż tego brzegu nie istnieje żaden używalny port, prócz kilku osiedli rybackich. 
Wystarczy zatem mały kontyngent marynarski z kilkoma oficerami w celu objęcia 
tego wybrzeża. Na stworzenie floty wojennej i handlowej potrzebne są znaczne 
wkłady pieniężne, odpowiednie porty, stocznie i wyszkolony materiał ludzki. Wy
starczy utrzymywać w Warszawie biuro kierownictwa marynarki z pewną ilością 
oficerów, z czasem stworzyć szkołę nautyczną w celu wyszkolenia młodych kadr 
marynarskich.

Pan Naczelnik wysłuchał mego referatu milcząco i stwierdził, że w tej chwili 
on i Naród mają inne troski, bo krwawe walki toczyły się nie tylko w obrębie 
Lwowa, lecz i na Śląsku panowała groźna sytuacja.

Niedługo po tej audiencji, ostatniej jaką miałem z Naczelnikiem Państwa, 
przyjechał do Warszawy Ignacy Paderewski, któremu na życzenie Ententy powie
rzył Piłsudski stworzenie nowego rządu.

Pewnego razu zostałem zawezwany do pana prezesa Paderewskiego na konfe
rencję. W obecności żony i kilku sekretarzy zwrócił się Paderewski do nas obec
nych z zapytaniem, czy byłoby rzeczą wskazaną zająć Gdańsk przemocą, aby w ten 
sposób zabezpieczyć ten ważny port dla Polski i stworzyć wolną komunikację z 
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północną Ameryką. Rozprawialiśmy szczegółowo o tym projekcie, który w pierw
szej chwili wydawał się świetnym rozwiązaniem sprawy, lecz po pewnym namyśle 
nasuwały się pewne trudności. Przede wszystkim podkreślono, że Gdańsk ma lud
ność czysto niemiecką, że na zajęcie tego portu siłą potrzebne były dywizje Woj
ska Polskiego, którymi państwo wówczas nie rozporządzało, w końcu, że na taki 
samowolny krok nie zgodzą się państwa sprzymierzone, które postanowiły stwo
rzyć z Gdańska wolne miasto portowe. Uzgodniliśmy atoli nasze poglądy w tym 
kierunku, że należy inwestować polski kapitał w tym porcie, zabezpieczyć sobie 
większość kapitału w stoczni Schichau, jednym słowem spolszczyć Gdańsk drogą 
pokojową.

Moment zrealizowania tego programu był w roku 1919 dla Polski bardzo ko
rzystny, bo miarodajne sfery gdańskie straciły zupełnie zdrową orientację i sąd, i 
nie wiedziały czy mają szukać ratunku w Niemczech, czy wejść w ścisłe porozu
mienie z nowo powstałym Państwem Polskim.

Spolszczenie Gdańska było wówczas możliwe, bo z rozmów z dyrektorami 
Towarzystw Żeglugowych dowiedzieliśmy się, że bardzo wielu zamożnych 
gdańszczan miało zamiar sprzedać swoje mienie, składające się z fabryk, domów 
handlowych, hoteli itd. za odpowiednim odszkodowaniem w dolarach lub funtach.

Jestem przekonany, że Paderewskiemu udałoby się otrzymać w Ameryce po
trzebne kapitały na konieczne inwestycje w Gdańsku, bo nasz mistrz cieszył się 
wielkim autorytetem w Ameryce i był bardzo ceniony przez prezydenta Wilso- 
na.(...)

Z nominacją generała (Kazimierza) Sosnkowskiego na kierownika Minister
stwa Spraw Wojskowych nastąpiły znaczne zmiany na stanowiskach czołowych 
tego Ministerstwa, które dotyczyły i marynarki. Z dotychczasowej sekcji stworzo
no Departament Marynarki, którego szefem został kontradmirał (Kazimierz) Po
rębski z byłej marynarki rosyjskiej.

Ponieważ od dłuższego czasu było mi już wiadomo, że nastąpią znaczne 
zmiany, które i mnie będą dotyczyć, przeto nie zdziwiłem się wcale, gdy pewnego 
dnia doręczono mi rozkaz generała Sosnkowskiego, abym moje agendy oddał w 
ręce nowo mianowanemu admirałowi Porębskiemu, któremu wręczyłem równo
cześnie podanie o przeniesienie mnie w stan spoczynku, motywując ten krok zu
pełnym przemęczeniem fizycznym.

Muszę się przyznać, że od kwietnia 1918 r. do końca roku 1919 pracowałem w 
sposób wprost nieludzki i to w okresie najtrudniejszym w odbudowie państwa i że 
zasłużyłem sobie, notabene po czteroletniej wojnie na zasłużony odpoczynek.

Po krótkim pobycie w Wiedniu, który spędziłem w gronie rodziny, udałem się 
do Lwowa, gdzie odwiedziłem mego przyjaciela, ministra J. Steczkowskiego, któ
remu chciałem się zwierzyć co do przyszłych moich zamiarów, bo mając wolną 
rękę nie miałem zamiaru żyć jako bezczynny emeryt, lecz chciałem wziąć się na 
nowo do twórczej pracy. Oświadczyłem panu Steczkowskiemu, że najchętniej 
chciałbym znów pracować w zawodzie marynarskim, jeżeli już nie w marynarce 
wojennej, to przynajmniej w handlowej, która była jedną z koniecznych potrzeb 
dla nowo powstałego państwa.

Projekt mój spodobał się ministrowi i obiecał mi, że postara się o potrzebny 
kapitał na kupno pierwszego statku handlowego, o ile zajmę się przygotowaniem 
koniecznych prac organizacyjnych.

Gdy potrzebny kapitał został przez Bank Małopolski i przez innych akcjona
riuszy, wśród których figurował arcyksiążę Karol Stefan i hrabia Aleksander 
Skrzyński, zapewniony - przystąpiono do stworzenia Towarzystwa Okrętowego 
„Sarmacja” Spółka Akcyjna, w którym zarząd powierzył mi kierownictwo. W ten 
sposób zostałem pierwszym armatorem polskim...
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kmdr por. dr Bogdan ZALEWSKI

ZADANIA OPERACYJNE POLSKIEJ MARYNARKI 
WOJENNEJ W LATACH 1918-1939

Powołanie do życia Polskiej Marynarki Wojennej dekretem nr 155 Naczelnika 
Państwa Józefa Piłsudskiego z dnia 28 listopada 1918 roku zapoczątkowało wiele 
przedsięwzięć stwarzających trwałe podstawy rozwoju sił morskich. Co prawda 
brak było w tej dziedzinie rodzimych doświadczeń, ale starano się wykorzystać 
dorobek innych, a głównie byłych państw zaborczych do wypracowania własnych 
poglądów na organizację i zasady użycia floty wojennej. W opracowywanych kon
cepcjach starano się uwzględniać położenie, warunki i możliwości ekonomiczne 
Polski. Sprawą najważniejszą stało się tworzenie koncepcji i programów budowy 
oraz wykorzystania floty wojennej. Problematyka ta w każdym państwie tworzą
cym własną marynarkę wojenną, stanowiła ważny element polityczny i ekono
miczny.

Rozwój polskiej floty wojennej od początku został zdeterminowany koncepcją 
przewidywanych przeciwników tj. Niemiec i Rosji. Dlatego też twórcy Polskiej 
Marynarki Wojennej dążyli do wypracowania takich rozwiązań organizacyjnych, 
składu i zasad użycia sił morskich, które najbardziej odpowiadałyby formułowa
nym koncepcjom strategiczno-operacyjnym. Nie był to jednak proces łatwy z u- 
wagi na brak tradycji, a także dużych rozbieżności w sprawie wielkości i zadań sił 
morskich, a co za tym idzie - koncepcji ich rozwoju i użycia.

Po raz pierwszy opracowania zadań dla floty podjął się zastępca szefa Depar
tamentu dla Spraw Morskich płk mar. Jerzy Swirski w opracowanym w końcu 
lipca 1919 roku elaboracie pt. „Konieczność i możliwość stworzenia Polskiej Floty 
Wojennej”. Jego zdaniem flota wojenna jest potrzebna do wykonania następują
cych zadań:
„1) Obrona brzegów przed desantem nieprzyjacielskich wojsk i współdziałanie z 

własnymi wojskami przy wysadzaniu ich na nieprzyjacielski brzeg.
2) Obrona swoich portów od bombardowania i niszczenie nieprzyjacielskich 

portów.
3) Obrona polskich okrętów handlowych i niszczenie nieprzyjacielskiego handlu 

morskiego.
4) Obrona transportowców, przewożących wojska, amunicję i inne ładunki woj

skowe zatrzymywanie albo niszczenie nieprzyjacielskich transportowców.
5) Współdziałanie z wojskiem lądowym przy operacjach przybrzeżnych (akcja 

na skrzydłach frontu)”.1

' Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CA W), akta Gabinetu MSWojsk., sygn.1.300.1.38, Memoriał 
płk.mar. J.Swirskiego „Konieczność i możliwość stworzenia Polskiej Floty Wojennej” z 25.07. 
1919 r.
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Z przedstawionych zadań dla floty wynikały ogólne założenia operacyjne. 
Mogły one stanowić punkt wyjścia do opracowania szczegółowych planów użycia 
sił morskich zarówno w przypadku wojny z Niemcami, jak i z Rosją Sowiecką. 
Założenia te były słuszne, ale ze względu na ówczesną sytuację w Polsce były one 
trudne do realizacji.

We wrześniu 1919 roku szef Departamentu kontradmirał Kazimierz Porębski 
przedstawił „Memoriał w sprawie polityki polskiej na Bałtyku”, w którym pod
kreślał, że głównym celem tej polityki „... jest utrzymanie w naszym posiadaniu 
wybrzeża w czasie wojny oraz zapewnienie sobie wolnej żeglugi na morzu”.2 3 4 Za
danie to miało zostać osiągnięte przez własną flotę wojenną i floty sojusznicze, 
współdziałające na kierunku nadmorskim z frontem zachodnim, przecinając ko
munikację morską między Niemcami a Prusami Wschodnimi.

W dniu 1 listopada 1919 roku kontradmirał Porębski przedstawił kolejny me
moriał „O zadaniach i pracach Departamentu dla Spraw Morskich”, w którym 
rozwijał swoje wcześniejsze rozważania o zadaniach polskiej floty wojennej. 
Szczególnie akcentował ścisłą zależność pomiędzy niekorzystnym przebiegiem 
linii granicznej na zachodzie i północy, a zadaniami stawianym Marynarce Wojen
nej. Ponadto stwierdzał, że „... w razie wojny z Niemcami należy przewidzieć z 
jednej strony współdziałanie Niemiec z Rosją z drugiej zaś należy dążyć do zgru
powania sił polskich z nowo powstałymi państwami nadbałtyckimi Finlandią i 
Danią”/ Zatem zadania polskiej floty wojennej miały być następujące:
,,a) obrona naszego wybrzeża i niedopuszczenie do jego zajęcia przez Niemców, 

inaczej prawe skrzydło naszej armii zawisłoby w powietrzu;
b) uniemożliwienie przerzucania sił nieprzyjacielskich z Niemiec do Prus Ksią

żęcych, gdyż inaczej nie bylibyśmy w stanie oprzeć się ofensywie nieprzyja
cielskiej z dwóch stron przeciwległych;

c) utrzymanie łączności z naszymi neutralnymi sprzymierzeńcami i uniemożli
wienie przy poparciu morskich sił Ententy łączności pomiędzy Niemcami a 
Rosją”/
Przyjmując przedstawione wyżej ogólne założenia polskiej polityki obronnej 

na Bałtyku przystąpiono do opracowywania planów rozwoju floty wojennej i po
szukiwania sojuszników na morzu. Już pod koniec grudnia 1919 roku Wydział 
Organizacyjny DSM opracował dziesięcioletni plan rozbudowy Marynarki Wojen
nej.5 W jego uzasadnieniu podano następujące główne przyczyny, dla których Pol
ska musi posiadać silną i liczną flotę wojenną:
„1) konfiguracja naszych granic lądowych zmusza Polskę do zwracania w czasie 

wojny bacznej uwagi na Prusy Wschodnie i dążenie wszelkimi siłami do uda
remnienia Niemcom możliwości przerzucania wojsk morzem do tej prowincji;

2) polskie oddziaływanie polityczne na państwa bałtyckie, które posiadają roz
winięte wybrzeże morskie, lecz nie posiadają środków do stworzenia floty 
wojennej neutralizującej potencjał floty rosyjskiej;

2 CA W, akta Kierownictwa Marynarki Wojennej (dalej KMW), sygn.1.300.21,125, „Memoriał w 
sprawie polityki polskiej na Bałtyku" z września 1919 r.

3 CAW, akta KMW, sygn. 1.300.21.42, Memoriał „O zadaniach i pracach Departamentu dla Spraw 
Morskich " z 1.11.1919 r.

4 Tamże.
5 Zob. M.Kułakowski, Koncepcje budowy floty wojennej w Polsce w latach 1918-1921, „ Wojskowy 

Przegląd Historyczny 1986”, nr 3, s. 129-140; St.Ordon, Polska Marynarka Wojenna 1918-1939. 
Problemy prawne i ekonomiczne, Gdynia 1966, s.55-57.
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3) Marynarka Wojenna jako jedyna z wszystkich rodzajów sił zbrojnych dyspo
nuje możliwością obrony wybrzeża i portów morskich”.
Celem działań Polskiej Marynarki Wojennej miało być zablokowanie nieprzy

jacielskiej floty w portach bałtyckich oraz jej rozgromienie przy próbach prze
rwania blokady.

Zadania polskiej floty wojennej na wypadek wojny przedstawione w powyż
szym dokumencie zostały realistycznie ocenione przez Sztab Generalny NDWP, 
który w przesłanym piśmie w dniu 12 lutego 1920 roku do DSM stwierdzał, że „... 
Polska nie będzie mogła podjąć bez pomocy z zewnątrz, ani wojny przeciwko 
Niemcom i Rosji, występujących wspólnie, ani też przeciwko Niemcom samym. 
Takie ewentualności wojenne możliwe są do pomyślenia tylko o ile Polska wystę
powałaby wspólnie z państwami dzisiejszej Ententy”.

Zdaniem Sztabu Generalnego zadania dla polskiej floty wojennej były nastę
pujące:
„1) obrona naszego wybrzeża;

2) uniemożliwienie łączności między Niemcami a Prusami Wschodnimi i Rosją;
3) uzyskanie przewagi morskiej na Morzu Bałtyckim;
4) utrzymanie łączności ze światem zewnętrznym”.

Natężenie w tym czasie walk na froncie polsko-rosyjskim nie sprzyjało proce
sowi rozwoju Marynarki Wojennej. Dopiero zakończenie wojny i podpisanie 19 
lutego 1921 roku w Paryżu polsko-francuskiego traktatu sojuszniczego, do którego 
dołączono w dwa dni później tajną konwencję wojskową zobowiązującą obie stro
ny do udzielenia sobie pomocy w wypadku bezpośredniej agresji z terytorium 
niemieckiego, spowodowało również ponowne zainteresowanie się problematyką 
rozwoju polskiej floty wojennej. Dodatkowo wpływał na to fakt, że Francja zo
bowiązała się także do udzielenia pomocy Polsce w razie zagrożenia ze strony 
Rosji Radzieckiej. W obu przypadkach Francja miała angażować się m.in. do 
działań na morzu, a zwłaszcza do zabezpieczenia bezpieczeństwa morskich linii 
komunikacyjnych.6 7 8 9 Jednak ustalenia te nie zmieniły nastawienia Józefa Piłsud
skiego do Marynarki Wojennej, która w jego wizji rozbudowy wojska miała od
grywać 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 realizację zadań szkoleniowych, a 
rozbudowę floty morskiej odłożono na później.

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 Mi
nistrów z 3 kwietnia 1922 roku stwarzało ponadto postawę do rozbudowy mary
narki, 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”.10

Powyższe zarządzenie stało się impulsem do działań Kierownictwa Marynarki 
Wojennej na rzecz tworzenia własnej doktryny morskiej. Za podstawę studiów 

6 CA W, akta KMW, sygn.1.300.21.18, Plan DSM dotyczący rozwoju Marynarki Wojennej w latach 
1920-1929.

7 CAW, akta Oddziału I NDWP, sygn.301.7.46, Pismo NDWP do DSM z 12.02.1920 r. dotyczące 
utworzenia i rozbudowy floty morskiej w latach 1920-1929.

8 Tamże.
9 J.Ciałowicz, Polsko-francuski sojusz-wojskowy 1921-1939, Warszawa 1970, s.91-92.
10 Dziennik Ustaw RP, 1922, r 30, poz.243.
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przyjęto istniejące na Zachodzie doktryny morskie, które najbardziej odpowiadały 
poglądom nowego od 1925 roku szefa KM W kmdra Jerzego Swirskiego. Najwięk
szą popularnością cieszyła się doktryna Mahana, a następnie Colomba i Carbetta." 
Istotne były również wpływy oficerów francuskiej misji wojskowej oraz doświad
czenia wojny na morzu w latach 1914-1918. Jednak znaczny wpływ na tworzenie 
polskiej doktryny morskiej miał Józef Piłsudski, który dostrzegał, że usytuowanie 
wybrzeża polskiego pod względem strategicznym jest bardzo złe i dlatego istnieje 
realna szansa odcięcia go od reszty kraju?' 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 97,5% granic kraju stanowiła granica lądowa. Mimo tych uwarunkowań KMW 
popularyzowało doktryny wielkich marynarek, które usiłowano dostosowywać do 
warunków polskich.

Istotny wpływ na kształtowanie się poglądów Kierownictwa Marynarki Wo
jennej na temat rozwoju i zadań sił morskich miała sytuacja polityczna i gospodar
cza kraju. I tak majowa wizyta francuskiego marszałka Ferdynanda Focha w War
szawie w 1923 roku oraz wspólne konsultacje na temat planów operacyjnych i 
kierunków działań w przypadku wojny, zainspirowały ówczesnego szefa KMW 
wiceadmirała Porębskiego do opracowania nowej wersji programu rozbudowy 
floty. Jego zdaniem 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 miej
sca przeładunku, zyskiwało na znaczeniu. Istotne też było niedopuszczenie do za
jęcia Gdańska oraz uniemożliwienie swobodnej komunikacji Niemiec z Prusami 
Wschodnimi. Ponadto przewidywał czynne zaangażowani się floty francuskiej w 
obronę komunikacji morskich na Bałtyku i to zarówno w wypadku wojny z Niem
cami, jak i z Rosją Radziecką.11 12 13 Pogląd ten podzielał w pełni gen. Władysław Si
korski, pełniący od stycznia 1924 roku obowiązki ministra spraw wojskowych. 
Jednak kiedy podczas toczących się w maju 1924 roku rozmów paryskich między 
sztabami polskimi i francuskimi okazało się, że strona francuska jest niechętna 
udzielenia Polsce skutecznej pomocy na Bałtyku w czasie jej konfliktu z którym
kolwiek sąsiadem, wówczas przystąpiono do opracowywania własnych planów 
operacyjnych. Nadal jednak liczono na pomoc Francji w rozbudowie polskiej floty 
wojennej.

Poprawa sytuacji ekonomicznej kraju oraz presja Francji żądającej wykonania 
postanowień konwencji wojskowej z 1921 roku zainspirowały Kierownictwo Ma
rynarki Wojennej do opracowania w końcu 1924 roku nowego programu rozbu
dowy floty wojennej, rozłożonego na 12 lat. Przewidywał on budowę 2 krążowni
ków, 6 kontrtorpedowców, 12 torpedowców oraz 12 okrętów podwodnych.14 W 
następstwie poważnej redukcji zamierzeń powstał kolejny program, zwany 
„małym programem rozbudowy floty wojennej” obejmujący lata 1925-1928. 
Przewidywał on zakup 9 okrętów podwodnych, zdeklasowanego krążownika fran
cuskiego „Desaix” z przeznaczeniem na bazę dla okrętów podwodnych, doku o 
wyporności 3000 ton dla potrzeb floty polskiej i francuskiej, a ponadto zgroma
dzenie zapasu mobilizacyjnego sprzętu i uzbrojenia dla marynarki francuskiej oraz 
zapasu min dla obrony Zatoki Gdańskiej.15 Uzasadniając ten program, KMW 

11 Zob. L.Wyszczelewski, Polska myśl wojskowa 1914-1939, Warszawa 1988.
12 M.Kułakowski, Marynarka Wojenna Polski Odrodzonej, Toronto 1988, t.l, s.260.
Ij P.Stawecki, Polityka wojskowa Polski 1921-1926, Warszawa 1981, s.91-92.
14 B.Krzywice, Jak należy traktować w Polsce sprawy marynarki wojennej, Wilno 1929, s.49.
15 CAW, akta KMW, sygn.1.300.21.443, Program rozbudowy Floty na lata 1925-1928.
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stwierdzało: „Plan ma na celu utworzenie na Bałtyku oddziału łodzi podwodnych, 
które by w wypadu wojny z Niemcami lub Niemcami i Rosją mogły zagrozić ko
munikacjom morskim Niemiec z Prusami Wschodnimi, względnie z Rosją i vice 
versa. Jest on ułożony, przyjmując, że w wypadku wojny z Niemcami lub Niem
cami i Rosją przeciwnik zajmie nasze wybrzeże”.16 17

Przyjęta doktryna działań wojennych na morzu była odmienna od wcześniej 
obowiązującej. Zrezygnowała ona z koncepcji blokowania floty nieprzyjaciela w 
jego portach oraz dopuszczała ewentualność czasowego zajęcia polskiego wybrze
ża. Tym razem działania polskiej floty ograniczone miało być jedynie do działań 
okrętów podwodnych.

Na początku 1925 roku zapadła decyzja rządu o przystąpieniu do realizacji 
„małego programu morskiego”. Podjęcie tej decyzji nie oznaczało wcale, iż na
stąpiło pełne skrystalizowanie koncepcji rozwojowych Marynarki Wojennej, gdyż 
ciągle jeszcze zmieniano i modyfikowano zasady prowadzenia działań wojennych 
na morzu. Nadal toczyły się dyskusje i spory w tym wśród najwyższych władz 
państwowych i wojskowych. Wymownym tego przykładem jest opublikowany 
przez nowego ministra spraw wojskowych gen. Lucjana Żeligowskiego w dniu 27 
grudnia 1925 roku „Memoriał w sprawie obrony Rzeczypospolitej na wypadek 
wojny”. W rozdziale „Operacje na morzu i rzekach” minister spraw wojskowych 
podzielał stanowisko Kierownictwa Marynarki Wojennej, że flota polska w razie 
przyszłej wojny będzie mogła liczyć tylko na własne siły. Ponadto generał Żeli
gowski ustalił zadania dla polskiej floty wojennej, które były nierealne i pozba
wione wszelkiej podstawy, gdyż uważał, że polskie okręty mogą po kolei pokonać 
floty niemiecką i radziecką.

Oceniając kształtowanie się w latach 1919-1926 polskich założeń doktrynal
nych dotyczących zasad rozwojowych i wykorzystania w wojnie Marynarki Wo
jennej należy podkreślić brak przyjęcia jednolitych poglądów. Zarówno Kierow
nictwo Marynarki Wojennej, Ministerstwo Spraw Wojskowych, jak i Sztab Gene
ralny nie posiadały spójnego programu rozbudowy i użycia polskiej floty wojen
nej. Kierownictwo Marynarki Wojennej opracowując różne warianty rozwoju 
floty nie zawsze uwzględniało realne możliwości finansowe państwa. Upominało 
się jednak o traktowanie Marynarki Wojennej jako rodzaju sił zbrojnych, który 
odgrywałby znaczną rolę na wypadek wojny. Mimo to kierownictwo wojskowe 
opowiadało się za rozbudową lądowych sił zbrojnych, pomniejszając rolę i zna
czenie Marynarki Wojennej. Stąd też ograniczano ją pod względem ilościowym 
poprzez zakup jedynie niewielkiej ilości małych okrętów, których zadaniem była
by nie tyle obrona wybrzeża, co jego obserwacja i odnowa. W doktrynie wojennej 
państwa Marynarka Wojenna miała odgrywać jedynie rolę pomocniczego rodzaju 
wojsk. Plan obrony kraju nie uwzględniał działań floty morskiej, jako środka walki 
na morzu. W omawianym okresie Sztab Generalny bardziej preferował rozbudowę 
flotylli rzecznej jako tej siły, która efektywniej mogłaby wspierać działanie wojsk 
lądowych.

Po majowym zamachu stanu nastąpiła stagnacja w rozbudowie i zadaniach 
floty wojennej, która miała swe źródła zarówno w trudnościach finansowych, jak i 
w postawie obozu rządzącego. Piłsudski nie podzielał stanowiska Kierownictwa 
Marynarki Wojennej, zawartego w studium o działaniach polskiej floty wojennej 
podczas wojny, które przedstawiono mu w dniu 31 stycznia 1927 roku. Składało 
się ono z dwóch części, z których pierwsza obejmowała wypadek wojny z Niem
cami, druga zaś na wypadek wojny ze Związkiem Radzieckim. Wykonanie przez

16 Tamże.
17 M. Kułakowski, op.cit., s.309.

32



polską flotę zaleceń postawionych przez Piłsudskiego w przypadku wojny z Niem
cami, tj. powstrzymania wszelkiego ruchu nieprzyjaciela w Zatoce Gdańskiej 
miało nikłe szanse realizacji, gdyż zdaniem autorów powyższego studium kmdra 
Jerzego Swirskiego i kmdra Józefa Unruga wymagałoby wykonania następujących 
przedsięwzięć:
„a) wystawienia pól minowych w wejściu do Zatoki Gdańskiej (szerokość wejścia 

20-58 mil) i obrony tych pól, by nie zostały usunięte;
b) przeciwstawienie się morskim nieprzyjaciela po ewentualnym usunięciu pól;
c) stałego patrolowania naszej floty celem wykonania a) i b), zablokowania wej

ścia do portu gdańskiego przez zatopienie w tym wejściu odpowiednich obiek
tów (kryp, statków, itp.)”.  1819
W przypadku zaś wojny ze Związkiem Radzieckim marszałek Piłsudski suge

rował ograniczenie działalności sił polskich pod względem teatru operacji do Za
toki Gdańskiej, a pod względem celu operacji do przerywania komunikacji mor
skiej z Wolnym Miastem Gdańskiem. Autorzy tego studium nie podzielali poglą
dów marszałka, odnośnie ograniczenia działalności floty tylko do Zatoki Gdań
skiej, gdyż w ten sposób nie zostaną wykorzystane właściwości bojowe budowa
nych we Francji okrętów.

Opracowanie kmdra Swirskiego i kmdra Unruga potwierdzało fakt, że bez 
realnej pomocy sojuszników na morzu w przypadku wojny z Niemcami polska 
flota wojenna zostanie bardzo szybko zniszczona, albo wcześniej najwartościow
sze okręty zostaną wycofane z Bałtyku. Do chwili wyczerpania amunicji i paliwa 
będą działać natomiast okręty podwodne, które potem będą próbowały przedzierać 
się do sojuszniczej Francji lub wejdą do portu jednego z krajów neutralnych. Takie 
rozwiązanie przyjęto podczas wojny obronnej z Niemcami. Jedynie państwem do 
którego przedzierały się polskie okręty była Wielka Brytania a nie Francja. Sto
sunkowo lepiej rysowały się możliwości działania sił morskich w przypadku woj
ny ze Związkiem Radzieckim, lecz końcowy wynik byłby taki sam, jak w razie 
wojny z Niemcami.

Kierownictwo Marynarki Wojennej, mimo niechętnej postawy Piłsudskiego, 
nie zrezygnowało z prób zainteresowania go sprawą rozwoju silnej floty wojennej. 
W związku z tym 4 lipca 1927 roku kmdr Swirski przedstawił „Memoriał w spra
wie konieczności przystąpienia do budowy dalszych 6 łodzi podwodnych’, w któ
rym podkreślał, że jednostki tej klasy samą swoją obecnością wywierają odpo
wiedni wpływ na przebieg operacji morskich, zaś możliwość kilkutygodniowego 
przebywania poza bazą oraz słaba wykrywalność ich obecności, nawet przez sto
sunkowo duże siły nieprzyjacielskie, ponosi ich wartość bojową. Zdaniem szefa 
KMW, wyposażenie floty w zespół taktyczny 9 okrętów podwodnych stanowiło 
gwarancję jednoczesnych dłuższych operacji: 
„1) w Zatoce Fińskiej;
2) w zachodniej części Bałtyku;
3) w pobliżu naszej bazy, tj. na drogach komunikacyjnych Rosja - Niemcy - Pru

sy Wschodnie”. 9
Swirski wskazywał również na ujemne skutki zbytniego rozciągania w czasie 

realizacji całego programu. W związku z tym w końcu sierpnia 1927 roku w mel
dunku do Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych stwierdził, że sytuacja” ... wyma
ga zakończenia całego programu budowy podwodnych łodzi (9 łodzi), w jak naj

18 CA W, akta GISZ, sygn.302.1933, „Studium działania polskiej floty wojennej podczas wojny" z 
31.01.1927 r.

19 CAW, akta GISZ, sygn.302.1.9, „Memoriał w sprawie konieczności przystąpienia do budowy 
dalszych 6 łodzi podwodnych ” z 4.07.1927 r.
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krótszym czasie, gdyż mniejsza ilość łodzi jest niedostateczna, a odkładanie budo
wy na dalsze lata spowoduje to, że gdy wejdą w linie ostatnie łodzie, to pierwsze 
będą już stare i mniej wartościowe”.’

W 1928 roku okazało się, że realizacja zamierzeń szefa KMW zawartych w 
„małym programie” jest pozbawiona szans. Potwierdzały to „Wytyczne do badania 
zagadnień specjalnych” z 5 czerwca 1928 roku; opracowane osobiście przez Pił
sudskiego, w których znalazło się następujące stwierdzenie: „Gdy mamy do czy
nienia z państwem o skromnym budżecie i o ludności tak z morzem nie obytej, jak 
Polska, to jakiekolwiek przypuszczenie o szybkości rozbudowy floty i zwiększenia 
jej celów poza skromną lecz nadzwyczaj cenną prawdę o obronie niewielkiego 
wybrzeża morza, które posiadamy, sięgnąć trudno”.21 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 chciał wykorzystać przy przedstawianiu postulatów 
KMW na rok budżetowy 1929/1930 były przygotowania do konferencji rozbroje
niowej w Genewie. W przypadku Polski nie można było mówić o rozbrojeniu, ale 
o dozbrojeniu, tak na lądzie, jak i na morzu. Działania te zbiegały się z rezolucjami 
Ligi Morskiej i Kolonialnej przyjętymi na walnym zjeździe delegatów w Gdyni 26 
października 1930 roku, spowodowały powstanie nowych projektów dotyczących 
zbudowania dużej floty pełnego morza.

Problematyką rozwoju i zadań Marynarki Wojennej zajmowali się również 
inspektorowie armii. I tak gen. Juliusz Rommel podczas inspekcji floty na począt
ku października 1929 roku opracował zadania dla sił morskich, których główna 
baza miała znajdować się na Helu, skąd okręty wychodziłyby na akcje bojowe. Za 
podstawowe metody walki uważał on: stawianie pól minowych, działalność łodzi 
podwodnych i lotnictwa morskiego.” Jednak największym znawcą problematyki 
morskiej był gen. Józef Rybak, który określił zadania dla polskiej floty wojennej w 
opracowanym 14 marca 1930 roku studium pt. „Jaka flota wojenna jest nam po
trzebna do opanowania Zatoki Gdańskiej i obrony jej wód”. Wskazywał on na 
korzystne warunki do wojny minowej w Zatoce Gdańskiej, a także podkreślał, że 
odpowiednie zabezpieczenie bazy floty zapewni jej odpowiednie warunki do 
działalności operacyjnej na morzu: Łączył on rozbudowę floty wojennej z rozbu
dową obrony lądowej i morskiej Gdyni oraz Helu.

Od początku lat trzydziestych rozpoczęto przygotowania do stworzenia moż
liwości korzystania przez flotę polską z portu wojennego znajdującego się poza 
obszarem Zatoki Gdańskiej. Problem ten nabierał szczególnego znaczenia wraz ze 
wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa Polski. Taka dodatkowa baza miała zapew
nić większą swobodę działania polskiej floty w wypadku wojny.

W związku z kłopotami jakich przysparzał Polsce Gdańsk już w latach dwu
dziestych opracowano odpowiednie plany interwencji armii polskiej w tym mie
ście. W planach tych wiele miejsca poświęcono omówieniu roli floty wojennej w 
akcji zajęcia i utrzymania miasta. Zagadnieniem tym zajmował się inspektor armii

" CA W, akta GISZ, sygn.302.4.1933, „Memoriał do Generalnego Inspektora Sil Zbrojnych w 
sprawie zwiększenia budżetu marynarki wojennej" z 24.08.1927 r.

21 CA W, akta GISZ, sygn.302.4.1934, Wytyczne badania zagadnień specjalnych z 5.06.1928 r.
22 CAW, akta GISZ, sygn.302.4.434, Sprawozdanie z inspekcji Floty gen. L.Rómla z 10.10.1929 r.
23 CAW, akta GISZ, sygn.304.2.1934, Studium gen. J.Rybaka „Jaka flota wojenna jest nam potrzeb

na do opanowania Zatoki Gdańskiej i obrony jej wód" z 14.03.1930 r. 
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gen. L. Berbecki, który twierdził, że „... Główna pomoc marynarki ograniczałaby 
się do działania ogniem naszej artylerii i ckm na korzyść działań lądowych”.'4

W dniu 12 maja 1930 roku szef Kierownictwa Marynarki Wojennej, widząc iż 
dotychczasowe zabiegi o rozpoczęcie większej rozbudowy nie przynoszą spodzie
wanych rezultatów, wystosował pismo do Piłsudskiego, w którym proponował 
zwołanie narady w sprawie Marynarki Wojennej. Na konferencji tej należy się 
zająć zasadniczymi wytycznymi określającymi istnienie i rozwój sił morskich. 
Akcentował realne traktowanie spraw marynarki, gdyż:
,,a) Nie są ustalone operacyjne zadania marynarki;
b) Nie jest ustalone, czy i w jakim kierunku ma się marynarka wojenna rozwijać 

(jednostki pływające, lotnictwo morskie, baza i uzbrojenie wybrzeża);
c) Nie jest ustalona niezależność marynarki wojennej od organów, które na nią 

nie powinny mieć żadnego wpływu i stan ten, którego zgubne konsekwencje, 
zarówno pod względem obrony Państwa jak i pod względem finansowym są 
jasne, trwa wciąż bez realnych widoków naprawy, chociaż powyższe zagad
nienia są w marynarce wojennej i skrystalizowane oraz były przedmiotem 
długich dyskusji i korespondencji poza Marynarką Wojenną”.' 
Przedstawione przez Swirskiego problemy były niezwykle ważne dla sił mor

skich, gdyż Kierownictwo Marynarki Wojennej posiadając okręty wojenne musia- 
ło postawić im zadania do wykonania. Zatem ustalenie zadań operacyjnych dla 
polskiej floty wojennej było ważnym czynnikiem tworzonej doktryny morskiej. 
Lecz na jej kształt miały wpływ czynniki niezależne od ustaleń władz marynarki.

W dniu 26 października 1933 roku kontradmirał J. Swirski wydał zasadniczy 
rozkaz operacyjny dla floty wojennej, który miał ścisły związek z opracowaniem 
nowego planu mobilizacyjnego. Uznano w nim, że w wypadku wojny z Niemcami 
wybrzeże zostanie odcięte i stanie się samodzielnym rejonem operacyjnym. W 
związku z tym działalność operacyjna polskiej floty byłaby bardzo ograniczona lub 
nawet sparaliżowana. Główny akcent w rozkazie operacyjnym położono na wojnę 
z Niemcami, a nie ze Związkiem Radzieckim.24 25 26

Analizując spory i dyskusje toczące się w latach 1926-1935 w najwyższych 
organach wojskowych, a nawet państwowych, należy stwierdzić, że nie wypraco
wano jednolitej spójnej doktryny wojennej odnoszącej się zarówno do kierunków 
rozwoju Marynarki Wojennej, jak i zasad jej użycia w przyszłej wojnie. Marynar
ka Wojenna traktowana była jako niewielki element wspierający operację lądową, 
którym wyznaczono zadanie realizowania zadań strategicznych. W związku z tym 
na rozwój sił morskich przeznaczano z budżetu MSWojsk. bardzo skromne środki 
finansowe, które absolutnie nie wystarczały na realizację ambitnych planów po
wstających w komórkach planistycznych Kierownictwa Marynarki Wojennej.

Poprawa sytuacji gospodarczej Polski w połowie lat trzydziestych i wzrastają
ce zagrożenie jej niepodległości przyśpieszyły decyzję o modernizacji i rozbudo
wie Wojska Polskiego, w tym i Marynarki Wojennej. Opracowano 6-letni program 
rozwoju Marynarki Wojennej na lata 1936-1942 i jednocześnie ustalono zadania 
dla mającej się znacznie rozbudować floty wojennej. W związku z tym powstało 
wicie dokumentów, w których coraz częściej postulowano stworzenie odpowied
nich baz dla działalności floty, a także zorganizowania morskiej i lądowej obrony 

24 CAW, akta GISZ, sygn.302.4.302, Studium gen. L.Berbeckiego o interwencji armii polskiej w 
Gdańsku z 15.12.1930 r., \A.Teczka Gdańsk.

25 CAW, akta GISZ, sygn.302.4.1934, Pismo szefa KMWnt. "Zwołania narady w sprawie Marynarki 
Wojennej" z 12.05.1930 r.

26 CAW, akta GISZ, sygn.302.4.1942, Rozkaz operacyjny dla floty wojennej szefa KMW nr 614/Mob. 
z 26.10.1933 r.
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wybrzeża. Najbardziej reprezentatywny z nich był rozkaz szefa KMW z 30 marca 
1936 roku poświęcony zadaniom flot wojennych podczas wojny. Pisano w nim 
m.in., że „Flota wojenna ma podczas wojny dwie zasadnicze racje istnienia: 
I Wspomaganie wojska przez:

a. Umożliwienie dowozu drogą morską sprzętu wojennego i materiałów nie
zbędnych dla przemysłu wojennego.

b. Niszczenie morskich komunikacji nieprzyjaciela, mających bezpośredni 
wpływ na przebieg operacji.

c. Ewentualne współdziałanie z operacjami wojska przeciwko terytorium nie
przyjaciela, albo w obronie własnego terytorium.

II Praca bezpośrednio na korzyść całego państwa przez:
a. Umożliwienie dowozu drogą morską materiałów niezbędnych dla życia ludno

ści (tak własnymi statkami, jak neutralnymi).
b. Umożliwienie wywozu drogą morską, czyli ułatwienie zdobywania pieniędzy 

na potrzeby państwa.
c. Uniemożliwienie morskich przewozów nieprzyjaciela.
d. Obronę ważnych dla kraju punktów nadmorskich, nie będących portami han

dlowymi.
e. Wywieranie nacisku na państwa neutralne”.27

W ostatecznym wyniku planowanie operacyjne w przededniu wybuchu wojny 
przedstawiało się następująco:
1) Plan zaminowania Zatoki Gdańskiej. Kryptonim operacji „Rurka”.
2) Plan działania okrętów podwodnych wokół Helu. Kryptonim operacji 

„Worek”.
3) Plan działania okrętów podwodnych na liniach komunikacyjnych nieprzyjacie

la.
4) Plan odejścia niszczycieli „Błyskawica”, „Grom” i „Burza” do Wielkiej Bry

tanii. Kryptonim operacji „Peking”.
Dokonując przeglądu ustaleń doktrynalnych lat 1935-1939 odnoszących się do 

Marynarki Wojennej dostrzegać należy dość istotną ewolucję dokonaną w porów
naniu do lat 1926-1935. Obroniona została samodzielność organizacyjna i bojowa 
Marynarki Wojennej, nie zrealizowane zostały zamiary ograniczenia jej roli jako 
czynnika pomocniczego zdolnego wspierać wojska lądowe.

Polska doktryna wojenna odnosząca się do Marynarki Wojennej nie była wol
na od niekonsekwencji i uproszczeń. Do września 1939 r. praktycznie nie wypra
cowano jednolitej, spójnej koncepcji wykorzystania zarówno floty wojennej, jak i 
flotylli rzecznej. Nie do końca poskromiono też, co pewien czas odżywających, 
aspiracji do posiadania wielkiej morskiej floty wojennej. W praktyce kiedy można 
było wydzielić na rozwój floty niewielki procent kwot przeznaczonych na moder
nizację Wojska Polskiego okazało się, że nie ma jednomyślności co do ich wyko
rzystania. Stąd projekty kompromisowe od budowy dużych okrętów oceanicznych 
(okręty podwodne) do inwestowania w flotyllę rzeczną, która w wojnie z Niem
cami odegrać miała mało istotną rolę. W sytuacji, gdy od jesieni 1938 r. rząd pol
ski nie mógł mieć złudzeń, że przyjdzie mu stawić opór niemieckiej agresji nadal 
kontynuowano rozbudowę flotylli pińskiej co było nielogiczne i absorbujące, ka
dry, uzbrojenie i sprzęt oraz środki finansowe, których brakowało na rozbudowę 
lądowej obrony wybrzeża. Wojna obronna Polski prowadzona we wrześniu 1939 r. 
udowodniła błędność kierunków rozwoju i zadań operacyjnych polskiej floty wo
jennej. Główną uwagę zarówno Kierownictwo Marynarki Wojennej jak i Sztab 

27 CA W, akta GISZ, sygn.302.4.1942, Opracowanie KMW nt. „Zadania flot wojennych podczas 
•wojny" z 30.03.1936 .
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Główny przywiązywały do rozbudowy jednostek pływających po macoszemu 
traktując lądową obronę wybrzeża. Do tego wśród jednostek pływających prefe
rowano okręty duże (niszczyciele, okręty podwodne), które miały niewielkie szan
se w konfrontacji z Kriegsmarine znacznie liczniejszą i do tego blokującą wyjście 
z Morza Bałtyckiego.
Beznadziejne położenie w jakim znalazłaby się większość polskich okrętów na
wodnych dostrzeżono tuż przed niemiecką agresją i dlatego tuż przed wybuchem 
wojny wysłano do portów brytyjskich dywizjon niszczycieli (okręty nowoczesne, 
na których wybudowanie przeznaczono znaczne sumy pieniężne niespożytkowane 
dla innych celów obronnych). Nieudolne decyzje podejmowane przez Dowództwo 
Floty ograniczyło także możliwości bojowe okrętów podwodnych oraz innych 
jednostek pływających przez co flota polska już 3 września 1939 r. przestała od
grywać rolę czynnika operacyjnego.

Położenie geopolityczne Polski, szczególnie trudne w rejonie dostępu do wy
brzeża Morza Bałtyckiego, z góry ograniczało możliwości bojowe polskiej floty 
wojennej. Stąd jako błędne ocenić należy aspiracje niektórych czynników poli
tycznych jak i wojskowych (zwłaszcza Kierownictwo Marynarki Wojennej) do 
posiadania przez Polskę silnej i licznej floty wojennej.
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kpt. SG mgr Ireneusz BIENIECKI

CHARAKTERYSTYKA PERSONELU FLOTYLLI 
RZECZNEJ MARYNARKI WOJENNEJ W PIŃSKU

W LATACH 1919-1939
(Problemy obsady etatowej pododdziałów i jednostek pływających)

A. Korpus oficerski
W pierwszych miesiącach tworzenia Polskiej Marynarki Wojennej, pomimo 

napływu znacznej ilości kadry, odczuwano braki oficerów z odpowiednimi kwali
fikacjami. Dlatego też od momentu powstania nowej formacji Departament dla 
Spraw Morskich (DSM) przywiązywał duże znaczenie do uregulowania proble
mów personalnych. Już pierwszy plan rozbudowy kadr Marynarki Wojennej uj
mował potrzeby jednostek rzecznych.1 2

DSM podjął również decyzję o przyjmowaniu do tej formacji oficerów bez 
specjalistycznego przygotowania, dzięki czemu stworzono pewną nadwyżkę 
(rezerwę) w tym korpusie. Ponieważ oficerowie ci bardziej nadawali się do służby 
w jednostkach lądowych, utworzono z nich tzw. korpus rzeczno-brzegowy.

Z chwilą zakończenia działań wojennych do Polskiej Marynarki Wojennej 
zaczęli się zgłaszać oficerowie z marynarek wojennych innych państw - Rosji, 
Niemiec i Austro-Węgier. Sytuacja kadrowa w tej formacji uległa dalszej popra
wie z momentem uruchomienia własnej uczelni kształcącej kadrę oficerską - 
Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej (OSMW) w Toruniu.

Jednocześnie zaczęto rozpatrywać możliwość stopniowej likwidacji korpusu 
rzeczno-brzegowego, a oficerów z tą specjalnością zamierzano przenieść do kor
pusu morskiego, technicznego lub rezerwy. W połowie 1922 roku w korpusie 
rzeczno-brzegowym MW służyło ogółem 51 osób (12 kpt., 17 por., 22 ppor.).

Jednak sprawa przenoszenia do korpusu morskiego czy technicznego była 
uwarunkowana wcześniejszym ukończeniem przeszkolenia w OSMW. Oficerowie 
z korpusu rzeczno-brzegowego posiadający wyższe wykształcenie, którzy nie 
zgłosili się do przekwalifikowania mieli obowiązek do 1926 roku złożenia egzami
nów jako eksterniści z zakresu wiedzy nauczanej w OSMW. Całkowity likwidację 
korpusu rzeczno-brzegowego zamierzano przeprowadzić do 1926 roku."

W dniu 20.03.1921 roku rozpoczęły działalność Tymczasowe Kursy Instruk
torskie (TKI) dla oficerów MW, a w 1922 roku przeszkolenie w Toruniu ukończyli 
pierwsi oficerowie (18), których 1.10.1922 roku przydzielono do jednostek MW w 
tym również do dowództwa Flotylli Pińskiej i Wiślanej.3

1 CAW, Akta KMW, t.285, Zestawienie planowanego rozwoju personelu MW z lat dwudziestych.
2 CAAN. Rozkazy KMW, Rozkaz nr 100 z 28.06.1922 r.
3 CAW, Rozkazy KMW, Rozkaz nr 149 z 5.05.1922 r.
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W końcu listopada 1922 roku na stanowisko dowódcy Flotylli Pińskiej za
twierdzono kpt. mar. Mariana Wolbeka, natomiast na dowódcę Flotylli Wiślanej 
kmdra por. Władysława Blinstruba. Jednocześnie kmdr Otton Metzger został in
spektorem flotylli rzecznych.4

W następnym roku (1923), grupa 26 oficerów korpusu rzeczno-brzegowego, 
których zamierzano przekwalifikować do korpusu oficerów morskich otrzymała 
polecenie ukończenia przeszkolenia w OSMW w Toruniu.

Flotylle rzeczne w tym czasie nadal posiadały znaczne braki kadry. W kam
panii czynnej w 1924 roku dowództwo Flotylli Pińskiej (na lądzie) miało zapew
nioną obsadę tylko w 89% z czego 1/4 stanowił personel cywilny (22%). Nato
miast personel jednostek pływających w Pińsku był ukompletowany w stopniu 
jeszcze mniejszym bo wynoszącym zaledwie ponad 50%.5

Rozkazem szefa KMW z 14.09.1924 roku na dowódcę Flotylli Pińskiej wy
znaczono kmdra por. W. Blinsruba (dotychczasowego dowódcę Flotylli Wiślanej), 
natomiast dowódca Flotylli Pińskiej - kpt mar. M. Wolbek przyjął obowiązki szefa 
sztabu dowództwa floty.6

W połowie lat dwudziestych we Flotylli Pińskiej służyło w poszczególnych 
grupach osobowych (oficerów, chorążych i urzędników cywilnych) ok. 11% całe
go personelu Marynarki Wojennej zimą i ok. 13% latem. We Flotylli Wiślanej 
wskaźniki te były jeszcze mniejsze.

Tabela nr 1. Personel etatowy Flotylli Pińskiej i Wiślanej na tle personelu (całej) 
Marynarki Wojnnej w okresie zimowym 1924/1925 oraz latem 
1925 r.

Źródło: CA W, Akta KMW, t.289, Obsada jednostek MW w latach 1924-1925, s. 1-36.

Jedno- 
tka

MW

Obsada etatowa MW

Zimą 1924/1925 Latem 1925

Ofice
rów

Chorą
żych

Urzęd
ników 
cyw.

Razem Ofice
rów

Chorą
żych

Urzęd
ników 
cyw.

Razem

Flotylla 
Pińska

20 3 4 27 29 3 2 34

Flotylla 
Wiślana

19 1 2 22 25 1 - 26

MW 
ogółem

224 18 10 252 236 18 4 258

W drugiej połowie lat dwudziestych przewidywano, że sytuacja w poszcze
gólnych grupach osobowych oficerów Marynarki Wojennej zostanie uregulowana:

4 CAW, Rozkazy KMW, Rożka: nr 172 z 5.12.1922 r.
5 CAW, Akta KMW, t.270, Obsada personalna Flotylli Pińskiej w 1924 r.
6 CAW, Rozkazy KMW, Rozkaz dzienny szefa KMW nr 69 z 14.09.1924 r.
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W programie Marynarki Wojennej jest unifikacja korpusów osobowych, 
których obecnie posiada aż trzy: morski, techniczny i rzeczno-brzegowy. Ten o- 
statni składa się przeważnie z oficerów znających się mało na nawigacji 
(przemianowani urzędnicy wojskowi, byli oficerowie różnych broni) i pełni funk
cje administracyjne. Gdy więc Flotylla posiada doskonały korpus oficerski morski 
i techniczny w przyszłości otrzyma personel nie znający się na swych funk
cjach...”7

Jednak inspekcjonujący Flotyllę Pińską w 1926 roku gen. bryg. M. Trojanow
ski (dowódca OK nr IX) stwierdził w obsadzie etatowej pododdziałów tej jed
nostki nadal stan niewłaściwy:
„... Etaty we Flotylli nie są w pełni wykorzystane. Szczególnie wielki braki w sto
sunku do obowiązujących etatów wykazuje stan faktyczny załogi monitorów. Pa
lącą kwestią dla jednostek tak wartościowych (materiał techniczny) jest pełna ob
sada szczególnie oficerów i podoficerów ...”8
Ponadto gen. Trojanowski uznał za niewystarczające dotychczas obowiązujące 
etaty i proponował zwiększenie obsady jednostek pływających.

W tym czasie nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dowódcy flotylli. 
Zgodnie z rozkazem szefa KMW dotychczasowy jej dowódca - kmdr por. W. 
Blinstrub otrzymał polecenie przekazania jednostki kmdrowi ppor. Witoldowi 
Zajączkowskiemu, który objął to stanowisko 25.02.1927 roku.9 10

Wraz z pojawieniem się nowego dowódcy zaczęto inaczej oceniać sprawy 
personalne i służby we Flotylli Pińskiej. Odtąd w głównej mierze, konieczność 
dobrej znajomości warunków nawigacyjnych na rzekach Polesia rzutowała na 
potrzebę specjalizacji personelu tej jednostki. Dlatego też w 1928 roku gen. dyw. 
J. Rybak, mając na uwadze realizację przez flotyllę przyszłych zadań wypowie
dział się przeciw wprowadzaniu zarządzenia (ogłoszonego w Dzienniku Rozkazów 
nr 11 28 poz. 133, pkt 4), które ustalało czas służby oficerów korpusu morskiego 
we flotylli dla por. i ppor. na 1 rok, dla kpt na 2 lata i oficerów wyższych stopni do 
4 lat. Inspektor armii proponował aby we flotylli, oficerów będących specjalistami 
nie wymieniać z oficerami floty. Według niego oficerów do Flotylli Pińskiej moż
na było powoływać z piechoty, artylerii oraz innych jednostek Marynarki Wojen
nej.'

O występujących w jednostce problemach kadrowych tak pisał inspektor armii 
w swoim sprawozdaniu z 1928 roku:
«... Drugą bolączką Flotylli są niepełne etaty. Właściwie Flotylla nie ma nawet 
własnych etatów Floty i Flotylli, ujętych globalnie, gospodarkę personalną prowa
dzi KMW, często z pominięciem interesów Flotylli.
Możnaby temu chociażby częściowo zaradzić, wyciągając z innych broni byłych 
podoficerów Flotylli, którzy po ukończeniu szkoły oficerskiej dla podoficerów w 
Bydgoszczy uzyskali w innych broniach stopień oficerski. Miałoby to tą dodatnią 
stronę, że Flotylla zyskałaby oficerów zaznajomionych z jej życiem i metodami 
pracy. To samo dotyczy podoficerów. Dowódca Flotylli pod względem mianowa

CAW, Akta Kancelarii Sztabu Głównego, t.56, Referat o przygotowaniu personelu dla potrzeb 
Wojskowej Służby Żeglugi Śródlądowej, s.5.

8 CAW, Akta GISZ, t.394, Sprawozdanie z inspekcji flotylli odbytej 21-23.09.1926 r. przez gen. bryg. 
M. Trojanowskiego z 21.10.1926 r., s.8 oraz zał. nr 4 i 5.

9 CAW, Rozkazy KMW, Rozkaz dzienny szefa KMWnr 75 z 23.02.1927 r. oraz nr 16 z 24.02.1927 r.; 
zob. też Rozkazy Flotylli Rzecznej w Pińsku, t.4, Rozkaz nr 18 z 25.02.1927 r.

10 CAW. Akta Kancelarii Sztabu Głównego, 1.102, Sprawozdanie gen.dyw. J.Rybaka z 2 06 1928 r 
s.17-18.
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nia podoficerów jest do tego stopnia skrępowany przez KMW, że nie ma prawa 
mianowania nawet na stopień mata ...”. 1

Kwestie uzupełniania kadry oficerskiej flotylli w personel o właściwym po
ziomie wyszkolenia często podejmowały czynniki nadrzędne, zarówno KMW jak i 
inspektorzy armii kontrolujący jednostkę. W tej sprawie KMW prezentowało sta
nowisko, iż wyznaczenie na stałe do flotylli oficerów korpusu morskiego jest nie
możliwe ze względu na konieczność posiadania przez nich praktyki w pływaniu na 
morzu. Warunek ten dotyczył głównie oficerów młodych (w stopniu ppor. i por.). 
Proponowano aby do flotylli kierować „... tylko takich oficerów, którzy nie chcą 
już albo nie mogą służyć na morzu ...”. Mieli to być oficerowie w starszym wieku, 
o nie najlepszym stanie zdrowia. Ponieważ zdawano sobie sprawę z niewielkiej 
przydatności takiej grupy „wybrakowanych” oficerów, rozważano też możliwość 
zorganizowania stałego i odrębnego korpusu oficerskiego dla potrzeb tej jednostki.

Specjalną grupę oficerów dla flotylli zamierzano powołać spośród personelu 
oficerskiego pochodzącego z wojsk lądowych (artylerii), którzy przeszliby dodat
kowe przeszkolenie w Marynarce Wojennej. Inny wariant przewidywał utworzenie 
w SPMW w Toruniu odrębnego wydziału, kształcącego personel dla potrzeb tej 
jednostki. Jednocześnie szef KMW miał podjąć starania o przydzielenie do niej 
byłych podoficerów, którzy ukończyli szkołę oficerską dla podoficerów.11 12 13

Kwestię niepełnej gotowości bojowej pododdziałów flotylli z powodu braku 
kadry sygnalizował gen. Rybak w swoim kolejnym raporcie z 15.06.1929 roku: 
„... W czasie ostatniej inspekcji zastałem I dywizjon pod względem personalnym 
oraz kutrów niekompletny, posiadający natomiast okręt sztabowy. II i III dywizjon 
obok braków personelu i kutrów nie posiadają w ogóle okrętów sztabowych. Do
wódca dywizjonu dowodzi z monitora, na którym brak drugiego oficera a więc 
dowodzi monitorem i dywizjonem

Z propozycją zmiany toku służby oficerów Marynarki Wojennej wystąpił na 
łamach „Przeglądu Morskiego”, pod koniec lat dwudziestych, kmdr dypl. Stefan 
Frankowski. Jego zdaniem braki na stanowiskach oficerskich w obsadach etato
wych jednostek tej formacji były wynikiem niewypracowania całościowej kon
cepcji przebiegu wyszkolenia oficerów Marynarki Wojennej. Istniejąca dotychczas 
praktyka obsadzania stanowisk oficerskich uwzględniała przede wszystkim zapo
trzebowanie personalne zgłaszane przez dowódców poszczególnych jednostek 
formacji, a sprawę wyszkolenia tych oficerów traktowano jako problem drugo
rzędny. Tego typu podejście powodowało, iż wśród oficerów funkcjonował pogląd 
o jednostkach wojskowych lepszych i gorszych. Dla przykładu młodzi oficerowie 
wyznaczeni do Kadry Marynarki Wojennej w Świeciu lub Flotylli Pińskiej uzna
wali taką decyzję jako niesprawiedliwą. Natomiast przydział młodych oficerów do 
Gdyni (na jednostki pływające floty) traktowano jako wyróżnienie.

Kmdr Frankowski oceniał, iż oficerowie którzy pełnili służbę w innych jed
nostkach niż we flocie uważali ją za etap przejściowy, niezbędny do zaliczenia by 
trafić do Gdyni. Według niego, we Flotylli Pińskiej znaczną grupę stanowili lu
dzie, którzy pełnili służbę bez większego zaangażowania, ograniczając się często 
do formalnego wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Autor artykułu sugerował zmianę dotychczasowego systemu szkolenia i służ
by młodych oficerów. Jako sprawę nadrzędną uznał konieczność właściwego wy

11 CAW, Akta GISZ, 1.1933, Sprawozdanie gen.dyw. J.Rybaka z inspekcji flotylli przeprowadzonej 9- 
11.08.1928 r. (z 28.07.1928 r.), s. 11.

12 CAW, Akta GISZ, 1.1933, Pismo szfa KMWdo gen.dyw. J.Rybaka z 29.09.1928 r.
13 CAW, Akta GISZ, t.430, Raport gen.dyw. J.Rybaka z inspekcji Flotylli Pińskiej 27.05.1929 r.,

s. 19.
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szkolenia oficerów i ich przygotowanie do służby liniowej we wszystkich jednost
kach Marynarki Wojennej (flocie, flotylli i Kadrze MW). Pozytywną opinię do 
dalszej służby uzyskiwałby tylko taki oficer, który przeszedłby w czasie służby 
przez wszystkie wspomniane jednostki MW.

W odniesieniu do Flotylli Pińskiej proponował aby wyznaczać do niej ofice
rów dopiero w stopniu porucznika. Takie podejście do przydziałów służbowych 
(we flotylli) było podyktowane koniecznością zaliczenia przez oficerów w stopniu 
ppor. w krótkim czasie stażu we flocie. Od pływania na morzu uzależniano możli
wość awansowania na kolejne stopnie wojskowe. Natomiast służba we flotylli 
wiązała się z przydziałem na czas dłuższy. W jednostce tej na większości stano
wisk oficerskich wymagano dużej samodzielnośi, doskonałej orientacji w terenie i 
predyspozycji w zakresie dowodzenia.

Kmdr Frankowski proponował aby oficerów do Flotylli Pińskiej kierować 
jesienią każdego roku (po zakończeniu kampanii czynnej we flocie i flotylli). 
Przeniesienie oficerów przed zimą pozwoliłoby na ich właściwe przygotowanie do 
służby na jednostkach pływających w kampanii letniej oraz przystosowanie się do 
warunków służby na Polesiu i właściwą adaptację. Celowi temu miały służyć spe
cjalne kursy dla oficerów organizowane we flotylli (w okresie zimowym).

Przydziały służbowe na stanowiska we flotylli otrzymywaliby kolejno wszy
scy młodzi oficerowie (por.), dzięki czemu żaden z nich nie czułby się dystrymi- 
nowany. Czas służby w jednostce rzecznej miał trwać przynajmniej dwa lata. Każ
dego roku określona grupa oficerów po zakończeniu służby we flotylli byłaby kie
rowana do dalszej służby w innych jednostkach Marynarki Wojennej. W przypad
ku uzyskania przez oficera (por.) we flotylli opinii negatywnej miał on w tej jed
nostce pozostawać o rok dłużej. W przypadku uzyskania przez oficera (por.) we 
flotylli opinii negatywnej miał on w tej jednostce pozostawać o rok dłużej. W tym 
czasie jego kwalifikacje podlegałyby ponownemu sprawdzeniu.14

Wśród oficerów całej Marynarki Wojennej, w latach trzydziestych nadal naj
liczniej byli reprezentowani oficerowie korpusu morskiego i technicznego. Np. w 
1930 roku,w grupie 419 oficerów służących we wszystkich jednostkach tej for
macji, przedstawiciele korpusu morskiego stanowili 47% (196) a korpusu tech
nicznego 14% (60).15

W tym czasie (rok 1931) Flotylla Pińska we wszystkich swoich pododdziałach 
i jednostkach pływających dysponowała ogółem 72 etatami oficerskimi. Najwięk
szą ilość etatów oficerskich posiadały monitory - 17% (12) oraz dowództwo, ko
menda portu i trzy dywizjony bojowe - po 12,5% (9).

W tym samym roku z 340 etatów oficerskich w jednostkach Marynarki Wo
jennej tylko 21% przypadło na Flotyllę Pińską. W całej formacji najwięcej etatów 
oficerskich - 60% (204) znajdowało się we flocie a pozostałe - 19% (64) w innych 
pododdziałach (KMW, Kierownictwo Administracji Pieniężnej, SPMW, Główna 
Składnica MW, Komisja Budowy Nowych Okrętów).16

Zgodnie z tymczasowym etatem flotylli z 1931 roku jej kadra oficerska była 
skompletowana zaledwie w połowie (49%). W grupie 10 pododdziałów jednostki, 
najliczniejszą obsadę oficerską posiadał oddział łączności - 80% a najmniejszą 
Szkoła Specjalistów Rzecznych (SSR) - 0%, Kadra Szeregowych Flotylli i dywi
zjon sztabowy - po 25%. Na 72 etaty oficerskie istniejące w tym czasie we flotylli 

14 S. Frankowski, Projekt przebiegu służby naszych oficerów MW, „Przegląd Morski”, 1929, nr 10, 
s.45-49.

15 CAW, Akta KMW, t.288, Spis alfabetyczny oficerów MW według specjalności nr 6 z 1930 r.
16 CAW, Akta Biura Personalnego MSWojsk., t.52, Dziennik Zarządzeń KMW nr Hz 28.07.1931 r., 

Zestawienie składów osobowych MW.
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tylko połowa z nich (36) była obsadzona. Najliczniejszą grupę wśród oficerów 
stanowili reprezentanci korpusu rzeczno-brzegowego - 50% (18), administracyjne
go - 14% (5) oraz morskiego i technicznego - po 11% (po 4 oficerów).17

Tak więc na początku lat trzydziestych w składzie personelu oficerskiego MW 
w dalszym ciągu znajdowali się reprezentanci trzech korpusów. Nadal najliczniej
szą grupę stanowili oficerowie korpusu morskiego (blisko 3/4 wszystkich ofice
rów). Pozostałe dwa korpusy: rzeczno-brzegowy i techniczny były porównywalne 
pod względem ilości kadry.1

W odniesieniu do oficerów korpusu morskiego obowiązywały w tym czasie 
określone zasady związane z ich przenoszeniem na stanowiska w pododdziałach 
tej formacji. Nowo mianowani oficerowie w pierwszym roku służby przechodzili 
specjalny kurs aplikacyjny dla podporuczników, który miał na celu praktyczne 
przygotowanie młodych oficerów do pełnienia służby liniowej. Po takim przeszko
leniu oficer przez dwa lata pozostawał w pododdziałach floty z przeznaczeniem do 
pełnienia służby liniowej (w miarę możliwości na okrętach bojowych).

Po zakończeniu dwuletniej służby na okrętach (we flocie) oficer mógł być 
wytypowany na specjalny kurs oficerski bądź otrzymać przydział do flotylli, 
SPMW lub innych jednostek MW (za wyjątkiem KMW). Warunkiem niezbędnym 
do otrzymania takiego przydziału był wymóg conajmniej 8 miesięcy rzeczywistego 
zaokrętowania w czasie dwóch lat służby we flocie. Przydział do KMW oficer 
mógł otrzymać dopiero po 4 latach służby we flocie. Dla tych oficerów, którzy 
przez okres 3 lat pełnili służbę w sztabach, biurach, zakładach lub szkolnictwie 
przewidywano obowiązkowe odbycie służby w jednostce liniowej (minimum jeden 
rok). Zmiana oficerów na stanowiskach pomiędzy flotą i flotyllą mogła mieć miej
sce po conajmniej rocznym pobycie oficera w tych jednostkach w zależności od 
potrzeb służby. Oficerów korpusu rzeczno-brzegowego obowiązywały w zakresie 
przenoszenia przepisy dotyczące wojsk lądowych.19 20

W 1933 roku w skład korpusu rzeczno-brzegowego MW wchodziło 29 osób. 
Pod względem liczebności była to trzecia w kolejności grupa oficerów - po korpu
sie morskim (172) i korpusie technicznym (36).'

W tym samym roku, wśród 12 oficerów wchodzących w skład dowództwa 
flotylli w Pińsku było 4 oficerów korpusu morskiego, 3 oficerów korpusu rzeczno- 
brzegowego, 2 oficerów artylerii oraz po jednym oficerze z korpusu sanitarnego, 
administracyjnego i technicznego.21 22

Znaczne braki w grupie oficerów korpusu rzeczno-brzegowego MW odczu
wano też w połowie lat trzydziestych (1935-1936). Szczególnie duże potrzeby 
występowały wśród oficerów młodszych a całkowita obsada w tym korpusie wy
nosiła zaledwie 41% ."

17 CAW, Akta KMW, t.290, Obsada oficerska Flotylli Pińskiej z30.10.1931 roku; oraz Akta GISZ, 
t.751, Pismo dowódcy flotylli z 31.10.1931 r.

18 CAW, Akta szefa Sztabu Głównego, t.50, Wykaz stanu faktycznego oficerów Sil Zbrojnych (MW).
19 CAW, Akta KMW, 1.133, Wytyczne przenoszenia oficerów MW z 1932 r.
20 CAW, Akta szefa Sztabu Głównego, t.29, Miesięczne zestawienie stau faktycznego oficerów we

dług stanu z 1.01.1933 r.
21 CAW, Akta Biura Personalnego MSWojsk., t.312, Wykaz imienny obsady oficerów dowództwa 

Flotylli Rzecznej w Pińsku według stanu z 31.08.1933 r.
22 CAW, Akta GISZ, 1.1944, Referat o sprawach personalnych MW na 1935/1936 r., zał. nr 3, s.l. 

Jak wynika z analizy części dokumentów oficerów MW przekazanych do Wojskowego Biura Hi
storycznego w Warszawie, w końcu 1936 roku w grupie 193 oficerów zawodowych było: 67% 
(130) oficerów korpusu morskiego, 18% (34) oficerów korpusu rzeczno-brzegowego i 7% (15)
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Tabela nr 2. Stan faktyczny personelu Flotylli Pińskiej na tle całej Marynarki 
Wojennej z 1.05.1938 r.

Żródło:CAW,Akta GISZ, t.279, Zestawienie stanów faktycznych Sił Zbrojnych z 1.05.1938 r., s.53

Grupa osób Flotylla Pińska Marynarka 
Wojenna

Ilość osób Odsetek w 
% Ilość osób

Oficerowie zawodowi i rezerwy 
zatrzymani w służbie czynnej 42 8,53 492

Oficerowie rezerwy powołani na 
ćwiczenia

- - -

Chorążowie 7 12,96 54

Podoficerowie i majstrzy wojskowi 171 14,84 1152

Nadterminowi 174 17,19 1012

Ogółem 394 14,53 2710

Z analizy powyższego zestawienia wynika, iż oficerowie Flotylli Pińskiej w 
1938 roku stanowili ok. 9% tego korpusu w całej Marynarce Wojennej a chorą
żowie ok. 13%. Dla porównania odsetek podoficerów i majstrów wojskowych 
wynosił blisko 15% a nadterminowych 17%.

Pod koniec lat trzydziestych (1938) personel flotylli stanowił ok. 11% 
wszystkich osób służących w MW. Najliczniejszą grupą w tej jednostce byli nadal 
marynarze niezawodowi - 46%, zawodowi i majstrzy wojskowi - 30% oraz nad
terminowi - 24%. Wśród personelu zawodowego flotylli oficerowie zawodowi i 
zatrzymani w służbie czynnej stanowili 19% (40) a chorążowie 3% (7).* 23

Korpus oficerów rzeczno-brzegowych istniał w Marynarce Wojennej do 1939 
roku. Tuż przed wybuchem wojny (w sierpniu), w korpusie tym najliczniejszą 
grupę (92%) stanowili oficerowie z najdłuższym stażem w wojsku (w stopniach 
majora i kapitana), natomiast znikomy odsetek przypadł na oficerów młodszych 
(8%).24

O problemach w skompletowaniu kadry oficerskiej we Flotylli Pińskiej tak po 
latach wspominał jej dowódca kmdr W. Zajączkowski:
«... Jedną z głównych bolączek Flotylli była zawsze mała ilość oficerów. Normal
nie od 1/4 do 1/3 stanowisk dowódców była stale obsadzona przez podoficerów. 
Stanowiska zastępców wakowały zawsze. Z wysłaniem zaś jednego dowódcy 
monitora i dwóch oficerów art., stan ten pogorszył się jeszcze. Na 6 monitorach i 3 
kanonierkach zostało tylko 2 oficerów artylerii. Oficerowie rezerwy rekrutowali 
się z 3 grup: oficerów marynarki korpusu morskiego i rzeczno-brzegowego ze sta
nu spoczynku i rezerwy, 4 podchorążych artylerii i kilku oficerów piechoty. Kon- 

korpsu technicznego; zob. CAW, Akta KMW, t. 289, Wykaz dokumentów oficerów zawodowych 
MW przekazanych do WBH w Warszawie z października 1936 r.

23 CAW, Akta GISZ, t. 283, Szczegółowe zestawienie stanów faktycznych Sił Zbrojnych z 1.11.1938 r.
24 CAW, Akta GISZ, t. 281, Zetsawienie stanu faktycznego oficerów MW w 1939 r.
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tygent rezerwistów nie był stały i wciąż ulegał zmianom personalnym. Powoły
wania na ćwiczenia w wielu wypadkach były bezcelowe, albowiem stale zacho
dzące zmiany w obsadzie mob. nie pozwalały na przeszkolenie rezerwy mobiliza
cyjnej, przygotowanej do swych zadań i obznajomionej z taktyką bronią i tere
nem. Gdy więc nastąpiła mobilizacja powszechna, okręty i inne jednostki okazały 
się przeładowane oficerami po większej części zupełnie bezwartościowymi, sta
nowiącymi raczej balast niż korzyść...”."

B. Podoficerowie i marynarze
Pomimo rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej jeszcze w połowie lat dwu

dziestych występowały znaczne trudności z zapewnieniem pełnej obsady jednostek 
pływających Flotylli Pińskiej. Braki te dotyczyły także niższego personelu, a u- 
kompletowanie załóg marynarskich na różnych jednostkach pływających kształto
wało się w tym czasie na poziomie 70-85%.

Tabela nr 3. Obsada personalna jednostek pływających Flotylli Pińskiej w grupie 
marynarzy służby zasadniczej według stanu z 1.10.1926 r.

Uwaga: Dane dotyczą monitora „Pińsk” i „Horodyszcze”.
Źródło: CAW, Akta GISZ, t. 394, Sprawozdanie z inspekcji flotylli odbytej 21-23.09.1926 r. przez 
gen. bryg. Trojanowskiego (z 21.10.1926 r.), s.8 i zał. nr 4 i 5.

Rodzaj jed
nostki

pływającej

Ilość osób załogi Ukomplet 
owanie 

ob- 
sady w %Etat ak

tualny
Stan fak

tyczny
Brak Etat pro

ponowany
Monitor x) 37 32 5 42 86,5

Uzbr. statek pan
cerny 27 22 5 32 81,5

Uzbr. statek mi
nowy 23 16 7 30 69,5

Grupa motoró
wek czes. 22 17 5 27 77,3

We Flotylli Pińskiej najliczniejszą grupę stanowili marynarze pochodzący z 
poboru obowiązkowego. W końcu lat dwudziestych (maj 1929 roku) grupa mary
narzy służby zasadniczej stanowiła kilkadziesiąt procent ogólnego stanu podod
działów i jednostek pływających. W I dywizjonie było ich 81%, w II dywizjonie 
77% i w grupie łączności również 77%. Natomiast podoficerowie stanowili zale
dwie kilkanaście procent w każdym pododdziale (I dywizjon 15%, II dywizjon 
18%, grupa łącz. 17%).25 26

Na początku lat trzydziestych w charakterze ochotników do Marynarki Wo
jennej przyjmowano osoby w wieku od 18 do 20 lat. Ich służba w tym rodzaju 

25 W.Zajączkowski, Flotylla Pińska 1939 roku, (ze zbiorów córki Heleny Krzyżanowskiej), s.2.
26 CAW, Akta GISZ, t.430, Raport z inspekcji Flotylli Pińskiej przeprowadzonej 27.05.1929 r. przez 

gen.dyw. J.Rybaka, s.1-7.

45



wojsk trwała 4 lata i 3 miesiące, z czego 2 lata i 3 miesiące przypadały na obo
wiązkową służbę wojskową, a pozostałe 2 lata na służbę nadterminową.

Szkolenie ochotników w Marynarce Wojennej obejmowało kilka etapów. 
Pierwszym z ich była tzw. szkoła rekrutów, która dawała podstawy żołnierskiego 
rzemiosła. Następnym etapem była nauka w Szkole Specjalistów Rzecznych 
(flotylli) lub Szkle Specjalistów Morskich (floty), po czym kontynuowano służbę 
na jednostkach pływających (rzecznych i morskich), bądź w pododdziałach lądo
wych.

Część z grupy ochotników kierowano w celu dalszej nauki do szkoły podofi
cerskiej, po ukończeniu której spełniali warunki by zostać podoficerami zawodo
wymi. W okresie służby nadterminowej ochotnicy otrzymywali wynagrodzenie 
równe połowie uposażenia mata (kaprala) zawodowego oraz żołdowi ochotnika.

Warunkiem, który obowiązywał wstępujących do Marynarki Wojennej o- 
chotników, oprócz dobrego stanu zdrowia było wykształcenie w zakresie conajm- 
niej 2 klasy szkoły powszechnej. Wskazana był również znajomość rzemiosła.'

Tymczasowa organizacja flotylli przewidywała na początku lat trzydziestych 
870 etatów służby zasadniczej. Stan faktyczny 1 listopada 1931 roku wynosił 700 
marynarzy. Po zwolnieniu grupy (178) rezerwistów i przyjęciu (156) rekrutów stan 
rzeczywisty na 1932 rok obejmował 678 marynarzy. Tak więc nadal w tej grupie 
występował brak 192 ludzi w stosunku do przewidywanego etatu.27 28 * 30

W związku z podziałem Kadry Marynarki Wojennej (8.05.1931 roku) na Ka
drę Szeregowych Floty i Kadrę Szeregowych Flotylli, ze Swiecia do Pińska prze
niesiono 88 podoficerów i marynarzy.'

Ze względu na specyficzny charakter Flotylli Pińskiej, wynikający ze znacz
nego nasycenia jej pododdziałów sprzętem technicznym, wcielano do niej pobo
rowych z określonymi umiejętnościami. Największe zapotrzebowanie na określone 
zawody w grupie poborowych powoływanych do tej jednostki występowało w 
takich specjalnościach jak: maszyniści i mechanicy - 17%, urzędnicy, ślusarze, 
elektrotechnicy i mechanicy - 10%, oraz rolnicy i poborowi bez zawodu - 9%. 
Jednak w realizacji poboru obowiązkowego napotykano na znaczne trudności. 
Wynikały one z ograniczonej ilości osób z określonym zawodem przydatnym w 
służbie wojskowej. I tak dla przykładu, w trakcie wcielania rocznika 1911, braki 
dla całej Marynarki Wojennej wynosiły aż 327 poborowych z czego do flotylli 
brakowało 154 ludzi (49,7%) a do floty 173 (50,3%).

W wielu zawodach zbliżonych do specjalności we flotylli, o decydującym 
znaczeniu dla sprawnego jej funkcjonowania, braki sięgały nawet 100%. Dotyczy
ło to m.in. takich ważnych zawodów jak maszyniści czy rusznikarze.

Nie lepiej wyglądała sytuacja w grupie zawodów, które nie pokrywały się z 
żadną specjalnością wojskową we flotylli (np. rolnicy, gdzie braki sięgały również 
100%). W niektórych zawodach niedobór ten był mniejszy. Np. elektrotechników 
brakowało 57% w stosunku do zapotrzebowania, a pracowników administracji 
blisko 29%. Ogółem z 22 zawodów, z którymi wcielano marynarzy do flotylli aż w 
11 odczuwano znaczne kłopoty ze znalezieniem właściwych poborowych.31

27 Zaciąg ochotniczy do MW w roku 1930, „Morze", 130, nr 5, s. 16.
28 CAW, Akta GISZ, 1.1933, Opinia szefa KMW o projekcie szefa Korpusu Kontrolerów w sprawie 

przekazania Flotylli Pińskiej do Departamentu Inżynierii z października 1927 r.
'9 CAW, Akta KMW, t.290, Pismo szefa KMW w sprawie podziału Kadry MW z 8.05.1931 r.
30 CAW, Akta KMW, 1.135, Zapotrzebowanie dowódcy flotylli do szefa KMW na rekrutów z 

19.09.1932 r.
31 CAW, Akta KMW, 1.135, Braki poborowych do Flotylli Pińskiej rocznika 1911.
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W latach trzydziestych, przy powoływaniu marynarzy do służby we flotylli 
kierowano się podobnymi kryteriami jak w przypadku jednostek wojskowych sta
cjonujących na kresach wschodnich. Decydującym argumentem było położenie 
Powiatowych Komend Uzupełnień (PKU), bliskie miejsca postoju jednostki oraz 
dominujący udział ludności narodowości polskiej na terenie, z którego wcielano 
poborowych do wojska (pobór eksterytorialny).

W tym czasie, we Flotylli Pińskiej ok. 59% poborowych pochodziło z DOK nr 
I (Warszawa), ok. 31% z DOK nr IX (Brześć n. Bugiem) i 8% z DOK nr II 
(Lublin). Dla porównania, w grupie wcielonych do floty 41% pochodziło z DOK 
nr VIII (Toruń), 25% z DOK nr VII (Poznań) i ok. 8% z DOK nr 1 (Warszawa).32

Przy poborze do Marynarki Wojennej uwzględniano również przynależność 
narodową wcielanych. Na początku lat trzydziestych (1932) na 178 poborowych 
powołanych do flotylli aż 89% (160) legitymowało się narodowością polską a 
tylko 11% (18) innymi narodowościami. W tym samym czasie z grupy 290 pobo
rowych wcielonych do floty tylko 59% (170) było narodowości polskiej a 41% 
(120) z pozostałych narodowości.

Wśród odbywających służbę wojskową w Marynarce Wojennej znaczny odse
tek stanowili ochotnicy. W roku 1934 do komisji kwalifikującej ochotników do tej 
formacji wpłynęło ogółem 683 podań. Z tej liczby, po uwzględnieniu tzw. margi
nesu bezpieczeństwa (20%) odrzucono 64% (433) podań ochotników, którzy nie 
odpowiadali warunkom przyjęcia. Fakt ten świadczy o stosunkowo wysokich wy
maganiach jakie stawiano przed kandydatami do służby. Do MW zakwalifikowano 
zaledwie 36%wszystkich ochotników (252 osoby). Ponad połowę z tej grupy - 
59% (150) przeznaczono do służby we flocie a pozostałe 41% (102) przydzielono 
do flotylli.33

W grupie ochotników wcielonych w tym roku do flotylli dominowały osoby z 
niskimi kwalifikacjami (bez zawodu, rolnicy, sprzedawcy sklepowi - 34%, bądź 
posiadające zawody przydatne tylko w ograniczonym zakresie do służby wojsko
wej (ślusarze, maszyniści, palacze, kotlarze, tokarze, kowale - 23%, czy rzeźnicy, 
piekarze, stolarze, fryzjerzy - 21 %).34

Komisja, która prowadziła nabór ochotników (w 1934 roku) stwierdziła, że 
cała grupa pod względem wartości moralnych była bez zarzutu. Ich wykształcenie 
oceniono jako wyższe niż w roku minionym. Wszyscy rzemieślnicy z tej grupy 
posiadali ukończone siedem klas szkoły podstawowej (powszechnej i ogólno
kształcące szkoły zawodowe. Wśród ochotników wielu ukończyło 4 klasy gimna
zjum. Wszyscy zakwalifikowani do flotylli (102 osoby) byli narodowości pol
skiej.35

W 1935 roku komisja analizująca dokumenty ochotników do MW stwierdziła 
znaczne zmniejszenie się liczby osób z uprawnieniami rzemieślniczymi a ponad 
połowę (322 z 718) stanowili rolnicy i robotnicy. Uznano to za zjawisko nieko
rzystne, ograniczające w przyszłości możliwości kwalifikowania kandydatów - 
rzemieślników na kursy marynarskie w różnych specjalnościach. Z grupy 718 o- 
chotników wcielonych do MW tylko 11% (80) otrzymało przydział do flotylli. Z 
tej liczby większość, bo aż 71% (57) posiadało ukończonych kilka klas (4-7) 
szkoły powszechnej, a 29% (23) ukończyło kilka klas gimnazjum (3-6). Dla po

32 CAW, Akta KMW, 1.135, Opracowanie dotyczące poboru rekrutów; zob. też P.Stawecki, Polityka 
wojskowa Polski 1921-1926, Warszawa 1981, s. 132-133.

33 CAW, Akta KMW, 1.135, Protokół z posiedzenia komisji poborowej ochotników do MW z 
18.07.1934 r.; oraz Sprawozdanie z przeglądu dokumentów ochotników do MW z 20.07.1934 r.

34 CAW, Akta KMW, 1.135, Wykaz ochotników zakwalifikowanych do flotylli z 20.07.1934 r.
35 Tamże.
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równania we flocie z 638 ochotników aż 89% (571) ukończyło kilka klas szkoły 
powszechnej (4-7), a 11% (67) ukończyło częściowo gimnazjum (3-6 klas). W 
grupie ochotników wcielonych do Flotylli Pińskiej (80) aż 37% (30) stanowiły 
osoby bez zawodu (rolnicy, robotnicy, sprzedawcy i sklepowi) a 19% (9) ucznio
wie szkół.36

W połowie lat trzydziestych (1935) z 365 osób personelu flotylli większość 
marynarzy - 66% służyła w pododdziałach bojowych (dywizjonach okrętów).37

Szczególną rolę w jednostce odgrywali podoficerowie zawodowi, którzy naj
częściej zajmowali stanowiska dowódcze i specjalistyczne niższego szczebla. Pod
oficerowie zawodowi Flotylli Pińskiej rekrutowali się w większości z grupy pod
oficerów nadterminowych pełniących służbę w tej jednostce. W 1937 roku, grupa 
chętnych do pozostania podoficerami zawodowymi liczyła 15 osób (w wieku 24- 
30 lat). Z grupy tej 7 osób miało ukończone 7 klas szkoły powszechnej, 1 osoba 7 
klas szkoły powszechnej i 3 klasy szkoły handlowej, 1 osoba kursy seminarium 
nauczycielskiego a 3 osoby złożyły deklaracje ukończenia szkoły. W zakresie 
przeszkolenia wojskowego wszyscy oni w latach 1928-195 ukończyli kursy pod
oficerskie. Aż 12 z nich było w latach 1931-1936 karanych dyscyplinarnie (80%). 
Kandydaci do służby zawodowej reprezentowali prawie wszystkie specjalności 
wojskowe obowiązujące we flotylli.

Rok później zgłosiło się kolejnych 22 kandydatów do służby zawodowej (w 
wieku 23-29 lat). Wśród nich 13 miało ukończone 7 klas szkoły powszechnej, 2 
osoby 4 klasy gimnazjum a 5 osób złożyło deklaracje ukończenia nauki. W grupie 
tej wskaźnik karanych dyscyplinarnie był jeszcze większy - 19 osób (86%). Kan
dydaci reprezentowali również wszystkie specjalności wojskowe a najwięcej było 
motorzystów (5) i artylerzystów (3).38

W drugiej połowie lat trzydziestych we Flotylli Pińskiej służyło przeciętnie 
21% wszystkich podoficerów MW (we flocie - 76%).39

Najliczniejszą grupę wśród personelu niezawodowego flotylli w 1938 roku 
stanowili marynarze (od 40% całego stanu w listopadzie do 50% w grudniu). 
Najwięcej z nich wcielano z poboru obowiązkowego (do 69% w grudniu). Ochot
nicy stanowili do 31% (w grudniu) natomiast nadterminowi znikomy odsetek 
(kilka osób). Starsi marynarze stanowili we flotylli od 11% (w grudniu) do 21% (w 
kwietniu). W grupie tej było nadterminowych od 66% (w grudniu) do 100% (w 
marcu), ochotników do 23% (w grudniu) i poborowych do 26% (w maju).

Podoficerowie niezawodowi w stopniu mata stanowili we flotylli od 5 do 7% i 
prawie w całości wywodzili się ze służby nadterminowej. Natomiast odsetek pod
oficerów zawodowych w jednostce wynosił od 16 do 20% wszystkich podoficerów 
i marynarzy (zawodowych i służby czynnej).40

Analiza grupy podoficerów i marynarzy flotylli pozwala stwierdzić, że (w 
1938 roku) w jednostce tej 1/3 stanowił personel zawodowy a 2/3 niezawodowy. 
Najwyższy wskaźnik uzawodowienia występował w takich specjalnościach jak: 
elektromechanicy, piloci, strzelcy lotniczy, nurkowie, pokładowi czy specjaliści 

36 CAW, Akta KMW, 1.136, Protokół z posiedzenia komisji dla badania dokumentów personalnych 
ochotników z 23.07.1935 r.; oraz Sprawozdanie z przeglądu dokumentów personalnych ochotni
ków do MW z 31.07.1935 r.

37 CAW, Akta oddziałów MW, Rozkazy dowódcy Flotylli Pińskiej, t.l 1, Rozkaz nr 39 z 25.04.1935 r.
38 CAW, Akta KMW, t.294, Wykazy podoficerów nadterminowych, którzy zamierzali zostać podofi

cerami zawodowymi z kwietnia 1937 i 1938 r.
39 CAW, Dziennik Zarządzeń (tajny) szefa MW, Zarządzenie nr 3 z 19.02.1936 r.
40 CAW, Akta KMW t. 132, Wykazy liczbowe stanu ewidencyjnego podoficerów nadterminowych 

oraz ochotników i poborowych przynależnych do Flotylli Pińskiej w 1938 r.
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uzbrojenia (100%). Stosunkowo duży procent uzawodowienia występował w ta
kich specjalnościach jak administracyjni (64,1%) i dalmierzyści (66,6%). Tak 
znaczny wskaźnik personelu zawodowego w tych specjalnościach wynikał z od
powiedzialności ponoszonej za mienie wojskowe (sprzęt techniczny) i decydujące 
ich znaczenie przy wykonywaniu zadań bojowych.

W grupie marynarzy zawodowych 2/3 stanowili podoficerowie o najniższych 
stopniach (mata i bosmanmata). Pozostała grupa (1/3) podoficerów legitymowała 
się wyższymi stopniami (od bosmana do chorążego). Natomiast w grupie maryna
rzy niezawodowych 2/3 (64% stanowili poborowi i ochotnicy a ok. 1/3 (36%) 
nadterminowi.

Analiza specjalności posiadanych przez podoficerów i marynarzy wskazuje, 
że najliczniej we flotylli byli reprezentowani strzelcy (15,8%), motorzyści 
(15,2%), ster-sygnaliści (13,9%), artylerzyści (12,9%) i teletechnicy (9,4%). Ogó
łem na 5 powyższych specjalności przypadłe 2/3 stanu osobowego jednostki.4

W drugiej połowie lat trzydziestych marynarze służby zasadniczej młodego i 
starszego rocznika Flotylli Pińskiej stanowili ok. 20% każdego wcielenia do Ma
rynarki Wojennej.41 42

Reasumując dotychczasowe ustalenia można stwierdzić, iż w latach dwudzie
stych, pomimo planów ujednolicenia specjalności obowiązujących w korpusie 
oficerskim Marynarki Wojennej oraz prób zlikidowania korpusu rzeczno- 
brzegowego, z którego wielu oficerów pełniło służbę we Flotylli Pińskiej, zamiar 
ten nie został zrealizowany.

Okres ten, we flotylli charakteryzował się licznymi trudnościami związanymi 
z ukompletowaniem kadry oficerskiej pododdziałów i jednostek pływających, co w 
istotny sposób wpływało na obniżenie jej gotowości bojowej. Nie doszło też do 
utworzenia specjalnego korpusu oficerskiego przeznaczonego do pełnienia służby 
we Flotylli Pińskiej.

Również w drugim dziesięcioleciu, nie udało się wypracować dla tej jednost
ki, odrębnego systemu naboru i szkolenia kadry oficerskiej. Dlatego też do 1939 
roku we Flotylli Pińskiej, oprócz oficerów innych korpusów, służyli przedstawicie
le korpusu rzeczno-brzegowego MW. W dalszym ciągu odczuwano też braki per
sonelu oficerskiego, a służbę w tej jednostce potraktowano jako etap przejściowy, 
niezbędny do zaliczenia na drodze dalszej kariery we flocie.

W jednostce występowały też problemy z zapewnieniem ilościowej i jako
ściowej obsady niższych stanowisk przeznaczonych dla specjalistów podoficerów i 
marynarzy. I chociaż w grupie marynarzy Flotylli Pińskiej znaczny odsetek sta
nowili ochotnicy to jednak nie zawsze posiadali oni właściwe przygotowanie fa
chowe, co znacznie utrudniało wykonywanie zadań przez flotyllę.

41 CAW, Akta GISZ, 1.1944, Zestawienie specjalności podoficerów i marynarzy MW do pokojowej 
organizacji MW (cz. III Flotylla Rzeczna) z 1938 r.

42 CAW, Akta GISZ, t.279, Zestawienie stanów faktycnych Sił Zbrojnych z 1.05.1938 r., s. 53.
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Załącznik nr 1.

PRZEDSTAWICIELE POSZCZEGÓLNYCH SŁUŻB W KORPUSIE 

OFICERÓW MARYNARKI WOJENNEJ w 1930 r.

Źródło : CAW, Akta KMW, t.288, Alfabyczny spis oficerów MW według specjalności z 1930 roku. 
Panadto w MW pełnili służbę oficerowie: żandarmerii, uzbrojenia, kapelmistrze, ducho
wieństwa wojskowego (po 1 osobie).

Lp. Rodzaj korpusu MW Ilość oficerów Odsetek ogółu 
oficerów w %

1. Morski 196 47

2. Techniczny 60 14

3. Rzeczno-brzegowy 31 7

4. Piechoty 31 7

5. Intendentury 21 6

6. Artylerii 25 6

7. Aeronautyki 22 5

8. Sanitarny 12 3

9. Inżynierów i saperów 6 1

10. Łączności 5 1

11. Inne korpusy 4 1

Razem : 419 100%
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Załącznik nr 2.

PODZIAŁ ETATÓW OFICERSKICH NA PODODDZIAŁY 

I JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE FLOTYLLI PIŃSKIEJ 

(WEDŁUG STANU z 28.07.1931 r.)

Źródło : CAW, Akta Biura Personalnego MSWojsk., t. 52, Dziennik Zarządzeń KMW nr 11 z 28.07.
1931 r., Zestawienie składów osobowych MW.

Lp. Pododdział Ilość etatów 
oficerskich

Odsetek etatów w 
%

1. Dowództwo 9 12.5

2. Kwaterm i strzo wstwo 6 8.3

3. Komenda portu woj. Pińsk 9 12.5

4. Kadra Szeregowych 
Flotylli 4 5.5

5. Dowództwo dywizjonu 
sztab. 1 1.4

6. Statek sztabowy - -

7. Orkiestra 1 1.4

8. I, II, III, dywizjony bojowe 9 12.5

9. I, II, III, IV grupa kutrów 
uzbr. 4 5.5

10. Grupa trałowców 1 1.4

11. 4 statki uzbrojone 8 11.1

12. 6 monitorów 12 16.7

13. Oddział łączności 5 6.9

14. Tabor bojowy 1 1.4

15. Szkoła Specjalistów 
Rzecznych

Razem : 72 100%
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IZi
K) Załącznik nr 3.

OBSADA OFICERÓW WE FLOTYLLI PIŃSKIEJ Z UWZGLĘDNIENIEM KORPUSÓW OSOBOWYCH 

(WEDŁUG TYMCZASOWEGO ETATU z 1931 r.)

Źródło : CAW, Akta KMW, t.290 Obsada oficerska Flotylli Pińskiej z 30.10.1931 r.

Lp. Pododdział Flotylli

Pińskiej

Korpus osobowy oficerów MW: Ilość 
eta

tów ofi- 
cerskich

Ilość ofi
cerów

Odsetek 
obsady 

oficerów 
w %

rzeczno 
-brzeg.

adm. morski techn. artyl. sanit. łączn.

1. Dowództwo 1 - 1 1 2 1 - 9 6 66
2. Kwatermistrzostwo 1 2 - - - 1 - 6 4 66
3. Komenda portu 

Pińsk 2 - - 2 - - - 9 4 44

4. Kadra Szeregowych 
Flotylli 1 - - - - - - 4 1 25

5. Dywizjon Sztabowy 2 - - - - - - 8 2 25
6. I Dywizjon 2 - 3 1 - - - 10 6 60
7. II Dywizjon 3 2 - - - - - 10 5 50
8. III Dywizjon 3 1 - - - - - 10 4 40
9. Oddział łączności 3 - - - - - 1 5 4 80
10 Szkoła Specjalistów 

Rzecznych - - - - - - - 2 - 0

Razem : 18 5 4 4 2 2 1 73 36 49
Odsetek ogółu 
oficerów w % 50 14 11 11 6 6 3 - - -



Załącznik nr 4.

SKŁAD KORPUSÓW OFICERSKICH MARYNARKI WOJENNEJ WEDŁUG STANU 

z 1.10.1931 r. i 1.10.1932 r.

Lp. Rodzaj korpusu oficerskiego Stan 1.10.1931 roku Stan 1.10.1932 roku

Ilość Odsetek w % Ilość Odsetek w %

1. Korpus morski 168 73 181 74

2. Korpus rzeczno - brzegowy 30 13 31 13

3. Korpus techniczny 33 14 32 13

Razem w MW : 231 100 % 244 100 %

Źródło : CAW, Akta KMW, t.290 Obsada oficerska Flotylli Pińskiej z 30.10.1931 r.



Załącznik nr 5.

CHARAKTERYSTYKA OCHOTNIKÓW WCIELONYCH DO MARYNARKI WOJENNEJ 

Z UWZGLĘDNIENIEM ICH ZAWODÓW CYWILNYCH W 1934 r.

Źródło: CAW, Akta KMW, t. 135, Wykaz ochotników zakwalifikowanych do flotylli z 20.07.1934 r.

Lp. Zawód cywilny ochotników do MW

Ochotnicy wcieleni do:
Razem 
do MWflotylli floty

Odsetek 
ogółu 
w %

Ilość
Odsetek 

ogółu 
w%

Ilość
Odsetek 

ogółu 
w%

Ilość

1. Bez zawodu, rolnicy, sprzedawcy, sklepowi 34,3 35 6,7 10 45
2. Ślusarze, maszyniści, palacze, kotlarze, tokarze, kowale 23,5 24 43,3 65 89
3. Rzeźnicy, piekarze, stolarze, fryzjerzy, ogrodnicy, malarze, 

cieśle, tapicerzy, drukarze, cukiernicy
21,5 22 12,7 19 41

4. Uczniowe szkół średnich od 4 do 8 klasy 13,7 14 15,3 23 37
5. Elektrotechnicy 4,9 5 9,3 14 19
6. Kierowcy 1,9 2 6,0 9 11
7. Kelnerzy _ _ 0,7 1 1

Razem : 41% 102 59% 150 100% 252



Załącznik nr 6.

STAN FAKTYCZNY MARYNARZY NIEZAWODOWYCH 
I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH WE FLOTYLLI PIŃSKIEJ 

z 1.05.1938 r.

Źródło : CAW, Akta GISZ, t. 2279, Zestawienie stanów faktycznych sił zbrojnych z 1.05.1938 r., s. 53.

1-----

Lp. Grupa
Flotylla Pińka 

Ilość Odsetek 
osób całości 

w %

Marynarka Wo
jenna Ilość 

osób

1. Marynarze starszego rocznika 
(wcielenie jesienne) 254 19,67 1.291

2. Marynarze młodszego roczni
ka (wcielenie jesiennne) 250 22,93 1,090

3. Marynarze z cenzusem 1 12,5 1,090

4. Pracownicy cywilni 27 6,2 430

Razem : 525 18,62 2,819

Załącznik nr 7.

DOWÓDCY FLOTYLLI RZECZNEJ MARYNARKI WOJENNEJ 
W PIŃSKU W LATACH 1919-1939

1. Por. mar. Jan Giedroyć - 1919 r.
2. Mjr mar. Edward Sadowski - 1920 r.
3. Płk mar. Jerzy Wołłkowicki - 1920 r.
4. Kpt. mar. Bohdan Jarociński - 1920 r.
5. Por. mar. Adam Mohuczy - 1921-1922.
6. Kpt. mar. Marian Wolbek - 1924-1927.
7. Kmdr por. Władysław Blinstrub - 1924-1927.
8. Kmdr Witold Zajączkowski - 1927-1939.
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Kmdr ppor. dr Jerzy BĘDŹMIROWSKI

ROZWÓJ SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI I OBSERWACJI W 
MARYNARCE WOJENNEJ W LATACH 1919-1939

1. Ogólna charakterystyka rozwoju łączności w Wojsku Polskim

Przedstawiając problemy rozwoju łączności w Wojsku Polskim (WP) od 1918 
roku, byłoby niesłusznym pominięcie okresu wcześniejszego kiedy to Polacy z 
konieczności służyli bezpośrednio w armiach państw zaborczych (zabór pruski), 
bądź w szeregach wyodrębnionych formacji, jak Legiony Polskie (zabór austriac
ki), czy Legion Puławski, a później Korpusy Wschodnie (zabór rosyjski).

Najdłuższe tradycje „służby łączności” miał zabór austriacki. Już w 1913 roku 
na terenie tego zaboru Związek Strzelecki zorganizował oddział telefoniczny, któ
ry później stał się zalążkiem kadry oddziałów telefonicznych. Oddział ten prze
szedł kilka reorganizacji w związku z powstaniem i rozbudową Legionów Pol
skich.

1 lutego 1915 roku wydano pierwszą instrukcję, która określała zadania służby 
telefonicznej w Legionie Polskim oraz na jej podstawie dokonano reorganizacji tej 
służby.

W październiku 1915 roku wydano drugą instrukcję organizacyjną obejmującą 
formacje telefoniczne dowództw piechoty, kawalerii i artylerii. Instrukcja ta była 
pierwszym polskim ujęciem zasad organizacji i służby łączności.1 Niestety, dalsze 
losy Legionów nie wniosły nic nowego do organizacji łączności.

Analizując formacje łączności w Legionie i Korpusach Wschodnich można 
stwierdzić, że organizacja łączności w Legionie była bardziej dopracowana pod 
względem organizacyjnym, natomiast pod względem wyposażenia w sprzęt łącz
ności - ustępowały one Korpusom Wschodnim. Podstawowym środkiem łączności 
w Legionie był i pozostał telefon, chociaż posługiwano się często gońcami, prze
ważnie konnymi. Sztab Korpusów Wschodnich (w przeciwieństwie do Komendy 
Legionów) już od początku swego istnienia posiadał aparaty telegraficzne, a o- 
prócz tego formacje łączności posiadały na wyposażeniu sprzęt telefoniczny.2

Listopad 1918 roku zastaje formacje łączności tworzącego się Wojska Pol
skiego - rozdrobnione. Nie było wówczas oddziału, który można uważać za ośro
dek skupiający kadrę wojsk łączności.

1 M. Gutkowski, Zarys rozwoju łączności w przedwrześniwoej armii polskiej, cz.I. „Przegląd Łącz
ności” 1957 r. nr 3, s. 5.

2 Tamże, s. 3 i 5.
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Powracający z armii zaborczych oficerowie i żołnierze-specjaliści jednostek 
łączności zdani byli na własną inicjatywę. W tym czasie zaczynają się samorzutnie 
formować ośrodki skupiające specjalistów łączności z Legionów, Korpusów 
Wschodnich itp.

W listopadzie 1918 roku szef Sztabu WP powierza płk. I. Drewnowskiemu 
zadanie połączenia tworzących się formacji łączności i nadanie im jednolitej or
ganizacji. I tak po raz pierwszy powstało stanowisko Szefa Łączności WP.3

Podstawowym organem planowania operacyjnego i dowodzenia był Sztab 
Generalny WP, który powstał 25.10.1918 roku. Jedną z agend Sztabu Generalnego 
był Oddział II Służby Łączności, któremu podlegali pod względem fachowym ofi
cerowie służby łączności wchodzący w skład dowództw okręgów generalnych. Z 
ramienia danego okręgu generalnego oficer łączności kierował pracą podległych 
jednostek oraz czuwał nad całą siecią łączności okręgu. Szefowi Oddziału II Służ
by Łączności podporządkowane były pododdziały łączności co przedstawia poniż
szy schemat.

Schemat nr 1.

Organizacja Służby Łączności WP w I połowie 1919 r.

Źródło: Zarys rozwoju... op. cit, 55.

3 M.Gutkowski, Zarys rozwoju łączności w przedwrześniowej armii polskiej, cz.II, „Przegląd Łącz
ności” 1957 r., nr 4, s. 3.
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Przedstawiony stan rzeczy trwał do połowy 1919 roku, kiedy to Minister 
Spraw Wojskowych rozkazem z 15 lipca 1919 roku nakazał reorganizację wojsk 
łączności. W myśl tego rozkazu oddziały łączności zreorganizowano i utworzono z 
nich 6 batalionów telegraficznych (obejmowały one również telefonistów), które 
umieszczono przy poszczególnych okręgach generalnych. Ponadto nadal istniały: 
batalion radiotelegraficzny w Warszawie oraz jednostki poznańskie.4

W związku z trwającą wojną polsko-bolszewicką i zadaniami jakie stawiano 
przed służbą łączności, zdecydowano o rozdzieleniu kierownictwa wojskami łącz
ności na: kierownictwo walczących formacji potowych i kierownictwo formacji 
krajowych zasilających formacje połowę. Sprawy krajowych formacji łączności 
(szkolenie, zaopatrzenie w sprzęt i inne), zostały powierzone Inspektorowi Wojsk 
Łączności, natomiast kierownictwo nad formacjami potowymi łączności objął szef 
Łączności Naczelnego Dowództwa.5 W tym samym czasie przy Inspektoracie 
Wojsk Łączności utworzono Dowództwo Wojsk Radiotelegraficznych w War
szawie. Zorganizowane w powyższy sposób wojska łączności były w stanie szkolić 
i formować coraz to nowe jednostki łączności.

11 grudnia 1919 roku przeprowadzono kolejną reorganizację Sztabu General
nego, w wyniku której przekształcono Oddział III A Łączności w Szefostwo Służ
by Łączności.6

W 1920 roku nastąpiło natężenie walk na froncie polsko-bolszewickim. W 
skład Sztabu Naczelnego Dowództwa WP (NDWP) wchodził szef Łączności 
NDWP, którego zadaniem było zapewnienie łączności Naczelnemu Dowództwu z 
podległymi wojskami oraz uzupełnianie formacji polowych walczących na froncie. 
Frontowymi oddziałami łączności były przeważnie kompanie telefoniczne lub 
telegraficzne, działające w ramach poszczególnych dywizji piechoty.7 Podstawo
wym ich zadaniem była przede wszystkim budowa linii, ich konserwacja i patro
lowanie, jak również obsługa stacji telegraficznych i telefonicznych. Szlak bojowy 
jednostek łączności w latach wojny polsko-bolszewickiej pokrywał się z drogami 
poruszania się całego frontu.

W wojnie (szczególnie w 1920 r.) udział brało ok. 12 tys. łącznościowców - 
na ogólny stan 28 tys. w Wojsku Polskim. Sprzęt natomiast jaki był wykorzysty
wany do zabezpieczenia łączności był głównie telefoniczny i w dodatku różnorod
nej produkcji: niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej oraz austryjackiej. Łącznice 
telefoniczne były tak cenne, że zdobycie w wyniku walk każdej nowej uważano za 
wielkie osiągnięcie. W czasie odwrotu wojsk polskich (lipiec i sierpień) łączność 
utrzymywano przede wszystkim za pomocą „środków żywych”. Zdarzało się także, 
że ze względu na braki przewodów telefonicznych, linie telefoniczne biegły po 
drutach kolczastych.

W 1921 roku poszczególne kompanie łączności uczestniczące w działaniach 
wojennych wróciły do macierzystych batalionów i pułków, gdzie rozpoczęto ich 
częściową demobilizację. Przystąpiono jednocześnie do stopniowej reorganizacji 
wojsk łączności i przechodzenia na organizację pokojową.

Zostaje zniesione stanowisko Szefa Łączności Naczelnego Dowództwa oraz 
Inspektora Wojsk Łączności. Agendy Inspektoratu przejmuje sekcja Wojsk Łącz

4 Tamże, s.5.
5 Tamże, s.6.
6 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW). Spis Władz Wojskowych 1918 - 1921, Warszawa 

1936, maszynopis, s. 18.
7 M.Gutkowski, Zarys rozwoju łącxzności... cz.II...op.cit.s.5.
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ności (potem Wydział Łączności) w ramach Departamentu Wojsk Technicznych 
(Departament VI MSWojsk.)8

W myśl organizacji z 1921 roku nastąpiły zmiany w podziale terytorialnym 
kraju. Dowództwa Okręgów Generalnych zmieniły nazwę, a na miejsce dotychcza
sowych 7 okręgów utworzono 10 okręgów korpusów.

Jednym z szefostw wchodzących w skład Dowództwa Okręgu Korpusu 
(DOK) było Szefostwo Łączności Okręgu Korpusu,9 któremu podlegał samodziel
ny batalion łączności. Sytuacja taka trwała do 7 maja 1924 roku kiedy ustalono 
nową organizację dowództw okręgów korpusów na stopie pokojowej, na podsta
wie której szefowie broni i służb zostali wyłączeni ze składu dowództwa i spra
wowali jedynie funkcje fachowych doradców dowódcy Okręgu Korpusu.

W wyniku rozmów polsko-francuskich prowadzonych w lutym 1921 roku 
utworzono 3 pułki łączności: 1 pułk łączności w Zegrzu k/Warszawy 2 pułk łącz
ności w Jarosławiu i 3 pułk łączności w Poznaniu.

Po ponad 3 latach (w czerwcu 1924 r.) zarządzono reorganizację pułków łącz
ności. W miejsce trzech pułków łączności utworzono dwa oraz pułk radiotelegra
ficzny,10 11 12 który powstał z trzech batalionów radiotelegraficznych, wchodzących w 
skład dotychczasowych pułków łączności. Tego samego roku dokonano reorgani
zacji pułków piechoty, tworząc w nich m.in. plutony łączności.”

W czerwcu 1924 roku zarządzono rozwiązanie kompanii telegraficznych spe
cjalnych oraz kadr kompanii zapasowych batalionów radiotelegraficznych. Jedno
cześnie zarządzono sformowanie w każdym OK po jednej kompanii szkolnej łącz
ności.1" Wymienione oddziały i pododdziały łączności tworzyły tzw. oddziały ewi
dencyjne. Oprócz nich istniały: szefostwa, zakłady, warsztaty i składy szczebla 
okręgowego i centralnego, które nazywano formacjami nieewidencyjnymi 
(instytucje).

W latach 1921-1924 wojska łączności mimo reorganizacji nie mogły w pełni 
wykonywać postawionych przed nimi zadań ze względu na brak nowoczesnego 
sprzętu łączności, jak również niski procent ukompletowania oddziałów i podod
działów łączności w sprzęt. Spowodowane to było rakiem przemysłu radiotech
nicznego w kraju oraz niemal całkowitą zależnością od zagranicy pod względem 
zaopatrzenia w sprzęt.

Obowiązująca od I połowy lat 20 organizacja wojsk łączności posiadała wiele 
braków. W przypadku wojny wojska te nie były w stanie zapewnić sprawnej łącz
ności, a co się z tym wiąże - sprawnego dowodzenia. Jedynymi pracami, jakie 
podjęto w zakresie poprawy sprawności łączności były specjalne studia prowadzo
ne nad tym zagadnieniem od 1927 roku organizowane w Sztabie Generalnym WP 
pod kierownictwem gen. Kutrzeby.

W 1929 roku z Wydziału Łączności Departamentu Inżynierii MSWojsk. po
wstało Szefostwo Łączności MSWojsk. Chociaż szef łączności miał ograniczone 
kompetencje i nie posiadał bezpośredniego wpływu na szefów łączności dywizji 
piechoty, to jednak utworzenie tego szefostwa świadczyło o zmianie spojrzenia na 
problemy łączności w Wojsku Polskim.13

8 Tamże, s.7.
9 P. Stawecki, Zarys dziejów wojskowości polskiej 1864-1939, Warszawa 1990, s.420-421.

10 Tamże, s.468.
11 CAW, Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego (dalej NDWP), Oddział V, t.28, s.40.
12 CAW, Sztab Główny Oddział IV, t.27, s.32.
13 P.Stawecki, Zarys ife/ę/ów...op.cit., s.573.
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W 1931 roku rozformowano pułki łączności, a do 1932 roku wszystkie dywi
zje piechoty otrzymały organiczne kompanie telegraficzne, sformowane kosztem 
wyznaczonych do tego celu 4 batalionów. Rozpoczęto też tworzenie nie istnieją
cych dotąd plutonów łączności dla brygad kawalerii.14 Dotychczasowe niedocią
gnięcia organizacyjne usunięto dopiero po utworzeniu Dowództwa Wojsk Łączno
ści, fachowego organu centralnego o odpowiednich kompetencjach, odpowiedzial
nego za rozwiązywanie zagadnień łączności. Skupiało ono w swych rękach sprawy 
organizacyjne, szkoleniowe i zaopatrywania sił zbrojnych w sprzęt łączności?5

Dozbrajanie i unowocześnianie armii w latach 1929-1935 przebiegało wolno i 
nie zaspakajało potrzeb wojska. Na usprawiedliwienie tego można przyjąć jedynie 
fakt, iż Polska przeżywała wówczas kryzys gospodarczy.

Pod koniec lat 20 i na początku lat 30 rozpoczęto wprowadzać do wyposaże
nia (chociaż w stopniu minimalnym) sprzęt produkcji polskiej. Jedną z pierwszych 
była radiostacja t. RKB. Później produkowano radiostacje t. AVA, N-l, N-2, W-l. 
W opracowaniu były ponadto radiostacje t. N-3 i W-2.16

Praktycznie do 1936 roku Sztab Główny przejawiał znikome zainteresowanie 
sprawami łączności w relacji: naczelne dowództwo dowódcy związków operacyj
nych. Dopiero w 1937 roku utworzono Szefostwo Łączności Sztabu Głównego 
(niezależne od Dowództwa Wojsk Łączności MSWojsk.)17 W tym samym roku 
wszystkie dywizje piechoty oraz 7 brygad kawalerii otrzymały po jednym plutonie 
łączności radiowej. W brygadzie kawalerii pododdział łączności przemianowano 
na szwadron łączności.18 19

W 1938 roku ujednolicono skład organizacyjny batalionów telegraficznych, w 
krytycznym natomiast roku 1939 zamierzano utworzyć nowy pułk łączności oraz 
kilka batalionów szkolnych. Niestety, tych zamierzeń nie udało się zrealizować.

Przedstawiona charakterystyka rozwoju łączności w Wojsku Polskim zapewne 
nie wyczerpała wszystkich problemów, które wpłynęły lub wpływały na jej rozwój 
i stan we wrześniu 1939 roku. Przyczyn decydujących o takim a nie innym po
ziomie wojsk łączności w 1939 r. zapewne było sporo. Zostały one przedstawione 
przez T.Popławskiego w pracy pt. „Wojsko Polskie przed II wojną światową - 
system łączności”?9

2. Organizacja i zadania Oddziału Łączności i punktów obserwacyjnych
(PO) na Wybrzeżu
Zgodnie z postanowieniem traktatu wersalskiego, Polska otrzymała wybrzeże 

Morza Bałtyckiego o długości 140 km (licząc z półwyspem helski z obydwu 
stron), stanowiący tylko 2,5 % całości granic państwa.

Polska obejmując wybrzeże morskie stawała się odpowiedzialną za bezpie
czeństwo żeglugi w obrębie wód terytorialnych. Zadanie to powierzono Departa
mentowi dla Spraw Morskich (DSM), który musiał podjąć niezbędne działania 
mające na celu: przejęcie nadmorskiej administracji, uruchomienie własnej służby 
hydrograficznej oraz utworzenie na wybrzeżu służby łączności. Na początku 

14 Tamże, s.573.
15 Tamże, s.574.
16 CAW, Dowództwo Łączności, t.21, s.47.
17 M.Utnik, Sztab Naczelnego Wodza w II wojnie światowej. „Wojskowy Przegląd Historyczny" 

1971, nr 2, s.225-226.
18 Polskie Siły Zbrojne (dalej PSZ), Londyn 1954, t.l, cz.II, s.209 i 220.
19 T.Poplawski, Wojsko Polskie przed II wojną światową - sytem łączności, Warszawa 1963, s.94- 
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sierpnia 1919 roku DSM przedstawił ministrowi Spraw Wojskowych projekt or
ganizacji Marynarki Wojennej, w którym m.in. uwzględniono istnienie służby 
łączności na wybrzeżu podporządkowanej Komendzie Floty, co przedstawia po
niższy schemat.

Schemat nr 2.

Departament dla Spraw Morskich I projekt przedstawiony NDWP 
w dn. 13 VIII 1919 r.

Źródło: CAW dla oddziału NDWP, syp. 301. 7. 13.
Pismo Departamentu Spraw Morskich
do Sztabu Generalnego WDWP z dn 13 VIII 1919 r.

Po przejęciu wybrzeża, zgodnie z w/w. organizacją z 1919 roku, wiosną 
1920 roku utworzono Dowództwo Wybrzeża Morskiego oraz Komendę Portu 
Wojennego z siedzibą w Pucku.

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć na wybrzeżu, które wymagało szybkiej 
realizacji, było zorganizowanie sprawnego systemu łączności i obserwacji. Pierw
szym działaniem jakie podjęto w tej kwestii, było uruchomienie w Helu i Kuźnicy 
nadbrzeżnych punktów obserwacyjnych (PO), które od wiosny 1920 roku zapew
niały bezpieczną żeglugę na obszarze wód terytorialnych oraz przekazywały Do
wództwu Wybrzeża Morskiego meldunki o ruchach okrętów i statków w tym re
jonie. Obsadę ich stanowili sygnaliści wyszkoleni we flotach państw zaborczych, 
którzy przybyli na wybrzeże wraz z batalionem morskim. Brak wystarczającej 
liczby specjalistów łączności na wybrzeżu, będący konsekwencją kierowania przez 
Departament dla Spraw Morskich tych specjalistów do jednostek marynarki u- 
czestniczących w wojnie polsko-bolszewickiej, uniemożliwiał Dowództwu Wy
brzeża Morskiego utworzenie służby łączności. Niemożność utworzenia tej służby 
w 1920 roku zadecydowało o skierowaniu do Pucka w sierpniu tego roku plutonu 
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telegraficzno-budowlanego z batalionu łączności z Grudziądza, który przystąpił do 
budowy linii telefonicznej łączącej Puck z Helem. Linia ta miała zapewnić łącz
ność telefoniczno-telegraficzną między MSWojsk. w Warszawie a mającą powstać 
w Helu (po wyeliminowaniu portu w Gdańsku) bazą przeładunkową dla importo
wanego sprzętu wojskowego z Francji.20

Pluton ten po wykonaniu zadania pozostał na wybrzeżu i jesienią 1921 roku 
stał się zalążkiem tworzonej służby łączności.

W II połowie 1920 roku Departament dla Spraw Morskich podjął działania 
mające na celu tworzenie sprawnego systemu łączności w Marynarce Wojennej 
oraz na wybrzeżu systemu obserwacji nadbrzeżnej. W związku z tym, że w dniu 12 
listopada 1920 roku utworzono w Departamencie dla Spraw Morskich Samodziel
ny Referat Radiotelegraficzny pod kierownictwem kpt. Władysława Sakowicza.21

Referat ten odpowiedzialny był za zabezpieczenie łączności z podległymi 
DSM jednostkami oraz organizowanie w nich służby łączności.

Już w grudniu 1920 roku, po zakończeniu pobytu na wybrzeżu Francuskiej 
Misji Wojskowej, Samodzielny Referat Radiotelegraficzny DSM opracował 
„Organizację służby łączności na wybrzeżu morskim”, której potrzeby finansowe 
na jej rozbudowę stanowiły część składową wniosku budżetowego na rok obra
chunkowy 1921.2'

W opracowaniu tym, planowano urządzenie 3 głównych punktów obserwa
cyjnych w: Rozewiu, Helu i Gdyni oraz 3 pomocniczych w Dębkach, Pucku i Or
łowie. Wszystkie te punkty obserwacyjne miały być połączone linią telefoniczną z 
centralą Dowództwa Wybrzeża Morskiego w Pucku oraz między sobą napo
wietrzną linią telefoniczną. Planowano także położenie kabla podmorskiego łączą
cego Hel z Gdynią.23

Ciężka sytuacja gospodarcza kraju spowodowana wojną nie pozwoliła na re
alizację tych przedsięwzięć w planowanym terminie i zostały one przełożone na 
lata późniejsze.

Zakończenie wojny na wschodzie wpłynęło na podjęcie przez DSM na nowo 
prac nad organizacją marynarki.

Prace te dotyczyły m.in. utworzenia na wybrzeżu Służby Łączności, która 
zorganizowałaby system łączności i obserwacji. W tym celu Samodzielny Referat 
Radiotelegraficzny DSM w porozumieniu z Szefostwem Łączności Naczelnego 
Dowództwa, kierował na wybrzeże specjalistów łączności z rozformowanych jed
nostek łączności, pragnących służyć w Marynarce Wojennej.

Działania te spowodowały, że Dowództwo Wybrzeża Morskiego przystąpiło 
do opracowania etatu Służby Łączności, który został przedstawiony do akceptacji 
przez DSM. Zgodnie z nim, w skład służby łączności wchodził: pluton telegraficz- 
no-budowlany, radiostacja w Pucku24 oraz 2 nabrzeżne punkty obserwacyjne (PO). 
Po dokonaniu korekt przez Samodzielny Referat Radiotelegraficzny DSM, służba 
łączności została ujęta w „Organizacji pokojowej Marynarki Wojennej” zatwier
dzonej w dniu 1 stycznia 1922 roku przez ministra Spraw Wojskowych.

Służba Łączności pod nazwą Oddział Łączności Wybrzeża Morskiego została 
rozbudowana o: komendy posterunków obserwacyjnych, stację gołębi oraz sta

20 R.Witkowski, Hel na straży Wybrzeża, Warszawa 1975, s. 16-17.
21 Archiwum Marynarki Wojennej (dalej AMW), sygn.752/214,.49.
22 S.Ordon, Polska Marynarka Wojenna w latach 1918-1939, problemy ekonomiczne i prawne, 

Gdańsk 1966 r., s.46-51.
23 CAW. sygn.1.300.21.186.s.123.
24 CAW, Akta KMW, sygn.l.300.21.126.
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nowiska komendantów radiostacji w Gdyni i Pucku. Miejscern stacjonowana Od
działu został Puck, a dowództwo objął kpt. Bartłomiej Kusztyb.25

Zgodnie z rozkazem MSWojsk. Oddział Łączności Wybrzeża Morskiego pod 
względem technicznym i zaopatrzenia był traktowany jako Szefostwo Łączności 
Dowództwa Okręgu Korpusu (DOK).26

Organizacja Marynarki Wojennej z 1922 roku dokonała zmian na szczeblu 
centralnym, polegającym m.in. na wejściu w skład Służb Technicznych KMW 
Samodzielnego Referatu Radiotelegraficznego.27

Nie uległy zmianie zadania Referatu polegające na utrzymaniu kontaktów z 
Wydziałem Łączności Departamentu Wojsk Technicznych MSWojsk. w zakresie 
planowania rozwoju Służb Łączności w jednostkach Marynarki Wojennej i wypo
sażaniu ich w niezbędny sprzęt.28

Rozbudowa systemu łączności i rozwój Oddziału Łączności na wybrzeżu w 1 
okresie był w dużym stopniu zależny od stosunku MSWojsk. do rozbudowy floty i 
lądowej obrony wybrzeża. Praktycznie do 1924 roku MSWojsk. przejawiło nikłe 
zainteresowanie rozwojem sił Marynarki Wojennej. W tym właśnie roku w ramach 
zmian jakie nastąpiły w koncepcjach dotyczących wykorzystania okrętów w wy
padku wybuchu wojny, a także obrony wybrzeża, utworzono Służbę Łączności 
Wybrzeża Morskiego. W jej skład wchodziły: kompania łączności, pluton radio- 
wywiadowczy (tworzony na czas działań wojennych) i pluton gołębi pocztowych. 
Oprócz tego Kierownictwu Służby Łączności (taką nazwę otrzymał organ kierow
niczy Służby Łączności Wybrzeża Morskiego) podporządkowano: Skład i Warsz
taty Służby Łączności (tworzone wówczas w OK) i dwa zgrupowania posterunków 
obserwacyjnych (na czas działań wojennych).2 30 Struktura ta obowiązywała do 
1930 roku z małą zmianą, jakiej dokonano w listopadzie 1926 roku a polegającą na 
wzmocnieniu Kompanii Łączności Wybrzeża Morskiego plutonem radiotelegra- 
ficzno-korespondencyj nym 50

W 1925 roku Służba Łączności Wybrzeża Morskiego zakończyła prace nad 
uruchomieniem radiostacji w Gdyni. Radiostacja ta wraz z radiostacją w Toruniu i 
Pińsku tworzyła sieć radiową MW, w której radiostacją kierowniczą była radio
stacja Kierownictwa Marynarki Wojennej w Warszawie.31 Dzięki temu KMW 
posiadało oprócz łączności telefonicznej i telegraficznej, łączność radiową z pod
ległymi dowództwami.

Ważny okres w rozwoju służby łączności Wybrzeża Morskiego zamyka 1926 
rok. Tego roku Szef KMW zarządzeniem z listopada przeprowadził zmiany etato
we w Samodzielnym Referacie Radiotelegraficznym i zmienił jego nazwę na Służ
bę Łączności KMW.32 Również na podstawie w/w zarządzenia kierowanie Służbą 
Łączności na Wybrzeżu objął kmdr ppor. M. Sierkuczewski i utworzono etat ofice
ra radio Floty, który z ramienia Szefa Łączności Wybrzeża Morskiego sprawował 
nadzór fachowy i techniczny nad radiostacją lądową i radiostacjami okrętowymi.33

25 J.Kłossowski, Wspomnienia z Marynarki Wojennej, Warszawa 1977, s. 142.
26 AMW. sygn.787/53, s.20.
27 Tamże, s.21.
28 Tamże, s.23.
29 AMW, MSWojsk.KMW, sygn.779/8/14 s.5-12.
30 S.Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, Albany 1987 r., t.l, s.74.
31 Tamże, s.73.
32 CAW. Sygn.1.300.21.191, s.58.
33 Tamże, s.75.
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Perspektywa rozbudowy floty w latach 30 spowodowała, że organizacja Ma
rynarki Wojennej a także Służby Łączności Wybrzeża Morskiego, stawała się nie
aktualną. Dlatego też w 1930 roku. Kierownictwo Marynarki Wojennej opracowa
ło nową organizację MW, która została zatwierdzona przez MSWojsk. w 1931 
roku.

Od 1931 roku zaczyna się II okres w rozwoju łączności w MW trwający do 
1936 roku. Zapoczątkowało go już w 1930 roku ukazanie się zarządzenia ustalają
cego nową specjalność-oficera sygnałowego. Tym samym zarządzeniem Szef 
KMW wprowadził etat oficera sygnałowego Dowództwa Floty, który jako oficer 
sygnalista podlegał szefowi Sztabu Dowództwa Floty.34 Spowodowało to podział 
kompetencji pomiędzy Szefa Służby Łączności Dowództwa Wybrzeża Morskiego, 
a oficera sygnałowego Dowództwa Floty.

Szefowi Służby Łączności Wybrzeża Morskiego pod względem dowodzenia 
podlegały: kompania łączności, radiostacje lądowe (za wyjątkiem radiostacji 
MDLot), punkty obserwacyjne (PO) oraz linie telefoniczno-telegraficzne na Wy
brzeżu. Natomiast sprawy dotyczące łączności z okrętami, szkolenie załóg radio
stacji, sygnalistów, itp. zostały przejęte przez oficera sygnałowego Dowództwa 
Floty.35 Po zatwierdzeniu organizacji Marynarki Wojennej w 1931 roku Służbę 
Łączności KMW przemianowano na Szefostwo Łączności KMW36, które pod 
względem spraw wyszkoleniowych i taktycznych podlegało Szefowi Sztabu 
KMW, a administracyjnym - Szefowi Służb KMW.37

Szefostwo Łączności, zgodnie z zarządzeniem szefa KMW, objęło z dniem 1 
kwietnia 1932 roku administrację sprzętem łączności lotnictwa morskiego 
(MDLot), w związku z podporządkowaniem go za kilka miesięcy KMW, natomiast 
szef Służby Łączności na wybrzeżu miał ten sprzęt posiadać na ewidencji i spra
wować nad nim nadzór z ramienia Dowództwa Floty. 8 39

Początek lat 30 to również okres, w którym na wybrzeżu powstają jednostki 
nadbrzeżne MW, od kwietnia 1933 roku podporządkowane utworzonemu Dowódz
twu Obrony Wybrzeża Morskiego. Przed służbą łączności wybrzeża postawiono 
nowe zadanie: zabezpieczenie powstających jednostek w specjalistów łączności, 
jak również wyposażenie ich w niezbędny sprzęt.

W celu usprawnienia systemu łączności gwarantującego ciągłość dowodzenia 
z nowo powstałymi jednostkami nadbrzeżnymi, Służba Łączności Wybrzeża Mor
skiego opracowała i pod jej nadzorem wykonano plan sieci telefonicznej rejonu 
Gdyni oraz położono kabel podmorski Gdynia-Hel.

Na początku 1935 roku opracowano nowy plan organizacji łączności bez
przewodowej w polskich siłach zbrojnych, na podstawie którego Szefostwo Łącz
ności KMW opracowało i w 1936 roku wprowadziło w Marynarce Wojennej dwa 
systemy łączności bezprzewodowej,40 a mianowicie:

średniofalowy, składający się z 3 radiostacji (Gdynia, Puck i Pińsk)
krótkofalowy, w którym funkcjonowało 5 radiostacji (Warszawa-Gdynia, 
Puck, Pińsk i Hel).

34 AMW. sygn.6/49/8, s.67-68, Dziennik Zarządzeń nr 7.
35 AMW. sygn.5/36/82. s.32-34, Dziennik Zarządzeń nr 9.
36 AMW. sygn.6./49/l 1. s.58-59. Dziennik Zarządzeń nr 13.
37 Tamże, s.70.
38 AMW, sygn.6/49/5, s.3, Dziennik Zarządzeń nr 3.
39 PSZ w II wojnie światowej, 1.1. dodatek do cz.5. s. 11.
40 CAW. Akta GISZ, 1.1926, 147.
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Charakterystykę radiostacji pracujących w sieci łączności Marynarki Wojen
nej w 1935 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1. Charakterystyka radiostacji pracyjących w sieci łączności Marynarki 
Wojennej 1935 r.

Źródło: CAW, Akta GISZ, Tom 1926. Sieć radiotelegraficzna MW w 1935 r.

Podział i miejsca 
postoju radiostacji

Znak 
wywoła

wczy

Rodzaj 
radiosta

cji

Moc 
radiosta

cji

Zakres 
pracy (dł. 
fał w m)

Zasięg w 
km

Rodzaj 
pracy Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8

Port Wojenny Gdynia
Lampowa 
nad-odb 1 KW 450-2100 800 telegraf.

Pracowała 
też dla po
trzeb mar. 

handl.

MDLotn, Puck AD-8 300 W 600-1400 300
praca w 

sieci 
lotn.

Radiostacja 
portowo - 
lotnicza

Flotylla Rzeczna 
Pińsk

RKD/M 500 W 700-1300 150 telegraf.

KMW Warszawa AVA 75 W 50-120 600 telegraf. MW ko- 

rzystała ze 

stacji telegr 

poczt, w 

Gdyni

Flota Gdynia AVA 75 W 50-120 600 telegraf.

MDLot, Puck AVA 75 W 50-120 600 telegraf.

Port Wojenny Pińsk AVA 75 W 50-120 600 telegraf.

Hel RKD 25 W 20-650 75 telegraf.

Problemy z jakimi borykało się Szefostwo Łączności KMW, dotyczyły jakości 
i ilości sprzętu łączności. Był to ważny problem dla Szefostwa Łączności KMW, 
ponieważ okręty pozyskane, jak i budowane na zamówienie KMW w latach 20 
posiadały w przeważającej większości nie najnowszy sprzęt produkcji francuskiej 
(lata 1922-1924).

Do 1932 roku wszystkie zakupy sprzętu i formalności z tym związane zała
twiało Szefostwo Łączności KMW. Od tego roku sprawami tymi zajęło się utwo
rzone w lutym Biuro Zaopatrzeniowe KMW, które w latach 1932-1939 kupowało 
w kraju m.in. radiostacje nadawcze i odbiorcze produkowane przez Państwowe 
Zakłady Telefoniczne i Radiowe w Warszawie i prywatną firmę „AVIA” w War
szawie. Sprzęt ten był instalowany na okrętach będących w linii, jak również na 
budowanych w latach 30 w stoczniach angielskich, holenderskich oraz polskich.

Służba Łączności Wybrzeża Morskiego miała w dalszym ciągu w tym okresie 
trudności z zaopatrywaniem w sprzęt łączności plutonów łączności wchodzących 
w skład kompanii łączności, jak i powstających plutonów łączności w jednostkach 
nadbrzeżnych Marynarki Wojennej.

W 1935 roku Służbie Łączności Wybrzeża Morskiego pod względem zaopa
trzenia i fachowym podlegały: Kompania Łączności Wybrzeża Morskiego, cztery 
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nadbrzeżne punkty obserwacyjne (PO), cztery centrale telefoniczne, dwie stacje 
gołębi oraz jedna centrala sygnałowa.41

Były dwie przyczyny, które wpływały na brak sprzętu łączności w jednostkach 
nadbrzeżnych Marynarki Wojennej, a mianowicie:

mała wydolność produkcyjna przemysłu krajowego,
brak do 1935 roku organu nadrzędnego na szczeblu MSWojsk. koordynujące
go działalność prawie równorzędnych i niezależnych od siebie kierowniczych 
organów łączności, do których zaliczało się również Szefostwo Łączności 
KMW.
W związku z zaostrzeniem się sytuacji międzynarodowej w 1936 roku przy

stąpiono w Wojsku polskim do rozbudowy i unowocześnienia poszczególnych 
rodzajów sił zbrojnych. W ramach opracowania planów Kierownictwo Marynarki 
Wojennej przedstawiło plan rozbudowy floty bazy morskiej w Helu i jej obrony 
oraz rozwoju lotnictwa morskiego. Na realizację tych zamierzeń Marynarka Wo
jenna otrzymała kwotę 120 milionów złotych, tj. 2,82% ogólnej sumy środków 
finansowych przeznaczonych na rozbudowę i modernizację sił zbrojnych.42 W 
planie tym uwzględniono potrzeby przedstawione przez Służbę Łączności Wy
brzeża Morskiego na sumę 2.250 tys. zł., tj. 1,9% ogólnej sumy środków przyzna
nych dla Marynarki Wojennej. Na służbę łączności Wojska Polskiego przypadło 
2,0% ogólnej sumy środków finansowych przyznanych na rozwój Wojska Polskie
go. Niestety, zaplanowane potrzeby na sumę 2.250 tys. zł. dla Służby Łączności 
Wybrzeża Morskiego zostały zredukowane w 39% tj. do sumy 1.300 tys. złotych.43

Taka sytuacja zmusiła Służbę Łączności Wybrzeża Morskiego do opracowa
nia zredukowanego planu rozbudowy systemu łączności i obserwacji na wybrzeżu.

Realizacja planu rozbudowy systemu łączności na wybrzeżu pod względem 
finansowym rozłożona została na okresy budżetowe (od roku budżetowego 
1937/1938 do roku budżetowego 1941/1942). Służba Łączności Wybrzeża Mor
skiego - zgodnie z założeniami planu 6-letniego została zobowiązana - do rozbu
dowy sieci telefonicznej i telegraficznej oraz modernizacji nadbrzeżnych punktów 
obserwacyjnych (PO) Hel, Gdynia i Rozewie. Planowano m.in. wyposażyć 
wszystkie te punkty w radiostacje, lecz ze względu na trudności finansowe zainsta
lowano tylko jedną radiostację na punkcie obserwacyjnym (PO) Rozewie oraz 
przystąpiono do budowy (PO) w Jastarni, który oddano do użytku już po 1 wrze
śnia 1939 roku.44

Każdy nadbrzeżny punkt obserwacyjny posiadał połączenie telefoniczne z 
miejscową centralą telefoniczną. Komendantem (PO) był z reguły podoficer zawo
dowy o specjalności sygnalista, któremu podlegała drużyna sygnalistów składająca 
się z 5-9 marynarzy.45

W 1939 roku następuje największe spiętrzenie prac realizowanych pod nadzo
rem Służby Łączności Wybrzeża Morskiego w związku z podjęciem decyzji przez 
Sztab Główny WP o budowie umocnień na półwyspie helskim.

Z dniem 10 lipca 1939 roku wszedł w życie rozkaz Szefa KMW (z 1.06. 
1939 r.), zarządzający reorganizację Dowództwa Wybrzeża Morskiego, które zo
stało podzielone na dwa oddzielne dowództwa: Dowództwo Morskiej Obrony 
Wybrzeża i Dowództwo Lądowej Obrony Wybrzeża. Obydwa nowe dowództwa 

41 CAW, sygn.1.302.4.194. s.41. Memoriał KMW z dnia 4.09.1935 r. l.dz.l792(Tj KMW) org.35.
Załącznik nr 7. Skład i wyposażenie oddziałów na Wybrzeżu.

42 CAW. sygn.1.300.21.191. s.49.
43 CAW. sygn.I.302.4.194, s.86.
44 PSZ...op.cit„ s.12.
45 CAW. sygn.1.300.21.191. s.35. Dziennik Rozkazów nr 46 z dn. 26.10.1936 r.
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podlegały dowódcy Floty. W związku z tym podziałem, przeprowadzono reorgani
zację Służby Łączności Wybrzeża Morskiego, polegającą na wyodrębnieniu z niej 
Szefostwa Łączności Lądowej Obrony Wybrzeża, podporządkowanego dowódcy 
Lądowej Obrony Wybrzeża. Jego szefem został kmdr ppor. Teodor Spychalski. 
Przy dowódcy Morskiej Obrony Wybrzeża utworzono stanowisko oficera sygna
łowego, którym został kpt. Edward Nowak.46

3. Rozwój łączności we flotach rzecznych
Praktycznie do 1922 roku tj. wprowadzenia pokojowej organizacji Marynarki 

Wojennej, zarówno we Flotylli Wiślanej, jak i Pińskiej nie istniały typowe ko
mórki zajmujące się łącznością.

Środki łączności, jakimi dysponowały w tym okresie flotylle rzeczne, nie 
mogły gwarantować w pełni sprawnego dowodzenia. Do przekazywania wiadomo
ści znakami Morse’a służyły urządzenia sygnalizacji świetlnej począwszy od 
zwykłych latarek. Korzystano również z rakiet sygnalizacyjnych celem przekazy
wania znaków umówionych o charakterze wykonawczym lub ostrzegawczym. 
Użycie ich wiązało się z możliwością jednoczesnego powiadomienia nieprzyjacie
la o własnej obecności, dlatego też stosowano tylko do masowego informowania 
najbliższego otoczenia, np. w czasie alarmów.47

We flotyllach rzecznych za użyteczny i skuteczny środek łączności uważano 
także gołębie pocztowe.

Wszystkie wymienione środki łączności (chociaż bardzo prymitywne) w róż
nym zakresie były wykorzystywane przez flotylle rzeczne już w pierwszych mie
siącach ich istnienia i w czasie działań wojennych w latach 1919-1920.48

Przechodzenie Wojska Polskiego po zakończeniu działań wojennych na orga
nizację pokojową spowodowało, że opracowano nową strukturę flotyll rzecznych, 
która zapoczątkowała m.in. rozwój służby łączności we flotyllach.49 W związku z 
taką sytuacją już w 1922 roku Samodzielny Referat radiotelegraficzny KMW o- 
pracował projekt organizacji systemu łączności radiowej w rejonie działania Flo
tylli Pińskiej. Przewidywano uruchomienie na tym obszarze trzech radiostacji, 
które miały być użytkowane przez Flotyllę Pińską (w Pińsku, Mosty Woleńskie 
oraz przy ujściu rzeki Horyń - późniejszy posterunek obserwacyjny „Nyrcza”).50

W 1924 roku zainstalowano w porcie wojennym w Pińsku radiostację którą 
podporządkowano Dowództwu Flotylli. Przez nią utrzymywano stałą współpracę z 
radiostacjami innych jednostek wojskowych pracujących w tzw. ćwiczebnej sieci 
łączności oraz z Kierownictwem Marynarki Wojennej w Warszawie.51

Takimi przedsięwzięciami nie objęto Flotylli Wiślanej, ponieważ traciła ona 
sens istnienia ze względu na nową sytuację operacyjną podyktowaną zmianami w 
sytuacji na wschodzie (przeprowadzenie w ZSRR reorganizacji sił zbrojnych i 
odbudowa flotylli rzecznych). Zaniepokojone tym MSWojsk. musiało podjąć 
działania mające na celu wzmocnienie granicy wschodniej, m.in. poprzez rozbu
dowę Flotylli Pińskiej. Wzmocnienie jej nastąpiło najprostrzym sposobem, tzn. 
rozwiązaniem Flotylli Wiślanej i przekazaniem jej jednostek m.in. Flotylli Piń

46 PSZ...op.cit„ s.7.
47 Katechizm Morski, Wyd. LMiK, Warszawa 1936, s.62.
48 P.Bukraba, Moje przedwojenne lata W KMW, „Nasze Sygnały" 1969, nr 5/6, s.26.

9 AMW, sygn.777/51, s. 1-38. Powstanie i organizacja systemu łączności i obserwacji. Pokojowy 
etat KMW.

50 CAW. sygn.1.300.21.186. s.49.
51 CAW. sygn.1.300.21.186. s.96.
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skiej. Radiostację z Torunia przekazano komendzie Oficerskiej Szkoły Marynarki 
Wojennej (OSMW), a sprzęt łączności otrzymała Flotylla Pińska.

W planie mobilizacyjnym opracowanym przez Dowództwo Flotylli Pińskiej w 
1926 roku ustalono, że jednostką mobilizacyjną dla Flotylli Pińskiej będzie Ko
menda Portu Wojennego w Pińsku, która będzie również mobilizowała rezerwi
stów dla potrzeb Oddziału Łączności Flotylli Pińskiej, tworząc tzw. Grupę Łącz
ności Flotylli.52

Pod względem doboru ludzi i wyposażenia w sprzęt grupa ta miała podlegać 
dowódcy Oddziału Łączności, któremu podporządkowane były następujące pod
oddziały: okręt-baza, pluton łączności, dywizjon motorówek wywiadowczych, 
pluton ścigaczy. Dowódca był również odpowiedzialny pod względem fachowym 
za wszystkie radiostacje znajdujące się na jednostkach pływających, stał a radio
stację w Pińsku oraz warsztaty łączności w porcie.

Przeobrażenia jakie nastąpiły we Flotylli Pińskiej (od 1929 roku Flotylli 
Rzecznej Marynarki Wojennej) w początkowym okresie lat 30, w tym w Służbie 
Łączności, były wynikiem zmiany stosunku MSWojsk. do rozwoju łączności w 
Wojsku Polskim. Opracowany projekt rozbudowy Flotylli Rzecznej i podniesienia 
jej zdolności bojowej przewidywał w latach 1931-1934 wyposażenie Służby Łącz
ności w radiostacje okrętowe, przenośne połowę oraz w sprzęt łączności przewo
dowej. Sprzęt łączności jakim dysponowała Flotylla Rzeczna na początku lat 30 
zabezpieczał w 60% jej potrzeby - co przedstawia tabela nr 2.

Okrętowe środki łączności służyły głównie dla potrzeb artylerii okrętowej, 
chociaż były również używane do wewnętrznych połączeń w dywizjonie, nato
miast dywizjonowe przeznaczono do zapewnienia łączności z dowódcą Flotylli w 
rejonie działań.53

W ramach planu „Wschód” opracowano w lutym 1938 roku nowy plan mobi
lizacyjny „W”, wspólny dla wojny na wschodzie i zachodzie54 Zgodnie z nim Flo
tylla Rzeczna składać się miała na stopie wojennej m.in. z Oddziału Łączności 
(pluton łączności lądowej, grupa kutrów meldunkowych, krypa - baza, posterunek 
obserwacyjny „Nyrcza”).

W tymże roku z dniem 1 października wprowadzono organizację pokojową, 
nieco różniącą się w szczegółach od organizacji wojennej. Oddział Łączności 
składał się z plutonu łączności lądowej (19 marynarzy) i grupy kutrów meldunko
wych (5 jednostek pływających) w składzie 1 bosman i 12 marynarzy.55

Wiosną 1939 roku poddano niewielkim korektom strukturę organizacyjną 
Służby Łączności Flotylli Rzecznej, tworząc drugi pluton łączności lądowej.56

Zdawać by się mogło, że liczba sprzętu będącego na wyposażeniu Flotylli 
Rzecznej Marynarki Wojennej była wystarczająca. Niestety braki, szczególnie w 
sprzęcie radiowym, nie zostały uzupełnione do wybuchu wojny. Nowoczesny 
sprzęt produkcji krajowej, a więc radiostacje t. N-l i N-2, które zostały zakupione

52 CAW, sygn.I.300.21.7. s.26.
53 AMW, sygn.2905, s.29.
54 J.W.Dyskant, Flotylle Rzeczne i ich miejsce w planach wojennych II Rzeczypospolitej, „Przegląd 

Morski", 1989 r., nr 4, s.77.
55 CAW. sygn.I.300.21.186. s.52.
56 J.W.Dyskant, op.cit., s.80.
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Tabela nr 2. Należności trwałych materiałów łączności Flotylli Pińskiej

Źródło: AMW, akta KMW, Dziennik Zarządzeń nr 7, Warszawa 1931.

Przedmiot Jm Dla 3 
dyonów

Dla ORP 
sztabo
wych

Dla 
Oddz. 

Łączności 
i ORP 

Dickman

Dla Por
to Wo
jennego

Magazyn 
Łączność 

i
RAZEM UWAGI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Radiostacja typ 
RKM/O

kpi 7 1 1 - - 9

Radiostacja typ 
RKM/L

kpi 2 - - - - 2

Radiostacja typ 
RKM/A

kpi - - - 1 - 1

Radiostacja typ 
RKM/M

kpi - - 2 - - 2

Zestaw telef. 
patrol. szt 9 - 6X - 1 16

x w tym 
jeden ze
staw dla 
ORP 
Dickman

Aparaty telef. 
induktorowo- 
brzęczkowe 
połowę

szt 21 - 17x - 2 40 -//-

Aparaty telef. 
induktorowo-sto- 
łowe PWATT

szt - 1 1 10 2 14

Łącznice telef. 
induktorowo- 
brzęczkowe na

10 linii.

szt 3 - 3 2 2 10

Kabel opance
rzony wodny

mtr - - 800 - - 800

Duży kpi płacht 
sygnał, (jedna 
kwadratowa i 3 
długie 4x4 i 1 x4)

kpi 8 - 1 - - 9

Mały komplet 
płacht sygnało
wych (trzy dłu
gie) 0.5x2

kpi 22 1 8 - - 31

69



przez wojsko w latach 1937-1939, we Flotylli Rzecznej były pojedynczymi eg
zemplarzami.57

Działania wojenne nie oszczędziły Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej. 
Służba łączności poniosła ogromne straty w porównaniu z innymi służbami. Pobu- 
dynkach, urządzeniach oraz instalacjach i uzbrojeniu, łączność poniosła najwięk
sze straty. Na sumę tych strat składał się sprzęt łączności jaki został zniszczony we 
wrześniu 1939 roku, co przedstawia poniższa tabela i wyniósł 90% całego wypo
sażenia służby łączności Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej. Został on znisz
czony lub zatopiono go wraz z jednostkami, głównie przez własne załogi.

Tabela nr 3. Zestawienie strat służby łączności flotylli rzecznej w Pińsku we 
wrześniu 1939 r.

Źródło: Tamże, s. 12-13

Nazwa sprzętu Jm Ilość

Radiostacja N 2 szt. 8

Radiostacja RKM/A szt. 1

Radiostacja RKM/L szt. 1

Radiostacja t. AVA szt. 1

Radiostacja RKM/O szt. 6

Radiostacja RKD/M szt. 4

Radiostacja RK.B przenośna szt. 2

Radiostacja AVA kutrowa szt. 4

Aparatura radioodbiorcza M.O. szt. 5

Zestaw odbiorczy RKB szt. 4

Aparaty stołowe telefon. MB szt. 40

Aparaty telefon.stół, z przełącz. szt. 10

Aparat połowy indukt.brzęczkowy szt. 10

Łącznica induktorowa typu ŁP-10 szt. 16

Łącznica induktorowa MB szt. 2

Zestaw telefonów patrolowych szt. 28

57 CAW. sygn.1.300.21.192. s.36.
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4. Organizacja i sprzęt łączności na okrętach oraz stan łączności w jednost
kach nadbrzeżnych MW w przededniu II wojny światowej
W latach 1920-1923 stworzono zalążek floty wojennej. Wszystkie okręty w 

chwili przyjęcia ich przez Polskę znajdowały się w złym stanie technicznym, bez 
przyrządów nawigacyjnych, artylerii i aparatów torpedowych oraz sprzętu łączno
ści. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest relacja dowódcy trałowca „Mewa”, 
który w ten sposób przedstawia pływania na tych okrętach: ... „W morzu kierowało 
się wówczas „na oko”, widząc przed sobą brzeg, szło się wówczas na jakąś latarnię 
lub drzewo, później, gdy ukazywała się jakaś chałupa lub kończył się las, robiło 
się zwrot itp. Gorzej było w czasie mgły, wówczas prowadził nas jedynie kierunek 
fali lub po prostu instynkt. Oczywiście tak się pływało jedynie na trasie: Puck- 
Gdynia-Hel-Gdańsk. Na otwarte morze okręty jeszcze się wypuszczały. Podczas 
sztormowej pogody łączność z lądem przerywała się na kilka dni”.58

Maleńki port w Pucku nie spełniał warunków, jakie powinien posiadać typo
wy port wojenny, dlatego też po usilnych staraniach Polska uzyskała w 1921 roku 
w Gdańsku tymczasowe prawo do port d’atacge, na podstawie którego polskie 
okręty korzystały z możliwości postoju, zwłaszcza w okresie zimy.59 60 61 *

Bardzo ważnym zadaniem dla Służby Łączności Wybrzeża Morskiego w tym 
okresie było zabezpieczenie łączności Dowództwa Floty z okrętami będącymi w 
Gdańsku. Istniała możliwość wykorzystania do tego celu radiostacji będących na 
wyposażeniu okrętów zakupionych we Francji („Wilia” i „Warta”) i współpraca z 
radiostacją Dowództwa Floty w Gdyni. Prawdopodobieństwo podsłuchu ze strony 
organizacji niemieckich działających na terenie Wolnego Miasta Gdańska sprawi
ło, że z tego środka łączności zrezygnowano opierając się na łączności telefonicz
nej, którą utrzymywano z Dowództwem Floty w Gdyni poprzez Wydział Wojsko
wy Generalnego Komisariatu RP w Gdańsku.7’0

W celu sprawnego dowodzenia flotą i zapewnienia okrętom bezpiecznego 
pływania, należało stworzyć we flocie w miarę sprawny system łączności. W 
związku z tym, że nie wszystkie okręty posiadały radiostacje, organizację łączno
ści oparto na stosowaniu środków sygnalizacyjnych takich jak: chorągiewki sema
forowe, reflektory oraz środki dźwiękowe. W celu nawiązania łączności z Do
wództwem Floty okręty będące poza portem podchodziły na taką odległość do 
brzegowych punktów obserwacyjnych (PO), która dzięki tym środkom gwaranto
wała im odbiór i przekazywanie sygnałów.6

Punkt obserwacyjny po nawiązaniu z nim łączności przez okręt, przekazywał 
otrzymane z okrętu informacje do Dowództwa Floty lub odwrotnie. Okręty posia
dające na wyposażeniu radiostacje utrzymywały łączność z Dowództwem Floty 
poprzez radiostację w Pucku, a później w Gdyni. W tym czasie obsługą radiostacji 
i sygnalizacją na okrętach zajmowali się specjaliści: radiotelegrafiści,6" stersygna- 
liści.

58 M.Borowski, Moja służba w MW w latach 1911-1950, Gdynia 1963, Relacja w Muzeum MW w 
Gdyni, sygn. 142, s.26.
Cz.Ciesielski, Sprawa uprawień okrętów polskich w Wolnym Mieście Gdańsku, „Przegląd Mor
ski”, 1971, nr 4, s.65-73.

60 W.Francki, „Biuletyn Historyczny MW", 1989 r., nr 11, s. 15.
61 AMW, sygn.743/22. s.25. Dziennik Zarządzeń nr 4 z dnia 11.03.1927 r. Dział I, poz. 2, 

„ Wprowadza się sygnalizację semaforem dwiema chorągiewkami”.
6~ AMW, sygn.743/22, s. 16, Dziennik Zarządzeń nr 7, z dnia 20.05.1927 r. Dz.I.poz. 1. z dn.9.10.

1934 r. na flocie zmieniono specjalność „ster-sygnalista” na „sygnalista”.

71



W latach 30 nastąpiła zmiana organizacji systemu łączności, na co miały 
wpływ dwa czynniki:

reorganizacja Służby Wybrzeża Morskiego i utworzenie stanowiska oficera 
sygnałowego Dowództwa Floty;
wyposażenie wszystkich okrętów w radiostacje.
Po utworzeniu w lipcu 1930 roku stanowiska oficera sygnałowego Dowódz

twa Floty, zgodnie z obowiązkami przejął on wszytkie sprawy dotyczące łączności 
na okrętach i zabezpieczenia jej z okrętami będącymi w morzu. Konsekwencją 
utworzenia tego stanowiska było utworzenie w 1932 roku stanowisk oficerów sy
gnałowych na kontrtorpedowcach, w dywizjonie kontrtorpedowców i w dywizjo
nie okrętów podwodnych. Oficerowie sygnałowi na kontrtorpedowcach objęli 
kierownictwo nad utworzonymi działami sygnalizacyjnymi.63

Należy nadmienić, iż do tego czasu nie istniał na okręcie dział sygnalizacyjny, 
w skład którego wchodziłby cały sprzęt łączności i obserwacji. Sprzętem tym na 
okręcie zajmowali się poszczególni najstarsi stopniem specjaliści, a za cały sprzęt 
łączności i obserwacji na okręcie odpowiedzialny był dowódca okrętu (d.o) lub 
jego zastępca (z.d.o.). Każdy okręt nawodny posiadał w etacie 3 sygnalistów i 4 
radiotelegrafistów (wyjątek stanowiły ORP „Orzeł” i „Sęp”, posiadające po 4 sy
gnalistów i 4 radiotelegrafistów).64

Drugim czynnikiem, który wpłynął na zmianę organizacji i systemu łączności 
we flocie, było posiadanie radiostacji przez wszystkie okręty. Dzięki temu łącz
ność radiowa była podstawą organizacji systemu łączności we flocie, a wykorzy
stanie środków sygnalizacji świetlnej i chorągiewek semaforowych stanowiło tzw. 
łączność zastępczą.

W 1936 roku w celu usprawnienia organizacji łączności we flocie opracowano 
zmiany w systemie flag sygnałowych. Wynikało to m.in. z konieczności dostoso
wania obowiązującego na okrętach Marynarki Wojennej systemu flag sygnało
wych do ustalonego w 1934 roku przez Międzynarodowy Komitet Sygnałowy. 
Zmiana polegała na dostosowaniu znaczenia niektórych flag sygnałowych do mię
dzynarodowych przepisów obowiązujących na morzu.65

W 1937 roku zarządzeniem Szefa KMW zostały one wprowadzone jako 
obowiązujące na okrętach MW, a odpowiedzialni za nie oraz za szkolenie w tym 
zakresie sygnalistów zostali oficerowie sygnałowi.66

Szefostwo Łączności KMW kierując się usprawnianiem dowodzenia okręta
mi, w tym samym roku opracowało „Regulamin Służby Radio Floty”, który wpro
wadzono do użytku z dniem 23.01.1937 roku.67

Regulamin ustalał zasady nawiązywania i utrzymywania łączności radiowej 
pomiędzy okrętami a radiostacjami Dowództwa Floty, sygnałów zawezwawczych 
poszczególnych radiostacji oraz opracowywania i wprowadzania szyfrów.

W latach 30-tych do wyposażenia okrętów wprowadzano radiostacje pro
dukcji polskiej oraz zgodnie z klauzulą umów ze stoczniami, na okrętach instalo
wano sprzęt radiotelegraficzny produkcji polskiej.68

Z Francji pochodziły tylko radiostacje główne, ratunkowe oraz urządzenia do 
podsłuchu podwodnego. Nie wszystkie okręty były wyposażone w niezbędny 

63 AMW, sygn.6/49/15. s.42, Dziennik Zarządzeń nr 4.
64 CAW, sygn.1.300.21.192.36.
65 CAW. Akta KMW Zarządzenie Szefa KMW, Dziennik Zarządzeń nr 22 z dnia 31.12.1936 r. dział 1.
66 CAW, sygn.I300.21.196, s.26, poz. 10.
67 CAW., sygn.I.300.21.197. s. 16. Zarządzenie Szefa KMW nr 1.
68 R.Mielczarek, O.R.P. Grom’’, Gdańsk 1970, s. 12-13.
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sprzęt łączności i obserwacji. Przykładem tego były okręty podwodne „Żbik”, 
„Ryś” i „Wilk”, które opuszczając stocznię nie posiadały na wyposażeniu tak waż
nych urządzeń dla okrętów podwodnych jak: oscylatory do łączności podwodnej 
oraz stacje ultradźwiękowe do podsłuchu szumów wytwarzanych przez okręty w 
ruchu.69

Próbę zakupu tych urządzeń ponowiono w lipcu 1939 roku, kiedy to szef 
Służb KMW skierował pismo do znajdującego się w Anglii kmdr S. Rymszewicza, 
celem dokonania zakupu w/w sprzętu. Krótko przed wybuchem wojny nadesłano 
aparaty podsłuchowe typu”Y” produkcji angielskiej, ale nie zdążono już ich zain
stalować. Na budowanych w stoczniach angielskich „Błyskawicy” i „Gromie” 
również zainstalowano radiostacje produkcji polskiej, natomiast hydrofony były 
produkcji francuskiej. W ten sam sprzęt wyposażono ORP „Gryf’ budowany w 
stoczni francuskiej.7

Na kilka miesięcy przed wybuchem wojny dywizjon okrętów podwodnych 
powiększył się o 2 nowe jednostki: ORP „Orzeł” i ORP „Sęp”. Były to duże jed
nostki oceaniczne, całkowicie nowoczesne i o silnym uzbrojeniu torpedowym. Na 
nich zainstalowane były radiostacje produkcji polskiej,71 natomiast echosondy t. 
„Atlas-Werke” wykonane zostały przez firmę niemiecką, a podwodne dalmierze i 
goniometry przez przemysł holenderski.

W latach 1933-1939 budowano w Polsce trałowce (mianowce) „Czajka”, 
„Jaskółka”, „Mewa”, „Rybitwa”, „Czapla” i „Żuraw”, które wyposażone były w 
radiostacje produkcji polskiej.

Z początkiem maja 1939 roku zlecono Warsztatom Portowym MW budowę 
dwóch niszczycieli typu „Grom”, którym miano nadać nazwy „Huragan” i 
„Orkan”. W niemieckiej firmie „Atlas-Werke”zamówiono dla tych okrętów oscy
latory i aparaty podsłuchowe. Tylko sprzęt telefoniczny oraz okablowanie miało 
być wykonane przez przemysł krajowy.72 Wybuch wojny nie pozwolił dokończyć 
ich budowy.

Początek lat 30-tych rozpoczął proces powstawania jednostek nadbrzeżnych 
Marynarki Wojennej, co było konsekwencją m.in. rozkazu Generalnego Inspektora 
Sił Żbrojnych (GISZ) oraz obciążenia KMW i Dowództwa Floty odpowiedzialno
ścią za obronę wybrzeża i związane z nią sprawy fortyfikacyjne. W tym okresie 
powstały: 1 MDAP (mp. Gdynia), 1MBS (mp. Wejherowo), 2 MDAP (mp. Hel) 
oraz 2 MBS (utworzony w 1937 r. z mp. Gdynia). W skład tych jednostek wcho
dziły plutony łączności. Wymienione jednostki podporządkowane były Dowódz
twu Obrony Wybrzeża Morskiego (powstało w kwietniu 1933 roku), któremu pod
porządkowano Kompanię Łączności Wybrzeża Morskiego.

W połowie lat 30-tych do wyposażenia Kompanii Łączności Wybrzeża Mor
skiego wprowadzono sprzęt łączności produkcji polskiej. Jednak liczba tego 
sprzętu, szczególnie, radiowego, nie była w stanie zabezpieczyć sprawnej łączno
ści radiowej między jednostkami dlatego też w dalszym ciągu łączność oparta była 
na sieci telefonicznej będącej często własnością MPiT, m.in. linia telefoniczna 
Puck-Gdynia-Hel i Gdynia-Wejherowo.

Plutony łączności wchodzące w skład jednostek nadbrzeżnych MW posiadały 
na wyposażeniu generalnie sprzęt do łączności telefonicznej. Liczba i jakość tego 
sprzętu nie były wystarczające do wykonania zadań.73

69 CAW, MSWojsk. sygn.1.300.21.199, s.45.
70 AMW, Akta KMW, Łączność, sprawy różne, teczka nr 77, s. 104.
71 S.Rymszewicz, Organizacja Służby Technicznej KMW-relacja w Muzeum M, sygn.48. s.18.
72 M.Filipowicz, Ludzie, stocznie i okręty, Gdańsk 1985, s.173.
73 Racja kpt. S.Busiakiewicza - w posiadaniu autora.
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Pomimo trudności ze sprzętem, plutony łączności wraz z Kompanią Łączności 
Wybrzeża Morskiego pracowały nad rozbudową sieci łączności telefonicznej. Uło
żono m.in. podziemną sieć kablową rejonów Gdyni i Helu, gdzie oprócz sieci do
wodzenia istniała sieć dozorowania OPL i sieć dowodzenia artylerią przeciwlotni
czą (1 i 2 MDAP) oraz na Helu sieć artylerii nadbrzeżnej.

W lipcu 1939 roku dokonano podziału Kompanii Łączności Wybrzeża Mor
skiego na Morską Kompanię Łączności i samodzielne plutony lokalne Gdynia i 
Hel. Morska Kompania Łączności podporządkowana została dowódcy Lądowej 
Obrony Wybrzeża.

Plutony lokalne łączności Gdynia i Hel, które wchodziły w skład Morskiej 
Obrony Wybrzeża, zabezpieczały m.in. funkcjonowanie central telefonicznych 
oraz stacji Hughesa. Oprócz tego odpowiadały za konserwację podziemnego kabla 
telefonicznego rejonu Gdyni i Helu.

Wybuch wojny nie pozwolił dokończyć budowy sprawnego systemu łączności 
na wybrzeżu, którego niezawodność została poddana surowemu egzaminowi pod
czas działań wojennych.
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Kpt. SG mgr Grzegorz GORYŃSKI

ORGANIZACJA OCHRONY MORSKIEJ GRANICY 
POLSKI W LATACH 1920-1995

Przed 75 laty - 10 lutego 1920 r. - w Pucku miała miejsce podniosła uroczy
stość. Tego dnia dowódca Frontu Pomorskiego gen. broni Józef Haller dokonał 
aktu symbolicznych zaślubin z morzem, wrzucając w wody Zatoki Puckiej jeden z 
dwu ofiarowanych przez gdańską Polonię platynowych pierścieni. Po 148 latach 
powrót Polski nad Bałtyk stał się faktem. Droga do tego nie była łatwa. Kiedy w 
listopadzie 1918 r. Polska wracała na polityczną mapę Europy, jej dostęp do morza 
nie był jeszcze rozstrzygnięty. Pomorze z Gdańskiem nadal znajdowało się we 
władaniu Niemiec.

Niemniej Polacy oczekiwali, że deklaracje polityczne - o wolnym i bezpiecz
nym dostępie Polski do morza - głoszone przez przywódców Ententy (szczególnie 
Stanów Zjednoczonych AP) zostaną przez Paryską Konferencję Pokojową speł
nione.1 2

Na mocy traktatu wersalskiego Rzeczypospolita Polska otrzymała 140 kilome
trowy odcinek wybrzeża. Stanowił on ok. 2,5% całości granic." Ten niewielki 
(zaniedbany i nie zagospodarowany) skrawek brzegu morskiego, miał za kilka lat 
w wyniku zbiorowego wysiłku Polaków - stać się dla Polski przysłowiowym 
„oknem na świat”.

Odradzająca się jako państwo po 123 latach Polska musiała określić swój 
obszar i powołać do ochrony jego granic określoną formację. Była nią powołana 
18 grudnia 1918 r. Dekretem Tymczasowym przez Naczelnika Państwa Józefa 
Piłsudskiego z odkomenderowanych oddziałów wojskowych „STRAŻ GRA
NICZNA”. Do jej zadań należało przede wszystkim zabezpieczenie granic przed 
nielegalnym wywozem z Polski towarów spożywczych pierwszej potrzeby oraz 
kontrolowanie wewnętrznego obrotu tymi artykułami. Formacja ta funkcjonowała 
do wiosny 1919 r.3

Ochrona granicy morskiej zapoczątkowana została dopiero 10 lutego 1920 r., 
z chwilą przejęcia części Pomorza przez II Rzeczypospolitą. Początkowo do grud
nia 1920 r. jej ochronę sprawował stacjonujący w Pucku I Batalion Morski. Do 

1 A. Albert (Wojciech Roszkowski), Najnowsza Historia Polski 1918-1980, Warszawa 1989, cz I, 
s.33 i 73,
Cz. Ciesielski, Powrót Polski nad Bałtyk (A. D. 1920), „Przegląd Morski" 1990, nr 2, s. 3-12.

2 H. Zieliński, Historia Polski 1914-1939, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1983, s. 116, 
A. Czubiński, Najnowsze dzieje Polski 1914-1983, Warszawa 1997, s. 91.

3 Dziennik Praw Państwa Polskiego nr 21 z 28.12.1918, poz. 70.
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tego celu otrzymał on z Dowództwa Obrony Wybrzeża dwie motorówki M-51 i M- 
52, które na wiosnę 1920 r. przydzielono do placówki na Helu. Miały one patrolo
wać Zatokę Gdańską i ścigać przemytników, aż do granicy z Wolnym Miastem 
Gdańskiem w okolicy Orłowa. Intensywny ruch jednostek pływających na trasie 
Hel-Gdańsk (helski port był na początku lat dwudziestych miejscem bazowania 
większości kutrów rybackich naszego wybrzeża), ułatwiał przestępstwa graniczne 
zwłaszcza przemyt - sprzętu rybackiego. Na służbę graniczną na morzu zabierano 
policjantów lub żandarmów, którym przysługiwały uprawnienia dokonywania 
rewizji na statkach lub kutrach rybackich.4 Ochronę granicy lądowej regulowało 
rozporządzenie Dowództwa Frontu Pomorskiego z 4 stycznia 1920 r. oraz instruk
cja dla posterunków kontrolnych ruchu granicznego. Dokumenty te nakazywały 
Strzelcom Granicznym (formacji utworzonej na wiosnę 1919 r.) bezpośrednią o- 
chronę (zabezpieczenie) granicy przed naruszycielami i przy pomocy patroli oraz 
wartowników wystawianych w przejściach granicznych. Ponadto w przejściach 
kontrolę ruchu osobowego sprawowała żandarmeria wojskowa, a bagaże i towary 
kontrolowali funkcjonariusze skarbowi. W miarę stabilizowania się sytuacji na 
granicach państwa dokonywano podziału zadań i określono zakres kompetencji 
organom uczestniczącym w jej ochronie. Kontrolę ruchu osobowego przejmowała 
stopniowo (na wiosnę 1920 r.) Policja Państwowa, a kontrolę celną - Urzędy Cel
ne. Strzelcy Graniczni natomiast strzegli wyłącznie granicy i prowadzili na tym 
terenie służbę informacyjną. Działalność Strzelców Granicznych miała charakter 
doraźny i pod koniec 1920 r. w ich miejsce do ochrony granicy wyznaczone zosta
ły Bataliony Wartownicze. Kierowanie ochroną granicy przez wojskowych, akcen
tujących wojskowe cele i zadania służby granicznej spowodowało, że jej ochrona 
pod względem celnym zeszła na dalszy plan. Potrzeby wskazywały natomiast na 
odwrotną proporcję. Z inicjatywą powołania cywilnej służby granicznej i jej nowej 
organizacji, ściśle związanej z władzą skarbową wystąpił minister skarbu. Rada 
Ministrów pozytywnie rozpatrzyła zgłoszony przez niego wniosek i uchwałą z 10 
marca 1920 r. zaleciła temu ministerstwu utworzenie Straży Celnej. W kwietniu 
1921 r. pozostawione do dyspozycji ministerstwa skarbu Bataliony Wartownicze 
przemianowano na Bataliony Celne, a rozporządzenie o instrukcji służbowej dla 
Batalionów Celnych w przedmiocie ochrony granic ministrów: skarbu, spraw woj
skowych i spraw wewnętrzynych regulowało ich działalność. Ta nowa formacja 
została powołana do „(...) zabezpieczenia państwa przed nielegalnym przekrocze
niem granicy oraz przed nielegalnym przewozem wszelkiego rodzaju towarów 
(...)”. Pomimo, że Bataliony Celne były formacją o jednoznacznie sprecyzowanych 
celach i wyposażoną w dostatecznie jasne kompetencje to w praktyce (z uwagi na 
ich tymczasowość) ich zakres działalności ograniczał się tylko do służby kordo
nowej na linii granicy.5

Granicy morskiej od grudnia 1920 r. strzegł wojskowy Batalion Wartowniczy 
1 /VIII z siedzibą w Wejherowie. W kwietniu 1921 r. przemianowany został na 
Batalion Celny nr 19 i podporządkowany ministerstwu skarbu. Funkcjonował on 
niepełny rok, gdyż pod koniec stycznia 1922 r. ochronę granicy przejmowała nowo 

4 Motorówkę „M-51” zakupiono 6 kwietnia 1920 r. w Elblągu. Miała ona 20 ton wyporności, kadłub 
drewniany o długości ok. 16 m. Wyposażona była w silnik benzynowy Kramera o mocy 45-50 KM. 
Drugą motorówkę „M-52” (eks „Freia”) zakupiono w Gdańsku i przekazano do Batalionu Mor
skiego 10 maja 1920 r. Jej ok. 20 m. kadłub wykonany był ze stali. Poruszana była 35 konnym sil
nikiem. Obydwie motorówki znajdowały się w złym stanie technicznym - szczególnie silniki - wo
bec czego nie przejawiały większej aktywności.
J. Miciński, Polskie statki pomocnicze i specjalne 1920-1939, Gdańsk 1967, t. II, s. 183-184.

5 H. M. Kula, Polska Straż Graniczna w latach 1928-1939, Warszawa 1994, s. 20-23.
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powstała, zawodowa Straż Celna. Jej zadaniem była głównie celna ochrona grani
cy przy współpracy urzędów celnych i policji. Odcinek morski podporządkowano 
Inspektorowi Straży Celnej w Wejherowie, który w terenie miał pięć komisaria
tów. Mimo, że inspektorat ochraniał morski odcinek granicy nie dysponował do 
tego celu jednostkami pływającymi. W wypadkach szczególnie koniecznych in
terwencje Straży Celnej odbywały się przy użyciu kutrów rybackich lub moto
rówki policyjnej. Dopiero w czerwcu 1923 r. do komisariatu Straży Celnej w Puc
ku, którym wówczas kierował młodszy komisarz Kazimierz Lis przydzielono kuter 
żaglowo - motorowy „Strażnik I”. Wcześniej jednostka ta była w dyspozycji In
spektoratu Ceł na obszar Wolnego Miasta.6

Kierownikiem tej jednostki z ramienia Inspektoratu Ceł do lutego 1927 r. był 
Franciszek Głowacki.

Straż Celna nie podołała swym zadaniom, a jej słabe wyniki w ochronie grani
cy skłoniły prezesa Rady Ministrów Józefa Piłsudskiego do wszczęcia w czerwcu 
1927 r. prac przekształcających ją w dobrze zorganizowaną formację na wzór woj
skowy. Zadanie to Józef Piłsudski powierzył płk. Stefanowi Pasławskiemu, które
mu osobiście w tej sprawie udzielił wskazówek. Podjęte od czerwca 1927 r. 
przemiany w strukturze wewnętrznej Straży Celnej zmieniły ją jakościowo, a 
podjęte prace legislacyjne normalizowały szereg dziedzin z zakresu ochrony granic 
Rzeczypospolitej Polskiej.7

Straż Graniczna 1928-1939

Tworzona od podstaw nowa formacja graniczna zdaniem autorów tych prze
mian miała symbolizować zerwanie z przeszłością i rozpoczęcie nowego etapu w 
ochronie zachodnich granic RP. Uwieńczeniem tych wysiłków było rozporządze
nie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z dn. 22 marca 
1928 r. Powoływało ono do ochrony północnej, zachodniej i południowej granicy 
państwa- w szczególności do ich ochrony celnej - STRAŻ GRANICZNA. Ta no
wa, jednolita, zorganizowana na zasadach obowiązujących w wojsku, formacja 
podporządkowana była Ministrowi Skarbu. W zakresie ochrony celnej - Straż 
Graniczna - była organem wykonawczym władz skarbowych, ścigającym prze
stępstwa skarbowo - celne na terenie całego państwa, w zakresie ochrony granic 
zaś - organem władz administracji ogólnej na terenie pasa granicznego.8

6 J. Miciński, Polskie statki..., s. 183-185.
7 W tej sprawie ukazały się następujące akty prawne: -rozporządzenie Ministra Skarbu z 31.08. 

1927 r. o organizacji Straży Celnej - DzURP nr 80 poz. 777.
- rozporządzenie Prezydenta RP z 23.12.1927 r. o granicach Państwa - DzURP nr 117 poz. 996, 
które zmieniało doraźne przepisy wydane przez Radę Obrony Państwa z 20.07.1920 r. w przed
miocie ochrony granic - DzURP nr 64 poz. 426.
- rozporządzenie Prezydenta RP z 14.02.1928 r. o użyciu broni przez organa służby bezpieczeństwa 
publicznego i ochrony granic - DzURP nr 27 poz. 243.
Nieco wcześniej ukazało się natomiast rozporządzenie Prezydenta RP z 13.08.1926 r. o cudzoziem
cach - DzURP nr 83 poz. 465.

8 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22 marca 1928 r. o Straży Granicznej - Dz.URP 
nr 37 poz. 349.
F. Olas, Straż Graniczna (w) Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa 1918-1928, 
Kraków - Warszawa 1928, s. 337.
Straż Graniczna 1991-1992, Warszawa, Kętrzyn, 1992 (numer jubileuszowy w pierwszą rocznicę 
powstania Straży Granicznej) s. 12-13.
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Sprawy ochrony morskiej granicy RP znalazły się w gestii Pomorskiego In
spektoratu Okręgowego Straży Granicznej w Czersku (w 1936 r. przeniesiony do 
Bydgoszczy. Inspektor Okręgowy mjr Józef Jończyk ochronę tego odcinka powie
rzył utworzonemu w maju 1928 r. Inspektoratowi Granicznemu w Gdyni. Podpo
rządkowany był jemu następujący odcinek granicy: od kamienia granicznego nr 92 
na granicy lądowej z Niemcami do jeziora Żarnowieckiego i wzdłuż jego zachod
niego brzegu, rzeką Piaśnicą - do jej ujścia, dalej brzegiem morskim do styku z 
granicą Wolnego Miasta Gdańska i do szosy Wysoka - Oliwa. Na terenie tegoż 
Inspektoratu utworzono cztery Komisariaty Straży Granicznej w: Goszczynie, 
Pucku, Helu i Gdyni. Takie rozmieszczenie komisariatów SG wynikało ze specy
fiki tego odcinak granicy. Ich skład osobowy uzależniony był od ukształtowania 
terenu, nasilenia ruchu granicznego i przestępczości oraz gęstości zaludnienia. 
Składały się one przeciętnie z 1 do 2 oficerów SG oraz od 30 do 70 szeregowych 
SG.9

Komisariat był ogniwem bezpośredniej służby granicznej, którą komendant 
organizował w oparciu o rozmieszczone wzdłuż granicy placówki I i II linii. Do 
zadań placówek I linii należało przede wszystkim: patrolowanie granicy i jej za
plecza (strefy nadgranicznej), strzeżenie wyznaczonych przejść granicznych, dróg i 
stacji kolejowych, kontrolowanie osób przekraczających granicę, a także transpor
tów i ruchu kolejowego. Placówki Ił linii przeznaczone były wyłącznie do służby 
informacyjno - wywiadowczej. W gdyńskim Inspektoracie Granicznym powołano 
14 placówek I oraz 4 - II linii, które do ochrony morskiego odcinka granicy organi
zowały: służbę liniową^służbę wywiadowczą i służbę portową oraz w późniejszym 
okresie służbę morską.

Przemytnictwo na terenie Inspektoratu Granicznego w Gdyni, mimo jego 
względnego opanowania nas odcinku lądowym, kwitło na morzu i w portach. Do 
przerzutu towarów wykorzystywano głównie: łodzie, kutry i statki. Miesięcznie 
gdyński inspektorat prowadził około 60 spraw przemytniczych, których rocznie 
było ok. 500."

Aby przeciwdziałać temu niekorzystnemu dla polskiej gospodarki zjawisku 
podjęto kolejne działania prawne i organizacyjne. Miały one zwiększyć skutecz
ność Straży Granicznej na morzu, gdyż dotychczasowe działania przy użyciu 
„Strażnika I” - jedynej jednostki pływającej otrzymanej od Straży Celnej rozwija
jącej prędkość do 7 węzłów - nie stanowiły większego zagrożenia dla przemytni
ków.1'

Od 1928 r., kiedy „Strażnik I” praktycznie przestał być użyteczny dla komisa
riatu w Pucku, podporządkowano go Inspektoratowi Granicznemu w Gdyni. Ba

9 Kadra Straży Granicznej składała się z oficerów przyjmowanych do służby w SG spośród oficerów 
sił zbrojnych państwa nie będących oficerami stanu czynnego i szeregowych przyjmowanych do 
SG, spośród szeregowych rezerwy na zasadach jakie ustalał Minister Skarbu. Oficerowie używali 
następujących stopni (według kolejności) dowódca (od 7 listopada 1928 r. komendant) SG, nadin
spektor SG, inspektor SG, nadkomisarz SG, komisarz SG, podkomisarz SG, aspirant SG, a szere
gowi: starszy przodownik SG, przodownik SG, starszy strażnik graniczny i strażnik graniczny.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22.03.1928 r. o Straży Granicznej - Dz.URP nr 37 
poz. 349.
Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 7.11.1928 r. o sprostowaniu błędów w rozporządze
niu Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22.03.1928 r. o Straży Granicznej, - DzURP z 1928 r., nr 94, 
poz.835.

10 H. M. Kula, Polska Straż Graniczna..., s.62-63; 138-140.
11 St. Mańkowski, Zarys historii ochrony granicy morskiej w Polsce, Warszawa 1967, s.59.
12 Tamże, s. 56.
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zował w porcie helskim, a zadania wykonywał na redzie portu w Gdyni, na której 
jego załoga prowadziła obserwację i kontrolę motorówek i łodzi kontaktujących 
się ze statkami stojącymi na kotwicowisku. Ponadto raz w tygodniu, gdy na to 
pozwalała pogoda, odbywał patrol wzdłuż wybrzeża, aż do granicy polsko- 
niemieckiej. Ówczesne uzbrojenie „Strażnika I” ciężki karabin maszynowy oraz 
stały kontakt kierownika kutra z komisariatem SG w Gdyni nie wpłynęły na 
zwiększenie skuteczności jego działań.13

Efektem działań prawnych było rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w 
porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z 4 marca 1932 r. o ochronie 
wybrzeża morskiego przez organy Straży Granicznej i rozporządzenie Prezydenta 
RP z 21 października 1932 r. o granicy morskiej Państwa.14 Wymienione wyżej 
rozporządzenie Ministra Skarbu ustalało kompetencje Straży Granicznej oraz za
dania jakie ma ona realizować na morzu. Do zadań tych należało m.in. zapobiega
nie bezkarnym przekroczeniom granicy morskiej, a w razie jej naruszenia - ściga
nie sprawców, niedopuszczenie do opuszczenia portu przez statki zatrzymane de
cyzją uprawnionych władz, stała kontrola (na morzu) statków poniżej 10 ton reje
strowych brutto oraz zatrzymywanie i rewizja statków o większym tonażu w przy
padku stwierdzenia jawnego naruszenia przepisów obowiązujących na morzu tery
torialnym lub na polecenie władz administracyjnych. W przypadku, gdy zatrzyma
ny lub wezwany do zatrzymania statek usiłował opuścić polskie wody terytorialne, 
organy Straży Granicznej winny go ścigać, a po zatrzymaniu doprowadzić do pol
skiego portu. W myśl omawianego rozporządzenia Straż Graniczna miała prawo 
użycia broni wobec statku, który nie podporządkował się wezwaniom do zatrzy
mania. W stosunku do okrętów Polskiej Marynarki Wojennej oraz okrętów wojen
nych innych państw Straż Graniczna w przypadku stwierdzenia wykroczenia, zo
bowiązana była (bez prawa do bezpośredniej interwencji wobec okrętu) do złoże
nia odpowiedniego meldunku władzom wojskowym i celnym, w którym należało 
podać: czas, miejsce, rodzaj przestępstwa oraz nazwę jednostki.15

Rozporządzenia: o Straży Granicznej, o ochronie wybrzeża morskiego przez 
organy Straży Granicznej oraz o użyciu broni przez organa służby bezpieczeństwa 

13 „Strażnik I” miał kadłub drewniany (dębowy) 12,7 m długości, 3,7 m szerokości i 1,8 m zanurze
nia, a jego jednocylindrowy silnik żarowopalny o mocy 25 KM pozwalał rozwijać prędkość do 7 
węzłów. Jednostka wyposażona była w ożaglowanie gaflowe, które miało początkowo 48 m kw., a 
później 40m kw. Czteroosobowa załoga tej jednostki w okresie patrolowania była wzmocniona 
przez policjantów.
J. Miciński, Polskie statki..., s. 186-187 i 190.

14 Dziennik Ustaw RP z 1932 r. nr 29, poz. 297.
Dziennik Ustaw RP z 1932 r. nr 92, poz. 789.

15 Kuter i łodzie Straży Granicznej oznakowane były banderą ustanowioną dla niewojennych statków 
państwowych. W czasie pełnienia służby na maszcie zakładano białą flagę z godłem Ministerstwa 
Skarbu (żółty znak laski Merkurego). Pełniące służbę w nocy jednostki pływające SG miały na 
maszcie dwa fioletowe światła umieszczone jedno nad drugim w odległości 1 metra. Szeregowi 
Straży Granicznej pływający na jednostkach pływających SG umundurowani byli w mundury kolo
ru khaki kroju marynarskiego. Czapka (w lecie biała miał otok opasany 3 cm ciemnozieloną wstąż
ką z drukowanym srebrnym napisem STRAŻ GRANICZNA. Litery miały wysokość 2 cm i szero
kość 1 cm.

- Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z 4 marca 
1932 r. o ochronie wybrzeża morskiego przez organa Straży Granicznej - Dz.URP nr 29, poz. 297.

- Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z 16 paździer
nika 1930 r. w sprawie umundurowania szeregowych jednostek pływających Straży Granicznej - 
DzURP nr 78, poz. 609.
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publicznego i ochrony granic były podstawą do opracowania i wydania instrukcji 
dla Straży Granicznej dotyczącej służby na morzu. Regulowała ona m.in. formy 
pełnienia służby przez jednostki pływające (dozory, rejsy patrolowe, pościgi i 
konwojowanie); tryb postępowania wobec kontrolowanych statków, ich załóg i 
pasażerów, współdziałanie z organami lądowymi ochrony granic i warunki użycia 
broni.16 Podjęte działania organizacyjne miały zapewnić faktyczną ochronę morza 
terytorialnego. W 1930 r. Ministerstwo Skarbu zleciło Państwowym Zakładom 
Inżynierii zaprojektowanie i wykonanie czterech nowoczesnych jednostek pływa
jących (kutra pościgowego i trzech motorówek patrolowych) przystosowany do 
wykonania zadań na morzu. Projekt kutra opracował zespół inż. Aleksandra Poty- 
rały, a motorówki zaprojektował inż. Cwingmann. Ich budowę rozpoczęła Stocznia 
w Modlinie pod koniec 1930 r. Po zakończeniu budowy i przeprowadzeniu sto
sownych prób 23 czerwca 1932 r. Pomorski Inspektorat Okręgowy Straży Gra
nicznej otrzymał do służby granicznej na morzu kuter pościgowy (ścigacz dozoro
wy) „Batory” oraz trzy motorówki patrolowe „Kaszub”, „Mazur” i „Ślązak”.17 
Jednostki te ówczesny inspektor okręgowy nadinspektor SG Dunin-Wąsowicz 
włączył w skład utworzonej Flotylli Straży Granicznej, której komendantem został 
podkomisarz Marian Filipowicz. Komendantem kutra był przodownik Marian 
Chmielewski, I motorzystą - st. przodownik Stanisław Borowik, II motorzystą - st. 
strażnik Józef Lis, radiotelegrafistą - st. sierżant J. Koźnicko, sternikiem - strażnik 
J. Kierzek, pokładowymi: strażnicy S. Trepała, J. Borzyński i P. Zieman, a kwa
termistrzem - strażnik J. Strawiński. W późniejszym okresie w wyniku zmian w 
załodze służbę na „Batorym” pełnili jako: motorzysta - strażnik Roch Kaźmier- 
czak, I sternik - Stefan Stankiewicz, II sternik - sygnalista August Biskupski oraz 
radiotelegrafiści - Stanisław Lis i Władysław Skuła. Załogi motorówek były w 
praktyce trzyosobowe. Składały się one z: komendanta jednostki, sternika i moto
rzysty. Na jednostkach tych pływali (wg podanych kolejno stanowisk): na 
„Kaszubie” - Ignacy Lipiecki, Stanisław Dziedzic i Ludwik Teichert, na 
„Mazurze” - Jan Majewski, Leon Korwatowicz i Stanisław Leszczyński. Załoga 
„Ślązaka” składała się z: Franciszka Lisieckiego, Józefa Walkowskiego i Józefa 
Piotrowskiego.18

Flotylla Straży Granicznej służbowo podlegała Komisariatowi SG „Hel”, a 
operacyjnie Inspektoratowi Granicznemu w Gdyni. Jednostki flotylli bazowały w 
porcie rybackim na Helu. „Batory” regularnie patrolował wody terytorialne po 
zewnętrznej stronie Mierzei Helskiej. W okresie letnim w większości wypadków 
wychodził na dozory nocne. W dzień używany był tylko do akcji interwencyjnych 

16 St. Mańkowski, Zarys historii i ochrony..., s. 53.
17 Ściągacz „Batory” o wyporności 28 ton miał kadłub ze stali o długości 21,2 m, szerokości 3,6 m i 

zanurzeniu 1,1 m (1,3 m). Nadbudówki oraz pokład wykonane były z duraluminium. Jednostkę 
wyposażono w trzy silniki - dwa dwunastocylindrowe benzolowe Maybech, każdy o mocy 550 KM 
przy 1600 obrotach, które pozwalały osiągnąć zasięg 145 Mm przy prędkości ok. 25 węzłów oraz 
trzeci Diesel-Maybach 175 KM, którym przy prędkości 11 węzłów mogła przepłynąć 264 Mm. 
„Batory” wyposażony został także w 2 ckm (2 x 1) radiostację i reflektor. Jego załoga składała się z 
9 marynarzy. Motorówki patrolowe o wyporności 12,5 t. - 14m długości, 3,1 m szerokości i zanu
rzeniu, 0,85 m miały podobną konstrukcję stalową (pełnopokladową), z kabiną dla czteroosobowej 
załogi. Wyposażone były w pojedynczy silnik benzynowy Kermath 225 KM, który pozwalał osią
gnąć prędkość 13 węzłów. Uzbrojono je w 2 ckm (2 x 1), a na „Ślązaku” zamontowano dodatkowo 
jedno działko 37 mm.
J. Patek, Wielkie dni małej floty, Poznań 1987, s.588,
J. Miciński, Polskie statki.... s. 192-197.

18 J. Miciński, Polskie statki..., s.194 i 197.
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i pościgowych. Radiostacja jaką posiadał umożliwiała na organizację współdzia
łania z organami lądowymi Straży Granicznej (Inspektoratem Granicznym i Komi
sariatami), Ekspozyturą Inspektoratu Ceł w Wolnym Mieście Gdańsku, Polską 
Marynarką Wojenną oraz kapitanatami portów. Motorówki natomiast pełniły służ
bę kontrolną na Zatoce Gdańskiej, szczególnie na redach portów Gdyni i Gdań
ska.19

Działalność Flotylli Straży Granicznej w ochronie granicy morskiej RP należy 
ocenić pozytywnie. Stanisław Mańkowski - opierając się na analizie nasilenia 
przestępczości granicznej - wyliczył, że likwidowała ona przeciętnie 30% wartości 
przemytu dokonywanego w gdyńskim Inspektoracie Granicznym i zatrzymywała 
do 10% osób naruszających granicę państwową.20

Ochrona morskiego odcinka graniczy Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 
międzywojennym (szczególnie w okresie pierwszej połowy) była z wielu powo
dów niedoskonała, a rozwiązania organizacyjne nie uwzględniały istniejących w 
tym zakresie potrzeb. Dopiero Straż Graniczna, utworzona w 1928 r. uwzględniła 
w swojej organizacji21 i działalności nie tylko specyfikę tego odcinka granicy, ale 
także burzliwy rozwój gospodarczy Wybrzeża - szczególnie Gdyni. Zwalczanie 
bardzo aktywnej przestępczości na wodach terytorialnych, w przystaniach rybac
kich i gdyńskim porcie wymagało od oficerów i szeregowych Straży Granicznej 
dużej sprawności, operatywności oraz stosowania niekonwencjonalnych rozwią
zań.

Straż Graniczna i Korpus Ochrony Pogranicza w przygotowaniach i obronie 
wybrzeża we wrześniu 1939 r.

Straż Graniczna była organem - o czym już wspomniałem - powołanym 
przede wszystkim do ochrony południowej, zachodniej i północnej granicy Polski. 
W przypadku częściowej lub całkowitej mobilizacji - z chwilą jej ogłoszenia, 
względnie od dnia wskazanego uchwałą Rady Ministrów - stawała się ona częścią 
sił zbrojnych.22 Powyższy zapis przez bardzo długi okres nie doczekał się rozwi
nięcia w postaci opracowanych dokumentów mobilizacyjnych. Przełomem dopiero 
były wydarzenia na arenie międzynarodowej z marca 1939 r., w wyniku których 
polskie władze wojskowe przystąpiły do prac nad planem obronnym „ZACHÓD” 
oraz zarządziły częściową mobilizację sił zbrojnych.23 Gdy konflikt zbrojny z 
Niemcami zaczął rysować się coraz wyraźniej w Komendzie Głównej Straży Gra
nicznej podjęto także stosowne prace.24

19 St. Mańkowski, Zarys historii ochronys. 58-59,
J. Miciński, Polskie statki.... s. 197-198.

20 St. Mańkowski, Zarys historii ochronys. 62.
21 Gdyński Komisariat Straży Granicznej, który organizował ochronę granicy w porcie i na jego za

pleczu liczył przeszło 50% stanu osobowego, całego inspektoratu Granicznego. Liczba strażników 
pełniących tu służbę równała się obsadzie jednego inspektoratu na granicy zachodniej.
H. M. Kula, Polska Straż Graniczna ..., s. 140.

22 Dziennik Ustaw RP z 1928 r. nr 37, poz. 349.
23 Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej, t. Wojna obronna Polski 1939, Warszawa 1979 r., 

s.290-293.
24 Od maja 1938 r. w Straży Granicznej wprowadzono rozkazem KGSG 622 (TJ) Org. 38 zmianę 

dotychczasowego nazewnictwa. Komendę Straży Granicznej zastąpiono nazwą Komenda Główna 
Straży Granicznej, Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej zamieniono na Komendę Okręgu Stra
ży Granicznej (z zachowaniem dotychczasowej nazwy regionu, w którym działała), a Inspektorat 
Graniczny SG zastąpiono nazwą Komenda Obwodu SG z dodaniem nazwy miejsca siedziby tej

81



Intensywne przygotowania do obrony wojsk będących na Obszarze Nadmor
skim zarządzono 23 marca 1939 r. jednak wówczas dowódca Obrony Wybrzeża 
kmdr Stefan Frankowski nie miał żadnych uprawnień w stosunku do jednostek 
Straży Granicznej będących na tym terenie. Nie istniała także jakakolwiek współ
praca w sensie taktycznym, między tymi jednostkami. Zwrócił się on więc drogą 
służbową do Sztabu Głównego o podporządkowanie Straży Granicznej na Obsza
rze Nadmorskim. W efekcie tych starań pod koniec kwietnia będące na Obszarze 
Nadmorskim Komisariaty SG (9) w: Sulęczynie, Sierakowcach, Strzepczu, Wejhe
rowie, Goszczynie, Pucku, Helu, Gdyni i Kartuzach oraz Komenda Obwodu SG w 
Gdyni (razem ok. 20 oficerów i 300 szeregowych SG) podporządkowano dowódcy 
Obrony Wybrzeża. Zadania jakie one później otrzymały były zbieżne z ogólną 
koncepcją wykorzystania Straży Granicznej w warunkach wojny i polegać miały 
na: obserwacji granicy i meldowaniu o ruchach wojsk niemieckich oraz prowa
dzonych przez nich pracach inżynieryjnych, prowadzeniu (w razie rozpoczęcia 
działań wojennych) rozpoznania i opóźniania w ramach batalionów, którym zosta
ły podporządkowane oraz wykonywaniu niszczeń (szczególnie wyprzedzających) 
zgodnie z planem, którego fragmenty zdeponowano w poszczególnych komisaria
tach. Istniejące siły Straży Granicznej zostały 19 maja 1939 r. zgodnie z planem 
mobilizacji Komendy Głównej Straży Granicznej wzmocnione. Każdy z Komisa
riatów otrzymał „normalny” pluton strzelecki w składzie: 1 oficer i 60 strzelców 
wyposażonych w 60 kb i 1 rkm. Po mobilizacji Komisariaty Straży Granicznej 
Obszaru Nadmorskiego dysponowały dodatkowo siłami: 9 oficerów i 540 szere
gowych.25 Lipiec i sierpień 1939 r, był okresem intensywnych i ostatecznych przy
gotowań pododdziałów LOW i MOW do obrony. W tym czasie siły Komisariatów 
Straży Granicznej włączono w skład większych jednostek organizacyjnych nastę
pująco: Komisariaty SG „Goszczyno” i „Puck” podlegały bezpośrednio dowódcy 
LOW płk. Stanisławowi Dąbkowi W składzie Oddziału Wydzielonego 
„Wejherowo”, znajdował się komisariat SG „Wejherowo”, a Komisariat SG 
„Strzepcz” podporządkowano I-emu Batalionowi ON. Do OW „Kartuzy” włączo
no natomiast trzy Komisariaty SG: „Sierakowice”, „Sulęczyno” i „Kartuzy”. Ka
dra Komendy Obwodu Gdynia (w tym i Komisariatu SG Gdynia) wykorzystana 
została w trakcie mobilizowania II batalionu rezerwowego, w którym otrzymała 
niższe stanowiska dowódcze (54 szeregowych SG różnych stopni wyznaczono na 
stanowiska dowódców drużyn).26 Inaczej „zagospodarowano” siły Komisariatu 
„Hel” i Flotylli Straży Granicznej. Jednostki „Batory”, „Kaszub” i „Mazur” (bez 
„Ślązaka”, który jesienią 1937 r. przebazowany został do Gniewu i przekazany 
tamtejszemu Komisariatowi SG) zostały 24 sierpnia zmobilizowane i podniosły 
banderę wojenną. 1 września 1939 r. flotylla podporządkowana została dowódcy 
Rejonu Umocnionego „Hel” kmdr. Włodzimierzowi Steyerowi. Nie miały one 
większej wartości bojowej, pełniły jednak role pomocnicze. 10 września 1939 r.

jednostki - np. Komenda Obwodu Straży Granicznej Gdynia. Zmienione zostały także niektóre ty
tuły służbowe. W miejsce kierownika inspektoratu i kierownika komisariatu wprowadzono - ko
mendanta, a w placówkach i posterunkach dowódcy.
H. M. Kula, Polska Straż Graniczna ..., s.208.

’5 W. Tym, Przed wojną, „Nautologia” 1991, nr 1-2, s.7, tenże, Przygotowanie do obrony i lądowa 
obrona polskiego Wybrzeża morskiego 1-19 września 1939 r. „WPH” 1957, nr 2, s.214 i nr 3, 
s. 192.
H. M. Kula, Polska Straż Graniczna .... s.220-222.

26 W. Tym, Przed wojną, „Nautologia” 1991 nr 1-2, s. 14-16, Relacja por. SG Jarosława Kurnika 
(w) Kępa Oksywska 1939 r. Relacje uczestników walk lądowych. Wstęp - Wybór - Komentarz. 
Oprać. Wacław Tym i Andrzej Rzepniewski, Gdańsk 1985, s. 69-73.
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Flotyllę Staży Granicznej rozwiązano, a załogi wraz z uzbrojeniem zeszły na ląd 
wzmacniając lądową obronę Helu. W przeddzień kapitulacji „Kaszub”, „Mazur” i 
„Batory” zostały także użyte do próby przerwania blokady Helu przez okręty 
Kriegsmarine. „Kaszub” i „Mazur” zostały wykryte, ostrzelane i zmuszone do 
powrotu. Po przypłynięciu w pobliże cypla Helskiego zostały 2 października zato
pione. Więcej szczęścia miała załoga (oficerowie, podoficerowie, szeregowi i 
cywile) „Batorego”. Organizatorem wyprawy, która podjęta została o 19.40 1 paź
dziernika 1939 r. był kpt. Jerzy Milisiewicz. Na „Batorym” zaokrętowali się jesz
cze: kpt. mar. Konrad Sawicz-Korsak, kpt. mar. Eligiusz Ceceniowski, por. mar. 
Tadeusz Męczyński, por. mar. Alfred Chęciński, st. mar. Władysław Kwiatkowski, 
st. mar. Henryk Puli, st. mar. Antoni Słomiński oraz mar. rez. Witold Hubert. W 
grupie tej było także dwóch pracowników kontraktowych Dowództwa Floty: Ka
zimierz Sokołowski i Stanisław Nikła. Z etatowej załogi Batorego w rejsie tym 
uczestniczyli: mat Roch Kaźmierczak, kpr. SG Jan Gawlik i radiotelegrafista Sta
nisław Lis. Po opłynięciu cypla helskiego „Batory” obrał kurs 450 - na północny 
wschód. Po dwóch godzinach, gdy jednostka minęła Piławę zmieniono kurs na 
północno-zachodni (na południowy cypel Gotlandii). O 15.30 2 października 1939 
r. w asyście szwedzkiego torpedowca „Ragner” „Batory” zacumował w porcie 
Klintehamn.27

Helski Komisariat Straży Granicznej liczący 2 oficerów - por. Stanisław 
Więckowski i ppor. Jan Kolak (7) - 64 strażników włączony został jako pluton 
Straży Granicznej w skład batalionu „Hel”. Batalion ten powstał po mobilizacyj
nej rozbudowie w dniach 24-25 sierpnia 1939 r. IV Batalionu Korpusu Ochrony 
Pogranicza „Hel”. Jego dowódcą został mjr Jan Wiśniewski.28

IV batalion KOP „Hel” utworzono skutek starań kontradmirała Jerzego Swir- 
skiego rozkazem szefa Oddziału III Sztabu Głównego 12 maja 1939 r. i podpo
rządkowano dowódcy RU Hel. Jego siły liczące ogółem: 12 oficerów i 430 podofi
cerów i szeregowych uzbrojonych, oprócz etatowej broni strzeleckiej w: 18 rkm, 
13 ckm, 6 granatników oraz 2 moździerze kal. 81 mm, składały się z dwóch kom
panii strzeleckich i jednej - ciężkich karabinów maszynowych. Żołnierze KOP-u 
przybyli na Hel rano 15 maja i przystąpili do realizacji otrzymanego zadania - 
organizowania obrony Półwyspu Helskiego od strony lądu (nasady). W przypadku 
wojny mieli oni na zorganizowanych pozycjach opóźniających powstrzymać na
cierających z kierunku Władysławowa Niemców i nie dopuścić do opanowania 
przez nich zapasowego portu wojennego na Helu wraz z całym zapleczem oraz 
znajdującą się tam ciężką artylerią nadbrzeżną. Mieli także zwalczać ewentualne 
desanty morskie nieprzyjaciela na półwysep.29

1 września 1939 r. o godz. 4.50 żołnierze niemieccy przekroczyli granicę pol
sko - niemiecką i zaatakowali placówki Straży Granicznej. Ich atak spotkał się ze 
zdecydowaną obroną. W okresie pierwszych pięciu dni placówki i patrole Komi
sariatów SG „Kartuzy”, „Sulęczyno”, „Sierakowice”, „Strzepcz” i „Wejherowo”, a 
także „Goszczyno” atakowane przez Niemców stawiały im zbrojny opór. Żołnierze 
Straży Granicznej walcząc często z przeważającymi siłami nieprzyjaciela cofały 
się wykonując - poczynając od linii granicznej - zgodnie z planem niszczenie dróg 

27 J. Pertek. Wielkie dni .... s. 154-160. Więcej szczegółów o tym wyjątkowym rejsie podąje Jerzy 
Pertek w artykule „Jakprzerywano blokadę Helu ” publikowanym przez „ Morze ” nr 10 z 1959 r.

28 J. Miciński, Polskie statkis. 202,
R. Witkowski, Hel na straży Wybrzeża 1920-1939, Warszawa 1974, s. 184.

29 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej t. 1 Kampania wrześniowa 1939 r., cz.5 Marynar
ka Wojenna i obrona Polskiego Wybrzeża, Londyn 1962, s. 190-192, R. Witkowski „Hel na stra
ży...”, s. 163-165, 186 i 192-193.
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i mostów. Zadanie postawione przed Strażą Graniczną przez płk. St. Dąbka na 
okres waik granicznych w mojej ocenie zostało wykonane. Siły tej formacji choć 
nieliczne i słabo uzbrojone odegrały pożyteczną rolę - szczególnie w opóźnianiu 
marszu wojsk niemieckich na zachodnim przedpolu obrony LOW. W późniejszym 
okresie żołnierze Straży Granicznej walcząc z różnym powodzeniem w składzie IV 
Kartuskiego Batalionu ON i II Batalionu Rezerwowego dzielili losy żołnierzy Lą
dowej Obrony Wybrzeża. Również żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza i Stra
ży Granicznej walczący w obronie Półwyspu Helskiego wytrwali tak długo, jak 
długo w ocenie dowództwa Morskiej Obrony Wybrzeża, obrona ta miała sens.

Walczący w obronie polskiego Wybrzeża marynarze Polskiej Marynarki Wo
jennej oraz żołnierze Wojska Polskiego, Straży Granicznej i Korpusu Ochrony 
Pogranicza walcząc z wielokrotnie potężniejszym przeciwnikiem „o honor na po
zycji z góry skazanej na stracenie” osiągnęli wspólne powodzenie, dając z siebie 
wiele więcej niż od nich oczekiwano. Dalsze ich losy (tych, którzy uniknęli 
śmierci) były takie jak pozostałych obrońców wybrzeża - długotrwała i ciężka 
niewola.

Wraz z zakończeniem II wojny Światowej i uzyskaniem przez Polskę szersze
go o 384 km (niż w okresie II RP) dostępu do Bałtyku pojawił się problem sku
tecznej ochrony granicy państwowej - szczególnie w portach, na brzegu morskim i 
wodach terytorialnych. Do realizacji tych zadań należało powołać wyspecjalizo
waną- odpowiednio przygotowaną i wyposażoną - formację. Zaraz po wyzwoleniu 
nie było takiej instytucji, która spełniałaby te wymagania. Nie było także czasu, 
ani możliwości, aby zająć się opracowywaniem odpowiednich koncepcji ochrony 
granicy morskiej i tworzeniem organu do jej realizacji. Postanowiono więc oprzeć 
się na tworzonej od kwietnia 1945 r. w województwie gdańskim Milicji Morskiej.

Milicja Morska 1945-1946

3 Maja 1945 r. przystąpiono do organizowania Komisariatu Morskiego w 
Gdyni. Jego rejon operacyjny obejmował port gdyński i pas wybrzeża od Orłowa 
do ujścia Piaśnicy. Odcinek od Orłowa do Gdańska otrzymał tworzony od 15 maja 
1945 r. Komisariat Morski w Sopocie. Najpóźniej - 1 czerwca 1945 r. - przystą
piono do organizacji Komisariatu Morskiego w Gdańsku, rejon jego działania to 
port gdański oraz wybrzeże na wschód od portu do Śpiewowa. Organizację Milicji 
Morskiej na obszarze województwa gdańskiego sankcjonowało zarządzenie Ko
mendanta Głównego MO, nr 13 z 12 czerwca 1945 r., które powoływało ją do 
ochrony granicy morskiej państwa. Działalność Milicji Morskiej w portach prze
ciwdziałać miała: nielegalnemu ruchowi osobowemu przy pomocy statków han
dlowych i kutrów rybackich, przewozowi broni i sprzętu o charakterze wojskowym 
oraz materiałów propagandowych wymierzonych w polską rzeczywistość politycz
ną. Oprócz tych zadań od jesieni 1945 r. zajęła się ona zwalczaniem kradzieży 
towarów UNRRA w portach i na bocznicach kolejowych.

Na początku września 1945 r. podjęto decyzję o tworzeniu Milicji Morskiej w 
Elblągu. Wzrastający ruch statków handlowych wpłynął na zmiany dotychczaso
wych zadań i struktur Milicji Morskiej. Do kontroli ruchu granicznego i statków 
powołane zostały przy jej Komisariatach w Gdyni i w Gdańsku placówki: wyda
wania przepustek dla załóg statków obcych bander i udzielania zezwoleń wstępu 
na statki oraz kontroli paszportowej podróżnych. Przybrzeżny ruch pasażerski i 
rybacki nie wymagał odpraw granicznych, ale wszystkie środki pływające pozo
stawały pod nadzorem tej formacji, która w uzasadnionych wypadkach (kiedy ist
niało podejrzenie, że na pokładzie jednostki znajdują się osoby nie należące do 
załogi lub towary podlegające ocleniu) mogła dokonać kontroli. W portach i na 
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wodach terytorialnych Milicja Morska odpowiadała za całokształt problemów 
bezpieczeństwa. Dlatego też w świetle dalszych ustaleń normujących zakres kom
petencji i obowiązków tego organu, obejmowały one w części zadania Milicji 
Obywatelskiej. Zakres zadań granicznych Milicji Morskiej obejmował: dozór i 
odprawę graniczną wszystkich statków, ochronę statków pasażerskich i handlo
wych z towarami stanowiącymi własność skarbu państwa, kontrolę paszportową, 
wydawanie przepustek na statki oraz patrolowanie portu i wód terytorialnych.

Dużo później przystąpiono do organizowania struktur Milicji Morskiej na 
obszarze Wybrzeża Szczecińskiego. Dopiero od października 1945 r. powstały tu 
realne warunki do jej organizacji. Autentyczne starania podjęto dopiero pod ko
niec 1945 r. Były one w tym czasie przedsięwzięciem już spóźnionym. Zadania, 
które miała wykonywać MM znalazły się w kompetencjach organizowanych na 
tym terenie Wojsk Ochrony Pogranicza.30

Działalność Milicji Morskiej realizującej funkcję „Straży Granicznej” for
malnie zamykał okólnik Komendanta Głównego MO nr 41 z 19 grudnia 1945 r. 
Polecił on komendantom Milicji Morskiej do 15 stycznia 1946 r. „wykonanie za
dań Straży Granicznej” przekazać Wojskom Ochrony Pogranicza i do tego dnia 
zlikwidować istniejące placówki powołane do kontroli ruchu granicznego w por
tach. Od 15 stycznia 1946 r. przyjmując nazwę Morskiej Milicji Obywatelskiej 
miała zająć się ona utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ściganiem prze
stępstw na obszarze lądowym, wodach przybrzeżnych oraz portach.31

Pełnienie przez Milicję Morską służby w okresie od maja 1945 r. do 15 
stycznia 1946 r. w ochronie granicy morskiej było rozwiązaniem tymczasowym. 
Wynikało ono - w mojej ocenie - z istniejących wówczas możliwości. Nie można 
było z wielu powodów powołać natychmiast wyspecjalizowanej formacji granicz
nej. Należało to jednak uczynić w możliwie krótkim okresie.

Ochrona granicy morskiej przez Wojska Ochrony Pogranicza 
w latach 1946-1991

Ochrona granic każdego państwa należy do zadań szczególnych, gwarantują
cych jego suwerenność oraz w pełni zabezpieczających wielorakie interesy jego 
obywateli. W Polsce po II wojnie Światowej rozkazem Naczelnego Dowódcy 
Wojska Polskiego nr 0245/Org. z 13 września 1945 r. powołane zostały do tych 
zadań Wojska Ochrony Pogranicza.32 Z uwagi na, (...) odmienne zasady ustrojowe, 

30 H. Kula, Granica morska PRL 1945-1950, Warszawa 1979, s. 39-41, 46-47;
tenże, Organizacja ochrony granicy morskiej w portach i wzdłuż wybrzeża przez Milicję Morską 
(maj 1945 - styczeń 1946) maszynopis pracy w posiadaniu autora.

31 Tamże, s.62-66.
32 Po wnikliwym przeanalizowaniu wielu zagadnień i uwzględnieniu postulatów w kwestii zadań i 

struktury organizacyjnej nowej formacji granicznej, zdecydowano się na powołanie formacji typu 
wojskowego, podległej resortowi obrony narodowej. Wzorowana była ona na organizacji we
wnętrznej Wojsk Pogranicznych ZSRR z 1941 r. z tą różnicą, że podlegały one Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych. Termin sformowania WOP-u przyjęto na trzeci i czwarty kwartał 1945 r. 
miał on najpierw przyjąć służbę na granicy zachodniej i południowej, a następnie na odcinku nad
morskim i wschodnim.
H. Dominiczak, Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1945-1948, Warszawa 1971, s.62-65; tenże, 
Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1985, Warszawa 1985, s.42-43.
J. Ławski, Ochrona granic Polski Ludowej 1945-1948, Warszawa 1974, s.90-100; tenże, Organi
zacja ochrony granic Polski Ludowej 1945-1948, „WPH” 1979, nr 2 s.7-79,
H. Kula, Granica morska .... s.67-70.
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zadania społeczno-polityczne ludowego państwa oraz poprawnie kształtujące się 
stosunki z państwami ościennymi (...) wzorce organizacyjne formacji granicznych 
okresu II Rzeczypospolitej (Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej) nie 
zyskały aprobaty organizatorów i zostały odrzucone. Sięgnięto do rozwiązań ra
dzieckich, nadając Wojskom Ochrony Pogranicza charakter polityczny. Miały one 
oprócz „typowych” zadań granicznych (zatrzymywanie i zwalczanie wszelkiej 
przestępczości granicznej) realizować i inne, takie jak: „(...) zapobieganie przeno
szeniu lub przesyłaniu przez granicę wszelkich pism, dzienników, broszur itp. skie
rowanych przeciw Państwu i prawowitym władzom; ściganie wszelkich poczynań i 
zamierzeń skierowanych przeciw politycznym interesom Państwa; współdziałanie 
z innymi organami mającymi na celu bezpieczeństwo publiczne i zapobieganie 
szkodom zagrażającym interesowi publicznemu (.,.)”33

Wojska Ochrony Pogranicza, których zadania sprecyzowane zostały ostatecz
nie dopiero w Dekrecie o ochronie granic państwowych z 23 marca 1956 r., a które 
do tego czasu działały na podstawie „specjalnej instrukcji”, były formacją woj
skową przeznaczoną do ochrony (wszystkich) granic Polski.

Do ochrony morskiej granicy państwa przeznaczony był 4 Oddział WOP. Jego 
odcinek operacyjny rozciągał się na przestrzeni 494 km do styku z granicą ZSRR, 
wzdłuż brzegów Bałtyku do wyspy Wolin z miastem Wolin włącznie. Dowództwo 
4 OWOP mieściło się w Słupsku, a pierwszym jego dowódcą został oficer ra
dziecki mjr Iwan Kałasznik. Oprócz dowództwa, sztabu i grupy manewrowej 4 
Oddział WOP miał w terenie sześć Komend Odcinków: nr 16 w Trzebiatowie, nr 
17 w Koszalinie, nr 18 w Słupsku, nr 19 w Lęborku, nr 20 w Sopocie i nr 21 w 
Elblągu. Ponadto oddziałowi temu podlegały trzy Przejściowe Punkty Kontrolne 
(PPK): nr 12 w Kołobrzegu, nr 13 w Gdyni oraz nr 14 w Gdańsku. Przeznaczone 
były one do kontroli ruchu granicznego.

Każdej komendzie odcinka podlegało pięć strażnic WOP, organizujących 
służbę graniczną w terenie. Strażnica, która składała się z 56 żołnierzy - 3 ofice
rów, 11 podoficerów i 42 szeregowych - była najmniejszym organizacyjnie pod
oddziałem WOP. Za całość spraw związanych z organizacją służby odpowiadał 
komendant (dowódca), który planował ją na podległym odcinku (średnio 15-20 km 
linii wybrzeża oraz od 2-5 km w głąb kraju). Pierwszymi elementami (dwóch lub 
więcej uzbrojonych żołnierzy WOP wyznaczonych rozkazem do służby granicz
nej) były patrole graniczne. W późniejszym czasie wprowadzono posterunki ob
serwacyjne, posterunki graniczne, podsłuchy czy zasadzki.34 Sprawami organiza
cyjnymi 4 OWOP kierował poprzez Wydział WOP - dowódca Pomorskiego Okrę
gu Wojskowego. Formowanie pododdziałów WOP, ich rozmieszczanie na Wy
brzeżu oraz organizowanie przez nie służby granicznej trwało stosunkowo długo. 
Dopiero w sierpniu 1946 r. przedsięwzięcia te ostatecznie zostały zakończone, a 
od września wszystkie strażnice na całym odcinku granicy morskiej pełniły służbę 
graniczną. We władaniu wojsk radzieckich pozostały jeszcze porty w Kołobrzegu, 

33 Zob. K.Frontczask, Siły Zbrojne Polski Ludowej. Przejście na stopę pokojową 1945-1947, War
szawa 1974, s.251-252.
H. Kula, Granica morska .... s. 69.

34 Historia powstania i działalności 16 Brygady WOP na przestrzeni lat 1945-1955, Archiwum Mor
skiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku (dalej/A MOSG), sygn. 74/64, t.95/1, k, 2-3, 
J. Ławski, Ochrona granic Polski.... s.98 i 185,
Z. Dziubiński, Ochrona granicy państwowej przez Wojska Ochrony Pogranicza na terenie woje
wództwa gdańskiego w latach 1945-1948, Gdańsk 1968, (maszynopis pracy magisterskiej w posia
daniu autora), s.70-76.
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Ustce, Darłowie i Helu, które przekazane zostały władzom polskim dopiero w 
1947 r.

Powstający po II wojnie światowej, w ograniczonym czasie oraz przy udziale 
ograniczonych środków nowy system ochrony granic Polski miał sporo tymczaso
wych rozwiązań, które należało możliwie szybko usprawnić. Jednym z nich był 
schematyczny podział sił i środków na granicy morskiej. Stopniowy wzrost ruchu 
statków, rybołówstwa i turystyki wymuszał w późniejszym okresie (szczególnie w 
latach 1946-1951) szereg zmian organizacyjnych. Pierwszą z nich przeprowadzono 
już 21 września 1946 r. rozkazem nr 0183/Org. Naczelnego Dowódcy WP. Powo
ływał on nową jednostkę WOP - Gdański Oddział WOP nr 12 z siedzibą w Gdań
sku. Oddziałowi temu, który powstał na bazie kadrowej rozformowanego Wydzia
łu WOP przy POW, powierzono wschodnią część wybrzeża od styku między 
strażnicą WOP nr 90 „Łeba” i nr 91 „Sasin”. Pozostałą część ochraniał nadal 4 
OWOP z siedzibą przeniesioną do Koszalina.35 36

Przeprowadzona we wrześniu 1946 r. reorganizacja nadmorskich jednostek 
WOP spowodowała, że odtąd - przez 45 lat - do 15 maja 1991 r. ochronę granicy 
morskiej na lądzie organizowały trzy oddziały (brygady) WOP, których dowódz
twa mieściły się w: Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku.

Granica morska od początku funkcjonowania Wojsk Ochrony Pogranicza w 
jego kierownictwie budziła szczególne zainteresowanie. Szczupłość środków oraz 
braki kadrowe sprawiły, że rozwiązania organizacyjne miały charakter tymczaso
wy. Po włączeniu WOP-u (1 stycznia 1949 r.) do Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego problematykę ochrony granic dowództwo WOP widziało w świetle 
walki politycznej, jaka rozgrywała się w naszym kraju. „(...) Przestępczość na tej 
granicy (morskiej przyp. GG) z uwagi na bliskość państw skandynawskich i ła
twość dotarcia do ich w przeciwieństwie do trudniejszych warunków na innych 
granicach, a także masowy ruch rybacki plus możliwości kontaktowania się na 
samym morzu, ma w naszym systemie granic największe prawdopodobieństwo 
rozwoju w przyszłości (...)”.

Opierając się na wnioskach wynikających z zagrożeń, Główny Inspektorat 
Ochrony Pogranicza wystąpił do MBP z propozycją zmian organizacyjnych jed
nostek WOP na wybrzeżu. Miały one według wnioskodawców polegać na:

sformowaniu do ochrony granicy w dużych portach specjalnych batalionów, 
które byłyby zdolne dokonywać w nich sprawnej kontroli i ochraniać całość 
odcinka granicy znajdującego się w porcie;
powołaniu małych etatowych placówek kontrolnych we wszystkich przysta
niach rybackich w celu objęcia stałą kontrolą ruchu rybackiego, a tam, gdzie 
zadanie to mogły wykonywać strażnice, wzmocnić je dodatkową ilością żoł
nierzy;
zintensyfikowaniu starań w kierunku uzyskania niezbędnego sprzętu wodnego 
i zorganizowanie sprawnej kontroli na wodach przybrzeżnych.37
Uwzględniając wnioski Głównego Inspektoratu OP Minister Bezpieczeństwa 

Publicznego gen. dyw. Stanisław Radkiewicz rozkazem organizacyjnym nr 
055/Org. z 7 czerwca 1949 r. rozkazał GIOP do 15 czerwca przeprowadzić szereg 

35 Rozkaz organizacyjny nr 0153/Org. NDWP z 21 września 1946 r. A MOSG, sygn. 74/64, t. 95/1, 
k. 47-49.

36 Pismo szefa sztabu GIOP nr 01704 z 20.05.1949 r. wraz z załącznikami, Archiwum Straży Gra
nicznej w Kętrzynie (dalej ASG), sygn. 222/26, k. 41-68,

37 Pismo GIOP nr 0214 z 20.01.1949 r. ASG, sygn. 222/62, k. 73-81;
Pismo GIOP nr 0587 z 22.02.1949 r. ASG, sygn. 222/62, k. 117-122,
Pismo GIOP nr 0588 z 22.02.1949 r„ ASG, sygn. 222/62, k. 123-125.
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zmian organizacyjnych na odcinku granicy morskiej. Polegały one m.in. na roz
formowaniu w Szczecinie Gdyni i Gdańsku Morskich Granicznych Placówek 
Kontrolnych oraz strażnic specjalnych, a w ich miejsce utworzeniu Samodzielnych 
Batalionów Kontroli Granicznej, zaś w Trzebierzy, Władysławowie i Helu - powo
łaniu Morskich Granicznych Placówek Kontrolnych. Oprócz tych zmian, wspo
mniany rozkaz nakazywał sformowanie: dziesięciu Placówek Kontroli Ruchu Ry
backiego (PKRR) kat. A oraz czterdziestu takich placówek kat. B.38 39

Tak znaczące zmiany organizacyjne spowodowały znaczny wzrost ilości żoł
nierzy na odcinku granicy morskiej. Mieli oni maksymalnie zwiększyć skuteczność 
działań WOP-u na tym odcinku. Zamierzano nie dopuścić do^jakichkolwiek ucie
czek z kraju poprzez stałe blokowanie statków w portach, kontrolowanie ich 
ekipą kontrolną liczącą kilkudziesięciu żołnierzy (podczas odprawy granicznej 
wejściowej i wyjściowej), a także komasację przystani rybackich i wprowadzenie 
rygorystycznej kontroli rybaków.

Utworzone 13 września 1945 r. Wojska Ochrony Pogranicza miały wykony
wać zadania nie tylko na lądzie. Pierwszy całościowy projekt określenia przyszłe
go systemu ochrony granicy morskiej uwzględniający niezbędne do tego środki 
oraz organizację opracował już w lipcu 1946 r. szef Wydziału WOP przy POW płk 
Karol Bacz (przedwojenny oficer Straży Granicznej). Przewidywał on oparcie 
systemu ochrony tej granicy na kilku rzutach. W pierwszym, w obrębie wód tery
torialnych, winny działać patrole morskie składające się z jednostek pływających 
mające przeciwdziałać przestępczości granicznej. Drugi rzut stanowiły patrole 
morskie, działające bezpośrednio w pasie przybrzeżnym. Trzeci rzut to - według 
projektu - strażnice nadmorskie, których żołnierze zabezpieczali linię brzegu mor
skiego i strefę nadgraniczną. Czwarty, a zarazem ostatni rzut, tworzyły pododdzia
ły obwodowe, działające w razie potrzeby na zagrożonym odcinku granicy.40 41 Pro
jekt ten zakładał, że jednostki pływające (okręty) do zabezpieczenia wybrzeża tj. 
wód wewnętrznych i terytorialnych, stanowić będą odrębny człon organizacyjny. 
Bez nich omówiony wyżej projekt nie miał większego znaczenia. Niemniej jego 
idea w późniejszym okresie doczekała się realizacji.

Pierwsze próby tworzenia morskich struktur WOP poczyniono w drugiej po
łowie 1946 r. Wówczas to w 4 i 12 OWOP utworzono odpowiednie etaty, nie
zbędne dla działalności morskiej. W dowództwie każdego oddziału wprowadzono 
etat - zastępcy dowódcy oddziału do spraw morskich. W sekcji operacyjnej nato
miast utworzono dwuosobowy „referat morski”, a do zabezpieczenia eksploatacji 
jednostek morskich i zapewnienia im właściwego zaopatrzenia powołano trzyoso
bową „sekcję techniczną”. Każdej strażnicy „nadmorskiej” przydzielono po dwie 
motorówki (każda z dwuosobową załogą) uzbrojone w broń maszynową. Ponadto 
w każdym z tych oddziałów utworzono „Flotyllę ścigaczy”. Ogółem należało na 
nowe stanowiska skierować: 168 żołnierzy (specjalistów morskich) oraz wyposa
żyć oddziały w: 7 ścigaczy i 120 motorówek/1 W owym czasie z wielu powodów 
wykonanie tego zadania nie było realne.

38 Rozkaz organizacyjny nr 055/Org. MBP z 7.06.1949 r., ASG, sygn.221/2, k. 21-23,
Meldunek stanu etatowo-ewidencyjnego 4, 8 i 12 BOP.
Stan na 1.10.1949 r„ ASG, sygn. 221/50, k. 104-116, 14-18, 146-154.

39 Zob. G. Goryński, Służba żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza w ochronie granicy morskiej na 
terenie portów Gdyni i Gdańska w latach 1946-1956 „Biuletyn Historyczny” Muzeum Marynarki 
Wojennej, Gdynia 1992, nr 12, s.69-83.

40 H. Kula, Granica morska .... 122-123.
41 Henryk Kula podaje nieco inne dane. Wg niego łączne etaty przewidywały: 7 ścigaczy, 72 moto

rówki i 210 żołnierzy z przeszkoleniem morskim.
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Pierwszym organizatorem i koordynatorem morskiej działalności granicznej 
na całym wybrzeżu został w czerwcu 1946 r. kmdr por. Roman Somnicki 
(przedwojenny oficer Polskiej Marynarki Wojennej). Z chwilą utworzenia Gdań
skiego OWP nr 12 objął on stanowisko zastępcy dowódcy oddziału do spraw mor
skich. Jego energiczne działania zmierzały przede wszystkim do: przygotowania 
dla WOP-u przyszłych kadr morskich w oparciu o ośrodki szkoleniowe MW, wy
szukiwania i remontowania jednostek pływających niezbędnych do ochrony grani
cy oraz tworzenia podstaw organizacyjno-prawnych przyszłych działań Wojsk 
Ochrony Pogranicza na morzu.4'

Tworzona przez kmdr por. Romana Somnickiego w wyjątkowo trudnych wa
runkach służba morska WOP była swojego rodzaju wizją przyszłości. Utworzone 
etaty - Wydziału Morskiego Głównego Inspektoratu Ochrony Pogranicza (w miej
sce dotychczasowego referatu morskiego) oraz nadmorskich brygad, nie odpowia
dały ówczesnym możliwościom kadrowym oraz materiałowym. W drugiej połowie 
1948 r. gdańska brygada Ochrony Pogranicza dysponowała Już „ 1 ścigaczem, 9 
motorówkami ciężkimi i 3 motorówkami lekkimi. Nie wszystkie one jednak były 
sprawne, a pozostałe nadmorskie brygady nie dysponowały jeszcze żadnym sprzę
tem pływającym. Z tego powodu działalność morska skupiała się przez cały 1948 
r. wyłącznie w Gdańsku.4
Od 1 stycznia 1949 r. Wojska Ochrony Pogranicza dotychczasowe zadania reali
zowały już w ramach resortu bezpieczeństwa publicznego. Rozpoczął się więc dla 
nich - o czym mówiłem wcześniej - nowy okres, w którym na działalność morską 
kładziono duży nacisk. Przyniósł on szereg nowych rozwiązań organizacyjnych. 
Wyrazem tego był rozkaz organizacyjny nr 06/WW ministra bezpieczeństwa pu
blicznego z 26 czerwca 1951 r. Powoływał on w Gdańsku Wydział Remontów 
Zaopatrzenia Technicznego i Nadzoru Służby Morskiej WOP oraz przenosił na 
nowe (wyższe) etaty: Wydział Służby Morskiej WOP i Szkołę Specjalistów Mor
skich WOP, a dotychczasowe Flotylle Morskie 12, 15 i 16 Brygady WOP zamie
niał na Dywizjony Okrętów Pogranicznych tych brygad.42 43 44 Wydział RZT i NSM 

St. Mańkowski, Zarys historii ochrony granicy..., s. 79-80, 
H. Kula, Granica morska .... s. 208.

42 Po przybyciu do Gdańskiego OWOP kmdr por. R. Sominicki powołał grupę organizacyjno-morską, 
która zajęła się poszukiwaniem środków pływających. Działali w niej m.in. por. mar. Piotr Bogu- 
dzista, chor. Aleksander Kłos, st. bosm. Władysław Andrzejewski. Kmdr Sominicki, osobiście o- 
pracował banderę WOP i proporce, które na mocy rozkazu ministra obrony narodowej z 
22.11.1947 r. wprowadzone zostały na jednostkach pływających WOP od 15 marca 1948 r. 
(Bandera WOP zatwierdzona została uchwałą sejmową w 1953 r.). Oprócz etatów i zakresów pracy 
„komórek morskich” kmdr Somnicki opracował także w czerwcu 1949 r. „Projekt ochrony granicy 
morskiej”. Określił w nim, że niezbędne do ochrony granicy ścigacze powinny być podzielone na 
trzy flotylle i działać w następujących rejonach: Gdańsk - Gdynia, Kołobrzeg lub Darłowo i Świ
noujście.
H. Kula, Granica morska .... s. 208-217,
Projekt ochrony granicy morskiej, ASG, sygn. 222/38, k. 479-483,
Dziennik Ustaw z 1953 r., poz. 94, nr 23.

43 Do ochrony granicy morskiej „w razie potrzeby” także używane były w 1948 r. okręty dyżurne 
MW z Gdyni lub Świnoujścia.
H. Kula, Granica morska .... s. 218,
Pismo Marszałka M. Zymierskigo nr 0515 z 21.09.1948 r. do gen. broni Popławskiego, ASG, sygn. 
224/134, k. 268. Instrukcja o wykorzystaniu przez Brygady OP ścigaczy MW dla zwalczania prze
stępstw granicznych na odcinku morskim, ASG, sygn. 224/134, k. 269-271.

44 Rozkaz organizacyjny nr 06/WW MBP z 26.06.1951 r., ASG, sygn. 227/3, k. 12-13.
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WOP funkcjonował w Gdańsku. Jego szefem został kmdr por. Roman Somnicki. 
Podlegał on bezpośrednio szefowi służby morskiej w dowództwie WOP. Poza 
organizowaniem remontów jednostek pływających z dywizjonów, miał on zaopa
trywać je w paliwo, smary i specjalny sprzęt morski.45 Omawiany Wydział w 
strukturze tej nie funkcjonował długo. Rozkazem MBP od 10 kwietnia 1952 r. 
przemianowany został na Bazę Remontów i Technicznego Zaopatrzenia Okrętów i 
Kutrów Pogranicza, która powstawała w Gdańsku - Westerplatte.46

Przeprowadzone w latach 1946-1951 przekształcenia organizacyjne nadmor
skich jednostek WOP doprowadziły do wykształcenia w Wojskach Ochrony Po
granicza nowej - morskiej - służby i zaowocowały powstaniem podstaw organiza
cyjnych do jej działania.47

Początkowo działalność wopistów na morzu napotykała na obiektywne prze
szkody. Mimo, że w lipcu 1951 r. zorganizowane zostały trzy Dywizjony Okrętów 
Pogranicza w 12, 15 i 16 Brygadzie WOP, które łącznie dysponowały 47 jednost
kami pływającymi, to do służby na pełnym morzu można było wykorzystać tylko 
12. „(...) Wszystkie bez wyjątku kutry zarówno portowe jak i morskie - w ocenie 
dowódcy WOP płk. M. Przońskiego - są przypadkowymi kutrami w służbie WOP. 
Kutry te są ze zużytymi kadłubami i silnikami o różnych typach i konstrukcji oraz 
są bardziej przystosowane do połowu ryb, aniżeli do ochrony granicy na morzu. 
Brak zapasowych części do silników i praktyczna niemożliwość stworzenia rezer
wy części zapasowych w dużej mierze utrudniają i tak ciężkie warunki wykorzy
stywania kutrów w służbie. Najbardziej istotnym brakiem - zdaniem płk. Przoń
skiego - posiadanych przez nas kutrów jest mała ich szybkość i całkowity brak 
technicznych środków obserwacji i nawigacji (,..)”.48 49

Na nowe jednostki pływające Wojska Ochrony Pogranicza musiały poczekać 
do 6 października 1956 r.

Pozyskiwanie nowych okrętów urealniało wcześniejsze plany stworzenia no
woczesnej, na miarę potrzeb ochrony granicy - formacji. W pięcioleciu 1960-1965 
zakończono ostatecznie etap modernizacji w którym wymieniono „stary” tabor 
pływający. Wysłużone okręty, kutry i motorówki zastąpione zostały przez nowe - 

45 Organizacja i zakres pracy Wydziału Remontów, Zaopatrzenia i Nadzoru Technicznego Służby 
Morskiej WOP, ASG, sygn. 152/54, k. 120-122.

46 H. Dominiczak, Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza ... s.73.
47 Wysiłki organizacyjne zakończono w pierwszej połowie maja 1951 r. Przekazano wówczas z 

Gdańska (16 Brygada WOP) do 12 Brygady WOP-16 jednostek, które rozlokowano w Świnoujściu 
i 7 do 15 Brygady WOP, które stacjonowały w Darłowie. W Gdańsku-Westerplatte pozostawiono 
14 jednostek oraz 4 łodzie motorowe. Pismo dowódcy WOP nr 01605 z 28.04.1951 r. do dowód
ców 12, 15 i 16 BWOP, ASG, sygn. 230/102, k. 77-78.

48 Pismo dowódcy WOP nr 0916 z 17.03.1952 r. do ministra bezpieczeństwa publicznego - fotokopia 
dokumentu w posiadaniu autora.

49 5 kwietnia 1949 r. Dowództwo MW przesiało opracowany przez kmdr Stanisława Mieszkowskiego 
i kmdr Mariana Wojcieszka „Projekt organizacji dozoru wybrzeża RP przez jednostki morskie 
WOP”. Jednostki te według planu miały zamknąć granicę morską dla wszelkiego rodzaju przemytu, 
a także uniemożliwić innym jednostkom morskim przedostanie się z kraju. Do zadań tych WOP 
miał dysponować: 6 dozorowcami, 24 ścigaczami (kutry patrolowe), 15 motorówkami morskimi 
oraz 30 motorówkami rzecznymi i portowymi. W wypadku wojny jednostki WOP miały być pod
porządkowane Marynarce Wojennej.
Cz. Ciesielski, W. Pater. J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980, Zarys dziejów, 
Warszawa 1992 r. s.216-217.
J. Przybylski, Pierwsze powojenne koncepcje plany rozwoju Marynarki Wojennej w latach 1946- 
1956, „Zeszyty Naukowe” AMW, Gdynia 1988, nr pf 98, s. 124-125.
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zaprojektowane i wybudowane w polskich stoczniach. Wraz z wprowadzaniem do 
WOP-u nowoczesnego sprzętu dokonywały się także radykalne zmiany w przygo
towaniu fachowym kadry, która kierowana była na wopowskie okręty.

Morska Brygada Okrętów Pogranicza 1966-1991

1 lipca 1965 r. Wojska Ochrony Pogranicza zostały ponownie podporządko
wane ministrowi obrony narodowej i włączone w skład jednolitego systemu Obro
ny Terytorialnej Kraju.50 W wyniku tego nastąpiły dalsze zmiany organizacyjne 
morskiej służby granicznej. Na podstawie zarządzenia nr O135/Org. z dnia 22 
grudnia 1965 r. Szefa Sztabu Generalnego WP oraz zarządzenia nr 628/Org. z 25 
lutego 1966 r. Głównego Inspektora Obrony Terytorialnej Kraju powołana została 
w Gdańsku 6 Brygada Okrętów Pogranicza. Dowództwo 6 BOP powstało na bazie 
rozformowanego Szefostwa Służby Morskiej WOP (etat 43 wojskowych i 4 prac, 
cyw.). W skład tej brygady weszły dotychczasowe dywizjony OP, będące w skła
dzie nadmorskich brygad: 30 dywizjon OP w Świnoujściu (etat 257 wojskowych i 
1 prac, cyw.) wyłączony ze składu 12 Pomorskiej BWOP; 32 dywizjon OP w Ko
łobrzegu (etat 304 wojskowych i 1 prac, cyw.) wyłączony z 15 Bałtyckiej BWOP; 
oraz 31 dywizjon OP w Gdańsku (etat 361 wojskowych i 1 prac, cyw.) z 16 Ka
szubskiej WOP. Ponadto w skład nowej brygady OP weszła stacjonująca w Gdań
sku Szkoła Specjalistów Morskich WOP. Zadanie utworzenia 6 Brygady Okrętów 
Pogranicza otrzymał w terminie do 30 marca 1966 r. Szef Wojsk Ochrony Pogra
nicza w porozumieniu z Dowódcą Marynarki Wojennej.

1 kwietnia 1966 r. 6 BOP przejęła dowodzenie podległymi dywizjonami, które 
pozostawiono w operacyjnej dyspozycji dowódców brygad. Mieli oni nadal prawo 
bezpośredniego stawiania zadań operacyjnych dowódcom dywizjonów. Zadania 
zaopatrzeniowe brygady realizowały natomiast jednostki MW. Dowódcą brygady 
został kmdr Henryk Romanek. Powołanie 6 BOP wpłynęło na rozszerzenie jej 
dotychczasowych zadań. Odtąd, oprócz ochrony granicy morskiej była ona zaan
gażowana w wykonywanie zadań w ramach współdziałania z okrętami i zespołami 
okrętów MW (poszukiwanie i zwalczanie okrętów podwodnych oraz konwojowa
nie zespołów okrętów).

Rok 1967 przyniósł kolejne zmiany organizacyjne w 6 BOP. Na mocy zarzą
dzenia nr 098/Org. Szefa Inspektoratu Obrony Terytorialnej Kraju z 12 kwietnia 
1967 r., z dniem 15 kwietnia 196 r. brygada otrzymała nazwę „Morska Brygada 
Okrętów Pogranicza”. Zmianie uległy także nazwy dywizjonów. 30 dyw. OP o- 
trzymał nazwę „Pomorski Dywizjon OP”, 31 dyw. OP - „Kaszubski Dywizjon 
OP”, a 32 dyw. OP - „Bałtycki Dywizjon OP”. Oprócz zmiany nazwy wprowadzo
ne zostały w brygadzie także zmiany organizacyjne. Szkoląca załogi dla potrzeb 
brygady Śzkoła Specjalistów Morskich WOP została rozkazem Szefa GIOTK nr 
042/Org. z 11 lutego 1967 r. z dniem 31 maja 1967 r. rozformowana. W 1967 r. 
dowódcy MBOP podporządkowana została Samodzielna Eskadra Lotnictwa Roz
poznawczego WOP. Zadanie to zostało wykonane do 30 września 1967 r. Eskadra 
(o składzie etatowym 294 wojskowych i 10 prac, cyw.) stacjonowała w Wicku 
Morskim, a jej jeden klucz - na polecenie szefa WOP - znajdował się na lotnisku w 
Gdańsku - Wrzeszczu i operacyjnie podporządkowany był dowódcy 16 Kaszub
skiej BWOP.

Do 1970 r. brygada funkcjonowała w niezmienionej strukturze. 27 październi
ka 1970 r. Szef WOP zarządzeniem nr 05/WOP rozkazał dowódcy MBOP do 30 
listopada 1970 r. rozformować Eskadrę Lotnictwa Rozpoznawczego WOP, a sprzęt 

50 H. Dominiczak, Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza s.80-81.
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lotniczy i wyposażenie przekazać Wojskom Lotniczym i Marynarce Wojennej. 
Stacjonujący w Gdańsku - Wrzeszczu klucz samolotów rozpoznawczych został 
zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP 1 października 1970 r. włączony w 
skład 28 Eskadry Ratowniczej MW z podporządkowaniem go pod względem ope
racyjnym szefowi WOP. Tak więc dowódca MBOP w dalszym ciągu był głównym 
organizatorem i koordynatorem wykorzystania samolotów do ochrony granicy 
morskiej. Po rozformowaniu ELR WOP struktura organizacyjna brygady nie była 
zmieniana do chwili jej rozwiązania - tj. 31 lipca 1991 r.51

Wraz z uchwaleniem przez Sejm PRL w dniu 12 lutego 1970 r. ustawy o usta
nowieniu polskiej strefy rybołówstwa morskiego52 MBOP została zobowiązana do 
patrolowania strefy oraz prowadzenia kontroli przestrzegania prawa w uprawianiu 
rybołówstawa przez obce statki na tym obszarze. 1 października 1971 r. Morska 
Brygada Okrętów Pogranicza podporządkowana został Marynarce Wojennej. W 
rozkazie z tej okazji dowódca WOP - gen. bryg. Cz. Stopiński napisał: „(...) Rów
nolegle z tworzeniem się jednostek morskich WOP i budową nowych okrętów 
rosła i krzepła kadra morskich wopistów, która w toku codziennej służby na morzu 
doskonaliła swoje kwalifikacje, zdobywała nowe doświadczenia, z powodzeniem 
wykonywała stawiane przed nią zadania. (...)”.53

Odtąd Marynarka Wojenna do wykonania przez Wojska Ochrony Pogranicza 
zadań granicznych na morzu wydzielała siły i środki w postaci Morskiej Brygady 
Okrętów Pogranicza oraz samoloty rozpoznawczo-ratownicze i śmigłowce 28 E- 
skadry Ratowniczej: MW. Ustalanie zakresu współdziałania między Marynarką 
Wojenną a Wojskami Ochrony Pogranicza odbywało się w oparciu o „zasady 
współdziałania” podpisywane przez Dowódcę MW i WOP. W oparciu o ten do
kument, nadmorskie brygady WOP wspólnie z MBOP opracowywały miesięczne 
plany użycia okrętów i samolotów MW wydzielonych do wykonania zadań gra
nicznych. Plan ten zawierał także zamiar ochrony granicy morskiej, PSRM i szelfu 
kontynentalnego. Precyzował również zadania dla wszystkich współdziałających 
jednostek.

Wykonanie tych bardzo ważnych zadań - do których codziennie angażowano 
ok. 35% okrętów i kutrów MBOP - wymagało od wszystkich dowódców i ich za
łóg olbrzymiego wysiłku, poświęcenia oraz samokontroli.

Morski Oddział Straży Granicznej 1991-1995

Przemiany zachodzące w Polsce po 1989 r. nie ominęły systemu ochrony 
granic. Podjęte przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej prace legislacyjne przyniosły 
pakiet nowych ustaw granicznych (o ochronie granicy państwowej oraz o Straży 
Granicznej). Ich uchwalenie zapoczątkowało szereg zmian zmierzających do utwo
rzenia w miejsce dotychczasowych Wojsk Ochrony Pogranicza nowej formacji 
granicznej. Realizowane przez trzynastoosobowy zespół pod przewodnictwem 

51 Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna .... s. 294,
L. Siwek, Powstanie, rozwój i zadania Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza, „Przegląd Morski" 
1985, nr 10, s.63-68, Monografia Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza w latach 1966-1991, 
(maszynopis w posiadaniu autora), s.10-15,
S. Fręśko, Morska Brygada Okrętów Pogranicza w latach 1966-1991, „Przegląd Morski” 1992 
nr 2, s.35-45 i nr 3, s. 13-28.

52 Dziennik Ustaw z 1970 r., nr 3, poz. 14.
53 Cyt. za H. Dominiczak, Powstanie i rozwój organizacyjny Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 

1945-1983. Studia z dziejów organów resortu spraw wewnętrzynych, Warszawa 1984 r., zeszyt 
ASW, nr 5, s.67.
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ppłk. Marka Lisieckiego prace organizacyjno-przygotowawcze doprowadziły do 
powołania Straży Granicznej. 16 maja 1991 r. minister spraw wewnętrznych Hen
ryk Majewski zarządzeniem nr 47/91 rozformował Wojska Ochrony Pogranicza 
(rozformował dowództwo WOP i wszystkie brygady - przenosząc jednocześnie 
wszystkich żołnierzy zawodowych do rezerwy), w ich miejsce powołał 13 oddzia
łów Straży Granicznej. Do bezpośredniej ochrony granicy utworzono: 152 strażni
ce, 55 granicznych placówek kontrolnych (GPK), które miały dokonywać kontroli 
ruchu granicznego w 172 przejściach granicznych.

W toku dalszych prac organizacyjnych na bazie sił i środków Morskiej Bryga
dy Okrętów Pogranicza54 i sierpnia 1991 r. powstał jeszcze jeden - Morski Oddział 
Straży Granicznej (MOSG). W jego skład weszły trzy dywizjony (Kaszubski w 
Gdańsku, Bałtycki w Kołobrzegu i Pomorski w Świnoujściu). Komendantem tego 
oddziału mianowany został kmdr dypl. Stanisław Lisak. W wyniku reorganizacji 
struktur Straży Granicznej na Wybrzeżu do ochrony granicy morskiej pozostawio
no tylko jeden - Morski Oddział Straży Granicznej. Na wiosnę 1992 r. w jego 
skład włączone zostały siły i środki sformowanych wcześniej oddziałów SG: Ka
szubskiego w Gdańsku, Bałtyckiego w Koszalinie i częściowo Pomorskiego w 
Szczecinie.

Morski Oddział Straży Granicznej funkcjonujący w nowej strukturze od 2 
czerwca 1992 r. zapewnia realizację zapisów ustawowych.55
Jednocześnie fakt ten spowodował, że na wybrzeżu morskim powstała jednolita 
struktura Straży Granicznej, ściśle współpracująca z Urzędami Morskimi, chronią
ca morską granicę państwa oraz zabezpieczają interesy ekonomiczne i ekologiczne 
na polskich obszarach morskich.56 Do głównych zadań realizowanych przez funk
cjonariuszy MOSG należy zaliczyć: ochronę granicy morskiej; zabezpieczenie 
interesów ekonomicznych RP na polskich obszarach morskich; wykrywanie zanie
czyszczeń środowiska morskiego i ustalanie jego sprawców; organizowanie kon
troli ruchu granicznego w przejściach granicznych oraz zapewnianie sprawności 
odpraw i płynności ruchu granicznego; zwalczanie przemytu zorganizowanego i 
przeciwdziałanie przemytowi narkotyków przez przejścia graniczne i z otwartego 
wybrzeża; wykrywanie przestępstw i wykroczeń granicznych oraz ściganie ich 
sprawców. Zadania te Morski Oddział Śtraży Granicznej realizuje w oparciu o 
następującą strukturę organizacyjną: komenda MOSG (mieści się w Gdańsku - 
Nowym Porcie), trzy dywizjony (podlegają im Zespoły Obserwacji Wzrokowo - 
Technicznej i jednostki pływające),57 dziesięć granicznych placówek kontrolnych 

54 Obowiązki dowódcy MBOP od 4 marca 1981 r. do chwili jej rozwiązania pełnił kmdr dypl. Lu
dwik SIWEK.

55 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (DzURP z 1990 r. nr 78, poz. 462), 
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej (Dz URP z 1991 r. nr 32, poz. 131).

56 Terytorialny zasięg działalności obejmuje całe wybrzeże Bałtyku (524 km) oraz odcinki: 20,5 km 
granicy z RFN na Zalewie Szczecińskim oraz 11,3 km z Rosją na Mierzei i Zalewie Wiślanym.

57 W trakcie wykonywana zadań jednostki pływające SG noszą flagę Straży Granicznej, którą podno
szą na prawym noku rei, a w przypadku jej braku na topie masztu. Jest to płat tkaniny o barwach 
RP w kształcie prostokąta. Pośrodku długości białego pasa umieszczone jest godło RP. Cały płat 
tkaniny posiada zielone obramowanie.
Ponadto jednostki pływająca SG oznakowuje się następująco: banderą; dodatkowym znakiem 
rozpoznawczym (czerwony pas z żółtym obrzeżem) umieszczonym na obu burtach w 1/3 długości 
licząc od dziobu, pochylonym do przodu; napisem Straż Graniczna RP - Coast Guard, umieszczo
nym po obu burtach jednostki oraz numerem burtowym - składającym się z dwóch liter SG oraz 
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(GPK), które obsługują 13 przejść granicznych, strażnica SG w Krynicy Morskiej 
oraz pododdziały zabezpieczenia.58

Powołana do życia 16 maja 1991 r. nowa formacja graniczna nawiązuje do 
międzywojennej nazwy i tradycji oraz bogatych doświadczeń Straży Granicznej II 
RP oraz Korpusu Ochrony Pogranicza. Wykorzystuje także niektóre procedury 
działań byłych Wojsk Ochrony Pogranicza. Straż Graniczna Rzeczypospolitej Pol
skiej jest formacją nowoczesną, a jej zadania i organizacja ukazują jej policyjno- 
administracyjny charakter.

Jak widać na podstawie przedstawionej historii organów ochrony granicy 
morskiej w latach 1920-1995 jej organizacja była odzwierciedleniem istniejącej 
aktualnie w Polsce sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej. W okresie tych 75 lat na 
pograniczu morskim przeprowadzono wiele - nie zawsze według mnie zasadnych - 
przekształceń organizacyjnych. Miały one na celu - w ocenie autorów tych zmian - 
dostosowanie istniejącej struktury formacji granicznej do aktualnych potrzeb, któ
re wynikały przede wszystkim z sytuacji społeczno - politycznej w państwie.

W moim przekonaniu, poszczególne formacje graniczne, których historia nie
rozerwalnie związana jest z najnowszymi dziejami Polski, zawsze starały się do
brze służyć interesom państwa. Zapisały one też niejedną chlubną kartę w historii 
Rzeczypospolitej.

grupy trzech cyfr umieszczonych na burcie w części dziobowej przed dodatkowym znakiem rozpo
znawczym i powtórzonym w części rufowej.
Zarządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie wzoru flagi Straży 
Granicznej okoliczności i warunków jej podnoszenia oraz sposobu oznakowania jednostek pływa
jących i statków powierzonych Straży Granicznej, a także znaków rozpoznawczych użytkowanych 
przez nie w nocy. (Monitor Polski z 1992 r. nr 5 poz. 29).

58 I. Bieniecki, Powstanie i rozwój organizacyjny Morskiego Oddziału Straży Granicznej w latach 
1991-1993, „Przegląd Morski’’ 1994 nr 6, s.26-32.
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Załącznik nr 1.
Przebieg granicy wód terytorialnych RP i Wyłącznej Strefy Ekonomicznej (WSE).

(Granicę wód terytorialnych oznaczono linią przerywaną. Przebiega ona 12 Mm (22 224 m) liczonych od linii podstawowej morza. 
Granicę WSE oznaczono linią ciągłą. Obszar ten wynosi 32 tys. km2)



SO 
O

Załącznik nr 2.

PODSTAWOWE DANE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH MOSG.

Nazwa poprzednia
Typ Wymiary (m) V mat 

(w)
Zasięg 
(Mm)

Auto
nomia 
(doby)

Zapas (t)
Uzbrojenie

dł. szer. zan. woda paliwo

Kaper SKS-40 42,50 8,38 3,00 17,6 2800 8 3,2 40,0

OSA 205 38,50 7,60 2,89 39,5 830 5 1,5 56,0 2x25 mm

Obłuże 912 41,35 6,30 1,98 24,9 1220 12 5,3 24,3 2x2-30 mm

Pilica 918 28,85 5,60 1,29 28,6 1160 5 1,8 7,0 2x23 mm

Wisłoka 90 21,17 4,43 1,50 19,7 997 5 1,1 2,42 1x2-14,5 mm

Kontroler MG 600 20,08 4,46 1,05 12 700 5 1,0 2,6

Hydrograf B-306 18,02 4,42 1,50 10 700 3 1,0 2,2

Szkwał S-12 11,67 4,56 1,52 41 364 3 0,24 4,31

Źródło: I. Bieniecki, Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku, „Okręty Wojenne” 1993 nr 3, s. 7.



Mgr inż. Alfons JANKOWSKI

OFICEROWIE ZAWODOWI KORPUSU MORSKIEGO 
POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ

W LATACH 1921 - 1947

W korpusie morskim (KM), jako podstawowym w morskim rodzaju sił zbroj
nych, w okresie od 9.2.1921 do 31.3.1947 r. służyło ogółem 377 oficerów zawo
dowych. W liczbie tej znajduje się również 9 oficerów rezerwy, powołanych do 
służby zawodowej.

Datę pierwszą wyznacza dzień ogłoszenia rozkazu nr 9 Departamentu dla 
Spraw Morskich (określa stopnie i kolejność starszeństwa), natomiast drugą - 
dzień rozwiązania PMW na Zachodzie po zakończeniu II wojny światowej.

W ogólnej liczbie oficerów: 
wyszkolonych w polskich uczelniach wojskowych było - 294
pochodzących z byłej rosyjskiej marynarki wojennej - 59
pochodzących z austriackiej marynarki wojennej - 16
pochodzących z niemieckiej marynarki wojennej - 4
wyszkolony we francuskiej marynarce wojennej (Stanisław Lasocki) 1 
nie ustalone dotychczas przez autora pochodzenie -3

Razem: 377
Oficerowie o nieustalonym pochodzeniu, to: Grzegorzewski Wiktor, Seyk 

Aleksander i Wilkicki Michał.
Oficerowie wyszkoleni w polskich uczelniach wojskowych ukończyli: 

a) Tymczasowe Instruktorskie Kursy (TIK) - 24
b) Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej (SPMW),

Wydział morski - 221
c) Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej w Anglii (SPMW/A),

Wydział morski  49
Razem: 294

Ogółem trzy kursy TIK ukończyło 39 oficerów, jednak tylko 24 pozostało w 
KM jako zawodowi. Pozostałych 15 oficerów przegrupowano w różnych okresach 
czasowych w następujący sposób:
1. Do oficerów rezerwowych w KM zostali zaliczeni: Kossowski Romuald Apoli

nary i Wartman Jan.
2. Bukowski Seweryn po ukończeniu studiów technicznych przeniesiony został do 

korpusu technicznego (KT)i
3. W korpusie rzeczno-brzegowym (KRB) pozostali: Andrzejewski Adam, Bohu- 

szewicz Jerzy i Jacynicz Stefan.
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4. Do korpusu oficerów służb (KS) przeniesiono:
a) do grupy technicznej (KS/T): Januszewski Walerian i Łątkiewicz Broni

sław;
b) do grupy oficerów administracji (KS/A): Gebethner Stefan, Kosianowski 

Władysław, Kulczycki Stanisław, Reyman Ryszard, Umecki Jerzy, Wno- 
rowski Czesław, Żukowski Olgierd.

Do 1939 r. wydział morski SPMW ukończyło 224 oficerów. Z liczby tej 3 
przeniesionych zostało do KS/T, a mianowicie: Bartlewicz Jan, Mroczkowski Je
rzy i Piątkowski Tadeusz.

Reaktywowana w czasie II wojny światowej w Wielkiej Brytanii SPMW/A 
wyszkoliła w latach 1940-1946 (na wydziale morskim) 49 oficerów zawodowych.

Oficerowie z byłej rosyjskiej marynarki wojennej stanowili najliczniejszą 
grupę przybyłą po odzyskaniu niepodległości do kraju z byłych państw zabor
czych. Legitymowali się ukończeniem następujących uczelni rosyjskich:
1. Morski Korpus (MK) w Petersburgu - 45
2. Oddzielne Gardemaryńskie Klasy (OGK) - 9
3. Studia prawnicze (St. praw.) - 3

(Kłoczkowski Wacław, Piotrowski Grzegorz, Wolbek Marian)
4. Politechnika Petersburska (PTH-P) (Hubert Witold) - I
5. Szkoła Morska w Archangielsku (SM-A) (Pacewicz Edward) - 1

Razem - 59
Drugą pod względem liczebności grupę stanowili oficerowie z byłej austry- 

jackiej marynarki wojennej, po następujących uczelniach wojskowych:
1. Akademia Morska w Austrii (AKM) - 4
2. Szkoła Aspirantów Morskich w Austrii (SAM)  12

Razem - 16
Najmniej liczną grupę stanowili oficerowie z niemieckiej marynarki wojennej 

po ukończeniu:
1. Oficerskiej Szkoły Morskiej (OSM / Miirwick) - I

(Unrug Józef)
2. Szkoła Kadetów Morskich (SKM) Flensburg - 1

(Rychłowski Jerzy)
3. Szkoła Nawigacyjna (SN) w Niemczech - 1

(Bramiński Tadeusz)
4. Nie ustalono uczelni - 1

(Feigel Zygmunt) 
Razem - 4

Pełny wykaz oficerów zawodowych KM tego okresu przedstawia poniższa 
tabela.
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Zestawienie oficerów zawodowych korpusu morskiego Polskiej Marynarki Wojennej 
w latach 1921-1947

Lp.
Stopień 

woj
skowy

Nazwisko imiona
Spec 
jaln 
ość

Data uro
dzenia 

Data zgonu

Ukończo
ne szkoły 

wojsk, 
wyższe i 

kursy 
specjalne

Rok 
promocj 

i 
lokata

Wykaz źródeł
Uw 
agi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. kpt. mar. Abramowski
Czesław Aleksander

21,02.1909
12.01.1988

SPMW, 1930/11 RO-32/
LS-30/

2. kmdr por. Adamowicz
Mieczysław

1.11.1896
1947

MK, RO-23,24,28,32/
LS-30,34,46/

3. por.mar. Ambrożej 
Władysław

1.09.1910
11.05.1936

SPMW, 1933/8 LS-34/

4. ppor.mar. Anaszkiewicz
Michał

28.09.1916
11.10.1981

SPMW, 1938/13 A/

5. por.mar. Anczo
Edward Roman

26.09.1911
12.1978

SPMW, 1934/8 LS-34/

6. kpt.mar. Anczykowski 
Józef

25.01,1916
15.06.1982

SPMW, 1938/16 LS-46/

7. kmdr 
ppor. inż.

Antonowicz 
Walerian

N.E 28.03.1893
29.01.1965

MK,KA2, 
ESE,

1913/ R-9/RO- 
23,24,28/ 
LS-30/

2.

8. kpt.mar. Antoszewicz 
Ludwik

27,03.1919 SPMW/A 1941/28 LS-46/

9. ppor.mar. Bartnicki
Edmund

13.11,1912
15.02.1935

SPMW, 1934/13 LS-34/

10. kmdr 
ppor.

Bartosik 
Józef

20,07.1917 SPMW, 1938/1 LS-46/

11. kpt.mar. Bartoszewicz-Stacho- 
wski
Aleksander

17.02.1895 OGK, RO-23,24,28,32/
LS-30/

1.

12.
kmdr 
ppor.

Bartoszewicz-Stacho- 
wski
Jan

6.11,1889
2.03.1972 MK, R-9/

RO-23,24/

13. kpt.mar. Bartoszyński 
Kazimierz

12.01.1903
7.08.1955

SPMW, 1928/7 RO-28,32/
LS-30,34/

14. kmdr 
ppor.

Bereśniewicz
Mieczysław

26.01,1892
11.09.1938

MK, R-9/
RO-23,24/

1.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

15. kpt.mar. Bemas
Tadeusz

P. 1.11.1917 SPMW, 
5-KOBP,

1939/ LS-46/

16. kpt.mar. Białowski 
Michał

12.12.1918 SPMW/A, 1941/6 LS-46/

17. ppor.mar. Bielinowicz-Bielina
Wacław

13.01.1916
27.09.1983

SPMW, 1938/9 A/

18. viceadm. Biergiel 
Konstanty

11.09.1855
7.12.1939

MK, 1876/ R-9/

19. ppor. Bilewicz
Juliusz Zbigniew

21,01,1915
22.04.1971

SPMW, 1938/11 A/

20. por.mar. Biliński
Józef

15,01,1921 SPMW/A, 1943/3 LS-46/

21. kmdr por. Biskupski
Bolesław Jan S,N 15.02,1907

22.12.1979
SPMW, 
1-OKN,

1930/10 RO-32/
LS-30,34,46/

22. kmdr por. Blinstrub
Władysław

5.07.1876
9.10.1963

MK, RO-23,24/

23. kpt.mar.
Błeszyński

Jerzy Tadeusz S,N
21,09,1906
9.09.1939

SPMW, 
1-OKN, 
1-KOS,

1929/5 RO-32/
LS-30.34/

24. kpt.mar. Bocheński 
Maciej

18.03.1918
21.03.1989

SPMW, 1939/ LS-46/

25.
kmdr 
ppor.

Boczkowski 
Zdzisław P, 2.10,1898

18.06.1974
1-TIK, 
EOT, 

4-OKT,
1922/14

RO-28,32/
LS-30,34/

26. kpt.mar. Bończak
Bronisław

10.02.1898
26.09.1939

2-TIK, 
OSBP 1923/ RO-23,24,28,32/

LS-30.34/

27. kmdr por.
Boreyko 

Józef
29,03.1897
27.02.1950

MK,KG, 
3-OKT,

R-9/RO- 
23,24,28,32/ 
LS-30,34,46/

28. kmdr 
ppor.

Borowiec 
Roman L, 18.10,1903

6.01.1981
SPMW, 

SP,
1928/13 RO-28,32/ 

LS-30,34,46/

29. kmdr por.
Borowski

Michał Kazimierz P, 22.12,1896
22.07.1968 MK.EOT,

R-9/RO- 
23,24,28,32/ 
LS-30,34,46/

30. kpt.mar.
Borysiewicz

Tadeusz Adam N, 15.10,1905
18.01.1973

SPMW, 
EAE, 

1-OKN,
1929/1 RO-32/

LS-30,34/

31 ppor. mar. Brandt 
Jan

— 3-TIK, 1924/11 RO-24/
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32. kmdr por. Bramiński
Tadeusz H, 4,11,1875

7.03.1943
SN, R-9/

RO-23,24/

33. por.mar. Bratkowski
Bogusław

2.07,1919 SPMW/A, 1944/1 LS-46/

34. kmdr 
ppor.

Brodowski 
Bohdan

7.02,1891
11.12.1984

MK, 1913/ R-9/
RO-23,24,28/

35. por.mar. Bronikowski 
Borys

15.05.1911 SPMW, 1933/15 LS-34/

36. por.mar. Broniewicz
Jerzy Brunon A, 6.10,1914

23.10.1993
SPMW, 
KAPL, 

4-KOAM,

1936/6 LS-46/

37. por.mar. Browarski 
Andrzej

27,03.1920 SPMW/A, 1943/4 LS-46/

38. kpt.mar. Buchowski
Jan

A, 13,02.1914
12.04.1943

SPMW, 
4-KOAM,

1937/10 A/

39. kmdr por. Burchardt
Mieczysław

21.03.1887
9.10.1963

MK, RO-23,24/

40. kmdr por. Busiakiewicz 
Jan Feliks

A, 8.02.1907 SPMW, 
2-KOAM,

1930/8 RO-32/
LS-30,34,46/

41. kpt.mar. Ceceniowski
Eligiusz Antoni

S,0 15.08.1908
02.1969

SPMW, 
2-KOS, 

1-KOOLM,

1930/17 RO-32/
LS-30,34,46/

42. ppor.mar. Cegielski 
Piotr

1917 SPMW, 1939/ A/

43. por.mar. Chmielewski 
Zdzisław

30.09.1919 SPMW/A 1941/26 LS-46/

44. kpt.mar. Chodakowski
Józef Marian

6.01.1905 SPMW, 
EAE,

1928/3 RO-28,32/
LS-30,34/

45. ppor.mar. Chrostowski 
Bolesław

A, 28.06.1915 SPMW, 
4-KOAM,

1937/9 A/

46. kmdr 
ppor.

Cieszkowski 
Stanisław

P, 4.04.1901
08.1939

SPMW, 1928/17 RO-28,32/
LS-30,34/

47. kmdr 
ppor.

Ciszewski
Ludwik

7.08.1891
1.05.1941

OGK, 
2-OKT,

RO-23,24,28,32/
LS-30,34/

48. por.mar. Czajka
Stefan

7.09.1905 SPMW, 1928/6 RO-28/
LS-30/

49. kmdr 
ppor. dypl

Czeczott 
Rafał

1,03.1891 MK.KA 
EGN,

1914/ RO-24,28,32/
LS-30/

1
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1 2 3 4 5 6 7 8

50. kpt.mar. Czerwiński 
Aleksy

P, 29.03.1908
5.10.1988

SPMW, 
1-KOBP,

1929/3 RO-32/
LS-30,34/

-

51. ppor.mar. Czerwiński
Julian Marcin

N, 16,06.1914
15.12.1991

SPMW, 
3-OKN,

1937/13 A/

52. por.mar. Daab
Leopold

s, 29.01.1920
8.10.1943

SPMW/Ą 
5-KOS,

1941/23 D/

53. ppor.mar. Dandelski
Lech Mieczysław

8.07.1916
3.09.1939

SPMW, 1937/6 A/

54. kmdr 
ppor.

Danyluk 
Józef

A, 30,10,1904
9.09.1984

SPMW, 
1-KOAM

1928/12 RO-28,32/
LS-30,34,46/

55. por.mar. Dąbrowski
Tadeusz Zbigniew

19,10,1915
2.01.1942

SPMW, 
KAPL,

1936/9 A/

56. por.mar. Dehnel
Jacenty Marian

A, 3.09,1911
10.01.1984

SPMW, 
3-KOAM

1933/12 LS-34/

57. ppor.mar. Deżakowski
Zbigniew Grzegorz

7.09.1914
1974

SPMW, 1937/12 A/

58. por.mar. Dobrodzicki 
Jerzy

1.01.1920 SPMW/A 1941/24 LS-46/

59. por.mar. Dobrzyński
Witold Maciej

8.11,1906 SPMW, 1929/11 RO-32/
LS-30,34/

60. kmdr por. Doroszkowski
Antoni

31.03.1899
12.11.1973

3-TIK.KG, 
EOT,

1924/9 RO-23,24,28,32/
LS-30,34,46/

61. por.mar. Duczyński
Konrad

12.02.1913 SPMW, 
3-KOPP,

1934/2 LS-34/

62. por.mar. Dulla
Roman

16.04.1920 SPMW/A 1942/2 LS-46/

63. kpt.mar. Duracz
Tomasz

A, 10.01.1896
Katyń

2-TIK, 
SPMWCW 
KG,EOC, 
4-OKT,

1923/ RO-28,32/
LS-30,34/

64. kmdr Durski-Trzasko
Karol Edward

L,0 22.02.1894
18.05.1971

AKM,SAM 
SMK.KAM 

2-OKT,

R-9/RO- 
23,24,28,32/
LS-30,34,46/

65. kmdr Dzienisiewicz
Stanisław Tytus

P, 4.01.1897
14.06.1979

SPMW, 
EAE,

19258/ 
Of

RO-28,32/
LS-30,34,46/

8.

66. kmdr 
ppor.dypl.

Dziewałtowski-
Gintowt
Romuald

6,11.1898
4.09.1960

MK,KA3, 
st3,kł3, 
KAPL, 
1-OKT. 
EGN,

R-9/RO- 
23,24,28,32/ 
LS-30,34/

3.
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67. kmdr por. Dyma
Franciszek

18,08.1881
1922

SAM, R-9/

68. kmdr por. 
inż.

Dyrna
Fryderyk Jerzy

26.10.1884
8.02.1973

SAM, R-9/
RO-23,24/

69. kmdr Eibel
Henryk Jan

22.02.1896
6.06.1965

SAM,KSZ, 
KA,

R-9/RO- 
23,24,28,32/
LS-30,34,46/

70. kmdr 
ppor.

Fara
Wacław Karol

29.04,1911 SPMW, 1934/3 LS-34,46/

71. por.mar. Feigel
Zygmunt

12.09,1875
17.01.1922

R-9/

72. kmdr por. Filanowicz
Władysław

N, 30.10.1889
16.01.1969

MK, R-9/RO- 
23,24,28,32/ 
LS-30,34/

73. por.mar. Filutowicz
Stefan Jerzy

N, 1.09,1906
1969

SPMW, 
2-OKN,

1929/19 RO-32/
LS-34/

74. kmdr Francki
Roman Wojciech

A, 17.04.1903 SPMW, 
EOC,

1927/7 RO-28,32/
LS-30,34,46/

75. kontradm. Frankowski
Stefan

N, 27.03.1887
25.09.1940

MK,N, 
EGN,

R-9/RO- 
23,24,28,32/ 
LS-30,34/

76. por.mar. Fritz
Ryszard

27.11.1920 SPMW/A, 1941/8 LS-46/

77. kpt.mar. Gąsiorowski 
Eugeniusz Sylwe
ster

17.12.1911
6.10.1975

SPMW, 
KAPL,

1934/9 LS-34/

78. kpt.mar. Gedroyć 
Jan

24,01,1894
26.12.1968

OGK,KŁ, R-9/RO-
23,24,28/
LS-30/

1.

79. kpt.mar. Giertowski
Józef Marian

23.01.1907
16.02.1960

SPMW, 
1-KOPP,

1929/18 RO-32/
LS-30,34/

80. por.mar. Gliński
Oskar

P, 31.08.1918 SPMW/A, 
5-KOPB,

1941/1 LS-46/

81. por.mar. Gonera Bolesław

Michał Franciszek
0, 9.03.1909

20.03.1944
SPMW, 

2-KOOLM,
1930/3 RO-32/

LS-30,34/

82. kmdr 
ppor.

Gorazdowski
Tadeusz

N,S 3.04.1907
25.11.1968

SPMW, 
EAE, 

1-OKN, 
1-KOS,

1929/12 RO-32/
LS-30,34,46/
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83. kmdr por. Gotz
Eugeniusz

6.11,1884 MK, R-9/RO- 
23,24,28/ 
LS-30/

84. kpt.mar. Góralczyk 
Karol

6.10,1916 SPMW, 1939/ LS-46/

85. ppor.mar. Górny
Józef 14.04.1983

SPMW, 1939/ A/

86. por.mar. Górski
Alfons Józef

0, 10.03.1909
23.12.1986

SPMW, 
2-KOOLM,

1935/5 LS-34,46/

87. por.mar. Grabowski
Zygmunt

22.07.1909
13.11.1972

SPMW, 1931/2 RO-32/
LS-34/

88. por.mar. Grocholski
Kazimierz

18,08.1919 SPMW/A 1941/16 LS-46/

89. por.mar. Grochowicz
Wiktor

A, 12.03.1915
26.02.1966

SPMW, 
4-KOAM,

1937/14 A/

90. kmdr 
ppor.

Grochowski
Aleksander

31,03.1901
22.05.1992

SPMW, 1927/3 RO-28,32/
LS-30,34,46/

91. kmdr 
ppor.

Grudziński
Jan

P, 3.12,1907
8.06.1940

SPMW, 
1-KOBP, 
2-KOPP,

1928/16 RO-28,32/
LS-30,34/

92. por.mar. Grzegorzewski
Wiktor

25.10.1898 R-9/

93. kpt.mar. Guzowski 
Andrzej

15.02.1917 SPMW, 1939/ LS-46/

94. kpt.mar. Hackbeil-Horodyski
Bronisław Antoni
Marian

7.07.1912
27.07.1963

SPMW,
1-KOPP,

1933/9 LS-34,46/

95. kpt.mar. Hedinger 
Jerzy

6.02,1916 SPMW, 
EAE, 

3-KOPP,

1936/4 LS-46/

96. ppor.mar. Hemes
Nikodem

9.02.1914
12.09.1939

SPMW, 
3-KOPP,

1936/10 A/

97. kmdr 
ppor.

Hess
Kazimierz

A, 2.12.1912
9.12.1992

SPMW, 
3-KOAM,

1933/2 LS-34,46/

98. kmdr por. Hryniewiecki 
Stanisław

29.11.1896
8.10.1943

MK, 
2-OKT,

R-9/RO- 
23,24,28,32/ 
LS-30,34/

99. kpt.mar. Hubert
Witold Jan

24.06.1889
1942

PTH-P, RO-23,24/

104



1 2 3 4 5 6 7 8 9

100. ppor.mar. Hulanicki 
Jeremi 30.01.1945

SPMW, 1939/ A/

101. kmdr por. Hulewicz
Aleksander

P, 21,01.1896
30.50.1972

MK,EOT, 
4-OKT,

R-9/RO- 
23,24,28,32/ 
LS-30,34,46/

102. kmdr Iwaszkiewicz
Aleksander

4.10.1880
1925

MK, RO-23,24/ 1.

103. kpt.mar. Iwaszkiewicz 
Edward

27.11,1910
16.06.1957

SPMW, 1932/11 LS-34,46/

104. kmdr 
dypl.

Jabłoński
Brunon

P, 25.11.1902
16.01.1984

SPMW, 
EAE.EOT, 

WKT,

1925/1 RO-28,32/
LS-30,34,46/

105. kmdr 
ppor.

Jabłoński
Stanisław

A, 29,09.1898
31.12.1970

1-TIK, 
KAPL, 
EOC,

1922/10 RO-23,24,28,32/
LS-30,34/

106. ppor.mar. Jachimowicz 
Stefan

2.02.1918 SPMW/Ą 1944/2 LS-46/

107. kmdr por. Jacynicz 
Konstanty

28.06.1898
11.12.1970

MK, R-9/
RO-23,24,28/

108. kpt.mar. Jacynicz 
Mieczysław

22.12.1896
11.12.1971

2-TIK, 
OSBP,

1923/ RO-23,24,28,32/
LS-30/

109. kpt.mar. Jagielski
Adam Józef

O,S 24.11.1910
9.01.1946

SPMW, 
2-KOS, 

1-KOOLM,

1931/11 RO-32/
LS-34/

110. por.mar. Jagusiewicz 
Zbigniew

A, 4,06.1916 SPMW, 
4-KOAM

1937/11 LS-46/

111. ppor.mar. Jakubowski
Lucjan Kazimierz

25.09.1917
30.01.1945

SPMW, 1938/4 A/

112. kpt.mar. Janczewski 
Marian

P,0 31.10.1908 SPMW, 
1-KOBP, 
1-KOPP, 

3-KOOLM,

1929/2 RO-32/ 
LS-30,34/

113. kpt.mar. Jankisz
Roman Karol

o,s 2.03.1911 SPMW, 
3-KOS, 

2-KOOLM,

1932/9 LS-34,46/

114. kpt.mar. Janowski
Wiesław

30.04.1907
22.01.1944

SPMW, 1930/2 RO-32/ 
LS-30,34/

115. kpt.mar. Jankowski
Zbigniew

8.04,1918
4.06.1990

SPMW, 1939/ LS-46/

116. kpt.mar. Jaraczewski-Zaręba 
Andrzej Antoni

8.11.1916
18.10.1992

SPMW, 1938/3 LS-46/
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117. por.mar. Jeżewski
Tadeusz Antoni

0, 15,10,1912
7.11.1987

SPMW, 
1-KOPP, 

3-KOOLM,

1933/13 LS-34/

118. kpt.mar. Jodkowski
Edmund

3,12.1899
26.09.1939

SPMW, 1927/17 RO-28,32/
LS-30,34/

119. kpt.mar. Jougan
Alfred

4,08.1900
30.01.1945

2-TIK, 
EAE, 
ENS,

1923/ RO-28,32/
LS-30,34/

120. kpt.mar. Jóźwikiewicz 
Eugeniusz

P, 28.01.1887
Katyń

MK.OSBP, RO-24,28,32/
LS-30,34/

1.

121. por.mar. Kaczmarek
Mieczysław

7,06,1918 SPMW/A 1945/2 LS-46/

122. kmdr 
ppor.

Kadułski
Aleksander

s, 13.04.1911 SPMW, 
3-KOS

1933/10 LS-34,46/

123. kmdr por. Kadułski
Marian Józef

P, 7,12,1909 SPMW, 
2-KOPP

1931/3 RO-32/
LS-34,46/

124. por.mar. Kamiński
Henryk Antoni

6,12.1911
8.06.1940

SPMW, 
3-KOPP,

1934/11 LS-34/

125. kmdr 
ppor.

Kamiński
Tadeusz Ludwik

S.N 30.06.1907
11.02.1963

SPMW, 
1-KOS, 
1-OKN,

1930/6 RO-32/
LS-30,34,46/

126. kpt.mar. Kamuda
Wilhelm Edward

13,10,1905
8.12.1961

SPMW, 
2-KOPP

1928/8 RO-28,32/
LS-30,34,46/

127. kmdr 
ppor.

Karnicki 
Borys

A,P 25.09.1907
15.02.1985

SPMW, 
1-KOPP, 

2-KOAM,

1930/5 RO-32/
LS-30,34,46/

128. kmdr 
ppor.

Karpiński 
Justyn

1.11.1905 SPMW, 1928/4 RO-28,32/
LS-30,34,46/

129. kpt.mar. Kasperski 
Robert

P, 7,06.1907
23.01.1974

SPMW, 
1-KOBP,

1929/13 RO-32/
LS-30,34/

130. por.mar. Kawerninski 
Leopold

P, 30.06,1920
17.03.1988

SPMW/A 
5-KOBP,

1941/17 LS-46/

131. por. mar. Kazubek
Czesław

A, 6.02.1912
2.11.1985

SPWM, 
3-KOAM,

1933/6 LS-34/

132. kpt. mar. Kienitz
Alfred

15,08.1892
29.08.1970

OGK, 
2-OKT,

R-9/RO-
23,24,28/ LS-30/

133. kpt. mar. Kierkus
Jan Stanisław

21.11.1900
26.09.1939

SPMW, 
KL,

1927/14 RO-28,32/
LS-30,34/

134. kpt. mar. Kince
Stanisław

P, 11.07.1914 SPMW, 
4-KOBP,

1936/9 LS-46/ 9.
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135. ppor. mar. Klisowski
Julian Mieczysław

3.05.1913
1935

SPMW, 1934/5 LS-34/

136. kmdr 
ppor.

Kłoczkowski
Henryk Wincenty

P, 26.10.1902
1.10.1962

3-TIK, 
EOT, ENS, 

4-OKT,

1924/1 RO-23,24,28,32/
LS-30,34/

137. kontradm. Kuczkowski 
Wacław

N, 14.02,1873
15.01.1930

St Praw, 
4RK,

1899/ R-9/ 4

138. kpt. mar. Kłopotowski 
Andrzej

8.09.1917 SPMW, 1938/18 LS-46/

139. kmdr.
ppor. 
dypl-

Kłossowski
Jerzy Antoni

H, 19.04,1893
12.08.1978

OGK,EH, 
EGN,

1916/39 R-9/RO- 
23,24,28,32/ 
LS-30/

140. por. mar. Kobierzycki
Mieczysław

25.03.1909
28.02.1988

SPMW, 
2-KOPP

1932/4 LS-34/

141. por. mar. Kociuba
Tadeusz

16.03.1911
20.05.1939

SPMW, 
EAE

1933/1 LS-34/

142. kmdr por. Kodrębski
Włodzimierz

P, 10.11.1900
23.09.1947

AKM, 
EOT, 

KAPL, 
1-OKT,

R-9/RO- 
23,24,28,32/
LS-30,34,46/

143. kpt. mar. Kokuszyn 
Jerzy

25.08.1907 SPMW, 1929/10 LS-30/

144. ppor. mar. Kolasa
Klemens

12.08.1915
19.04.1983

SPMW, 1937/8 A/

145. kmdr 
ppor.

Kon 
Wieńczysław 
Wacław

s, 6.10.1912
15.07.1983

SPMW, 
3-KOS,

1934/4 LS-34.46/

146. kmdr 
ppor.

Konarski
Tadeusz Ładysław

N, 24.09.1905 SPMW, 
EAE,

1927/2 RO-28,32/
LS-30,34/

147. por. mar. Kopecki 
Stanisław

20,08.1919
28.07.1968

SPMW/A 
5-KOAM,

1941/1 LS-46/

148. kpt. mar. Kopiec 
Karol

2,12,1893
12.05.1969

l-TDK, 
KDB,

1922/5 RO-28,32/
LS-30,34/

149. kpt. mar. Koreywo
Olgierd

s, 25.06.1909
15.10.1977

SPMW, 
2-KOS,

1931/7 RO-32/
LS-34,46/

150. kmdr 
ppor.

Korsak-Sawicz
Konrad

s, 30.01.1909 SPMW, 
2-KOS,

1931/5 RO-32/
LS-34,46/8.01.1975

151. kontradm. Korytowski Karol
Walerian Franciszek

P, 28.01.1892 SAM, ST, 
KG,KA 

SMK,

R-9/RO-23,24, 
28,32/
LS-30, 34, 46/

11.10.1966
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152. kpt. mar. Kossakowski
Jerzy Maria

15.08.1902
5.04.1983

SPMW, 
KOL, 
KSZ,

1925/8 RO-28,32/
LS-30,34/

153. por. mar. Kowalski
Bohdan

29.12.1913
11.03,12977

SPMW/A, 1941/2 LS-46/

154. por. mar. Kowalski
Zbigniew

A, 19,07,1912 SPMW, 3- 
KOAM,

1933/5 LS-34/

155. kmdr 
ppor.

Kownacki
Mirosław

A,N 16.12.1900
4.12.1985

1-UK,KŁ, 
EOC,

1922/2 RO-23,24,28,32/
LS-30, 34,46/

156. por. mar. Kozak Stanisław
Władysław

7.01,1908 SPMW, 1930/9 RO-32/
LS-30,34/

157. kmdr 
ppor.

Koziołkowski Jerzy
Karol Stanisław

s, 20.03.1911
27.07.1990

SPMW, 2- 
KOS, 

2-KOPP,

1932/2 LS-34,46/

158. por. mar. Krasucki 
Jerzy

19,10,1919 SPMW/A, 1943/2 LS-46/

159. por. mar. Kraszewski
Kazimierz

0, 21,,01,1910
18.03.1990

SPMW, 2- 
KOOLM,

1932/8 LS-34/

160. kmdr 
ppor.

Krawczyk
Bogusław Dionizy

S, 15.05.1906
19.07.1941

SPMW, 
EAE, 1- 

KOS, 
WKT,

1928/1 RO-28,32/
LS-30, 34/

161. kpt. mar. Kremer
Antoni Józef

10.02.1904
18.09.1936

SPMW, 
EAE,

1928/11 RO-28,32/
LS-30,34/

162. por. mar. Kruk-Wańtuch
Jerzy Rudolf

23.09.1918
13.12.1983

SPMW/A, 1945/1 LS-46/

163. por. mar.. Krzywiec
Wacław Zbigniew

A, 19.10.1908
12.03.1956

SPMW, 2- 
KOAM,

1931/15 RO-32/
LS-34/

164. por. mar. Kubańczyk 
Jerzy

— 2-UK, 1923/ RO-23, 24/

165. kmdr 
ppor.

Kwiatkowski
Stefan

26.11.1894
1.09.1939

3-TIK,4- 
OKT,

1924/3 RO-28,32/
LS-30,34/

166. por. mar. Kwieciński
Edward

0, 30.09,1909
20.05.1939

SPMW, 
2-KOOLM,

1932/6 LS-34/

167. kmdr
ppor. inż.

Laskowski
Hekiodor Jan

A, 21.06.1898
12.04.1936

LUK, 
SPMWCW 
EOC, EAA,

1922/11 RO-28,32/
LS-30,34/

168. kmdr 
ppor. 
dypl.

Lasocki
Stanisław

P, 12.02.1902
26.04.1993

EN,EAE, 
EOT, 

ENS,WKT,

RO-24,28,32/
LS-30,34,46/
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169. kpt. mar. Latour-de 
Jerzy

1.08.1902
3.04.1981

SPMW, 1925/7 RO-28,32/
LS-30,34/

170. por. mar. Lech
Konstanty

14.09.1909 SPMW, 1932/17 LS-34/

171. kpt. mar. Lee
Stanisław Karol

N, 4.11,1914
29.03.1988

SPMW,3- 
OKN,

1937/2 LS-46/

172. kpt. mar. Lesisz
Tadeusz

A, 10.02,1918 SPMW,5- 
KOAM

1939/ LS-46/

173. ppor.
mar.

Leszczyński
Stanisław Stefan

N, 10.11.1914
9..02.1976

SPMW,3- 
OKN,

1937/18 A/

174. kmdr 
por.

Leśniewski
Bronisław

P, 10.10.1893
17.04.1978

MK,EOT, R-9/RO- 
23,24,28,32/ 
LS-30,34,46/

175. kpt. mar. Lewicki
Anatol

25,11,1891
1944

1-TK, 
OSŁ, 

KORT 
KAPL,1- 

OKT,

1922/3 RO-28,32/
LS-30/

176. ppor. 
mar.

Lewiński
Stanisław

2.07.1918
22.01.1986

SPMW/A, 1945/1 LS-46/

177. kmdr 
por.

Lichodziejewski 
Ludwik

N, 25.04.1904
27.04.1974

SPMW, 1928/20 RO-28,32/ 
LS-30,34,46/

178. por. mar. Liber
Edward

A, 4,09.1918 SPMW/A, 
5-KOAM,

1941/1 LS-46/

179. por. mar. Lipiński
Aleksander Jan

7,02,1893
11.09.1937

OGK, R-9/
RO-23,24,28/

180. por. mar. Lipiński 
Jerzy

A, 19,11,1914 SPMW/A 
5-KOAM,

1940/1 LS-46/

181. kpt. mar. Lipkowski
Wacław Antoni

Nu, 26.06.1904
19.03.1961

SPMW, 
EAE,KNu,

1929/8 RO32/ 
LS-30,34,46/

182. viceadm. Louis-Wawel 
Napoleon

10.10.1861
14.12.1934

AKM. 1883/ R-9/

183. kpt. mar. Lubinkowski
Bronisław Józef

L,0 28.08.1903 
Katyń

SPMW,SP, 
1-KOOLM,

1927/13 RO-28,32/
LS-30,34/

184. kmdr Łątkiewicz
Jerzy Kazimierz

A, 12,11,1881
1940

MK, R-9/
RO-23,24,28/

185. kmdr 
por. 
dypl.

Łomidze
Wiktor

7,02.1901
24.06.1956

SPMW, 
WKT,

1925/9 LS-34,46/
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186. kmdr 
ppor.

Łoskoczyński
Włodzimierz

s, 19.11.1908
24.04.1991

SPMW, 
3-KOS,

1932/16 LS-34,46/

187. kmdr 
ppor.

Łoś 
Andrzej

P, 4,03.1899
6.04.1962

2-TIK,KG, 
EAEEOT, 

ENS, 4- 
OKT,

1923/1 RO-28,32/
LS-30,34/

-

188. kpt. mar. Łukaszewski
Jerzy Wojciech

A, 23,04.1916
2.02.1973

SPMW, 
4-KOAM,

1937/1 LS-46/

189. kmdr 
ppor.

Łuszczkiewicz
Jan

P, 13.09.1903
12.05.1971

2-TIK, 
EAE, EOT,

1923/ RO-24,28,32/
LS-30,34/

190. por. mar. Łyżwinski
Bogusław

A, 16.03.1915
7.11.1955

SPMW, 
4-KOAM,

1937/12 A/

191. kmdr 
dypl.

Majewski
Marian Jerzy

8.09.1895
11.05.1953

1-T1K, 
EGN,

1922/4 RO-28,32/
LS-30,34,46/

192. kpt. mar. Małuszyński 
Narcyz

10.11.1902 
09.1939

SPMW, 
KG,

1927/16 RO-28,32/
LS-30,34/

193. ppor.
mar.

Mamak
Władysław

29.04.1917 SPMW, 1938/6 A/

194. kpt. mar. Mańkowski 
Bohdan

A, 28,06.1904
17.08.1985

SPMW, 
KAN, 
EOC,

1928/15 RO-28,32/
LS-30,34/

195. kmdr 
ppor.

Maracewicz
Wszechwład

s, 26.10.1907
18.08.1987

SPMW, 2- 
KOS,

1931/9 RO-32/
LS-34,46/

196. por. mar. Marciniewski
Janusz Julian

N, 27,07.1912
26.09.1939

SPMW, 2- 
OKN,

1934/1 LS-34/

197. por. mar. Markiewicz 
Ignacy

13.12,1910 SPMW, 1933/16 LS-34/

198. kpt. mar. Marzecki
Andrzej

s, 6,12.1905 
Katyń

SPMW, 2- 
KOS

1928/18 RO-28,32/
LS-30,34/

199. kpt. mar. May Jan
Mieczysław Adam

21,12.1907
26.09.1939

SPMW, 1930/16 RO-32/
LS-30,34/

200. por. mar. Mayer 
Karol

A, 11.02,1919 SPMW/A 
5-KOAM,

1941/10 LS-46/

201. por. mar. Mende 
Jur

P, 14,06.1911
13.01.1969

SPMW, 
1-KOPP, 
3-KOBP,

1933/4 LS-34,46/

202. kmdr Metzger 
Otton

2,03.1872
22.11.1925

SPMW, 
SAM, 

3K0AM,

R-9/
RO-23,24/
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203. por. mar. Męczyński
Tadeusz Szymon

A, 25,10,1911 SPMW, 
3-KOAM,

1932/3 LS-34/

204. kpt. mar. Michałkiewicz 
Maciej

N, 19,02.1917 SPMW, 
3-OKN,

1937/4 LS-46/

205. ppor.mar. Mielczarek
Zbigniew Roman

27.07,1917
1.09.1939

SPMW, 1938/7 A/

206. kpt. mar. Mieszkowski
Stanisaw Artur

A, 17,06.1903
16.12.1952

SPMW, 
EOC,

1927/8 RO-28,32/
LS-33,34

207. kpt. mar. Miladowski
Kazimierz

N, S 30,09.1905
25.09.1977

SPWM, 
1-OKN, 
1-KOS,

1929/15 RO-32/
LS-30,34/

208. kpt. mar. Minkiewicz
Feliks Stanisław

o, 16.06.1910 SPMW, 
2-KOOLM,

1933/17 LS-34,46/

209. kpt. mar. Mizgalski-Bninski 
Karol Feliks

A, 30.06.1906
4.10.1983

SPMW, 
1-KOAM

1929/14 RO-32/ 
LS-30.34/

210. kmdr 
ppor.

Mizgalski
Leon Kazimierz

P, 3.01,1908
18.10.1973

SPMW, 
2-KOBP, 
2-KOPP

1931/4 RO-32/ 
LS-34,46/

211. kmdr por. 
dypl.

Mohuczy 
Adam

22,02.1891
7.05.1953

MK,EGN, 1911/ R-9/
Ro-23,24,28/

212. kmdr por. Mohuczy 
Aleksander

12,09.18961
17.05.1962

MK,IN- 
KOT, ENS

R-9/RO- 
23,24,28,32/ 
LS-30.34/

213. kmdr 
ppor.

Mohuczy 
Borys

P, 7.11,1893
25.08.1966

MK,ST, 
2-OKT,

1914/ RO-23,24,28,32/ 
LS-30/

214. por. mar. Mokrski
Marian Tadeusz

16.01,1915
8.06.1940

SPMW, 
EAE 

3-KOPP,

1936/2 A/

215. kontradm. Morgensztern- 
Podjazd Tadeusz

9.11.11895
5.10.1973

SAM, KG, 
3-OKT,

R-9/RO- 
23,24,28,32/ 
LS-30,34,46/

216. kpt. mar. Mostowik 
Józef

N, 18.12.1902
6.05.1981

SPMW, 
KAPL 

2-OKN,

1927/15 RO-28,32/
LS-30,34/

217. por. mar. Mossakowski 
Zenon

1.05.1920 SPMW/A 1941/25 LS-46/

218. kmdr por. Nabrocki 
Witold

1.04,1893 
09.1939

MK, 
KAPL, 
1-OKT,

R-9/
RO-23,24,28,32/
LS-30/

219. kmdr Nahorski
Stanislasw Michał

24,09,1897 
3.11.1969

MK 
3-OKT,

R-9/
RO-23,24,28,32/
LS-30,34,46/
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220. kmdr Namieśniowski
Konrad Francisdzek

s, 13.02.1901
24.07.1979

SPMW, 
EAE, 

2-KOS,

19258/ 
Of

RO-28,32/ 
LS-30,34,46/

8.

221. ppor. mar. Netter
Tadeusz

------------SPMW, 1939/ A/

222. kpt. mar. Nowakowski
Radosław

29.021904
14.07.1965

SPMW, 1927/12 RO-28,32/
LS-30,34/

223. por. mar. Naworól
Tadeusz

6.08.1920
18.09.1992

SPMW/A 1941/2 LS-46/

224. kmdr Nowotny
Bogumił Franciszek

3.02.1872
17.09.1960

SAM,, 1895/ R-9/

225. por. mar. Ochman
Julian

12.02,1917 SPMW, 1939/ A/

226. por. mar. Okoński
Tadeusz Ludwik

27.03.1910
12.09.1939

SPMW, 1931/12 RO-32/
LS-34/

227. por. mar. Olszowski
Stanisławę Antoni

25.04.1920
29.09.1976

SPMW/A 1941/3 LS-46/

228. por. mar. Ołdakowski Mariusz
Adam Antoni

14,01,1920 SPMW/A 1941/14 LS-46/

229. por. mar. Opałko
Włodzimierz

A, 27,07.1915 SPMW, 
4-KOAM

1937/17 LS-46/

230. por. mar. Pacewicz
Edward

10.03.1888
24.06.1962

SM-A RO-23.24/ 1.

231. kmdr 
ppor.

Pacewicz
Wilhelm Kazimierz

N, 20,11,1913 SPMW, 1934/10 LS-34,46/

232. kmdr Panasewicz 
Witold

22.02,1875
24.10.1959

MK, R-9/
RO-23.24/

233. por. mar. Pappelbaum 
Edmund

A,0 9,11,1912 SPMW, 
3-KOAM, 

3-KOOLM,

1933/7 LS-34/

234. por. mar. Pawłowicz 
Jerzy

19,09.1918
24.02.1992

SPMW/A 1941/27 LS-46/

235. kmdr Petelenz Czesław
Karol Nikodem

1.06.1879
18.12.1949

SAM, 
CHE, 

OKTM,

1902/ R-9/RO-23,24/
LS-30,46/

236. ppor. mar. Pęski 
Jan

11,02,1917
27.10.1946

SPMW, 19389/ 
of

A/ 9.

237. kpt. mar. Piasecki
Andrzej Jan

28.06.1911
8.06.1940

SPMW,
1-KOPP

1932/10 LS-34/
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238. por. mar. Piątek
Antoni

27.02.1921
30.08.1988

SPMW/A, 1943/2 LS-46/

239. por. mar. Pieńkowski
Roman Bolesław

22,07.1897 MK,EC, 
ST3, 

KL3,KA3’

R-9/RO- 
23,24,28/ 
LS-30/

240. ppor. mar. Pierzyński 
Andrzej —

SPMW, 1939/ A/

241. por. mar. Pikuzinski 
Antoni

9.11.1919 SPMW/A 1944/ LS-46/

242. por. mar. Pilarz
Adam

A, 7.12,1919
8.10.1943

SPMW/A, 
5-KOAM,

1941/A D/

243. kmdr Piotrowski
Grzegorz Wiktor

8,01,1878
1.04.1935

St. Praw4 
RK

1905/ R-9/RO-23,24/

244. ppor. mar. Piotrowski
Wojciech

24.03.1920
31.01.1942

SPMW/A 1941/12 D/

245. kmdr por. Pitłko
Franciszek

A, 18.10,1907
17.02.1978

SPMW, 
2-KOAM,

1930/15 RO-32/
LS-30,34,46/

246. por. mar. Pleśniak
Zdzisław

4.03.1920
4.04.1978

SPMW/A, 1941/9 LS-46/

247. por. mar. Plewko
Gustaw

13,02.1919 SPMW/A, 1941/21 LS-46/

248. kpt. mar. Plezia 
Zbigniew

18,11,1917 SPMW, 1938/5 LS-46/

249. kmdr Pławski Eugeniusz
Józef Stanisław

P, 26.03.1895
23.05.1972

MK,ENS, 
KAPL, 1- 

OKT,

R-9/RO- 
23,24,28,32/ 
LS-30,34,46/

1.

250. ppor. mar. Pławski
Władysław

1917
7.11.1986

SPMW, 1939/ A/

251 por. mar. Podgórski 
Jan

12.05.1905
1956

SPMW, 1925/10 RO-28/

252. ppor. mar. Podgórski
Zygmunt

10.11,1905
21.07.1930

SPMW, 1929/16 A/

253. kmdr 
ppor.

Pogorzelski 
Ignacy

11.08.1896
8.05.1958

3-TIK, 1924/7 RO-23,24,28,32/
LS-30,34/

254. kpt. mar. Pohorecki
Stanisław

N, 0 17,10,1907 SPMW, 
2-OKN, 

1-KOOLM,

1930/13 RO-32/
LS-30,34,46/

255. por. mar. Ponikiewski 
Józef

30,11,1916
4.07.1943

SPMW, 1938/14 A/
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256. viceadm. Porębski Kazimierz
Włodzimierz

P, 2,11,1872
20.01.1933

MK 1892/ R-9/
RO-23,24/

257. kpt. mar. Porydzaj
Bolesław Mikołaj

6.12,1902 
Katyń

SPMW, 
KG, KOPL,

1927/9 RO-28,32/
LS-30,34/

258. por. mar. Potocki
Roman

0, 15,02.1911
9.09.1976

SPMW, 
2-KOOLM,

1932/14 LS-34/

259. por. mar. Poważę
Wacław

N, S 4,12.1908 
07.1936

SPMW, 
1-OKN, 
1-KOS,

1930/4 RO-32/
LS-30,34/

260. por. mar. Prowans Wi
told

11.01.1906
29.01.1992

SPMW, 
KAPL,

1929/21 RO-32/
LS-30,34/

261. kpt. mar. Przybyszewski 
Zbigniew

A, 22.09.1907
16.12.1952

SPMW, 
1-KOPP, 

2-KOAM,

1930/12 RO-32/
LS-30,34/

262. kpt. mar. Przyj emski 
Wacław

24.08.1901 SPMW, 1928/20 RO-28/
LS-30/

263. por. mar. Przysiecki 
Jerzy

3,05,1894 3-TIK 1924/10 RO-28/

264. kmdr 
ppor.

Przysiecki 
Michał

6.01,1888 MK 1913/ R-9/
RO-23,24/

265. por. mar. Pryfke
Wacław

3.07.1916
8.10.1943

SPMW, 1938/8 A/
-------- ■

266. kpt. mar. Pstruszeński
Wiktor Stanisław

13./11,1905
8.10.1989

SPMW, 
WKT,

1928/10 RO-28,32/
LS-30,34/

267. kpt. mar. Puzyna Józef

Włodzimierz Maria 
Zenon

P, 20,12,1904
2.05.1966

SPMW, 
EAE, EOT,

1927/4 RO-28,32/
LS-30,34/

268. kmdr 
ppor.

Rabenda
Lucjan Marian

A 12.02,1906
20.10.1978

SPMW, 
2-KOAM,

1929/17 RO-32/
LS-30,34,46/

269. por. mar. Reaubourg 
Jerzy

29.12,1920 SPMW/A, 1941/5 LS-46/

270. kmdr 
ppor.

Rekner
Jerzy

6.07.1908
27.06.1987

SPMW, 1930/7 RO-32/
LS-30,34,46/

271. kmdr por. Roinski
Albert

6.07,1875 SAM, R-9/

272. kmdr 
ppor.

Romanowski
Bolesław Szymon

P, 21,03.1910
12.08.1968

SPMW, 
1-KOPP, 
4-KOBP,

1932/15 LS-34,46/
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273. kpt. mar. Romanowski
Stefan Marian

A, 16.07.1901 SPMW, 
EAE, EOC,

1925/6 RO-28,32/
LS-30,34/27.09.1944

274. kpt. mar. Rostkowski 
Marian

0, 30.01.1905 SPMW, 
KAPL, 

1-KOOLM,

1927/7 RO-32/
LS-30,34/

275. kpt. mar. Różański
Michał

A, 24.07.1907
8.10.1943

SPMW, 
3-KOAM,

1931/14 RO-32/
LS-34/

276. kpt. mar. Rudawski 
Jan

15.01,1901
3.05.1962

SPMW, 1928/5 RO-28,32/ 
LS-30,34,46/

277. kpt. mar. Rudnicki 
Mieczysław 
Wacław

12.11.1891
1955

OGK 
OSBP,

1916/ RO-23,24,28/

278. por. mar Rudziński de Rudno 
Teodor

2.10,1900 2-TIK, 1923/ RO-28/

279. kmdr 
ppor.

Rusiecki 
Stanisław 
Franciszek

P, 2,04.1905
7.12.1963

SPMW, 
1-KOBP, 
1-KOPP,

1929/1 RO-32/
LS-30,34,46/

280. kpt. mar. Rutkowski
Tadeusz

A, 9.1906
27.03.1977

SPMW, 
1-KOAM,

1929/20 RO-32/
LS-30,34/

281. kpt. mar. Rychel
Adam Stanisław

A, 23.12.1909 SPMW, 
EAE, 

3-KOAM,

1931/1 RO-32/
LS-34/3.11.1958

282. por. mar. Rychłowski 
Jerzy

12,02,1897
25.04.1929

SKM, R-9/

283. kmdr por. Sadowski
Edward

27.07.1886 MK R-9/ 
RO23,24,28/1931

284. kmdr 
ppor.

Sadowski 
Jan

8.08.1891 OGK R-9/
RO-23,24,28/

285. por. mar. Sadowski 
Kazimierz

P, 25.08.1915 SPMW, 
EAE, 

3-KOPP, 
4-KOBP,

1936/1 LS-46/
4.09.1949

286. kpt. mar. Sadowski
Zygmunt Marian

28.08.1888 1-TIK 1922/17 LS-46/
21.01.1976

287. kmdr por. Salamon
Władysław

18.07.1897
18.08.1986

SPMW, 
EAE, ENS,,

1925/2 RO-28,32/
LS-30,34/

288. kpt. mar. Sagajłło
Witold

13.07.1910 SPMW, 
EAE,

1932/1 LS-34,46/

289. por. mar. Schreiber
Juliusz

31.07.1921 SPMW/A 1943/1 LS-46/
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290. kmdr 
ppor.

Seiferet
Jan Marian

9,11,1905
31.12.1978

SPMW, 1929/6 RO-32/
LS-30,34,46/

291. por. mar. Serafin
Michał Jan

10.07.1915 SPMW, 1938/17 LS-46/

292. kpt. mar. Seyk Aleksander
Eugeniusz

11.05.1895 R-9/

293. ppor. mar. Siemieszko
Bogdan Bartosz

29,03.1915 SPMW, 1938/20 A/

294. ppor. mar. Skowroński 
Jerzy

P, 23.09,1913 SPMW, 
4-KOBP

1936/11 A/

295. ppor. mar. Smoleński
Zbigniew

1917
21.02.1946

SPMW, 1939/ A/

296. kmdr por. Sokołowski
Bolesław

8.03.1892 
Katyń

OGK, 
KORT5 

KG, KAPL, 
1-OKT,

R-9/
RO-23,24,28,32/
LS-30,34/

5.

297. por. mar. Sokołowski
Janusz Justyn

o, 15.02.1910
16.10.1940

SPMW, 2- 
KOOLM

1932/7 LS-34/

298. por. mar. Sokołowski 
Zbigniew

20,11,1917
24.041953

SPMW, 1939/ LS-46/

299. kmdr 
dypl.

Solski
Eugeniusz

7.01.1893
28.12.1937

MK,EGN, 1913/ R-9/
RO-23,24,28,32/
LS-30,34/

300. por. mar. Sopoćko
Eryk Kazimierz

P, 4.03,1919
8.10.1943

SPMW/Ą 
5-KOBP,

1941/2 D/

301. kpt. mar. Staniewicz 
Jerzy

24,07.1903
16.12.1952

SPMW, 
EOT,

1927/6 RO-28,32/
LS-30,34/

302. por. mar. Staniul
Zygmunt

28.10.1907
15.01.1933

SPMW, 1928/9 RO-28,32/
LS-30/

303. kmdr por. Stankiewicz
Jan

10.2,1888
29.07.1949

MK,N, R-9/
RO-23,24,28,32/
LS-30,34/

304. kmdr por. 
dypl-

Stankiewicz
Roman Wiktor

P, 19.02.1896
26.11.1940

MK,EGN, 
st3, kl3, 

KA3

R-9/
RO-23.24.28.32/
LS-30.34

3.

305. por. mar. Starzeński
Aleksander

s, 31.01,1918 SPMW/A 
5-KOS,

1941/1 LS-46/

306. kmdr 
ppor.

Staszkiewicz
Włodzimierz

18.06.1892
Katyń

MK, RO-23.24.28/
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307. ppor. mar. Stein
Jerzy

25.03.1920 SPMW/A 1945/1 LS-46/

308. kmdr Steyer 
Włodzimierz 
Brunon

A, 15.07.1892
15.09.1957

MK,KA 
EOC,

1913/ R-9/
RO-23,24,28,32/
LS-30,34/

309. kmdr 
dypl.

Stoklasa
Tadeusz

24.06.1896
28.05.1968

l-TTK, 
KDOL, 
EGN,

1922/1 RO-28,32/ 
LS-30,34,46/

310. por. mar. Strenger
Henryk

15.10.1916 SPMW, 1938/12 LS-46/

311. kpt. mar. Strzałkowski
Jerzy Zbigniew

O, 9.08.1909
20.05.1939

SPMW, 
1-KOOLM,

1931/8 RO-32/
LS-34/

312. por. mar. Suchenek-Suchecki 
Józef

1.08.1918 SPMW/A 1942/1 LS-46/

313. por. mar. Suliga 
Adam

18.12.1919 SPMW/A 1941/18 LS-46/

314. kpt. mar. Sulisz
Kazimierz Stefan

A, 20,08.1903
30.03.1981

SPMW, 
1-KOAM,

1928/19 RO-28,32/
LS-30,34/

315. por. mar. Surzyn 
Piotr

s, 10.05.1920 SPMW/A 
5-KOS,

1943/1 LS-46/

316. kpt. mar. Szabnia
Wiktor

A, 5.03.1916
24.10.1973

SPMW.
5-KOAM,

1938/10 LS-46/

317. kmdr por. Szalewicz
Kazimierz

L, 31.01.1903
12.1986

SPMW, 
EAE, SP,

1927/1 RO-28,32/
LS-30,34,36/

318. ppor. mar. Szczepanowski 
Witold Jan

N, 28.12.15
10.1943

SPMW, 
3-OKN,

1937/5 A/

319. ppor. mar. Szczęsny
Kazimierz

O, 3.04.1912
21.11.1984

SPMW, 
EAE, 

3-KOOLM,

1934/12 LS-34/

320. kpt. mar. Szmidt
Stefan

19.10,1892 SAM, R-9/
RO-23,24/

321. por. mar. Szukszta
Władysław

P, 8.12.1918
19.06.1950

SPMW/A 1941/19 LS-46/

322. por. mar. Szul
Bronisław

P, 26.09.1914
30.06.1990

SPMW, 
4-KOBP,

1936/3 A/

323. kpt. mar. Szuster
Witold

P, 20.06.1913 
06.1973

SPMW, 
4-KOBP,

1936/8 LS-46/

324. kmdr por. Szystowski
Edward Stanisław

2.111895
1.09.1939

MK,KAM, 
SP, OSBP,

R-9/
RO-23,24,28,32/
LS-34/
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325. ppor. mar. Śniechowski 
Wacław

4.04.1908
7.03.1935

SPMW, 1931/13 RO-32/
LS-34/

6.

326. viceadm. Swirski
Jerzy Włodzimierz

N, 5.04.1882
12.06.1959

MK 1902/2 R-9/
RO-23,24,28,32/
LS-30,34,46/

—

327. por. mar. Tarczyński
Mieczysław

21,11,1914 SPMW, 1937/16 LS-46/

328. kmdr 
ppor.

Tchórznicki
Jan Antoni

A, 2.01.1908
16.05.1972

SPMW, 
2-KOAM,

1930/14 RO-32/
LS-30,34,46/

329. por. mar. Tomaszewicz
Cezary Edward

9.12,1909 SPMW, 
2-KOPP,

1932/12 LS-34,46/

330. kpt. mar. Trzciński
Władysław

A, 24,09.1909 SPMW, 
2-KOAM,

1931/10 RO-32/
LS-34/

331. kpt. mar. Tumaniszwili 
Jerzy

A, 21,06.1916 SPMW, 
5-KOAM,

1938/ LS-46/

332. kpt. mar. Tyc 
Antoni

N, 12.05.1914
25.07.1975

SPMW, 
3-OKN,

1928/2 RO-28,32/
LS-30,34,46

333. kmdr Tyminski-Nałęcz 
Romuald

N, 13.11.1905 SPMW, 
2-OKN,

1928/2 RO-28,32/ 
LS-30,34,46/

334. viceadm. Unrug Józef Michał 
Hubert

P, 7.10.1884
28.02.1973

OSM, 
OSBP7,

1907/ R-9/
RO-23,24,28,32/
LS-30,34,46/

7.

335. ppor. mar. Uniejewski 
Mieczysław

1917
17.10.1943

SPMW, 1939/ A/

336. kpt. mar. Wachtel Konrad
Kalist Henryk

24,05.1911
10.01.1994

SPMW, 19339/of LS-34,46/ 9.

337. kmdr 
ppor.

Wacięga
Antoni Zenon

L, 22,12.1904 SPMW, SP, 1928/14 RO-28,32/
LS-30,34,46/

338. kmdr por. Walden-de 
Stefan

15.12.1896
17.01.1976

MK R-9/
RO-23,24,28,32/
LS-30,34/

339. kpt. mar. Wańkowski 
Janisław

s, 26,03,1919 SPMW/A,- 
5-KOS,

1941/20 LS-46/

340. kpt. mar. Wasilewski
Mieczysław

P, 20,08.1918 SPMW/A 
5-KOBP,

1941/15 LS-46/

341. kmdr 
ppor.

Wąsowicz-Dunin
Antoni

1.06.1892
9.02.1945

MK 1913/ R-9/
RO-23,24/

342. kpt. mar. Wciślicki
Eugeniusz

s, 22,10,1916
24.12.1966

SPMW, 
5-KOS,

1938/2 LS-46/
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343. por. mar. Wciślicki
Wacław

17.05.1919
20.09.1989

SPMW/A, 1941/11 LS-46/

344. por. mar. Wdziekoński 
Adolf

0, 26.05.1910
2.08.1980

SPMW, 
3-KOOLM,

1933/14 LS-34/

345. kpt. mar. Węglarz 
Zbigniew

P, 5.08.1914 SPMW, 
4-KOBP,

1936/7 LS-46/

346. ppor. mar. Wielowiejski
Bogdan Kazimierz

18.12.1915
22.12.1988

SPMW, 1937/19 A/

347. kpt. mar. Wierzchowski 
Józef

1.03.1908
5.03.1987

SPMW, 1931/6 RO-32/
LS-34/

348. por. mar. Wilkanowicz
Kazimierz Miłosz

0, 21,07.1911 SPMW, 
3-KOOLM,

1934/6 LS-46/

349. por. mar. Wilkicki
Michał

29.09.1896 R-9/
RO-23,24,28/

350. kmdr Witkowski
Stanisław Marceli

16.01,1879
1935

SAM, R-9/
RO-23,24/

351. kpt. mar. Wnorowski
Kazimierz Ryszard

3.04,1912
27.07.1979

SPMW, 1933/11 LS-46/

352. kpt. mar. Wojciechowski-Poray
Witold

P, 18.12.1913
13.01.1992

SPMW, 
4-KOBP,

1936/5 LS-46/

353. kpt. mar. Wojcieszek
Marian Bolesław

A, 19.08.1901
23.12.1974

SPMW, 
1-KOAM,

1928/21 RO-28,32/
LS-30,34/

354. kmdr por. Wojnicz
Wiktor

24.12.1894 
09.1939

MK, R-9/
RO-23,24,28
LS-30/

355. kmdr por. Wojewódzki
Zbigniew Ignacy

N, 31,07.1904
14.04.1977

SPMW, 1927/10 RO-28,32/ 
LS-30,34,46/

356. kmdr Wolbek
Marian

9,01,1890
13.04.1967

St. Praw." 
RK,

R-9/
RO-23,24,28/
LS-46/

4.

357. por. mar. Woźniak 
Mieczysław

A, 27,08.1917 SPMW/A, 
5-KOAM,

1941/7 LS-46/

358. kpt. mar. 
inż.

Woźnicki 
Józef

0, 17.03.1893
10..03.1957,.

1-T1K, 1922/7 RO-23,24,28,32/
LS-30/

359. kpt. mar. Wronka Antoni
Witold Marian

0, 10.10.1911
30.10.1988

SPMW, 
3-KOOLM,

1934/7 LS-34/

360. kmdr 
ppor. inż

Wroński Bohdan
Walerian Michał

A, 24,10,1908
5.9.1985

SPMW, 
2-KOAM, 
EAE.EAA,

1930/1 RO-32/
LS-30,34,46/
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361. kpt. mar. Wróbel
Józef

s, 12,03.1915
15.12.1985

SPMW, 
4-KOS,

193/3 LS-46/

362. por. mar. Wróblewski 
Czesław

26.03.1918 SPMW/A 1941/22 LS-46/

363. ppor. mar. Wróblewski
Kazimierz Karol

A, 11.01.1915
15.05.1949

SPMW, 
4-KOAM

1937/15 AJ

364. ppor. mar. Wróblewski
Mieczysław

8.02.1916 SPMW, 1938/15 A/

365. por. mar. Wyrostek
Witold Jerzy

A, 22.06.1912
5.10.1939

SPMW, 
3-KOAM

1933/3 LS-34/

366. kpt. mar. 
dypl.

Wysocki
Tadeusz Hieronim

s, 3.09.1904
5.11.1967

SPMW, 
1-KOS, 
WKT,

1925/3 RO-28,32/
LS-30,34/

367. ppor. mar. Zaborski
Ludwik

14.09.1917
22.02.1982

SPMW, 1939/ A/

368. kpt. mar. Zagrodzki 
Karol

H, 20,05.1899
31.07.1987

SPMW, 
EH,

1927/11 RO-28,32/
LS-30,34/

369. kpt. mar. Zahorański-Kisiel 
Arkadiusz

19.03.1893
25.09.1939

MK, 
2-OKT,

RO-23,24,32/
LS-30/

1.

370. kmdr Zajączkowski 
Witold

17.03.1892
19.12.1977

MK 1913/ R-9/
RO-23,24,28,32/
LS-30,34,46/

371. kmdr Ziembici
Ludwik

A, 29.01.1898
25.04.1985

AKM,
SAM, 

EOC, 3- 
OKT, ST3, 
kl3,ka3,

R-9/
RO-23,24,28,32/
LS-30,34,46/

372. por. mar. Zubkowski-Okołów 
Konstanty

P, 30,09.1919 SPMW/A 
5-KOBP,

1941/13 LS-46/

373. kontradm. Zwierkowski
Jerzy Anzelm

24.04.1873
10.06.1932

SAM, 1899/ R-9/

374. kmdr 
ppor.

Żebrowski 
Michał

28.03.1901
18.05.1975

SPMW. 
EAE, 

1-KOPP,

1927/5 RO-28,32/ 
LS-30,34,46/

375. kmdr 
ppor.

Żelazny 
Paweł

s, 1.12.1911 SPMW, 
2-KOS,

1932/13 LS-34,46/

376. ppor. mar. Żochowski
Stanisław

8,5.1916
9.05.1968

SPMW, 1939/ A/

377. ppor. mar. Żytowiecki 
Jerzy

21,08.1915
27,07,1981

SPMW, 1938/19 A/
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Przypisy: Specjalności:

1 - Oficer rezerwy powołany do służby zawodowej
2 - W Fontainebleau
3 - W Anglii
4 - Studia prawnicze w Rosji
5 - W Sewastopolu
6 - Data wyroku Sadu Wojskogo skazującego na karę śmierci
7 - W Niemczech
8 - Studiował jako oficer
9 - Promocja opóźniona

N - Oficer nawigacyjny
A - Oficer artylerii
P - Oficer broni podwodnej
S - Oficer Sygnałowy
L - Lotnik Morski
O - Obserwator Morski
H - Hydrograf
Nu - Oficer nurkwy

Objaśnienia skrótów:

1. CHE -Kurs wyższych dowódców w Paryżu
2. EAA - Wyższa Szkoła Artylerii w Paryżu
3. EAE - Szkoła Aplikacyjna dla Podchorążych 

(pływanie na krążowniku szkolnym)
4. EC - Morska Szkoła Komisarzy w Brest
5. EGN- Morska Szkoła Wojenna w Paryżu
6. EH - Morska Szkoła Hydrograficzna w Paryżu
7. EN - Szkoła Morska dla Podchorążych
8. ENS - Szkoła Podwodnego Pływania w Toulon
9. EOC - Szkoła Artylerii Morskiej w Toulon

10. EOT- Szkoła Trpedowa w Toulon
11. ESE - Wyższa Szkoła Elektrotechniki w Paryżu
12. IKOL - Instruktorski kurs obserweatorów lotniczych w Pucku
13. INKOT - Kurs intruktorski oficerów torpedowych w Rosji
14. KA - Kurs artylerii
15. KAM - Kurs awiacji morskiej
16. KAN- Kurs artylerii nadbrzeżnej w USA
17. KAPL - Kurs artylerii przeciwlotniczej w Warszawie
18. KDB - Kurs dowódców baonu w Rembertowie
19. KDOŁ - Kurs doszkolenia ofricerów łączności w Zegrzu
20. KG - Kurs gazowy w Warszawie
21. KŁ - Kurs łączności
22. Knu - Kurs nurków w Anglii
23. 1-KOAM - 1.2.3.4.5. - Kurs Oficerów Artylerii Morskiej
24. 1-KOBP - 1.2.3.4.5. - Kurs Oficerów Broni Podwodnej
25. 1-KOOLM - 1.2.3. - Kurs Oficerów Obserwatorów Lotnictwa Morskiego
26. KOPL - Kurs obrony przeciwlotniczej w Warszawie
27. 1-KOPP- 1.2.3. - Kurs Oficerski Podwodnego Pływania
28. KORT - Kurs oficerów radio-telegraficznych w Zegrzu
29. 1-KOS- 1.2.3.4.5. - Kurs Oficerów Sygnałowych
30. KSZ - Kurs szyfrowy w Warszawie
31. N - Kurs oficerów nawigacyjnych w Rosji
32. 1-OKN- 1.2.3 - Oficerski Kurs Nawigacyjny
33. 1-OKT- 1.2.3.4. - Oficerski Kurs Taktyczny. (Pierwsza nazwa brzmiała: Kurs Aplikacyjny 

dla kpt i kmdr. ppor. korpusu morskiego)
34. OKTM- Oficerski kurs minowy i telegraficzny w Austrii
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35. OSBP - Oficerska Szkoła Broni Podwodnej we Francji i Niemczech
36. OSŁ - Oficerska Szkoła Łączności w Zegrzu
37. RK - Roczny Kurs dla ochotników z cenzusem w Rosji
38. SMK - Szkoła Morska Kadetów w Austrii
39. SPMWCW - Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej czasu wojny w Rosji
40. SP - Szkoła Pilotów
41. ST - Szkoła Torpedowa
42. WKT - Wyższy Kurs Taktyczny.

Wykaz źródeł:

1. Rozkaz nr 9 - Departamentu dla Spraw Morskich - R-9.
2. Rocznik Oficerski 1923 - RO-23.
3. Rocznik Oficerski 1924 - RO-24.
4. Rocznik Oficerski 1928 - RO-28.
5. Rocznik Oficerski 1932 - RO-32.
6. Lista Starszeństwa Oficerów Mar. Woj. z dn. 15.08.1930 - LS-30.
7. Lista Starszeństwa Oficerów Mar. Woj. zdn. 15.08.1934 - S-34.
8. Lista Starszeństwa Oficerów Mar. Woj. z roku 1946 - LS-46.
9. Czesław Ciesielski: „Szkolnictwo Marynarki Wojennej w latach

II-Rzeczypospolitej” A.
10. Jerzy Pertek: „Mała Flota Wielka Duchem D.
11. Stanisław M. Piaskowski: „Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej”

Tom - 1 E-l.
Tom - 2 E-2.
Tom - 3 E-3.
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Dr Jarosław TULISZKA

AFERA MINOWA W MARYNARCE WOJENNEJ

Połowa roku 1925 to data przełomowa w historii Polskiej Marynarki Wojen
nej. Miał miejsce wówczas swego rodzaju bezkrwawy przewrót, który pociągnął 
za sobą zmiany personalne na najwyższych stanowiskach. Pierwszą jego ofiarą był 
bardzo zasłużony dla dzieła budowy naszej marynarki wiceadm. Kazimierz Poręb
ski. Przykre jest w tym wszystkim to, że taki właśnie człowiek stał się przedmio
tem rozgrywki, która posiada wiele znamion politycznych. Warto prześledzić te 
wydarzenia, aby z perspektywy czasu spojrzeć na nie w miarę obiektywnie i od
powiedzieć na pytanie dlaczego do nich doszło.

Kazimierz Porębski stał na czele Kierownictwa Marynarki Wojennej (do 1 
stycznia nosiło ono nazwę: Departament dla Spraw Morskich) od maja 1919 r. 
Konsekwentnie realizował swoją politykę morską, w skład której włączał nie tylko 
sprawy dotyczące marynarki wojennej. Od samego początku spotykał się z krytyką 
swych poczynań ze strony swojego podwładnego, kmdr. Jerzego Świrskiego - od 
dnia 7 marca 1920 r. dowódcy floty (do stycznia 1921 r. stanowisko to nosiło na
zwę: Dowództwo Obrony Wybrzeża).

Jak wykazały późniejsze wypadki Swirski dążył do zajęcia miejsca Porębskie
go. Okazja ku temu nadarzyła się właśnie w 1925 r. Wszystko zaczęło się jednak 
rok wcześniej.

W dniu 1 maja 1924 r. KMW wysłało do Tallinna szefa Samodzielnego Refe
ratu Broni Podwodnej, kmdr. ppor. Jana Bartoszewicza-Stachowskiego. Celem 
jego podróży były negocjacje w celu zakupu uzbrojenia minowego dla polskiej 
floty. Sprzęt ten zakupiono, ale w dokonanej transakcji doszukano się rażących 
uchybień. Szef KMW wiceadm. Porębski, w związku z wszczętym w tej sprawie 
dochodzeniem, w dniu 25 stycznia 1925 r. zawiesił w czynnościach służbowych 
Bartoszewicza-Stachowskiego.1 Dochodzenie prowadziła powołana przez ministra 
spraw wojskowych Komisja do Przeprowadzenia Dochodzeń Administracyjnych 
w KMW, której przewodniczył płk. Czesław Sidorowicz.

Nie przeczuwający niczego złego Porębski uzyskał od ministra spraw woj
skowych gen. Władysława Sikorskiego zgodę na rozpoczęcie od dnia 9 kwietnia 
1925 r. urlopu wypoczynkowego. Na czas jego urlopu pełniącym obowiązki szefa 
KMW wyznaczono kontradm. Wacława Kłoczkowskiego.

Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Akta KMW, sygn. 1.300.21.286. Rozkaz oficerski nr 5 KMW z 
dnia 25 stycznia 1925 r.
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Znane były już wówczas ustalenia Komisji Sidorowicza, która 5 lutego 1925 r. 
przedstawiła swój protokół. Postawiono w nim zarzuty Porębskiemu o niedopil- 
nowanie przestrzegania przepisów o dostawach wojskowych i gospodarce materia
łowej .2

Podczas urlopu Porębskiego, 23 kwietnia 1925 r. Swirski wysłał do Sikorskie
go memoriał pt. „Główne wytyczne dla sanacji Marynarki Wojennej”. Zawarł w 
nim ostrą krytykę szefa KMW. Postanowił również wciągnąć do swojej rozgrywki 
kmdr. por. Józefa Unruga. Oficer ten z niejasnych do dnia dzisiejszego powodów, 
na własną prośbę, przeszedł w końcu 1923 r. w stan spoczynku. Do niego właśnie 
Świrski wystosował w dniu 7 maja 1925 r. list, w którym przedstawił mu swoje 
poglądy na obecny stan marynarki wojennej. Dał do zrozumienia, że nieodzowna 
jest zmiana na stanowisku szefa KMW i jedyną kandydaturę upatruje w sobie, jako 
odnowiciela marynarki. Charakter listu wskazuje na to, że oficerowie ci prowadzili 
korespondencję na ten temat już wcześniej. W dniu 10 maja 1925 r. Unrug napisał 
list do Sikorskiego, w którym ostro krytykował Porębskiego jako człowieka co 
prawda prawego i oddanego marynarce, ale niezdolnego do kierowania nią. Na 
jego miejsce w sposób niejednoznaczny proponował wyznaczyć Świrskiego.3

Do pozbycia się Porębskiego postanowiono wykorzystać nadużycia popełnio
ne przez Bartoszewicza-Stachowskiego, popełnione przy zakupie sprzętu minowe
go w Estonii. Stąd właśnie wzięła się nazwa „afera minowa”, choć tym samym 
nadano temu przestępstwu zbyt wygórowaną rangę.

Nadużycia Bartoszewicza-Stachowskiego nabrały wymiaru politycznego. Po
rębski jako szef KMW stał się obiektem gwałtownych ataków ze strony lewico
wych działaczy PPS i PSL-Wyzwolenie. Szczególnie dotkliwie Porębski odczuł 
wystąpienie na forum Sejmu w dniu 13 maja 1925 r. posła PPS Miedzińskiego. 
Zarzucił on Porębskiemu tolerowanie nadużyć w marynarce, przynoszących pań
stwu polskiemu poważne straty. Przełożony Porębskiego gen. Sikorski w swoim 
wystąpieniu odpowiadając na zarzuty posła Miedzińskiego nie tylko nie bronił 
szefa KMW, ale wręcz poparł tę krytykę zapowiadając daleko idące zmiany (m.in. 
personalne) w Marynarce Wojennej.4 Oburzony Porębski napisał sprostowanie do 
stawianych mu zarzutów i zażądał od Ministerstwa Spraw Wojskowych przedsta
wienie go prasie. Ale gen. Sikorskiego nie było akurat w Warszawie, a jego za
stępca gen. Majewski odmówił żądaniu Porębskiego. Admirał złożył więc na jego 
biurko raport ze swoją dymisją.5

Prezydent RP rozporządzeniem z dnia 19 maja 1925 r. przeniósł wiceadm. 
Porębskiego w stan spoczynku. Kontradmirałowie Wacław Kłoczkowski i Jerzy 
Zwierkowski zostali przesunięci do dyspozycji ministra spraw wojskowych, a gen. 
bryg. Tadeusz Bobrowski został przeniesiony w stan nieczynny.

Na stanowisko szefa KMW został mianowany kmdr Swirski. Ze stanu nie
czynnego powołano do służby Józefa Unruga na stanowisko dowódcy floty. Na 
stanowisku szefa KMW Świrski realizował plany rozbudowy floty nakreślone 
przez Porębskiego, ale w oparciu o dobranych sobie ludzi. Koniec lat dwudzie
stych to w Marynarce Wojennej okres czystek personalnych na różnych stanowi
skach. Nie należy ich kojarzyć z czystkami personalnymi po przewrocie majowym 
w 1926 r., gdyż w wojsku miały one inne źródło.

Nie ma potrzeby wyjaśniać dlaczego Porębski był niewygodny dla Świrskie
go. Pozostaje pytanie dlaczego odejście tego człowieka było na rękę również Si
korskiemu.

2 Z. Machaliński, Admirałowie polscy 1919-1950. Warszawa 1993, s. 79.
3 M. Kułakowski, Marynarka Wojenna Polski Odrodzonej. Tom 1. Toronto 1988, s. 177-183.
4 Z. Machaliński, Admirałowie .... s 80.
5 Tamże, s. 80-81.
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Aleksander Rylke twierdzi, że całą tę sprawę wyreżyserowano w celu wyeli
minowania gen Sosnkowskiego, a nie akurat Porębskiego.6 Donald Steyer uważa, 
że przyczyn pozbycia się Porębskiego należy upatrywać w jego koncepcjach roz
woju marynarki w oparciu o wzorce brytyjskie7, co było sprzeczne z ówczesnymi 
tendencjami do rozwijania wszelkich rodzajów sił zbrojnych w oparciu o współ
pracę z Francją. Inną wersję nasuwają wspomnienia Wojciecha Franckiego.8 Wi- 
ceadm. Porębski dążył do usamodzielnienia KMW od MSWojsk. i miał po temu 
wszelkie możliwości w postaci choćby prestiżu, jakim cieszył się wśród kół rzą
dzących. Posiadając takie możliwości miał szansę doprowadzić swoje uparte za
mierzenia do upragnionego finału. Stał się zatem niewygodny dla ministra spraw 
wojskowych, który marynarkę Wojenną pragnął utrzymać w strukturach 
MSWojsk.

Gen. Sikorski w piśmie do gen. Żeligowskiego napisał, że w czasie sprawo
wania przez niego funkcji ministra spraw wojskowych dokonana została gruntow
na sanacja Marynarki Wojennej, a winni nieporządków i nadużyć zostali pocią
gnięci do odpowiedzialności.9 Stwierdzenie to nie polega na prawdzie, gdyż Po
rębski i Bobrowski nie doczekali się wytoczenia im rozprawy sądowej, chociaż 
sami niejednokrotnie o nią zabiegali.10

Czym zatem była „afera minowa”? Wszystko wskazuje na to, że była ona je
dynie nadużyciem jednego oficera na kierowniczym stanowisku (Bartoszewicza- 
Stachowskiego), które wykorzystano do rozgrywek personalnych. Cała wina Po
rębskiego i Bobrowskiego (wówczas szefa Służby Technicznej KMW) polegała na 
podpisaniu protokołu odbioru lin stalowych, potrzebnych do min morskich, przed 
ich fizyczną dostawą. Chodziło o to, że w przypadku niewykorzystania kredytów w 
roku budżetowym uległyby one przepadkowi. Zapłacono zatem dostawcy (bardzo 
solidnemu) za towar, który nadszedł w przyszłym roku.11

Natomiast miny zakupione przez Bartoszewicza-Stachowskiego miały nie
wielką wadę konstrukcyjną, po usunięciu której (niewielkim kosztem) nadawały 
się do użytku. Zresztą zostały użyte bojowo we wrześniu 1939 r. w Zatoce Gdań
skiej.12 Wystarczyło zatem ukaranie za nadużycia samego Bartoszewicza- 
Stachowskiego. Wojskowy Sąd Okręgowy nr 1 w Warszawie skazał go w dniu 15 
stycznia 1927 r. na 5 lat więzienia i wydalenie z wojska „(...) za szereg występków 
fałszu, nieposłuszeństwa i innych (...)”.13

Warto zaznaczyć, że do usunięcia Porębskiego ze stanowiska przyczyniła się 
w pewnym stopniu prowadzona przez niego polityka kadrowa. Przegląd akt perso
nalnych Jana Bartoszewicza-Stachowskiego przynosi niezwykłe odkrycia.

Urodził się on 19 listopada 1889 r. w Goldyngien na Łotwie. Sześcioklasowe 
gimnazjum ukończył aż we Władywostoku. Maturę zdał w Korpusie Morskim w 
Petersburgu, który ukończył ze specjalnością minowo-torpedową. Biegle władał 
językami: rosyjskim, francuskim, niemieckim, łotewskim; gorzej: angielskim, tu
reckim i rumuńskim. W dniu 31 maja 1918 r. ochotniczo wstąpił doi Korpusu 

6 A. Rylke, W służbie okrętu. Gdynia 1967, s. 116.
’ D. Steyer, Koncepcje rozwoju marynarki wojennej w Polsce w latach 1918-1939. (W:) Pomorze Gdańskie, 

1971, nr 7, s. 85-103.
8 W. Francki, Dwie mogiły jenieckie w Dobiegniewie i jedna w Nieszawie. (W:) Biuletyn Historyczny MW, 1989, 

nr 11, s. 64.
’ M. Kułakowski, Dlaczego odszedł wiceadmirał Porębski. (W:) Przegląd Morski, 1986, nr 11, s. 74
10 A. Rylke, W służbie ..., s. 114.
11 Tamże, s. 113.
12 Trzy trałowce typu „Jaskółka” postawiły 60 min.
13 CAW, Akta personalne J. Bartoszewicza-Stachowskiego, sygn. AP 8397+11421. Karta przebiegu służby.
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Polskiego. Do Departamentu dla Spraw Morskich został przyjęty 20 marca 1920 r. 
W oczach przełożonych uzyskiwał bardzo pozytywne opinie. Już w Karcie obli
czenia wysługi wojskowej z dnia 11 stycznia 1920 r. wystawiono mu ocenę bardzo 
dobrą.14 W ocenie za rok 1922 szef sztabu KMW kmdr Czesław Petelenz uznał go 
za dobrego oficera. Ceniono go za wiedzę fachową, opracowane projekty, instruk
cje i regulaminy. Porębski zgodził się z opinią Petelenza „(...) z zaznaczeniem, że 
nadaje się na stanowisko nie tylko techniczno-specjalne lecz i na komendanta o- 
krętu i Dyonu - ma doświadczenie morskie”.15 Opinia za rok 1923 wystawiona 
przez szefa sztabu KMW kmdr. Petelenza16 i opinia za rok 1924 napisana przez 
zastępcę szefa KMW kontradm. Kleczkowskiego17 są podobne w treści do opinii 
Porębskiego za rok 1922.

Zupełnie inne światło na postać Bartoszewicza-Stachowskiego rzucają inne 
dokumenty. Otóż Kierownik Wydziału Konsularnego Delegacji Rządu Polskiego 
w Turcji w poufnym piśmie do DSM (sic!) z dnia 26 lipca 1920 r. pisze, ze Jan 
Bartoszewicz-Stachowski nie jest osobą zasługującą na zaufanie [podkr. - J. T.]. 
Miał dopuścić się licznych nadużyć na szkodę właściciela statku „Mazowia”18 (był 
kapitanem na tym statku). Nie dość tego - w uchwale Oficerskiego Sądu Honoro
wego dla oficerów sztabowych MSWojsk z dnia 17 stycznia 1922 r. czytamy: „(...) 
Kmdr Bartoszewicz-Stachowski trudnił się okazyjnym handlem przyczem nasuwa 
się podejrzenie, że nie dotrzymał zaufania kolegów pokładanego w nim jako ofice
rze, oraz że nie stara się uchylić możliwości zarzutów, że działał niehonorowo. 
Kmdr Bartoszewicz-Stachowski ma być oddany pod sąd honorowy”.19 Niestety w 
aktach personalnych wyroku tego sądu nie znaleźliśmy.

Okazuje się również, że Bartoszewicz-Stachowski już wcześniej stawał przed 
sądem wojskowym. W dniu 5 lipca 1923 r. zabrał do domu tajne dokumenty doty
czące umowy z Estonią (sic!) o zamianie samolotów niewojskowych na pewne 
części uzbrojenia marynarki wojennej. Dokumenty te pozostawił u siebie w miesz
kaniu w przedpokoju. Później wyszedł z domu, a kiedy powrócił dokumentów już 
nie było. Został za to skazany na karę dwóch tygodni aresztu, ajako okoliczności 
łagodzące podano nieskazitelną przeszłość i nienaganną służbę.2tr

W świetle powyższego pytanie dlaczego Porębski utrzymywał na tak odpo
wiedzialnym stanowisku Bartoszewicza-Stachowskiego pozostaje jak na razie bez 
odpowiedzi.

14 CAW, Akta personalne J. Bartoszewicza-Stachowskiego, sygn. AP 433. Karta obliczenia wysługi wojskowej z 
dnia 11 stycznia 1920 r.

CAW, Akta personalne Bartoszewicza-Stachowskiego, sygn. AP 8397+11421. Roczne uzupełnienie listy 
kwalifikacyjnej za rok 1922.

16 CAW, Akta personalne J. Bartoszewicza-Stachowskiego, sygn. AP 8397+11421. Roczne uzupełnienie listy 
kwalifikacyjnej za rok 1923.

17 CAW, Akta personalne J. Bartoszewicza-Stachowskiego, sygn. AP 8397+11421. Roczne uzupełnienie listy 
kwalifikacyjnej za rok 1924.

18 CAW, Akta personalne J. Bartoszewicza-Stachowskiego, sygn. AP 8397+11421. Pismo Delegacji Polskiej przy 
Wysokiej Porcie do DSM z dnia 26 lipca 1920 r. Poufne

19 CAW, Akta personalne J. Bartoszewicza-Stachowskiego, sygn. AP 8397+11421. Uchwała Oficerskiego Sądu 
Honorowego dla oficerów sztabowych MSWojsk, z dnia 17 stycznia 1922 r. (odpis)

211 CAW, Akta personalne J. Bartoszewicza-Stachowskiego, sygn. AP 8397+11421. Wyrok Sądu Wojskowego 
Okręgu Generalnego w Warszawie, jako Sądu Admiralskiego z dnia 29 stycznia 1924 r.
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Mgr Andrzej OLEJKO

DZIAŁANIA NIEMIECKIEGO LOTNICTWA MOR
SKIEGO NAD BAŁTYKIEM W 1939 R.

Na temat Wojny Obronnej 1939 r. napisano obecnie wiele opracowań doty
czących walk na morzu. Powszechnie znane są opisy wielkich bitew morskich, 
starć na lądzie i w powietrzu. Obrona Polskiego Wybrzeża w 1939 r. wsławiała się 
wielkim heroizmem. Niemcy w walkach na Wybrzeżu dysponowali kolosalną 
przewagą głównie w powietrzu. Historycy zajęli się opisaniem niemieckich ope
racji lotnicze - morskich, w których wspominane są fragmenty walk z udziałem 
niemieckich wodnosamolotów. Obecnie chciałbym przybliżyć stan, zadania i ope
racje niemieckiego lotnictwa morskiego w okresie walk na Wybrzeżu w 1939 r. 
Jest to istotne o tyle, iż w tym samym czasie gdy niemieckie lotnictwo morskie 
dysponowało wielką siłą, stan polskiego lotnictwa morskiego był poprostu tragicz
ny.

Według aktualnego O do B skład organizacyjny polskiego lotnictwa morskie
go w końcu sierpnia 1939 r. przedstawiał się następująco:
- Morski Dywizjon Lotniczy w Pucku podporządkowany Dowódcy Floty: 
1.1 Eskadra Liniowa
2. II Eskadra Liniowa
3. Eskadra Szkolna
4. Pluton Samolotów Lądowych

- w trakcie formowania:
5. Eskadra Torpedowa
6. Rzeczna Eskadra Lotnicza

MD Lot dysponował następującymi samolotami:
1 Lublin R-XX (z niesprawnymi silnikami, zdemontowanym płatem, stopniowo 
kasowany), 1 Lublin R-VIII bis / hydro przeznaczony do kasacji, 2 Lubliny R-VIII 
ter / hydro, 10 Lublinów R - XIII bis/ter/G/hydro, 1 Lublin R-XIII bis / hydro nr 
702 „ślepak”, 1 Lublin R-XI1I G na kołach / nr 718 /, 1 Schreck FBA - 17HE 2 nr 
44, 1 RWD - 17W / SP-BPB /, 1 Nikol A-2, 1 CANT Z-506 b „Airone”, 2 RWD - 
13 / SP-ATB, SP-BML /.
Łącznie polskie lotnictwo dysponowało 22 samolotami różnych typów (z tego dwa 
niesprawne) z wyjątkiem CANTA przestarzałymi i nie nadającymi się do zadań, 
które ich na wypadek wojny czekały.

Natomiast niemieckie lotnictwo morskie, znajdowało się w diametralnie od
miennej sytuacji. Po zakończeniu I wojny światowej Niemcy wg. postanowień 
Traktatu Wersalskiego nie mogły posiadać lotnictwa. Dynamiczny rozwój nie
mieckich sił powietrznych - w tym lotnictwa morskiego nastąpił po 1933 r. tj. po 
dojściu do władzy Adolfa Hitlera. Początkowo jednostki lotnictwa morskiego pod
porządkowane zostały Kriegsmarine lecz na przełomie lat 1938/1939 w wyniku 
zasadniczych zmian Kriegsmarine pozostawiono jedynie Eskadry Dalekiego Roz
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poznania oraz samoloty pokładowe wielkich okrętów wojennych. W końcu paź
dziernika 1936 r. utworzono uroczyście VI Okręg Lotniczy (VI Luftkriese) tzw. 
morski z siedzibą w Kilonii, któremu podporządkowano całe lotnictwo morskie 
Bałtyku i Morza Północnego. Dowódcą niemieckiego lotnictwa morskiego w la
tach 1934-1939 był generał por. lotn. Konrad Zander. Również samoloty niemiec
kiego lotnictwa morskiego znacznie górowały nad sprzętem puckiego MDLot, 
dorównując ówczesnej czołówce światowej. Podstawowymi typami maszyn były: 
produkowany od 1934 r. wielozadaniowy wodnosamolot DomierDo-22, wprowa
dzona w 1935 r. patrolowa łódź latająca Domier Do-18 Da, w 1938 r. D0-I8G (dla 
Eskadr Rozpoznawczych Dywizjonów Lotnictwa Przybrzeżnego) rozpoznawcza i 
transportowa łódź latająca Domier Do-24, wodnosamolot myśliwski Heinkel He- 
51 W, lądowy samolot bombowo - torpedowy Heinkel He-111 H - (wszedł do 
służby w marcu 1939 r.), rozpoznawcze wodnosamoloty Heinkel He-59, He-60 i 
He-114, bombowiec nurkujący Junkers Ju-87 C (wersja C-D), /inne określenie T- 
Trager / dla budowanego lotniskowca „Graff Zeppelin”, rozpoznawcza łódź latają
ca Blohm Voss Ha-138 i transportowo rozpoznawczy wodnosamolot Ha-139, 
lądowe wielozadaniowe samoloty typu Junkers Ju-88 A-17 i Focke Wulf FW- 
200C „Condor”, wielozadaniowa łódź latająca Dornier Do-26, rozpoznawcze - 
torpedowy wodnosamolot Heinkel He-115, rozpoznawcze AradoAr-95, Ar-196, 
Ar-231 i transportowe łodzie latające typu Blohm Voss BV-222.

Polskie lotnictwo morskie ok. 1935 r. po zakończeniu dostaw sprzętu krajo
wego osiągnęło najwyższy w swej historii stan 46 maszyn (w tym przestarzałe 
wodnopłatowce francuskie) zgrupowanych średnio w 4 eskadrach (w tym Rzeczna 
Eskadra Lotnicza z Pińska). Warto przytoczyć zestawienie eskadr lotnictwa nie
mieckiego celem wykazania ogromnych dysproporcji ilościowych. Podstawową 
jednostką niemieckiego lotnictwa morskiego był Dywizjon Lotnictwa Przybrzeż
nego (odpowiednik MDLot), którego etat ustalony w 1935 r. przewidywał: 1: E- 
skadrę Bliskiego Rozpoznania Morskiego (taktycznego dla Floty), 2: Eskadrę Da
lekiego Rozpoznania Morskiego (operacyjnego), 3: Eskadrę Wielozadaniową.
- Wg. stanu z I.X.1934 r. niemieckie lotnictwo morskie składało się z 2 Eskadr, 1 
rozpoznania morskiego bazującej w Holtenau i 1 wielozadaniowej w List, które 
tworzyły 106 Dywizjon Lotnictwa Przybrzeżnego.
- wg. stanu z 1.X.1935 r. - z 4 Eskadr: 1 rozpoznania morskiego, 1 rozpoznawczej 
dalekodystansowej, 1 wielozadaniowej (tworzyły one 106 Dywizjon Lotnictwa 
Przybrzeżnego bazujący w List) oraz 1 rozpoznania morskiego wchodzącej w 
skład 206 Dywizjonu Lotnictwa Przybrzeżnego bazującego w Nordemey; ponadto 
do liczby tej wchodziła 1 Eskadra 136 Pułku Myśliwskiego / wydzielona z macie
rzystej jednostki celem zapewnienia myśliwskiej obrony wybrzeża.
- wg. stanu z 1.X.1936 r. - z następujących Dywizjonów Lotnictwa Przybrzeżnego: 
106 bazującego w Listi Holtenau, 206 bazującego w Nordemey i Holtenau i 306 
bazującego w Nordemey.
- wg. stanu z 1.X.1937 r. - ze 196 Dywizjonu Pokładowego (1 Eskadra bazująca w 
Wilhelmshaven, 5 Eskadra w Holtenau) oraz Dywizjonów Lotnictwa Przybrzeżne
go: 106 bazującego w Nordemey, Hómum i Borkum, 406 w List, 506 w Dziwno
wie, 606 w Kamp k. / Anklamu (tylko 2 Eskadra) i 706 w Nest (tylko 1 Eskadra).
- wg. stanu z 1.XI.1938 r. - ze 196 Dywizjonu Pokładowego (I Eskadra w Wil- 
helmshaven i 5 w Holtenau) oraz Dywizjonów Lotnictwa Przybrzeżnego - 106 
bazującego w Nordemey, Hómum i Borkum, 306 w Nordemey (tylko 1 Eskadra), 
406 w List, 506 w Dziwnowie, 606 w Kamp k. / Anklamu (tylko 2 Eskadra), 706 w 
Kamp (tylko 1 i 3 Eskadra) a także 10 (morskiej) Eskadry 2 Pułku Szkolnego z 
Travemunde.
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- w okresie po 1.XI. 1938 r. w skład niemieckiego lotnictwa morskiego weszły 
dodatkowo: 4 Eskadra Bombowców Nurkujących i 6 Eskadra Myśliwska z nowo
utworzonego latem 1938 r. 11/186 Dywizjonu Pokładowego dla znajdującego się 
w budowie lotniskowca „Graff Zeppelin” bazującego w Kilonii - Holtenau.

W związku ze zbliżającym się terminem ataku na polskę zakodowanym pod 
kryptonimem „Fali Weiss”, dnia 13.VI. 1939 r. rozpoczęte zostały konkretne prace 
przy planowaniu operacyjnym wojny morskiej przeciwko Polsce prowadzone 
przez tw. Marinegruppenkommando Ost. Dnia 27.VII.1939 r. OKW 
(Oberkommando der Wehrmacht) wydał dyrektywę dla OKL (Oberkommando der 
Luftwaffe) i OKM (Oberkommando der Kriegsmarine) w sprawie udziału lotnic
twa i Marynarki Wojennej w realizacji planu zawładnięcia Gdańskiem 
(Inbesitznahme von Danzig). Strona niemiecka przeceniała siły polskie mające 
bronić Wybrzeża i dlatego zastrzeżono w planach skierowanie w ten rejon spo
rych sił lotniczych i morskich. Plan nagłego ataku na Gdańsk opracowany przez 
dowództwo Kriegsmarine niezależnie od przygotowań do agresji na Polskę obję
tych „Białym Planem” był gotowy w końcu lipca 1939 r. Plan dla sił Floty nosił 
kryptonim „Transportiibung Stolpmiinde”. W operacji tej niezależnie od znacz
nych sił pływających miało uczestniczyć także lotnictwo morskie, dowodzone z 
Dziwnowa przez gen. mjr. (admirała) Joachima Coelera. Siły lotnictwa morskiego 
miały się składać z 306, 506 i 706 Dywizjonów Lotnictwa Przybrzeżnego wyposa
żonych w wodnopłatowce Heinkel He-59 i He-60 oraz z bazującej w Brusterort 
lub w Piławie 4/186 Tragerstaffel (Eskadry Bombowców Nurkujących) wyposa
żonej w Junkersy Ju-87C (T?) „Stuka”. Główne zadanie przypadłe w udziale bazu
jącemu w Piławie 506 Dywizjonowi Lotnictwa Przybrzeżnego, który miał rozpo
znać polskie bazy morskie, patrolować w rejonie koncentracji Floty niemieckiej, a 
w razie potrzeby postawić nad nią zasłonę dymną. Jeden klucz z 506 Dywizjonu i 
„Stukasy” 4/186 Tragerstaffel miały oczekiwać w pogotowiu na lotniskach zała
dowane bombami. Pozostałe dwa dywizjony - 306 i 706 miały prowadzić dalekie 
rozpoznanie nad środkowym Bałtykiem na wypadek ewentualnej interwencji floty 
radzieckiej. 306 Dywizjon miał objąć zachodnią a 706 Dywizjon wschodnią część 
patrolowanego akwenu.

W wyniku ostatniej reorganizacji niemieckiego lotnictwa morskiego z dniem 
LII. 1939 r. zniesiono Luftwaffenkommando See i utworzono na jego miejsce sta
nowisko dowódcy lotnictwa morskiego (Fiihrer der Seeluftstreitkrafte) podległe 
nowo ustanowionemu generałowi lotnictwa przy naczelnym dowództwie Mary
narki Wojennej (Generall der Luftwaffe beim Oberkommando der Kriegsmarine 
und Berehlshaber der Heeresfliegerverbande). Na stanowisko to powołano gen. 
mjr. Hansa Rittera a odchodzącego w stan spoczynku gen. K. Zandera zastąpił gen. 
mjr. Hans Geisler. Niemieckie lotnictwo morskie w przededniu wojny stanowiło 
zwarty związek operacyjny wyposażony w większości w nowoczesne wodnosamo
loty i maszyny lądowe. W porównaniu z siłą Morskiego Dywizjonu Lotniczego w 
Pucku - jego siła była wprost przygniatająca i to zarówno ilościowo jak i jako
ściowo. Ponadto przeciwko obrońcom polskiego Wybrzeża zamierzono użyć także 
Eskadr lotnictwa lądowego - i to nie tylko do zwalczania celów naziemnych, ale 
też do akcji przeciw jednostkom pływającym polskiej Floty.

W chwili napaści na Polskę niemieckie lotnictwo morskie zgrupowane w 
dwóch związkach taktycznych - Grupa Morza Północnego i Grupa Morza Bałtyc
kiego - w skład, których wchodziło: 5 Eskadr Bliskiego Rozpoznania wyposażo
nych w dwupłatowe wodnopłatowce Heinkiel He-60, 6 Eskadr Dalekiego Rozpo
znania wyposażonych w samoloty lądowe typu Dornier Do - 17 F (niektóre źródła 
podają, iż maszyny te posiadały pływaki - przyp. A.O.), 4 Eskary Ogólnego Prze
znaczenia posiadające na uzbrojeniu wodnopłatowce Heinkel He-59, 2 Eskadry 
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Samolotów Pokładowych wyposażone w Heinkle He-60 i bazujące na ciężkich 
jednostkach pływających Kriegsmarine, po 1 Eskadrze myśliwców Messerschmitt 
Me-109 B (spotyka się w literaturze także określenie „T” - Trager - przyp. A.O.) i 
bombowców nrkujących Junkers Ju-87 C (T) „Stuka”, przeznaczonych dla lotni
skowca (Flgzeugtrager) „Graff Zeppelin”, dywizjon lądowych bombowców Hein- 
kel He-111 i 1 Eskadra Ratownictwa Morskiego wyposażona w Heinkle He-59. 
Łącznie dawało to liczbę 20 Eskadr dysponujących 167 maszynami bojowymi (do 
liczby tej dochodzi też sformowana latem 1939 r. dla lotniskowca nowa 5 Eskadra 
Myśliwska wyposażona w Messerschmitty Me-109 B (T) (dane z opracowań p. R. 
Szubańskiego). Niemniej jednak obecnie w literaturze przedmiotu spotyka się tak
że nieco odmienne dane. W pracach p. E. Kosiarza podawane są informacje, iż w 
skład niemieckiego lotnictwa morskiego wchodziły 24 Eskadry Lotnictwa Przy
brzeżnego liczące łącznie 290 samolotów, z czego w chwili napaści na Polskę w 
bazach Morza Północnego stacjonowało 14 Eskadr łącznie liczących 170 maszyn. 
Natomiast w opracowaniach p. R. Kaczkowskiego występją następujące dane: w 
końcu sierpnia 1939 r. siły niemieckiego lotnictwa morskiego liczyły 14 Miesza
nych Eskadr Wielozadaniowych, 2 Eskadry Pokładowe Rozpoznawczo- 
Obserwacyjne, 2 Eskadry Pokładowe dla lotniskowca i pewną liczbę pomocni
czych samolotów lądowych i wodnosamolotów starszego typu (np. łódź latająca 
Dornier „Militar Waal”) - łącznie 240 samolotów.

Przyjmując dane p. R. Szubańskiego - z tej liczby maszyn (167) do dyspozycji 
dowódcy lotnictwa morskiego Bałtyku (Fiihrer der See - Luftstreitkrafte Ost) po
zostawały: bazujący na stałe w Dziwnowie 506 Dywizjon Lotnictwa Przybrzeżne
go (Kiisten - Flieger - Gruppe 506) pod dowództwem ppłk. Wolfganga von Wilda 
(dyon utworzono wiosną 1937 r. pod początkowym oznaczeniem 306, tuż przed 
wojną pod nowym oznaczeniem przerzucono go do Piławy - przyp. A.O.) składa
jący się z: 1 /506 Eskadry Rozpoznawczej (Aufklarungstaffel), dowodzonej przez 
kpt. pil. Hermana Buscha i wyposażonej w wodnosamoloty Heinkel He-60, 2 / 506 
Eskadry Wielozadaniowej (Mehrzweckestaffell) wyposażonej w wodnosamoloty 
Heinkel He-59 (wg. niektórych opracowań nią również miał dowodzić kpt. pil. H. 
Busch - przyp. A.O.) i 3 / 506 Eskadry Ogólnego Przeznaczenia wyposażonej w 
Heinkle He-59 (wg. danych z opracowań p. R. Kaczkowskiego Eskadry 506 Dyo- 
nu stacjonowały w Szczecinie, Dziwnowie, Mielnie, Wicku Morskim, Łebie i Pi
ławie - przyp. A.O); bazujący w Kamp k. / Anklamu (Meklemburgia) 706 Dywi
zjon Lotnictwa Przybrzeżnego (Kiisten - Flieger - Gruppe 706) składający się z 1 / 
706 Eskadry Rozpoznawczej wyposażonej w Heinkle He-60 i 3 / 706 Eskadry 
Ogólnego Przeznazenia dowodzonej przez kpt. pil. Steina i wyposażonej w Hein
kle He-59; przed rozpoczęciem działań wojennych Niemcy przerzucili na Bałtyk z 
Wysp Fryzyjskich do Dziwnowa 306 Dywizjon Lotnictwa Przybrzeżnego (Kiisten 
- Flieger - Gruppe 306) zwiększając liczbę Eskadr w tym rejonie do 8. Z liczby tej 
3 Eskadry bazowały w Dziwnowie (306 Dyon), 3 Eskadry w Piławie (obecnie 
Bałtijsk w ZSRR - 506 Dyon), 1 Eskadra w Unieściu i 1 Eskadra w Kamp 
k./Anklamu (706 dyon). Również i tutaj można spotkać rozbieżności mówiące o 
tym, że na Bałtyku w 1939 r. działało 9 a nie 8 Eskadr, czyli 706 Dyon miałby 3 a 
nie 2 Eskadry. Można to wytłumaczyć tym, że 13.IX. 1939 r. w trakcie walk 3 / 506 
Eskadrę z Piławy podporządkowano dowódcy lotnictwa morskiego Morza Północ
nego. W pracach p. E. Kosiarza spotyka się liczbę 10 Eskadr Lotnictwa Przybrzeż
nego w tym też 4/186 Tragerstaffel. Przyjmując to pierwotne zestawienie - Eska
dry te dysponowały 73 wodnosamolotami (w porównaniu z MDLot - 3,4 przewaga 
po stronie niemieckiej - przyp A.O.): 27 obserwacyjnymi wodnopłatowcami Hein
kel He-60, 30 łodziami latającymi dlekiego rozpoznania typu Dornier Do-18 (?) i 
16 bombowymi wodnopłatami Heinkel He-59. Dodatkowo też nad Bałtykiem 
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znajdowała się jeszcze: 5 Eskadr 196 Dywizjonu Pokładowego stacjonującego w 
Kilonii i 10 Eskadra 2 Pułku Szkolnego w Travemiide podległa bezpośrednio 
głównodowodzącemu Luftwaffe, jednak w walkach ich nie użyto.

Uzupełnieniem tych sił był 11/186 Morski Dywizjon Lotniczy (Tragergruppe 
II / 186) dowodzony przez mjr. pil. Waltera Hagena wyposażony w lądowe samo
loty przeznaczone do bazowania na lotniskowcu. W jego skład wchodziły: 4 Eska
dra Bombowców Nurkujących (4/186 Tragerstaffel) dowodzona przez kpt. pil. 
Blattnera wyposażona w Junkersy Ju-87 C (T) „Stuka”, siły tej eskadry były 
wzmocnione, gdyż w czasie walk liczyła ona 13 „Stukasów” (?), przed wojną ba
zująca w Kilonii - Holtenau, a bezpośrednio przed wybuchem wojny przeniesiona 
na lotnisko w Słupsku. (Spotyka się też dane, iż miejscem jej postoju była Piława, 
- przyp. A.O.); oraz 5 i 6 Eskadrę Myśliwskie (Jagdstaffel) wyposażone w myśliw
ce Messerschmitt Me-109 B (T) i stacjonujące na lotnisku w Brunsbiittel w 
Sambii (według niektórych błędnych danych spotyka się też w literaturze 4 (?) 
Eskadrę Myśliwską - przyp. A.O.).

Eskardy 4 i 6 były we wrześniu 1939 r. na tyle zgrane i wyszkolone, iż mogły 
uczestniczyć w walkach, natomiast 5 Jagdstaffel - powstała latem 1939 r. mogła 
jedynie (jak można się domyślać) wykonywać zadania, przy których nie przewi
dywano przeciwdziałania polskiej obrony przeciwlotniczej. Łącznie siły nimiec- 
kiego lotnictwa morskiego przeznaczone do działań na Bałtyku przeciw Polsce 
liczyły ok. 148 maszyn różnych typów. Niemniej jednak w opracowaniach spotyka 
się też liczbę 120 samolotów, co można wytłumaczyć faktem, iż niektórzy autorzy 
przyjmują w statystyce, że dywizjony II / 186 i 506 posiadały po 2 eskadry i dlate
go wychodzi owa mniejsza liczba maszyn. Dywizjony Lotnictwa Przybrzeżnego 
były wyposażone głównie w wodnosamoloty Heinkel He-59 i He-60, których 
konstrukcja była nieco przestarzała, jednak mimo to były one i tak technicznie 
doskonalsze i silniej uzbrojone od polskich Lublinów R-VIII i R-XIIŁ Jednakże 
pomimo tych mankamentów w 1939 r. polska obrona przeciwlotnicza była w 
większości wypadków bezsilna nawet wobec tych wodnosamolotów, które w przy
padku silniejszego przeciwnika nie znalazłyby w ogóle zastosowania bojowego. 
Głównym zadaniem niemieckich wodnosamolotów było (głównie za dnia) prowa
dzenie rozpoznania na morzu, głównie zaś tropienie i niszczenie polskich okrętów 
podwodnych. Olbrzymia przewaga liczebna i techniczna w lotnictwie gwarantowa
ła dowództwu niemieckiemu uzyskanie panowania w powietrzu, w polskej strefie 
nadnorskiej od pierwszych godzin wojny. Wszystkie w/w Eskadry przeznaczone 
do działań na Bałtyku organizacyjnie podlegały Dowództwu Lotnictwa Morskiego 
na Wschodzie, którego dowódcą był gen. mjr Joachim Coeler podporządkowane
mu Grupie Marynarki Wschód. Dodatkowo w celu wsparcia oddziałów lądowych, 
mających uderzyć na tereny nadmorskie, do dyspozycji dowództwa Grenschutz - 
Abschnits - Kommando 1 gen. L. Kaupischa oddano klucz lądowych samolotów 
rozpoznawczych wyposażony w przestarzałe samoloty Heinkel He-45 i He-46.

Na zasadzie zwykłego porównania widoczna jest miażdżąca przewaga sprzę
towa jak i ilościowa po stronie niemieckiego agresora. Niemcy znacznie przece
niali siły polskiego lotnictwa morskiego. W rozkazie dowódcy grupy „Wschód” z 
dnia 21.VIII. 1939 r. podane są następujące informacje: „(polskie) lotnictwo mary
narki składa się z 1 eskadry bombowej, 2 eskadr rozpoznawczych i 3 eskadr my
śliwskich oraz oddziałów radio i fotograficznego. Oceniona siła: 60 samolotów. 
Wzmocnienie przez lonictwo lądowe - czas dolotu do Wybrzeża 40 min. - prawdo
podobne”. Natomiast o pracy „Handbuch der Luftfahrt 1939” wymieniona jest 
nawet liczba 76 samolotów: 36 rozpoznawczych (3 Eskadry), 30 myśliwskich (3 
Eskadry) i 10 bombowych (1 Eskadra). Takiej siły pucki MDLot nigdy nie osią
gnął w całej swojej historii.
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Niemcy obawiali się odwetowych nalotów ze strony polskiego lotnictwa mor
skiego na Piławę i Kanał Królewiecki. W przypadku danych wywiadowczych do
tyczących MDLot w Pucku Niemcy poważnie przesadzili, powiększając liczbę 
wodnosamolotów polskich co najmniej trzykrotnie, jednak wywiad niemiecki 
trafnie określił stan tych maszyn uznając je za przestarzałe. Pozytywną stroną tej 
zawyżonej oceny ilościowej był fakt, iż do akcji przeciw tak małej jednostce jaką 
był MDLot w Pucku Niemcy przeznaczyli 1.IX. 1939 r. spore siły lotnicze być 
może w chwili ataku bardziej potrzebne na innym odcinku. Poważne potraktowa
nie „zagrożenia” ze strony polskiego lotnictwa morskiego spowodowało, że Puck 
zaliczony został do obiektów, które miały być zaatakowane w pierwszym uderze
niu hitlerowskiej Luftwaffe na polskie Wybrzeże. Ponadto potraktowane to zostało 
odległością jaka dzieliła Puck od lotnisk niemieckiej 1 Floty Powietrznej. Odle
głość ta wynosiła 75 km, a niemieckie bombowce mogły ją pokonać w czasie ok. 
15 minut lotu. Oto co głosiły wytyczne dowódcy Kriegsmarine Grossadmiralle, E. 
Raedera na wypadek wojny z Polską ustanowione 16.V.1939 r.

„Naczelny dowódca lotnictwa przewiduje możliwie szybko po terminie „Y” 
rozbicie polskiego lotnictwa morskiego przez naloty na morskie lotnisko Puck, 
porty pomocnicze Jastarnia i Hel jak również lotniska lądowe w Rumii i Janowie”.

Dnia 24.VIII.1939 r. niemieckie wodnosamoloty rozpoczęły loty operacyjne w 
celu rozpoznania polskich portów, bazy lotniczej w Pucku i umocnień nadbrzeż
nych. Ponadto próbowały one zlokalizować na Bałtyku polskie okręty wojenne i 
jednostki floty handlowej. Loty rozpoznawcze prowadzone były na całym akwenie 
morskim od Zatoki Fińskiej do Cieśnin Duńskich, niejednokrotnie z naruszeniem 
polskiego obszaru powietrznego. Dnia 25.VIII polska artyleria przeciwlotnicza 
ostrzelała niemieciego Heinkla He-60 z 1 / 506 Eskadry, który naruszył polski 
obszar powietrzny. Wyniki rozpoznania morskiego z 26 i 27.VIII były negatywne, 
gdyż niemieckim załogom nie udało się wyśledzić żadnej polskiej jednostki. 
28.VIII loty uniemożliwiła mgła a 29.VIII, 8 wysłanych na rozpoznanie wydnosa- 
molotów nie wykryło podobnie jak i w dniach poprzednich żadnej polskiej jed
nostki. 3O.VIII płynący do Wielkiej Brytanii zespół polskich kontrtorpedowców 
OORP „Burza”, „Grom”, „Błyskawica” został dostrzeżony w niewielkiej odległo
ści od Rozewia przez niemieckiego U-boota U-31, podczas gdy płynął kursem 330 
stopni z prędkością 18 węzłów. U-boot stracił wkrótce kontakt z polskim zespołem 
i aby go wznowić wysłano z Dziwnowa samoloty 506 Dywizjonu. Jednak mimo 
kontrolowania obszaru między Rugią, Półwyspem Sambijskim a Olandią żadnej z 
niemieckich maszyn nie udało się wykryć polskiego zespołu. Około północy 
3O.VIII wykrył go w okolicy Falster inny U-boot (wg innej wersji zespół wykrył 
U-19 31.VIII pod wieczór na Morzu Północnym - przyp. A.O.), a od rana 31.VIII. 
poszukiwania kontynuowało 11 łodzi latających (być może ze 106 Dywizjonu). 
Dwie z nich odnalazły wreszcie w godzinach południowych polskie okręty płynące 
północnym kursem z prędkością określoną jako „średnia”, a nawet „wysoka” (wg 
E. kosiarza polski zespół wykryły maszyny dalekiego rozpoznania Domier Do-17 
na pływakach - przyp. A.O.). Obserwację polskich niszczycieli niemieckie załogi 
prowadziły z wysokości 6-8 tys. m do końca tego dnia. Samoloty te nie zbliżały 
się zbytnio do okrętów przelatując kursami równoległymi do kursu jednostek pol
skich. Na pokładach okrętów ogłoszono alarm przeciwlotniczy, a obsługi dział 
przeciwlotniczych śledziły samoloty niemieckie. Po pewnym czasie obserwację 
polskiego zespołu przejęła druga para samolotów, a wieczorem jej miejsce zajął 
wodnosamolot przystosowany do prowadzenia obserwacji w nocy (?), lecz okręty 
zdołały go zgubić w ciemnościach nocy.

Tak więc wyniki rozpoznania niemieckiego dotyczącego obserwacji ruchów 
polskiej Floty w ostatnich dniach sierpnia 1939 r. były bardzo skąpe. W godzinach 
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popołudniowych 31.VIII1939 r. 2 samoloty niemieckie wykonały przeloty nad 
polskim Wybrzeżem. O godz. 17.50 zauważono w 23 baterii 2 MDAPL w Borze 
na Płw. Helskim zbliżający się z kierunku Nord dwupłatowy samolot niemiecki. 
Samolot leciał w odległości 4800 m. od brzegu na wysokości 1700 m. Z 23 baterii 
oddano do samolotu dwa strzały po czym naruszyciel robiąc wiraże i pikując od
leciał w kierunku Gdyni. Krótko po tym ten sam samolot zauważony został z 1 
baterii 1 MDAPL w Wąwozie Ostrowskim, która oddała w jego kierunku 4 strzały. 
Po kilku minutach samolot lecąc wzdłuż brzegu znalazł się w sektorze 2 baterii 1 
MDAPL w Redłowie. Ze stanowisk baterii oddano w jego kierunku 4 strzały na 
morze, na odległość 7000 m. Dopiero po tej salwie samolot zwiększył prędkość i 
odleciał na wschód. Niecałą godzinę po tym incydencie inny samolot niemiecki 
tym razem wodnopłatowiec pojawił się nad polskimi wodami wewnętrznymi i 
został ostrzelony 4 pociskami 1 baterii 1 MDAPL w Wąwozie Ostrowskim, po 
czym odleciał. Tego samego dnia 31.VIII miało miejsce także inne zdarzenie. Oto 
relacja bosmata pil. Maksymiliana Banasiaka: „W dniu 31.VIII 1939 r. o godz. 18- 
20.00 wykonywałem lot patrolowy na Bałtykiem na R-XIII (prawdopodobnie nr 
717 - przyp. A.O.) wraz z por. obs. Bolesławem Gonerą. W pewnym momencie na 
północ od Rozewia, krótko przed zachodem słońca otoczyły nas 3 niemieckie 
wodnosamoloty dwusilnikowe (Heinkel He-59 - przyp. A.O.) i towarzyszyły nam 
aż do Zatoki Puckiej po czym odleciały na wschód”. Był to pierwszy tego typu 
przypadek gdy nieuzbrojony polski R-XI1I napotkał w powietrzu trzech uzbrojo
nych adwersaży (obserwatorzy skierowali na R-XIII lufy K/M-ów; często błędnie 
wydarzenie to umiejscawia się na połowę sierpna 1939 r. - przyp. A.O.).

Dnia 31.VIII 1939 r. Adolf Hitler wydał tzw. „Dyrektywę nr 1”, w której po
lecał min. Luftwaffe włączenie się do działań morskich. Dotyczyło to głównie 
jednostek wchodzących w skład 1 Floty Powietrznej dowodzonej przez gen. lotn. 
Alberta Kesselringa i bazującej nal7 lotniskach na terenie Pomorza Zachodniego i 
na 14 lotniskach położonych na terenie Prus Wschonich. Przeciwko Wybrzeżu 
stanowiącemu dla Niemców zagrożenie operacyjne, miano zastosować zmasowane 
uderzenia tzw. „operative Luftwaffe” tj. całych dywizjonów, a nawet pułków lot
niczych 1 Floty Powietrznej. Zmasowanie takiej ilości sił powietrznych świadczy
ło, iż Niemcy nie zlekceważyli zagrożenia ze strony polskiego lotnictwa morskiego 
i do jego zniszczenia przeznaczyli spore siły lotnictwa lądowego. Oto jak trakto
wał „Jall Weiss” o rozmieszczeniu i zadaniach niemieckiego lotnictwa w akcji 
przeciwko polskiemu Wybrzeżu w godzinie „Y”, tj. w godzinie zamierzonego 
ataku na Polskę:

„... d. / Morskie siły powietrzne o świcie dnia „Y” przeprowadzą rozpoznanie 
w środkowej i północnej części Morza Bałtyckiego. Głównie Zatoka Gdańska, na 
zachodzie od cieśniny Gedser i południowego wyjścia z Sundu.

Lotnictwo operacyjne atakuje o świcie w dniu „Y” Gdynię i Hel. Zezwala się 
wzmocnionej eskadrze bojowej Kesslera na odlot do Zatoki Gdańskiej pod wa
runkiem, że:
a), utrzymywać będzie wysokość lotu pomiędzy 200 - 500 m.
b). nie naruszy obszaru miasta Gdańska. Zatoka Pucka zamknięta będzie od połu
dnia linią Hel - cypel południowy cypel Redłowo i nie będzie wykorzystywana 
przez własne siły morskie z wyjątkiem kilku ścigaczy w okresie od czasu „Y” do 
czasu „Y + 1 godzina”. Rejon ten został przeznaczony dla lotnictwa operacyjnego 
celem przeprowadzenia ataków na polskie siły morskie”.

Dnia LIX. 1939 r. rozpoczęła się nalotem na bazę MDLot w Pucku II wojna 
światowa. Źródła polskie do dziś nie są zgodne co do godziny niemieckiego bom
bardowania Pucka - w relacjach byłych lotników MDLot napotkałem na następu
jące godziny nalotu: 4.50, 5.00, 5.15, 5.18, 5.35, 6.00. Podobnie jest z ilością i
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typami niemieckich maszyn bombardujących Puck. W literaturze spotyka się in
formacje mówiące o nalocie 18, 20, 21 a nawet 27 Heinkli He-111 / H. Natomiast 
nieprawdziwe są dane, że Puck bombardowało 30 bombowców Junkers Ju-86, Ju- 
87 B „Stuka” i heinkel He-111 w osłonie ciężkich myśliwców Messerschmitt Me- 
110C. Najbardziej wiarygodny zapis podają źródła niemieckie. Oto tekst przyto
czony w „Dzienniku działań bojowych 1 Floty Powietrznej”. „06.00 lotniska Puck 
i Rumia. W ramach akcji wzmocnionego pułku bombowego Kesslera (1 pułk bom
bowy i 1 dywizjon 152 pułku bombowego) ma cele w Gdyni. Nalot w szyku roz
proszonym w wyniku trudnych warunków atmosferycznych - częściowo bez wi
doczności ziemi, co poważnie wpłynęło na wynik. Użyto 30 samolotów (chodzi o 
Heinkle He-111 H - przyp. A.O.)”.Również C. Bekker w pracy pt. „Angrifshóhe 
4000 - ein Kriegstagebuch der deutschen Luftwaffe” podaje podobne dane: „... 
Gęsta mgła o świcie 1 .IX. udaremnia początkowo ten cios (1 pułku bombowego 
wzmocnionego 2 dywizjonami bombowców nurkujących) przeciw urządzeniom 
portowym, okrętom i bateriom nadbrzeżnym na całym Wybrzeżu polskim. Jedynie 
I dywizjon 1 pułku bombowego jest w stanie wystartować i o godz. 6 rano atakuje 
bazę lotnictwa morskiego Puck-Rumia”. W ten oto sposób wchodzi do walki na 
Wybrzeżu niemieckie lotnictwo, 1 .IX. pojawiają się też pierwsze niemieckie wod
nosamoloty.

Między godziną 6.00 a 7.00 1 .IX nastąpił przelot trzech wodnosamolotów 
rozpoznawczych, których przypuszczalnym zadaniem było rozpoznanie rozmiesz
czenia okrętów polskiej Floty. Obserwatorzy wodnosamolotów, - prawdopodobnie 
oficerowie marynarki - zdołali z grubsza określić położenie jednostek znajdują
cych się w porcie wojennym na Oksywiu i na redzie Gdyni. Rozpoznali oni min. 
dwa okręty podwodne w Gdyni. W czasie prowadzenia rozpoznania niemieckie 
wodnosamoloty ostrzelały zmilitaryzowany, ale nie uzbrojony statek żeglugi przy
brzeżnej „Jadwiga” wiozący zmobilizowanych rezerwistów marynarki do Jastarni. 
Te trzy wodnosamoloty nadlatujące od strony Gdańska, napotkały w odległości 4 
mil od boi „Gd” patrolującą przed Gdynią kanonierkę „Generał Haller”, rozpozna
ły wody Zatoki Puckiej. W czasie przelotu nad portem wojennym na Oksywiu na 
wysokości ok. 500 m. w panującej mgle niemieckie hydroplany początkowo zosta
ły wzięte za własne maszyny. Nie było to spowodowane dezorientacją lokalnych 
dowódców, ale sprawa ta do dziś ma tajemnicze i niewyjaśnione podłoże. Otóż 
31.VIII późnym wieczorem, Dowództwo Floty otrzymało przez stację Hughesa 
wiadomość z dowództwa armii „Pomorze”, o przewidzianym przelocie 3 polskich 
samolotów w kierunku na Szwecję. Wiadomość tę przekazano w nocy lub nad 
ranem 1 .IX do jednostek Floty i artylerii przeciwlotniczej (wg innej wersji opartej 
na stugębnej plotce miał to być przelot 3 polskich „CANTÓW” - przyp. A.O.). W 
świetle późniejszych wypadków okazało się, że sygnał ten nie został nadany przez 
polskie dowództwo i żaden polski samolot nie ukazał się nad Gdynią 1 .IX. Czyżby 
była to działalność niemieckiego wywiadu? Wzięte początkowo za własne nie
mieckie wodnosamoloty po identyfikacji znaków rozpoznawczych zostały rychło 
rozpoznane i ostrzelane ogniem artylirii okrętowej (min. z OORP „Wicher” i 
„Wilk”) i ogniem 1 MDAPL jednak bez widocznych rezultatów. Samoloty wzięły 
kurs na Dworzec Morski w Gdyni, a potem na Nowy Port i odleciały znad portu. 
Jeden z tych wodnosamolotów ostrzelał wracający z Helu holownik PMW 
„Żeglarz” nie powodując jednak strat wśród załogi jednostki. Maszyny te rzpozna- 
ły także rejon Helu, lecz tutaj niemieckie załogi (jak podały w meldunkach) nie 
rozpoznały interesujących ich celów, gdyż cyplowa część Płw. helskiego przykryta 
była leżącą mgłą poranną.

Tego samego dnia niemieckie wodnosamoloty niezależnie od kontynuowa
nych lotów rozpoznawczych miały przeprowadzić pierwsze działania zaczepne. 
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Dwie Eskadry Heinkli He-59 B (2 i 3 z 506 Dywizjonu (?) o godz. 14.30 otrzyma
ły rozkaz zbombardowania Westerplatte, jednak w niemieckim dowództwie prze
ważyła obawa, że zrzucone przez wodnosamoloty bomby mogą spaść w zbyt du
żym promieniu od celu, rażąc również atakujące wojska niemieckie. Dlatego też 
znajdującym się już w powietrzu wodnosamolotom przekazano rozkaz skierowania 
się nad morze i zaatakowanie polskich okrętów. Do lotów zaczepnych używano 
przeważnie maszyn 506 Dywizjonu, natomiast przypuszczalnie 306 i 706 Dyon 
wykonywały loty rozpoznawcze nad Bałtykiem. W nocy 1 / 2.IX 1939 r. wodno
samoloty Heinkel He-59 B z 3/506 Eskadry obrzucały bombami od godz. 02.15 w 
nocy port gdyński, w celu nękania polskiej obrony. Zestrzałów niemieckich ma
szyn nie odnotowano. O świcie 2.IX. (lecz spotyka się umiejscowione to wyda
rzenie na wieczór 1 .IX. - przyp. A.O.) dywizjon trałowców tzw. „ptaszków” kmdr. 
Boczkowskiego został w połowie drogi pomiędzy Portem Wojennym na Helu,a 
Jastarnią zaatakowany przez 3 nisko lecące niemieckie wodnosamoloty He-60 
(spotyka się też błędnie iż, były to Heinkle He-114 t - przyp. A.O.). Okręty polskie 
otworzyły z przeciwlotniczych k.m-ów ogień do niemieckich maszyn, lecz pociski 
odbijały się od opancerzoych kadłubów samolotów. Wskutek ostrzału niemieckie
go z broni pokładowej na jednostkach polskich zanotowano straty wśród załogi. W 
godzinach popołudniowych 2.IX. wodowisko wodnosamolotów MDLot na Płw. 
Heskim ostrzelane zostało przez dwa niemieckie wodnopłatowce Heinkel He-59, 
które uszkodziły większość R-XIII MDLot, natomiast polski ostrzał z broni ma
szynowej nie wyrządził żadnych szkód opancerzonym niemieckim Heinklom. Oko
ło godz. 18.00 tego dnia 11 „Stukasów” z 4 / 186 Tragerstaffel dokonało nalotu na 
baterię cyplową im. Heliodora Laskowskiego i Port Wojenny na Helu. „Stukasy” 
wystartowały z lotniska w Słupsku, a po nalocie wylądowały w Briisterort na Płw. 
Sambijskim. W nalocie brały udział też Heinkle He-111 H z lotnictwa lądowego. 
Silna polska obrona przeciwlotnicza spowodowała, że niemieccy piloci nie odwa
żyli się atakować celów z małej wysokości. Bombowce Heinkel He-11 H bombar
dowały z dużego pułapu, a „Stukasy” w odróżnieniu od innych nalotów, w których 
brały udział Ju-87 z lotnictwa lądowego nie schodziły poniżej 1000 metrów. Efek
ty nalotu były nikłe (wg relacji polskich 1-2 samoloty zestrzelono na pewno i 2 
proawdopodobnie do morza - przyp. A.O.). 2.IX.1939 r. hitlerowska Luftwaffe 
straciła pierwszy (?) zestrzelony wodnosamolot. Zestrzeliła go 1 bateria 1MDAPL 
dowodzona przez por. M. Rostkowskiego. Oto jak to wydarzenie wspomina w/w d- 
ca baterii: „Rano posterunki obserwacyjno-meldunkowe zameldowały ukazanie się 
niemieckiego wodnosamolotu. Leciał nad zatoką w kierunku Pucka. Natychmiast 
otwarliśmy ogień według danych z dalmierza i przyrządu centralnego. Pociski 
pierwszej salwy rozerwały się tuż za samolotem. Drugiej salwy nie zdążyliśmy 
wystrzelić gdyż wodnosamolot zniknął z pola widzenia. Po chwili zostałem we
zwany do telefonu. Dowódca dywizjonu zawiadamiał, że samolot spadł do morza i 
trzeba natychmiast wysłać łódź i przyholować go do lądu. Zaraz też wyruszyła 
łódź i patrol lądem. Wkrótce patrol powrócił i zameldował, że załoga samolotu 
niemieckiego, ratując się przed zatonięciem sama przypłynęła na swoim aparacie 
do przystani w Babim Dole i została wzięta do niewoli. Załogę stanowiło kilku 
ludzi z podporucznikiem jako dowódcą (prawdopodobnie był to Heinkel He-59 - 
przyp. A.O.)”. (nie osiągnęli Niemcy sukcesów w nalotach na okręty wojenne - np. 
2.IX. leżący na dnie ORP „Ryś” obrzucony został 8 bombami przez 2 wodnosamo
loty ok. 16.30).

W nocy 2 / 3.IX. 1939 r. samoloty 2 / 506 Mehrzweckestaffel) Eskadry (lecz 
spotyka się też dane, iż działał nocą cały 506 Dyon - przyp. A.O.) dokonały 27 
nękających nalotów na Hel, głównie na baterię cyplową i Gdynię (wg spotyka
nych innych opinii 26 nalotów po 3 maszyny w każdym - przyp. A.O.). Naloty te 
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zaczęły się ok. godz. 20.20, a ich celem było wymęczenie polskich obrońców nęka
jącymi nalotami i osłabiene ich ducha walki. Wodnopłatowce zastosowały nową 
taktykę umożliwiającą osiągniecie sukcesu atakującemu, przy jak najmniejszym 
narażeniu się na ogień obrony przeciwlotniczej. Maszyny nadlatywały jedna za 
drugą lub dwójkami z zachodu, z rejonu Pucka na bardzo małych wysokościach 
300-500 m. z ciemnego tła horyzontu w kierunku księżyca. Przelatując nad celem 
zrzucały w locie koszącym bezplanowo bomby (każdy zabierał 4 bomby po 250 
kg.), ostrzeliwały poszczególne cele z broni maszynowej (3 km-y lub działko i 2 
km-y). Ostrzał ten skierowany był głównie przeciwko obsługom broni plot, gdyż 
piloci niemieccy chcieli w ten sposób osłabić ogień polskiej obrony i zmusić arty- 
lerzystów do ukrycia się i zejścia ze stanowisk. Początkowo udało im się nawet 
osiągnąć ten cel. Wodnopłatowce niewidoczne dla obserwatorów na lądzie siekały 
pociskami w różnych kierunkach, a artylerzyści słysząc te charakterystyczne od
głosy kryli się. Podczas pierwszych nalotów nawet dowódcy baterii nie chcąc na
rażać podwładnych na niebezpieczeństwo polecali im kryć się. Powodem tego były 
trudności z dostrzeżeniem niemieckich maszyn. Obserwacja samolotów była u- 
trudniona, gdyż port helski nie posiadał reflektorów przeciwlotniczych, wskutek 
czego prowadzenie ognia wymagało od polskich artylerzystów dużego wysiłku i 
prawdziwego kunsztu bojowego. Wkrótce jednak po przelocie kilku maszyn arty
lerzyści 2 MDAPL spostrzegli, iż miejsce wrogich maszyn w powietrzu można 
okreśić po charakterystycznych błyskach ukazujących się podczas strzelania z 
broni maszynowej. Dzięki bystremu wzrokowi sygnalistów i obserwatorów, mimo 
ciemności nocnych niemieckie wodnosamoloty były wykrywane i ostrzeliwane 
ogniem dział i km-ów. Ogień obrony stawał się coraz bardziej celny co spowodo
wało, iż niemieccy piloci nie wytrzymywali nerwowo, zbaczali z kursu i przez to 
niecelnie zrzucali bomby na chybił trafił. Naloty na Hel trwały całą noc i zakoń
czyły się ok. godz. 4.00 (ostatni przelot zanotowano o 3.43 3.IX.). Bateria cyplowa 
nie ucierpiała od bomb, choć w obliżu jej stanowisk bomby potworzyły kilka o- 
gromnych lejów. Obronną ręką wyszły też okręty w Porcie Wojennym. Na półwy
spie rano zaobserwowano wiele duraluminowych blaszek, które jak przypuszczano 
stanowiły część kadłubów i pływaków niemieckich maszyn. Niestety nie udało się 
ustalić ile tej nocy Niemcy stracili wodnosamolotów (w literaturze spotyka się 
liczby 3 a nawet 12 (?) maszyn - przyp. A.O.), a ile było uszkodzonych gdyż nie
mieckie dowództwo nie podawało swoich strat, a gdyby nawet wodnosamolot zo
stał zestrzelony to spadłby do morza, a w nocy nie będzie możliwości ustalenia 
upadku maszyny. Hitlerowscy lotnicy odmiennie oceniali skutki nalotów. Meldo
wali o zniszczeniu licznych obiektów wojskowych, nawet o uszkodzonych okrę
tach. Z meldunków tych wynikało, iż bateria cyplowa została po prostu „zmieciona 
z powierzchni ziemi”. Jak pokazała przyszłość dane te były wyssane z palca. W 
późniejszym czasie tego typu naloty dzienne i nocne zdarzały się niemal codzien
nie i były bardzo uciążliwe szczególnie wówczas, gdy niemieckie wodnopłatowce 
zwalczały ogniem km-ów cele żywe na lądzie.

Dzień 3.IX. był dniem najaktywniejszej działalności niemieckiego lotnictwa 
morskiego. Od ok. godz. 9.00 niemieckie wodnosamoloty prowadziły rozpoznanie 
jednostek polskiej Floty. Około godz. 9.00 nad Portem Wojennym na Helu pojawi
ło się 11 „Stukasów” z 4 / 186 Tragerstaffel. Ze względu na silny ogień przeciw
lotniczy Niemcy atakowali z dużej wysokości. Głównym celem ataku był stawiacz 
min ORP „Gryf’. Jedna bomba trafiła „Gryfa” w rufę po prawej burcie (wg innych 
opinii w dzioób - przyp. A.O.). 3 następne wybuchły wzdłuż burty, powodując 
oderwanie się okrętu od nadbrzeża. Jeden „Stukas” został zestrzelony (w literatu
rze spotyka się też informacje, że okręt zaczął płonąć i nie ugaszono go do wieczo
ra - przyp. A.O.). O godz. 14.15 (wg innych danych ok. 15.00 - przyp. A.O.), miał 
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miejsce kolejny nalot. Tym razem dwie eskadry Heinkli He-59 i 11 „Stukasów” z 
4/186 Tragerstaffel zaatakowało Port Wojenny na Helu. Niemcy zastosowali 
odmienną taktykę, podczas gdy większość „Stukasów” krążyła nad portem na wy
sokości 3000 m (1500 m?) skupiając na sobie ogień polskiej obrony przeciwltni- 
czej tuż nad lądem lotem koszącym nadleciały 3 „Stukasy” (w literaturze występu
je też przesadna liczba 15 maszyn - przyp. A.O.) i zaatakowały niszczyciel ORP 
„Wicher” (wg relacji torpedysty mata R. Krassowskiego z „Wichra” 2.IX. o świcie 
wodnosamolot niemiecki zaatakował polski okręt, ale został zestrzelony ogniem 
„Vickersa” - przyp. A.O.). Okręt został trafiony trzema bombami, czwarta zaś wy
buchła tuż przy burcie zdzierając poszycie z kadłuba i powodując zatopienie okrę
tu (2 x 250 kg i 2 x 50 kg.). Bomba ze „Stukasa” ppor. Rummla trafiła w dziób 
okrętu rozdzierając kadłub aż do pomostu (samolot za chwilę zestrzeliły działa 1 
MDAPL z Kępy Oksywskiej), bomba ze „Stukasa” por. Liona wybuchła tuż przy 
burcie, dwie nastpne trafiły w śródokręcie. Celem ataku „Stukasów” był także 
ORP „Gryf’, płonący po porannym nalocie, który został obramowany wybuchami 
bomb. Bomba z ostatniego „Stukasa” trafiła tuż za rufą okrętu (wg innych danych 
okręt trafiony został w lewą burtę na śródokręciu - przyp. A.O.). Wybuch spowo
dował, że okręt dosłownie uniósł się w powietrze - zamilkły przeciwlotnicze 
„Boforsy” kal. 40 mm, popękały podstawy dział, które stały się bezużyteczne tra
cąc możliwość obrotu i poruszania się w pionie i w poziomie, a wybuch zmiótł 
obsługę dział z pokładu. (Wg meldunków lotników z 4 / 186 Tragerstaffel zdołali 
oni trafić bezpośrednio okręt wywołując pożar stojących na pokładzie okrętu 
skrzyń z przygotowaną zapasową amunicją. Jedna z bomb wybuchła tuż przy bur
cie kanonierki „Generał Haller” zrywając z niej poszycie i czyniąc z niej prak
tycznie wrak. Wskutek nalotu ok. 16.00 „Stukasów” i wodnosamolotów z 3 / 706 
Eskadry zatonęło większość okrętów min.trafiony ORP „Mewa” (wg innej opinii 
trałowiec zatopiony został pociskiem artyleryjskim z niszczyciela niemieckiego - 
przyp. A.O.). Kolejny nalot „Stukasów” i wodnosamolotów 3 / 706 Eskadry na
stąpił ok. godz. 18.30. Jedna z bomb trafiła w stojący obok „Gryfa” dok pływający, 
odrywająca się ściana boczna doku spowodowała pęknięcia blach poszycia kadłu
ba okrętu. W burcie powstała wielka wyrwa, przez którą zaczęła się wlewać do 
kadłuba woda. W obawie przed rozprzestrzenieniem się pożaru, zapaleniem ropy i 
eksplozją nakazano zatopić komory amunicyjne. Kiedy od płomieni zapaliła się 
ropa na powierzchni basenu portowego zarządzono opuszczenie okrętu, którego 
wnętrze trawiły płomienie aż do 5.IX. Ok. godz. 18.30 wodnosamoloty 3 / 706 
Eskadry (spotyka się też, iż były to maszyny 3 / 506 Eskadry - przyp. A.O.) uzy
skały 10 trafień w „Gryfa” z lotu koszącego. Spowodowało to wybuch pożaru na 
okręcie i pożaru ropy w basenie. (Wg źródeł niemieckich ostatni nalot na płonące
go „Gryfa” wykonało 8 wodnosamolotów Heinkel He-59, atakujących pojedyńczo 
pomiędzy 17.25 a 18.13 uzyskując 10 trafień). Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 
1 niemiecki samolot.

Tego samego dnia niemieckie wodnosamoloty atakowały też wodowisko 
wodnopłatowców MDLot na Helu. Oto jak pierwszy nalot wspomina dowódca 2 
MDAPL kpt. M. Wojcieszek: „3.IX. o godz. 6.30 przelot kilku pojedyńczych ma
szyn n-pla wzdłuż linii brzegowej półwyspu (od strony zatoki) na wysokości 30 - 
50 m i ostrzeliwanie ogniem ciągłym broni pokładowej stojących wzdłuż brzegu 
samolotów naszego MDL ewakuowanego tu w dniu 1 .IX. w godz. od .00 do 9.00. 
Większość samolotów została podziurawiona, a wszystkie po zbadaniu przez do
wódcę MDL uznane za niezdatne do użytku” (wg relacji d-cy plutonu ukm-ów 
plot, z Jastarni st. bos. L. Wilczyńskiego, l.IX. ok. godz. 10.00 grupa 16 bombow
ców niemieckich zbombardowała wodowisko MDLot - nie jest zgodne z prawdą, 
iż wówczas wszystkie maszyny spłonęły w ogniu - przyp. A.O.). Po południu 3.IX. 
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ok. godz. 18.30 wodnosamoloty z 3 / 706 Eskadry, które dobiły ORP „Gryf’ po
nownie ostrzelały wodnopłatowce MDLot zgrupowane k. Juraty (Prawie wszystkie 
polskie wodnosamoloty zostały wyeliminowane z akcji bojowej) z wyjątkiem R- 
XIII G (hydro nr 714 - przyp. A.O.).

Nocą 3 /4IX. pomiędzy godziną 02.00 a 03.30 nękające naloty na Hel prowa
dziły wodnopłatowce z 3 / 706 Eskadry. Polska obrona przeciwlotnicza nie odnio
sła w tym czasie poważniejszych sukcesów. Nie była to wina obsługi, lecz raczej 
niedoskonałości sprzętu. Artyleria przeciwlotnicza nie miała pocisków przeciwpa- 
cernych, a zwykle pociski burzące odbijały się od kadłubów opancerzonych ma
szyn, najczęściej je uszkadzając. Wiele z tych uszkodzonych wodnosamolotów 
wpadło do morza, ale trudno ustalić ich liczbę gdyż Niemcy skrzętnie ukrywali 
swoje straty. 4.IX. niemieckie wodnosamoloty prowadziły pojedyńczymi maszy
nami loty rozpoznawcze. Również tego dnia niemieckie dowództwo lotnictwa 
morskiego obszaru Bałtyku, otrzymało rozkaz przebazowania na Zachód połowy 
używanych nad Bałtykiem Eskadr, lecz rozkaz ten wykonano dopiero za kilka dni, 
gdyż walki na Wybrzeżu zaczęły wchodzić w decydującą fazę. Już od pierwszych 
dni walk niemieckie wodnosamoloty atakowały bombami polską skłądnicę amuni
cyjną umieszczoną w Wąwozie Ostrowskim na Kępie Oksywskiej. Oto co na temat 
tych nalotów w swych wspomnieniach zapisał dowódca składnicy kpt. W. Trzciń
ski pod datą4.IX.: „Godzina 05.5 - nalot wodnosamolotów na składnicę amunicyj
ną. Liczby maszyn biorących udział w nalotach są zmienne - trzy, pięć a czasem 
siedem samolotów ... Następnie godzina 11.45 znowu nalot. Ten rozkład dnia z 
dodatkowymi uzupełnieniami utrzymywał się do końca walk”.

Dnia 5.IX. Heinkle He-59 B z 506 Dywizjonu wykonywały bombardowania 
obiektów na Helu z lotu ślizgowego. Niemcy stracili jeden wodnosamolot strącony 
ogniem polskiej obrony przeciwlotniczej. 8.IX. 1939 r. ok. godz. 7.00 na kotwico- 
wisko polskich wodnopłatowców zgrupowanych pomiędzy Juratą a Helem nastąpił 
duży nalot „Stukasów” z 4 / 186 Tragerstaffel (?). Wg relacji kmdr. ppor. pil. J. 
Rudzkiego nalot wykonało ok. 7 bombowców (zazwyczaj „Stukasy” latały w ze
społach 7-9 maszyn). Niemcy rozdrażnieni wizytą nad Gdańskiem nocą 7 / 8.IX. 
polskiego R-XIII postanowili ostatecznie rozwiązać ten problem. Kotwicowisko 
polskich maszyn bombowce atakowały bombami i bronią pokładową z małej wy
sokości. Żaden bombowiec nie został trafiony ogniem 2 MDAPL natomiast 
wszystkie polskie maszyny zostały zniszczone bądź uszkodzone do tego stopnia, że 
nie nadawały się do żytku. Po nalocie ocalałe, a uszkodzone R-XIII niszczone były 
przez mechaników MDLot, gdyż ich wraki ściągały na siebie niemieckie bombow
ce atakujące „przy okazji” polskie pozycje pod Juratą.

W dniu 9.IX. niemiecki 42 pułk Grenzwache i posuwający się od niego na 
południe 5 pułk kawalerii ze Słupska dotarły do Pucka. Słaba obsada miasta 
(policja i komisariat Straży Granicznej) nie była w stanie zapewnić obrony miasta i 
Bazy MDLot i z niewielkimi stratami siły te wycofały się na Kępę Oksywską. W 
ręce niemieckie dostała się nieuszkodzona baza MDLot - wg relacji kmdr. ppor. 
obs. E. Pappelbauma teren całej Bazy przekazał Niemcom bosman Skrzypnik z 
MDLot, który później został Volksdeutchem. Po 11 .IX. (13.IX. ?) Niemcy przeba- 
zowali do Pucka 1 / 506 Eskadrę (wg innych danych 2 / 506 Eskadrę a nawet cały 
506 Dyon - przyp. A.O.) z Piławy. Odtąd operujące stąd wodnosamoloty mogły 
interweniować bezpośrednio i często w walki na Kępie Oksywskiej, gdyż z Pucka 
do północnych krańców Kępy było ok. 13 km, a do jej najdalej na południe wysu
niętych krańców - 22 km. Ponadto wodnosamoloty niemieckie prowadziły odtąd 
ścisłą obserwację wód Zatoki Gdańskiej w poszukiwaniu polskich okrętów pod
wodnych. Akcja lotnicza przeciwko okrętom podwodnym prowadzona była już od 
pierwszych dni wojny. Przykładowo 4.IX. zanurzony ORP „Ryś” został obrzucony 
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bombami przez niemieckie wodnosamoloty. Niemieckie wodnosamoloty patrolo
wały ciągle wody Bałtyku i śledziły żeglugę neutralną.

U nasady Płw. Helskiego, 11 .IX. pod Wielką Wsią w trakcie walk Oddziału 
Lądowego MDLot z siłami niemieckimi interweniowało w walkach na lądzie 7 
(wg innych danych 5 - przyp. A.O.) wodnosamolotów z 506 Dywizjonu. Maszyny 
te bombardowały i ostrzeliwały ogniem broni maszynowej z wysokości 30 - 50 m 
polskie pozycje, zadając oddziałom polskim spore sraty. Wskutek ognia przeciw
lotniczego jeden wonosamolot niemiecki został trafiony w silnik serią z rkm-u i 
ciężko uszkodzony wodował i zatonął w porce Hallerowo. Akcja ta decydująco 
wpłynęła na opanowanie przez Niemców całego rejonu Wielkiej Wsi. Tego same
go dnia niemieckie hydroplany bombardowały też Gdynię.

Wskutek zmian organizacyjnych dnia 13.IX. 1939 r. Seekriegsleitung wycofało 
z walk o Wybrzeże 3 / 506 Eskadrę bazującą dotąd w Piławie i podporządkowało 
ją dowódcy lotnictwa morskiego Morza Północnego. Niestety brak jest informacji 
jak wyglądało to przesunięcie na inny akwen morski. Również tego 13.IX. 
„Stukasy” 4/186 Tragerstaffel ok. godz. 15.15 dokonały silnego nalotu na atako
waną także w poprzednich dniach składnicę amunicyjną w Wąwozie Ostrowskim, 
która uległa silnym uszkodzeniom (w niemieckich źródłach wydarzenie to datowa
ne jest na 15.IX.). Po dniu 13.IX. nad wybrzeżem głównie w walki na lądzie inge
rowały „Stukasy” 4/186 Tragerstaffel i Heinkle He-60 z 1 / 506 Eskadry. W dru
giej połowie września akcje bojowe niemieckiego lotnictwa morskiego uległy o- 
słabieniu wskutek wycofania z działań części jednostek. Dzień 14.IX. to akcje 
głównie przeciwko okrętom polskiej Floty. Rankiem w godzinach 7.30 - 7.50 nad 
Jastarnią pojawiło się 6 „Stukasów” z 4 / 186 Tragerstaffel, które zaatakowały 
przebywające w porcie polskie „ptaszki”. Był to odwet za ostrzelanie ogniem po
kładowej artylerii tego dnia przez 3 polskie trałowce pozycji niemieckiego III ba
onu 32 pułku Grenzwache pod Rewą (kota 13,9) na Kępie Oksywskiej. Trafiony 
250 kg. bombą ORP „Jaskółka” wkrótce zatonął, w chwilę potem ten sam los spo
tkał trafiony ORP „Czapla”. Mała bomba lotnicza (50 kg ?) trafiła także ORP 
„Rybitwa”. Przebiła pokład i kadłub na wylot, nie wybuchając wpadła do wody. 
Bomby zatopiły także holowniki „Lech” i „Sokół” oraz okręt hydrograficzny 
„Pomorzanin”. Drugi nalot na Jastarnię nastąpił ok. godz. 10.00 i trwał ok. 15 mi
nut. Z 11 „Stukasów” ogniem obrony przeciwlotniczej (głównie nkm-ów kal. 13,2 
mm z plutonu przeciwlotniczego) jeden został zestrzelony (?).

Tego dnia Ju-87 C z 4 / 186 Tragerstaffel i Heinkle He-60 z 1 / 506 Eskadry 
skutecznie interweniowały w walki na lądzie na Kępie Oksywskiej, wspierając 
niemieckie oddziały. Nie była to pierwsza tego typu interwencja. „Stukasy” 4/186 
Tragerstaffel praktycznie codziennie dotąd interweniowały w walki na Kępie 
Oksywskiej. Piloci szturmowców i załogi wodnosamolotów z braku godnych dla 
siebie celów, ogniem broni pokładowej atakowali pojedynczych żołnierzy, poje- 
dyńcze pojazdy, a amunicją zapalającą ostrzeliwali budynki, wywołując liczne 
pożary - totalna taktyka zgniecenia jakiejkolwiek formy oporu na lądzie. W wyni
ku działań bojowych 14.IX. Niemcy utacili 3 zniszczone samoloty. Oto co stwier
dzał komunikat informacyjny Dowódcy LO Wyb. pik. S. Dąbka: „Z samolotów 
nieprzyjacielskich (lądowe i hydroplany) 3 zostay zestrzelone. Z dokumentów 
znalezionych w samolotach wynikało, że należały one do eskadry z lotniska Kilo- 
nia - Holtenau”. Komunikat obejmował 1 „Stukasa” z 4 / 186 Tragerstaffel zestrze
lonego przez artylerzystów z baterii „Canet” i I baterii 1 MDAPL oraz 2 wodno
samoloty z 506 Dyonu Lotnictwa Przybrzeżnego.

Głównym celem ataków niemieckiego lotnictwa morskiego dnia 15.IX. były 
nadal polskie pozycje na Kępie Oksywskiej. „Stukasy” z 4 / 186 Eskadry zniwe
czyły polskie przygotowania do ataku na Mosty, bombardując polskie oddziały 
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zgrupowane na stanowiskach wyjściowych. Heinkle He-60 z 1 / 506 Eskadry 
działającej z Pucka bombami i ogniem broni maszynowej zwalczały żołnierzy 
polskich rozrzuconych luźno na obszarze Kępy Oksywskiej, głównie w rejonie 
Dębogórza. Były to barbarzyńskie naloty, gdyż z powietrza na odkrytej bezleśnej 
w większości płycie jak na dłoni widoczne był okopane polskie oddziały. Piloci 
polowali na pojedyńczych żołnierzy, a nawet ostrzeliwali pasące się stada bydła i 
koni na łąkach. Wodnosamoloty 1 / 506 Eskadry bombardowały jak co dzień 
składnicę amunicyjną w Wąwozie Ostrowskim. Oto co zapisał jej dowódca pod 
datą 15.IX.: „Naloty hydroplanów z Pucka jak zwykle. Bezczelnie nisko latają i 
zrzcają bomby na wąwóz, ale nowych trafień nie ma”. Oprócz bombardowań i 
wspierania oddziałów Korpusy gen. lotn. L. Kaupischa samoloty niemieckie zrzu
cały też ulotki wzywające żołnierzy polskich do kapitulacji. Dnia 16.IX. 4 / 186 
Tragerstaffel i 1 / 506 Eskadra otrzymały rozkaz nasilenia akcji zwalczania oddzia
łów polskich na Kępie Oksywskiej w celu wyczerpania obrońców i wsparcia 32 
pułku Grenzwache (wykonano kilka nalotów). Akcja zrzucania ulotek kontynu
owana była także 17 września, a 18.IX. samoloty niemieckie wspierały generalny 
szturm na Kępę Oksywską. Po jej upadku 19.IX. samoloty w/w Eskadr rozpoczęły 
akcję wsparcia walczącego na Helu pułku „Muth”. W pierwszym okresie walk na 
Helu niemieckie wodnosamoloty Heinkel He-59 B z 506 Dywizjonu dokonywały 
nalotów na półwysep pojedyńczo lub grupowo po 6 - 9 maszyn, zrzucając duże 
ilości bomb zapalających na las helski celem wywołania pożaru i pozbawienia 
oddziałów polskich naturalnej osłony. Naloty tego typu szczególnie nasiliły się w 
drugiej połowie września w wykonaniu Heinkli He-60 z 1 / 506 Eskadry. Jednak 
cała akcja nie przyniosła zamierzonych efektów, gdyż większość bomb gasła w 
piaszczystym podłożu półwyspu, (tylko w jednym miejscu wybuchł pożar trwający 
kilka dni).
W czasie walk na Płw. Helskim niemieckie „Stukasy” prawdopodobnie z 4 / 186 
Tragerstaffel dokonały 23 .IX. terrorystycznego nalotu na Kuźnicę, w której nie 
było oddziałów wojskowych, a 25.IX. taki nalot spadł na Chałupy; 26.IX. konty
nuowane było bombardowanie lotnicze Płw. Helskiego. Na porządku dziennym 
były loty rozpoznawcze np. 21.IX. wodnopłatowce rozpoznawały polskie pozycje 
pod Jastarnią, ostrzeliwując jednostki lądowe (tego typu przeloty trwały nieprze
rwanie do 29.IX.). W ostatnich dniach września nasileniu uległa akcja zrzucania 
ulotek kapitulacyjnych - np. wodnosamoloty 1 / 506 Eskadry wykonywały takie 
loty 28, 29 i 30.IX.1939 r. nie prowadząc akcji bojowej.

Ostatnią akcję niemieckie lotnictwo morskie przeprowadziło w dniu kapitu
lacji Helu tj. 2.X.1939 r. Około godziny 11.00 do Portu Wojennego na Helu zbli
żył się zespół niemieckich okrętów, lecz zanim weszły do portu nadleciało 6 jed
nosilnikowych wodnosamolotów (He-60 z 1 / 506 Eskadry?), które wodowały przy 
brzegu plaży w pobliżu portu, a 2 zacumowały przy wrakach OORP „Wicher” i 
„Gryf’.

W czasie walk w obronie Wybrzeża polska obrona przeciwlotnicza strąciła na 
pewno 13 samolotów niemieckiego lotnictwa morskiego, lecz w literaturze spotyka 
się też liczbę 22 zestrzelonych samplotów z Eskadr niemieckiego lotnictwa mor
skiego. Nie są to dane dokładne, gdyż strona niemiecka nie była skora do przy
znawania się co do własnych strat, stąd nieznane są liczby uszkodzonych i zagi
nionych wodnopłatowców i „Stukasów”, a w/w dane należy traktować jedynie 
szacunkowo.
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Kmdr ppor. w st. spocz. Andrzej GUZOWSKI

TRAGICZNY KONIEC BYŁEGO AMERYKAŃSKIEGO 
OP „S-25” *

Okręt podwodny Stanów Zjednoczonych „S-25” był jedynym okrętem wojen
nym który w czasie Drugiej Wojny zamienił gwiaździstą flagę na swej rufie na 
biało-czerwoną banderę Polskiej Marynarki Wojennej. W istocie był to pierwszy 
amerykański okręt podwodny przekazany obcemu państwu w ramach „Lend- 
Lease”. W najbardziej krytycznym okresie wojny, po Dunkierce przed Pearl Har- 
bour, Wielka Byrytania wyprosiła u Stanów Zjednoczonych znaczną liczbę (50) 
starych niszczycieli z lat Pierwszej Wojny Światowej. Nie były mi znane szczegó
ły rokowań między Admiralicją Brytyjską i Departamentem Marynarki w Wa
szyngtonie. Ale nam, pływającym oficerom, wydawało się wówczas, że warun
kiem przekazania tak potrzebnych niszczycieli było przyjęcie przez Brytyjczyków 
pewnej ilości równie starych okrętów podwodnych.

Polska Marynarka Wojenna, działająca pod operacyjnym zwierzchnictwem 
brytyjskim, była niewielka, lecz bardzo czynna. W roku 1941 po zatopieniu w 
czerwcu 1940 r. ORP „Orzeł” posiadała tylko jeden okręt podwodny w kampanii - 
ORP „Sokół”, jednostkę brytyjskiej budowy klasy „Ursula” o wyporności 530/760 
ton. Drugi polski okręt podwodny ORP „Wilk” wsławiony śmiałym przedarciem 
się przez cieśniny duńskie z Bałtyku w pierwszym miesiącu wojny, był w opłaka
nym stanie technicznym, pogorszonym brakiem części zamiennych. Okręt ten, 
zbudowany we Francji w 1929 roku, przeszedł ciężkie bombardowanie jeszcze na 
Bałtyku. Później, na Morzu Północnym staranował i prawdopodobnie zatopił 
niemiecki okręt podwodny na jednym ze swych patroli z brytyjskiej bazy, potrze
bował więc gruntownego remontu, o który było trudno w zawalonych robotą 
stoczniach brytyjskich. Po długich oporach, Kierownictwo Polskiej Marynarki 
Wojennej zdecydowało przeznaczyć go do roli okrętu szkolnego dla nowych pod- 
wodników i okrętu-celu dla brytyjskiej Szkoły Asdykowej (sonarowej).

Było to przykrym ciosem naszej grupki podwodników, rwących się do walki z 
wrogiem. Mieliśmy przynajmniej jedną pełną dodatkową załogę na obsadzenie 
okrętu podwodnego klasy „Ursula”. Z jakiś powodów, załoga ta została wyznaczo
na na udanie się do New London w stanie Connecticut (USA), dla objęcia jednego 
z amerykańskich okrętów w ramach „Lend-Lease”. Wyokrętowany z ORP 
„Sokół”, chodzącego wówczas na bojowe patrole wzdłuż zachodnich brzegów 
Francji zostałem skierowany do Greenock w Śzkocji, by dołączyć do załogi, uda

* Opowiadanie zamieszczone w zbiorze p.t. Przez pryzmat peryskopu...”, Wydawnictwo „Sigma Press” S. i A. 
Piaskowskich, Albany, USA, 1993. Przedruk za zgodą autora.
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jącej się na amerykańską wyprawę. Na początku października 1941 r. wyszliśmy w 
morze na pomocniczym krążowniku brytyjskim HMS „Cathay”, gdzie spotkaliśmy 
załogę brytyjską płynącą również do New London po inny amerykański okręt 
podwodny. Wiedzieliśmy już wtedy, że my mamy objąć USS/M „S-25”, a Brytyj
czycy USS/M „R-3”. Zaglądając do wydawnictwa „Jane’s Fighting Ships” dozna
liśmy szoku dowiadując się, że amerykańskie okręty podwodne klasy „S” zostały 
w roku 1926 uznane za nie nadające się do operacji bojowych.*

No, ale jak mówi stare polskie przysłowie - darowanemu koniowi nie zaglądaj 
w zęby. Mimo to, przykro było skonstatować, że mamy otrzymać okręt, który już 
w roku 1926 uznany został za nie nadający się do operacji bojowych.

Po wygodnym i bez przeszkód przejściu przez Atlantyk na HMS „Cathay”, 
byłym flagowym pasażerskim statku linii „Peninsula and Oriental” i po krótkim 
postoju w Halifaxie, gdzie konwój się rozwiązał, popłynęliśmy do portu nowojor
skiego, cumując w porcie wojennym na Brooklynie. Holownik przewiózł nas na 
rzekę Hudson do stacji zbornej marynarki po stronie Manhattanu.

Przy sąsiedniej ostrodze tkwił potężny kadłub nieszczęśliwego francuskiego 
pasażera „Normandie”, na którym odbywał się jakiś remont. Stamtąd, specjalnymi 
autobusami wyruszyliśmy w lądową podróż do New London. W drodze zdarzył się 
drobny pozornie wypadek, który jednak dla mnie osobiści miał pewne reperkusje. 
Otóż przy jakimś ostrym zakręcie ciężka metalowa skrzynka z dubeltówką, należą
ca do jednego z oficerów brytyjskich, spadła z górnej półki i rąbnęła naszego Za
stępcę Dowódcy (por. mar. J. Anczykowskiego) w nogę. Nim dojechaliśmy do 
New London noga w kostce była poważnie opuchnięta. Następnego ranka zabrano 
go do izby chorych. Noga w kostce była złamana.

Wedle starszeństwa byłem następnym po nim oficerem, z funkcją oficera 
Broni Podwodnej. Było jeszcze dwóch młodszych oficerów prosto ze Szkoły Pod
chorążych bez żadnego doświadczenia na okrętach podwodnych, oraz oficer me
chanik. Wobec czego dowódca (kpt. mar. B. Romanowski) polecił mi pełnić obo
wiązki ZDO, nie zwalniając z funkcji oficera torpedowego. Była to dość wyczer
pująca próba. Na okrętach podwodnych byłem dopiero od ośmiu-dziewięciu mie
sięcy, w czasie których odbyłem sześć czy siedem patroli bojowych.

Początkowo przypuszczaliśmy, że w Ameryce będziemy dwa do trzech mie
sięcy. Tymczasem po dziesięciu dniach przyszły rozkazy, aby objąć okręt w prze
ciągu trzech tygodni. Dokonaliśmy tego, głównie dzięki niezwykle wydajnej po
mocy amerykańskiej załogi „S-25” pod dowództwem por. mar. Peter Angelo. Jego 
zastępcą był por. Robert I. Olsen. Stosunki między naszą załogą a marynarzami 
amerykańskimi układały się nadzwyczaj dobrze, nie tylko wskutek ich entuzja
stycznej wprost współpracy w zakresie służbowym, ale też przyjaźni okazywanej 
przez Amerykanów naszym marynarzom poza służbą. Niestety, nie mogliśmy w 
pełni wykorzystać tych objawów serdeczności a to dlatego, że okolice New En- 
gland są zamieszkałe przez znaczną ilość Amerykanów polskiego pochodzenia, 
których nieprawdopodobna wprost gościnność nie pozostawiała nam ani chwii 
czasu na kontakty towarzyskie po służbowych zajęciach. Zajęcia trwały do 5-tej po 
południu, a od 6-tej byliśmy już porywani przez taki czy inny klub, a nawet często 
przez kilka amerykańsko-polskich organizacji na przyjęcia przeciągające się nie
mal do białego dnia.

* Dane taktyczno-techniczne okrętu: wyporność: 854/1062 t, wymiary:66,8x6,3x4,6; silniki Diesla o 
mocy po 750 KM i 2 elektryczne po 600 KM; maks, prędkość 14,5/11 w, maks, zanurzenie 90 m; 
uzbrojenie: 4 wyrzutnier torpedowe kal. 33,4 mm (12 torped), armata kal. 102 mm i 2 km „Lewis” 
kal. 7,7 mm. Załoga 42 osoby. Okręt zbudowała stocznia BSC w Quincy w stanie Massachusetts w 
latach 1918-1922. (Przypis red.).
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Planowaliśmy podnieść polską banderę na „S-25” 11 litopada, w rocznicę 
Niepodległości Polski. Nowe zarządzenie z Londynu i to zmieniło . Rozkazano 
nam objąć okręt do 4 listopada. I tak się stało. Orkiestra US Coast Guard na nad
brzeżu odegrała hymny narodowe obydwu państw. Gwiaździsta bandera spłynęła z 
flagsztoka, a na jej miejsce podniesiona została biało-czerwona z orłem w koronie. 
Dowódcy wymienili uścisk dłoni, amerykańska załoga wymaszerowała w szyku z 
pokładu okrętu na molo, a na jej miejsce wmaszerowała załoga polska. Ze spe
cjalnie wzniesionej platformy młodziutka (i śliczna) córka polskiego Konsula Ge
neralnego w Nowym Jorku (Anetka Strakacz) rozbiła butelkę szampana o kiosk 
okrętu, chrzcząc go Imieniem „Jastrząb”.

Aby być sprawiedliwym muszę wymienić niektóre problemy, z jakimi spotka
liśmy się przejmując „S-25”. Dowiedzieliśmy się na przykład, że galon amerykań
ski jest różny od galona brytyjskiego. Z Polski byliśmy przyzwyczajeni do systemu 
metrycznego. Po dwóch latach wojny z baz Wielkiej Brytanii byliśmy już obeznani 
z galonami, funtami i ciśnieniem na cal kwadratowy, stopami długą i krótką tonną i 
tym podobnymi miarami. A teraz nowa łamigłówka, zamieniać amerykańskie ga
lony naznakowane na naszych zbiornikach na galony brytyjskie, ilekroć będziemy 
w Anglii pobierali ropę do diesli, czy słodką wodę. Mnie przypadłe wykreślenie 
odpowiedniej tabeli.

Poważniejsze jednak zmartwienie pojawiło się nam w trakcie zaznajamiania 
się z amerykańskimi torpedami. Okazało się bowiem, że w amerykańskich torpe
dach żyroskop - serce, czy mózg torpedy - nie znajduje się w wodoszczelnym 
przedziale torpedy. Zwróciłem się z tym natychmiast do dowódcy i razem z nim 
chodziliśmy od jednego do drugiego z amerykańskich oficerów najwyższych 
szczebli. Amerykanie twierdzili, że woda nie dostanie się do żyroskopu, gdyż u- 
mieszczony on jest w strudze wydechu silnika torpedy. Byliśmy tym bardzo zanie
pokojeni. Jak wiadomo, nawet kropla wody w tak czułym instrumencie jak żyro
skop czyni go bezużytecznym. My zaś podkreślaliśmy, że w warunkach bojowych 
torpeda, która nie może przebywać w zatopionej wyrzutni przez dłuższy czas jest 
bezwartościowa. Uszczelnienie „ogona” torpedy, przez który wychodzi wydech, 
ciężkimi smarami nie wiele pomoże. Woda się w końcu przedostanie do wnętrza 
torpedy. Problemu tego nie rozwiązywała też wymyślona przeze mnie gruba u- 
szczelka z gumy, umocowana na tylnych drzwiach wyrzutni i wciskająca się w 
„ogon” torpedy. Co gorsze, przednie drzwi wyrzutni torpedowej otwierane były 
mechanizmem ręcznym, a więc bardzo powolna procedura, nie do pomyślenia w 
wypadkach wymagających natychmiastowego użycia torped, na przykład w noc
nym spotkaniu. Nie było też mowy o zastąpieniu tych torped torpedami brytyj
skimi. Wyrzutnie na „S-25” były jakieś dwie stopy (60 cm) któtsze od torped bry
tyjskich. Ale, „Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma”.

Opuściliśmy wreszcie New London, zabierając ze sobą wspomnienia życzli
wości doznanej od Amerykanów. Szkoda tylko, że na tę toczącą się przed nami 
wojnę nie zabieraliśmy okrętu, z którego moglibyśmy być dumni.

Szliśmy najpierw do St. Johns na Nowej Fundlandii, a stamtąd kursami nieco 
na północ od ortodromy do ujścia rzeki Clyde w Szkocji. Tuż przed rzeką Clyde 
mieliśmy spotkać przejęty przez Brytyjczyków „R-3”, który choć od nas wolniej
szy, szedł najkrótszą drogą wprost po ortodromie. W istocie nigdyśmy się z nim 
nie spotkali. „R-3” wmeldował się na skały gdzieś u brzegów Północnej Irlandii 
bez kropli ropy w zbiornikach. Przez całe nasze przejście pogoda była ohydna, 
taka jaka tylko może być w listopadzie na Północnym Altantyku. Od długości geo
graficznej 25° West zanurzaliśmy się na godziny dzienne, i te okresy względnego 
spokoju pod wodą stawały się miłym odpoczynkiem od ciągłej walki z rozhuśta
nym oceanem. Oczekujący nas eskortowiec u ujścia Clyde spotkaliśmy punktual
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nie. Do wieczora czekaliśmy napróżno na były „R-3”. Wreszcie w ślad za eskor- 
towcem, poławiaczem min, ruszyliśmy w górę rzeki, cumując w końcu u burty 
okrętu - bazy HMS „Forth” w Holy Loch.

Wyrażono nam słowa uznania za punktualne spotkanie z eskortą, co było i- 
stotnie nawigacyjnym wyczynem zważywszy, że zachmurzone niemal cały czas 
naszego przejścia przez Atlantyk niebo nie dawało wielu szans na określene po
zycji z gwiazd czy słońca.

7 grudnia wieczorny dziennik BBC nadał wiadomości o japońskim ataku na 
Pearl Harbor. Nikt w mesie oficerskiej na bazie nie wiedział gdzie jest Pearl Har- 
bor! Parę następnych tygodni spędziliśmy na ćwiczeniach z niszczycielami, które 
wykrywały nas Asdykiem. Następnie skierowano nas do Blyth na wschodnim wy
brzeżu Anglii na ogólny przegląd techniczny i niezbędne remonty. Wstawiono nam 
też Asdyk czyli Sonar, chyba najstarszego typu z kopułą podsłuchową umieszczo
ną na pokładzie w swego rodzaju beczce. Na nasze żądanie zamontowano też pod 
pokładem na dziobie dodatkowy zbiornik wraz z szasem sprężonym powietrzem, 
co przyśpieszało zanurzenie.

W początkach marca wszystko było już mniej-więcej gotowe i wróciliśmy do 
Holy Loch, do HMS „Forth”. Zaczęły się teraz intensywne ćwiczenia przygoto
wania do bojowych patroli. Wywojowaliśmy bowiem zgodę na status operacyjny. 
Nikt z załogi nie miał złudzeń co do nadzwyczajnego ryzyka na jakie wystawiali
śmy się idąc do akcji bojowej w roku 1942 na okręcie budowanym ćwierć wieku 
wcześniej. Ale każdy wołał to od monotonnej i demoralizującej służby na okręcie 
ćwiczebnym. Wpływ na tego rodzaju nastroje musiał także mieć fakt, że inny pol
ski okręt podwodny „Sokół” odnosił w tym czasie znaczne sukcesy na Morzu 
Śródziemnym.

W czasie tych ćwiczeń wydarzył się nam wypadek, który później miał bardzo 
poważne konsekwencje. Idąc w zanurzeniu w.Long Loch na głębokości perysko
powej, zawadziliśmy prawym dziobowym sterem głębokości o linę kotwiczną 
beczki do cumowania. Wypadek był do uniknięcia. Niestety, młodziutki podpo
rucznik przy peryskopie nie zdawał sobie sprawy z niebezpieczeństwa zbyt bli
skiego mijania beczki. Rezultatem było poważne uszkodzenie steru. Zębaty seg
ment na którym ster się obraca został połamany. Na bazie dorobiono nowy seg
ment i przyspawano do reszty mechanizmu. Ćwiczenia nasze szły dalej. Przeszli
śmy próby bomb głębinowych, strzelaliśmy torpedy na strzelnicy w Loch Long, 
oddzielonym wąskim pasmem lądu od osławionego Loch Lommond. Odbyliśmy 
także próby hałasu, zyskując wątpliwej wartości tytuł najbardziej hałaśliwego o- 
krętu podwodnego jaki tam próbowano.

Ta ostatnia wiadomość była specjalnie przykra, ponieważ Niemcy używali 
bardzo czułych hydrofonów do podwodnego podsłuchu.

W połowie kwietnia uznano nas w końcu gotowymi do pierwszego bojowego 
patrolu. Kazano nam udać się do Lerwick na Wyspach Szetlandzkich, uzupełnić 
tam poliwo, słodką wodę i wyjść do sektora patrolowego u wybrzeży Norwegii na 
szerokości geograficznej około 65° North. Zadaniem naszym było atakownie nie
mieckich jednostek łamiących blokadę, nieprzyjacielskie jednostki podwodne czy 
też okręty mogące być zagrożeniem dla idących do Murmańska alianckich konwo
jów.

Wiosna tego roku 1942 była okresem wielkiej aktywności na tym złej sławy 
szlaku, do jedynego dostępnego sowieckiego portu na zachodzie.

Z początku wydawało się, że będzie to jeszcze jeden rutynowy patrol na Mo
rzu Północnym, mało urozmaicony ze względu na niewielki ruch nieprzyjacielskiej 
żeglugi w tych stronach. Przez pierwsze dwa dni pogoda była wyjątkowo piękna, 
spokojne morze i czyste niebo. Dowódca polecił mi zrobić szkice norweskich wy
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brzeży z możliwie najdokładniejszą identyfikacją charakterystycznych punktów. 
Miało to być naszym wkładem do ułatwienia nawigacji przybrzeżnej w okresie 
wojny, gdy wszelkie światła były wygaszone a inne oznakowania usunięte. Od 
samego początku patrolu gnębiła nas mała pojemność naszych baterii. Na tej sze
rokości geograficznej w drugiej połowie kwietnia dni są bardzo długie. W istocie 
nocy w ogóle nie ma. Czternaście godzin w zanurzeniu to, było maksimum na jakie 
pozwalały nam baterie. Ładowanie ich na powierzchni, w pełnym świetle dzien
nym przy wielkiej aktywności Luftwaffe, polującej na alianckie konwoje z norwe
skich baz trudno zaliczać do przyjemności. Jednego wieczoru zanurzając się alar
mowo przed nadlatującym samolotem stery dziobowe zacięły się na maksymalnym 
nachyleniu. Polecieliśmy w dół poza oznakowania na manometrach głębokości. 
Ani mechanizm zasilany, ani ręczny nie były w stanie odblokować sterów. Wresz
cie dowódca kazał szasować balasty. Wyskoczyliśmy na powierzchnię jak korek z 
butelki szampana. Samolot nieprzyjacielski widocznie nas w ogóle nie zobaczył i 
dawno odleciał. Po ciężkich zmaganiach naszym mechanikom udało się zacięcie 
sterów usunąć. Przyczyną awarii był najprawdopodobniej zbyt pośpieszny manewr 
sternika dziobowego. Stery dziobowe rozkładają się w pozycji maksymalnej na 
zanurzenie i nie powinno się nimi manewrować póki się całkowicie nie rozłożą. W 
gorączce alarmowego zanurzenia przed samolotem, marynarz doskakujący do ob
sługi sterów zapomniał widocznie o swoim wielomiesięcznym szkoleniu.

Następnego dnia pogoda zaczęła się gwałtownie psuć. Pod wieczór dął już 
niemal sztorm. Nad ranem, gdy szykowaliśmy się do zanurzenia na dzień, silna 
fala uderzyła w nasze rozłożone już stery dziobowe uszkadzając prawo-burtowy, 
ten sam, który by złamany kilka tygodni wcześniej na ćwiczeniach w Loch Long. 
Lewoburtowy ster nadal działał, ale przy przetrąconym prawym płacie sterowym, 
podatnym na złośliwości morza, utrzymanie głębokości peryskopowej stało się 
niezwykle uciążliwe, zwłaszcza przy sztormowym stanie morza.

Tego samego popołudnia otrzymaliśmy przez radio rozkaz przesunięcia na
szego sektora patrolowania o blisko 200 mil na północ. Dowódca wezwał Zastępcę 
i mne na krótką naradę - czy zostać na patrolu, czy też ze względu na uszkodzenia 
sterów dziobowych, wrócić do bazy. Zapadła decyzja pozostania na patrolu. U- 
znaliśmy, że znajdziemy sposoby aby wykonywać normalne zadania patrolowe, 
mimo uszkodzonego steru. Oczywiście nie zameldowaliśmy o naszych uszkodze
niach do bazy, przestrzegając absolutną ciszę radiową.

Skierowaliśmy się na północ. Po paru godzinach nowy sygnał radiowy. Nasz 
nowy sektor patrolowania ma być jeszcze bardziej wysunięty na północ. Mamy za 
zadanie atakować niemieckie krążowniki lub nawet pancernik „Tirpitz”, gdyby one 
wyszły przez nasz sektor dla uderzenia na idący do Murmańska aliancki konwój 
PQ-15. Zabrało nam około 60-ciu godzin dojścia do sektora, na Wschód od Cape 
Nord, szerokość geograficzna 72° N. Wkrótce po dojściu w nowy rejon, ZDO 
pełniący peryskopową wachtę zauważył przejaśnienia między chmurami. Dowódca 
zdecydował wynurzyć się na krótko, by wziąć obserwacje słońca. Ja poszedłem do 
peryskopu. ZDO kontrolę zanurzania, a dowódca z sekstansem wdrapał się do 
kiosku. Nagle na naszym prawym trawersie zobaczyłem wynurzający się okręt 
podwodny. Nie było wątpliwości, był to niemiecki U-Boot, nie dalej jak dwa ty
siące jardów od nas. Niemiec też widocznie chciał zweryfikować swą pozycję z 
obserwacji nieba, podobnie jak my. Nakazałem „ster prawo na burt”, „trzymać 
peryskopową głębokość” i „zatopić aparaty torpedowe”. Dowódca zeskoczył od 
centrali, odepchnął mnie od peryskopu, ja zaś poszedłem do kalkulatora torpedo
wego wypracować elementy strzału. Wchodziliśmy na idealną pozycję do strzału. 
U-Boot zastopował. Ale dziobowe klapy aparatów torpedowych nie były jeszcze w 
pełni otwarte. Jak wspominałem, klapy te otwierane były mechanizmem ręcznym,
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co zabierało około 3 minut. Zanim byliśmy gotowi do strzału, Niemiec zanurzył się 
nie wiedząc jakiego losu uniknął. Nasz Asdyk, działający znakomicie w porcie, nie 
mógł złapać szumu śrób U-Boot’a, zresztą nasz Asdyk mógł tylko słuchać. Nie był 
w stanie „pingować”. Nie było, oczywiście sensu strzelać na ślepo i na głucho. 
Byliśmy paskudnie zawiedzeni. Dowódca nie rzekł słowa. Zamknął się w swojej 
kabinie. W dzienniku zdarzeń zapisałem: „1-go maja 1942. godz. 13.45 zauważony 
nieprzyjacielski okręt podwodny na powierzchni. Alarm bojowy. Godz. 13.50 - 
atak poniechany, aparaty torpedowe nie gotowe. Nieprzyjaciel zanurzył się”.

Następnego ranka miałem wachtę peryskopową od 08.00 do 12.00. Koło 
dziesiątej dały się słyszeć dalekie grzmoty podwodnych wybuchów. Szef torpedo
wy, który pełnił ze mną wachtę w centrali mruknął ponuro, że bomby głębinowe 
od rana to zła prognoza na cały dzień. Ofuknąłem go, żeby nie straszył.

Wszyscy byliśmy podenerwowani z powodu nieudanego ataku, z powodu 
przeciekajcych peryskopów, do których podchodziło się w deszczowym kapturze, 
z powodu złamanego steru głębokości, źle działającego Asdyku i szeregu innych 
usterek i uszkodzeń, które nas trapiły od początku tego patrolu.

Około południa fala była już tak duża, że trzymanie okrętu na peryskopowej 
głębokości stało się niemożliwe. Albo morze wyrzucało nas zupełnie na po
wierzchnię, albo spadaliśmy głębiej niż sięgał peryskop. Dowódca zarządził trzy
manie większej głębokości i wychodzenie na peryskop co pół godziny.

Zdałem wachtę o dwunastej i położyłem się do koi, aby się trochę przespać. 
Pod wieczór obudził mnie nadzwyczajny ruch w centrali. Wyskoczyłem z koi i 
wbiegłem właśnie do centrali, gdy potężny wybuch wstrząsnął okrętem. Dowódca 
stojący przy peryskopie, podniósł w górę palec i rzekł spokojnym głosem: - „To 
nic, to tylko pierwsza bomba głębionowa”.

Ta pierwsza bomba nie narobiła wiele szkód. Trochę szkła z rozbitych żaró
wek i kupa kurzu. Szybko dowiedziałem się o sytuacji. Pogoda na górze coraz 
gorsza. Wiatr sztormowy, silna fala i zamieć śnieżna. Przed kwadransem Asdyk 
zameldował śruby z lewej burty. Po wyjściu na peryskop dało się zobaczyć mgliste 
sylwetki okrętów. Najbliższy okręt wydawał się być idącym wprost na nas nisz
czycielem. Z niego padła ta pierwsza bomba. Wychodząc znów na peryskop do
wódca natychmiast zidentyfikował go jako eks-amerykański stary czterokominowy 
niszczyciel. Był jednak jeszcze jeden okręt idący z kolei na nas pełną szybkością. 
Dowódca rozkazał zejść gwałtownie na 70 stóp. Dostaliśmy pięć bomb głębino
wych. Strzaskały się główne manometry zanurzenia w centrali, pogasło wiele 
rozbitych świateł i meldowano różne uszkodzenia z przedziału maszynowego. 
Dowódca kazał mi iść do przedziału torpedowego i przez działający jeszcze tele
fon podawać zanurzenie z małych manometrów zamocowanych na aparatach tor
pedowych. Równocześnie pilnowałem Asdyku, który tam się mieścił i meldowa
łem do centrali ruchy atakujących okrętów. Słyszałem jak dowódca polecił odpalić 
dymną świecę rozpoznawczą. Wiedzieliśmy, że atakują nas okręty Sprzymierzo
nych. Przez blisko godzinę dostaliśmy cztery serie bomb - po pięć każda. Patrząc 
w kierunku rufy poprzez grodzie, zobaczyłem strumień wody wdzierający się do 
maszynowni. Strzelaliśmy rozpoznawcze świece wyraźnie bez widocznego skutku. 
Nasz Asdyk niespodziewanie działał bez zarzutu. Każdy ruch atakujących okrętów 
był przekazywany do dowódcy i mógł on decydować o podejmowaniu uników. 
Cały czas usiłował tak manewrować, aby znaleźć dogodny moment do wynurzenia 
bez obawy o staranowanie. Nasz okręt był już w opłakanym stanie. Były przecieki 
w rurach sprężonego powietrza, w maszynowni wdzierała się woda, lewy motor 
elektryczny był rozbity. Byli też ranni wśród załogi. Kilku ludzi doznało obrażeń 
od spadających różnych przedmiotów, zrywanych przez wstrząsy od wybuchów 
bomb.
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Samo bombardowanie było wyjątkowo celne, atakujące okręty nadchodziły na 
nas z precyzją. Po czwartej serii usłyszeliśmy wreszcie syk szasu do głównych 
balastów. Ostre ukłucie w uszach oznajmiło, że otwarty został właz z kiosku na 
pomost. Niemal równocześnie ktoś krzyknął: „Wybuch w bateriach”. Spojrzałem 
w kierunku rufy. Bateria dziobowa była w następnym pomieszczeniu między po
mieszczeniem torpedowym a centralą. Zauważyłem jak pokład nad baterią pod- 
fruwał jakby w górę. Pomyślałem, że to jednak nie wybuch. W pomieszczeniu 
baterii musiało się nazbierać dużo gazu. Pokład nad baterią składał się z desek 
pokrytych plandeką, podtrzymywaną metalowymi prętami. Nagłe zmniejszenie 
ciśnienia w okręcie przez otwarcie włazu spowodowało zafalowanie plandeki. 
Biegnąc w stronę centrali złapałem podoficera elektrykarza i zajrzeliśmy przez 
studzienkę do baterii. Wybuchu nie było, ale baterie otoczone były gęstym żółtym 
dymem. Woda morska musiała dostać się do wnętrza i zetknąć z kwasem. Dużo 
więcej dymu wydobywało się z baterii rufowej. W centrali grupka ludzi tłoczyła 
się przy drabince do kiosku. Zatrzymałem ich ostrym rozkazem. Przez otwarty 
właz dochodziło szczekanie karabinów maszynowych. To nie myśmy strzelali. 
Wiedziałem, że dowódca musi być na pomoście. Ktoś mi powiedział, że Zastępca, 
Oficer Nawigacyjny i brytyjski oficer łącznikowy, a także kilku innych ludzi po
szło za nim na pomost.

Próbowałem nawiązać łączność z pomostem przez tubę głosową, ale widocz
nie zapomniano tam otworzyć zawór. Rozpaczliwy głos wołał o podanie na pomost 
bandery. Inny głos stwierdzał, że bandera już jest. Pytam, „Co do cholery się tam 
dzieje? Ktoś, kogo rozpoznałem jako jednego z telegrafistów, mówi mi, że pomost 
jest pełny rannych i zabitych. Pytam o dowódcę. „Dowódca ciężko ranny, ale 
przytomny i na stanowisku”. „Wszyscy inni oficerowie ranni. Nawigator chyba 
umierający. Przestali jednak strzelać”. „Idę na górę” - mówię. Złapałem jednego z 
motorzystów i każę mu pilnować tabeli szasu. „Szasuj balasty co pewien czas, bo 
okręt chyba tonie!”

W kiosku natknąłem się na marynarzy, z których jeden miał chyba pół twarzy 
urwanej i zmiażdżony łokieć. Zaniosłem go na dół i kazałem któremuś z podofice
rów spróbować go opatrzyć. Ktoś podał mi gruby płaszcz. „Tam potwornie zimno, 
panie poruczniku”. Wyłażąc przez właz z kiosku na pomost zachlapałem się prze
lewającą się przez właz krwią. Pomost wyglądał zdecydowanie źle. Wypełniony 
był blisko tuzinem ludzi stojących lub leżących i patrzących ze zgrozą na swoje 
rany, inni zwinięci w groteskowej pozycji - trupy. Dowódca siedział na podstawie 
peryskopów, trzymając w rękach rozpostartą polską banderę. „Musieli nareszcie 
rozpoznać naszą banderę” - powiedział. Potem spojrzał na mnie i spytał niespo
kojnie: - „Jesteś ranny?”. Mówię, że nie. „Ale cała twoja twarz i broda umazane są 
we krwi”. Musiałem rzeczywiście ślicznie wyglądać. Nosiłem wtedy rudawą brodę 
i krew cieknąca z włazu, gdy wchodziłem na pomost potworzyła sople na włosach. 
Tak musieli wyglądać starożytni barbarzyńcy, łupiący Rzym.

Dowódca miał szereg postrzałów w obie nogi. ZDO miał wielką wyrwaną 
ranę na łydce od wybuchu pocisku. Nawigator pluł krwią - postrzał w płuca. Bry
tyjski oficer łącznikowy, dziewiętnastoletni młodzik - też był w kiepskim stanie. 
Łącznikowi radiotelegrafista i sygnalista - zabici. Wśród innych zabitych był także 
szef torpedystów, ten sam, który dziś rano krakał, że bomby rano to zły znak. Sia
dłem koło dowódcy. Po obu naszych stronach w odległości 250-300 metrów stały, 
kiwając się na dużej fali dwa okręty wojenne - czterokominowy niszczyciel pod 
norweską banderą i brytyjski poławiacz min floty. Trudno było zrozumieć, dlacze
go ich ogień z tak bliskiej odległości nie wyrządził u nas większych szkód. Zwróci
łem się w stronę brytyjskiego okrętu i zacząłem machać rękami na znak, że chcę 
nadać sygnał semaforem. Mrygnęli światełkiem migacza na znak, że mnie czytają.
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Powoli nadałem sygnał, wzywając pomocy dla rannych. Chwilę później z minow- 
ca spuszczono łódź. Zeskoczyłem z peryskopów na pomost. ZDO mocno krwawił z 
rany na łydce. Urwałem w rękach kabel elektryczny z roztrzaskanej lampy sygna- 
łowiej Aldisa i zawiązałem mu zacisk nad kolanem. (Próbowałem później roze
rwać w rękach podobnej grubości kabel - nigdy to mi się nie udało). Klucze od 
okrętowej apteczki były w moim posiadaniu. Zszedłem do wnętrza okrętu po gazę 
i zastrzyki z morfiny. Dwóch podoficerów dołączyło do mnie w charakterze lekar
skich pomocników. Na okręcie nie było sanitariusza. We trzech opatrzyliśmy ran
nych tak jak umieliśmy. Zastrzyknąłem morfinę każdemu, a bosman okrętowy dał 
każdemu z rannych kubek rumu, za wyjątkiem tych którzy mieli rany brzucha. Ci 
zmarli później na pokładzie norweskiego niszczyciela. Łódź okrętowa z brytyj
skiego poławiacza min podchodziła do naszej burty. Nie było to łatwe. Pozbawio
ny napędu i sterowania okręt nasz zataczał się na fali jak pijany. Pokład był już 
pod wodą, a kiosk nie dawał żadnej osłony dobijającej łodzi. Wreszcie udało się 
im przyczepić do tańczącej jak oszalała platformy działa. Brytyjski oficer w łodzi 
powiedział mi, że rannych będzie najlepiej przewieść na norweski niszczyciel, na 
którym jest lekarz. Łódź z niszczyciela też właśnie dobijała. Obie łodzie zabrały 
wszystkich rannych za wyjątkiem dowódcy, który nie chciał opuścić okrętu, zanim 
się nie dowie o rozmiarze szkód. Zszedłem na dół z szefem maszyn i szefem elek- 
trykarzy aby zbadać stan okrętu.

Bateria rufowa paliła się. Woda w pomieszczeniu Diesli była już wysoko i 
stale się podnosiła. Obie prądnice były roztrzaskane, podobnie jak lewy motor 
elektryczny. Rufowe pomieszczenie mechanizmów pomocniczych zalane. Kadłub 
był wyraźnie pęknięty i skręcony. W tym stanie okręt musiał zatonąć w ciągu naj
wyżej dwóch godzin. Ciągle szasowaliśmy główne balasty, ale sprężone powietrze 
było na wyczerpaniu. Zameldowałem dowódcy ten stan rzeczy i zgodził się ze 
mną, że trzeba nakazać opuszczenie okrętu. Zawołałem resztę załogi na pokład i 
odesłałem na brytyjski okręt. Za natępnym nawrotem łodzi odesłałem na poławia
cza min HMS „Seagul” rannego dowódcę i pozostałych marynarzy.

Norweski niszczyciel „St. Albans” ruszył już dużą szybkością by dołączyć do 
konwoju. Na okręcie pozostałem tylko ja i szef sygnalistów. Pochowaliśmy w mo
rzu jednego z zabitych, wsadzając go w marynarski worek i wkładając 4-calowy 
pocisk artyleryjski. Zszedłem raz jeszcze do wnętrza okrętu. Kaszląc w gryzącym 
dymie z palącej się baterii po omacku doszedłem do kabiny dowódcy aby zabrać 
książki i kody sygnałowe. Dobrze znałem kombinacje do kasy pancernej, ale za
brało mi sporo czasu zanim udało mi się ją otworzyć. Skonstatowałem wtedy, że 
mi się ręce trzęsą. Wreszcie załadowałem książki kodowe i szyfrowe do płóciennej 
torby, do drugiej wsadziłem sześć służbowych rewolwerów, zawlokłem to do cen
trali i po drabince na pomost.

Szef sygnalistów i ja, ostatni dwaj na „Jastrzębiu” staliśmy na platformie 
działa, trzymając się kurczowo lufy. Lodowata woda zalewała nas co chwila aż po 
pachy. Okręt osiadał coraz głębiej w morzu. Gdy łódź z HMS „Seagull” dobiła do 
nas, musieliśmy się wspiąć do połowy wysokości kiosku aby się z nią zrównać. 
Chciałem zejść do centrali, by otworzyć odwietrzniki balastów i w ten sposób 
przyśpieszyć zatopienie okrętu, ale brytyjski oficer w łodzi powiedział, że nie bę
dzie na mnie czekał. Nie pomogły moje perswazje. Nie miałem innego wyjścia, jak 
wejść do łodzi. Na pokładzie brytyjskiego okrętu spotkał mnie porucznik rezerwy 
Royal Nawy i przedstawił się jako Zastępca Dowódcy. Zabrał mnie na pomost, aby 
spotkać dowódcę. „Przykro mi - powiedział ściskając dłoń - że nie mogliście do
kończyć swego patrolu”. Zwróciłem mu uwagę, że „Jastrząb” może nie zatonąć 
przed upływem godziny. Rozkazał więc otworzyć ogień z 4-calowego działa do 
właściwie już wraku, opuszczonego przez załogę, który jeszcze dwie godziny temu
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był moim okrętem i jedynym rodzajem domu, jaki znałem w latach wojny. Trafio
no go dwunastym chyba strzałem.

Płomień buchnął przez otwarty właz kiosku. Po kilku chwilach ORP 
„Jastrząb” eks USS/M „S-25” podniósł w górę dziób w pożegnalnym salucie i 
ześliznął się z sykiem i bulgotem w głębię spienionego i lodowatego arktycznego 
morza.

Idąc dużą szybkością dogoniliśmy konwój po jakichś sześciu godzinach. Od 
dowódcy HMS „Seagull” dowiedziałem się, że konwój ani jego eskorta nic nie 
wiedzieli, iż własne okręty podwodne były przesunięte tak daleko na północ. 
Konwój natknął się na gęstą krę lodową na trasie wiodącej na północ od Wyspy 
Niedźwiedziej i zwrócił się w kierunku południowym, idąc przez 24 godziny kur
sem 180°. Z Dowództwa Morskiego na Islandii nie nadesłano im żadnego sygnału 
o nowych wysuniętych na północ sektorach własnych okrętów podwodnych. Ich 
Asdyk wykrył nas na maksymalnym zasięgu. Przez cały czas mieli idealne echo. 
Nasze rozpoznawcze świece dymne wzięli za fosforową pławę, doczepianą zwykle 
do pierwszej odpalonej bomby głębinowej. Nawet gdy „Jastrząb” się wynurzył 
byli przekonani, że mają do czynienia z niemieckim okrętem podwodnym. Błyski 
naszego sygnalizowania lampą Aldisa wzięli w półmroku burzy śniegowej za wy- 
błyski z karabinu maszynowego. Dopiero polska bandera trzymana w rozpostar
tych rękach naszego dowódcy została rozpoznana przez jednego oficera i nakazano 
zaprzestanie ognia.

Po czterech dniach, zaznaczonych częstymi i silnymi nalotami niemieckich 
bombowców torpedowych, powodujących poważne straty wśród statków konwoju, 
dotarliśmy do Murmańska. Rannych zabrano do sowieckiego szpitala, a reszta 
załogi pod moim dowództwem umieszczona została w bazie wojskowej w Wajen- 
ga, gdzie przebywaliśmy miesiąc wraz z rozbitkami z brytyjskiego krążownika 
HMS „Edinbourgh”. W początkach czerwca wraz z resztkami konwoju PO-13 
przyszedł polski niszczyciel ORP „Garland”. „Garland” miał poważne straty wśród 
załogi pokładowej i różne uszkodzenia od ataków niemieckich bombowców. Zgi
nęło ponad dwudziestu podoficerów i marynarzy, a ponad trzydzestu oficerów, 
podoficerów i marynarzy było rannych.

Dowódca „Garlanda” kmdr por. H. Eibel z radością więc powitał mnie i mo
ich trzydziestu kilku rozbitków z „Jastrzębia”, jako uzupełnienie jego załogi. My 
zaś z większą jeszcze chyba radością znów znaleźliśmy się na pokładzie polskiego 
okrętu wojennego. Dla nas Polaków towarzystwo Sowieciaży nie było specjalnie 
miłe.

Po powrocie do Wielkiej Brytanii Admiralicja Brytyjska powołała specjalną 
komisję dochodzenia w sprawie straty ORP „Jastrząb”. Wśród członków komisji 
byli Attache Morscy polski i norweski. Przesłuchiwani zaś byli dowódca 
„Jastrzębia” kpt. mar. B. Romanowski i ja, jako ostatni oficer dowodzący tonącym 
okrętem, oraz dowódca norweskiego niszczyciela „St. Albans”, który nas zatopił. 
Nie było dowódcy ani żadnego z oficerów HMS „Seagull”. Zginęli wraz ze swym 
okrętem w drodze powrotnej z Murmińska. Komisja uznała, że dowódca i ofice
rowie „Jastrzębia” nie ponoszą winy za stratę okrętu. Były wyraźne wątpliwości 
poważnego błędu nawigacji, ale uznali, że w istniejących wówczas warunkach 
błąd taki był trudny do uniknięcia. Dowódca norweski otrzymał naganę za niezna
jomość sygnałów rozpoznawczych własnych okrętów podwodnych i niezbyt pew
ną kontrolę nad prowadzeniem ognia przez artylerię swego okrętu. Dostała się też 
nagna Dowództwu Morskiemu na Islandii za to, że nie powiadomiło konwoju o 
przesunięciu daleko na północ sektorów własnych okrętów podwodnych.

Dowódca „Jastrzębia” i ja, a także prawie wszyscy rozbitkowie z tego okrętu 
przeszliśmy na nowy okręt podwodny brytyjskiej klasy „Ursula” i z nim jako ORP 
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„Dzik” odbyliśmy znaczoną dużymi sukcesami kampanię na Morzu Śródziemnym, 
bazując na Malce i w Bejrucie. Wraz z siostrzanym ORP „Sokół” zyskaliśmy od 
brytyjczyków przezwisko „straszliwepolskie bliźniaki”.

Ale to już inna historia ...
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Kmdr w st. spocz. prof. dr hab. Jerzy PRZYBYLSKI

OH „ŻURAW” - OKOLICZNOŚCI UPROWADZENIA 
I JEGO NASTĘPSTWA 

(dokumenty)

W sierpniu 1994 roku upłynęły 43 lata od daty mało znanego w szerokich 
kręgach czytelników, a jedynego jak dotychczas we współczesnej historii Polskiej 
Marynarki Wojennej - buntu załogi okrętu.1

Przebieg tego zdarzenia, mającego miejsce 1 sierpnia 1951 roku, a dotyczące
go załogi okrętu hydrograficznego OH „Żuraw” był opisywany na łamach Przeglą
du Morskiego przez nieżyjącego już dziś komandora Juliana Czerwińskiego, a 
także przez autora niniejszego artykułu w 1989 roku.2

Obecnie, w oparciu o uzyskane dodatkowe - ale bardzo istotne - zdaniem auto
ra, materiały źródłowe dotyczące tego zdarzenia, chcę przedstawić czytelnikom w 
miarę pełny obraz jego przebiegu i następstw.

Fakt, że w poprzednim artykule w oparciu o dostępne wówczas materiały ar
chiwalne, autor przedstawił dosyć szczegółowo przebieg zdarzenia, to obecnie 
uważa się za zwolnionego od ponownego ich opisywania. W to miejsce zasadnicza 
uwaga zostanie zwrócona na prezentację uzyskanych dokumentów źródłowych, w 
których znajduje się również opis tego zdarzenia.

Ograniczę się więc jedynie do krótkiego wprowadzenia czytelników w meri
tum tego wydarzenia.

W połowie lipca 1951 roku, w związku ze zbliżającym się procesem genera
łów: Stanisława Tatara, Stefana Mossora i Jerzego Kirchmayera, naczelne władze 
wojskowe (w obawie przed rozruchami w wojsku) podjęły znaczne środki ostroż
ności. W ramach tych środków przeprowadzono w wojsku wielką akcję propagan
dową wymierzoną przeciwko oskarżonym, a ponadto wprowadzono ograniczenia 
w samodzielnych lotach samolotów wojskowych, a także w wykonywaniu zadań 
na morzu przez pojedyncze okręty.

W tych to uwarunkowaniach, 1 sierpnia 1951 roku został wezwany do Gdyni 
wykonujący samodzielnie zadania hydrograficzne w rejonie Kołobrzegu - OH 
„Żuraw” - na którym znajdowało się 31 członków załogi i 3-osobowa grupa po
miarowa z Szefostwa Hydrografii Marynarki Wojennej.

1 19 czerwca 1940 r. w Plyomuth miała miejsce próba buntu załogi MS „Batory”, który wówczas podlegał Kie
rownictwu Marynarki Wojennej, Stanisław A. Kuty: Bunt załogi, Nasze Sygnały, nr 166, Londyn 1990, s. 74- 
76.

2 Julian Czerwiński: ORP „Żuraw - uprowadzenie czy ... prowokacja, Przegląd Morski, z. 5, Gdynia 1989, s. 32- 
41. Jerzyfrzybylski: Czy na pewno prowokacja? - jeszcze raz w sprawie OH „Żuraw”, Przegląd Morski, z. 10, 
Gdynia 1989, s. 69-79.
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W trakcie przejścia do Gdyni, około godziny 18, okręt został opanowany, przy 
użyciu broni strzeleckiej, początkowo przez 6-osobową, a następnie 16-osobową 
grupę podoficerów i marynarzy służby zasadniczej oraz uprowadzony przez nich 
do szwedzkiego portu Ystad. Grupie tej przewodniczył st. mar. Henryk Barańczak. 
W Ystad pozostało 11 marynarzy i 1 podoficer służby zasadniczej, a reszta załogi 
powróciła w dniu 3 sierpnia 1951 roku o godz. 10.40 do Gdyni.

Po powrocie do Gdyni, załoga okrętu została poddana szerokiej działalności 
wyjaśniającej, prowadzonej początkowo przez trzech oficerów przedstawicieli: 
Głównego Zarzadu Politycznego, Głównego Zarządu Informacji i Prokuratury 
Wojska Polskiego. Na wniosek tych oficerów, zatwierdzony przez szefa Sztabu 
Generalnego WP gen. broni Władysława Korczyca i ministra Obrony Narodowej 
marszałka Konstantego Rokossowskiego - prokurator Marynarki Wojennej aresz
tował większość uczestników zdarzenia, a następnie przedstwił ich sprawę do roz
patrzenia Sądowi Marynarki Wojennej. 1 września 1951 roku, odbyła się rozprawa 
przeciwko wytypowanym przez prokuratora MW trzem oficerom, uczestnikom 
zdarzenia, a 3 i 4 września rozprawa przeciwko 22 podoficerom i marynarzom, w 
tej liczbie 12 (pozostałym w Szwecji) oskarżonym zaocznie.

W sierpniu 1951 roku w Marynarce Wojennej na rozkaz ministra Obrony Na
rodowej pracowały specjalne komisje: Departamentu Personalnego MON, Głów
nego Zarządu Politycznego WP, Sztabu Generalnego, Głównego Zarzadu Infor
macji i Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Na podstawie wniosków przedstawio
nych przez te komisje, dokonano w Marynarce Wojennej znacznych zmian kadro
wych. Wielu oficerów, podoficerów i marynarzy aresztowano, albo przeniesiono 
do rezerwy lub do innych rodzajów wojsk. W całym wojsku przeprowadzoo kolej
ną szeroką akcję propagandową, tym razem potępiającą dezerterów z OH „Żuraw”, 
a także wszystkich uczestników tego zdarzena.3

W celu poszerzenia wiedzy czytelników o zaistaniałym zdarzeniu, a także 
wyrobieniu sobie o nim własnej opinii, posłużę się niepublikowanymi dotychczas 
wyjątkami z dokumentów wykonanych przed i po jego zaistnieniu - w lipcu, 
sierpniu i wrześniu 1951 roku. Dokumenty te były wykonane w formie meldunków 
lub sprawozdań dla ówczesnego Prezydenta - Przewodniczącego KC PZPR - Bo
lesława Bieruta, a także dla ministra Obrony Narodowej marsz. Konstantego Ro- 
kosowkiego i szefa Głównego Zarządu Informacji WP płk. Dymitra Wozniesiń- 
skiego.

Mając na względzie ramy tego opracowania, tylko część dokumentów dotych
czas nie wykorzystywanych przez historyków zostanie przedstawiona w całości. 
Pozostałe dokumenty już częściowo znane, lub zbyt obszerne zostaną przedsta
wione w znacznym skrócie. Dążąc do możliwie wiernego oddania słownictwa4 
obowiązującego w tamych latach w dokumentach wojskowych, ingerencję styli
styczną ograniczono do niezbędnego minimum. Podkreślić przy tym należy, że 
oficerowie Okręgowego Zarządu Informacji nr 8 w Gdyni, interesowali się załogą 
OH „Żuraw” oraz personelem Szefostwa Hydrografii MW, znacznie wcześniej niż 
miało miejsce zdarzenie z dnia 1 sierpnia 1951 roku. Świadczą o tym obydwa za
mieszczone poniżej w całości dokumenty, które przybliżą czytelnikom metody 
pracy tej instytucji a także formy sporządzanych sprawozdań.

3 Szerzej te działania przedstawiono we wspomnianym już artykule: Czy na pewno prowokacja..., Przegląd Mor
ski, z. 10, Gdynia 1989, s. 74-79.

4 Słownictwo to zawierało wiele rusycyzmów, co wynikało ze składu ówczesnej kadry wojskowej (znaczny pro
cent Rosjan na stanowiskach kierowniczych).
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Dokument nr 1

Do użytku służbowego

INFORMACJA
o stanie moralno-politycznym na O.R.P. „Żuraw”

Nawiązując do stanu moralno-politycznego na O.R.P. „Żuraw” należy pod
kreślić, że w ostatnich miesiącach uległ on znacznemu pogorszeniu. Źródłem obni
żenia się stanu moralno-politycznego jest przede wszystkim nastrój demobiliza- 
cyjny załogi.

Wśród marynarzy krąży wersja, że do rezerwy* 6 będą zwalniani ci, którzy naj
gorzej wywiązują się z obowiązków służbowych, dla tego też notuje się liczne 
wypadki pijaństwa wśród marynarzy, którzy z przepustek powracają w stanie nie
trzeźwym. Dyscyplina wśród marynarzy jest na bardzo niskim poziomie, zdarzają 
się nawet wypadki samowolnego opuszczania stanowiska (bojowego - przyp. JP), 
bez zameldowania przełożonym. Np. w czasie podróży z Gdyni do Kołobrzegu w 
dniach 25-26 lipca br. mar. LEMPART Sylwester samowolnie opuścił służbę na 
pomoście i udał się spać, nazajutrz tłumaczył się że był chory.

Zajęcia polityczne są traktowane jako rzecz zbędna i szkodliwa. Np. mar. 
BARAŃCZAK Henryk w obecności całej załogi powiedział - „mnie zajęcia poli
tyczne są wcale nie potrzebne, wpajają komuś ciemnotę i myślą, że ktoś będzie 
wierzył”.

Do obniżenia się poziomu dyscypliny przyczynia się także dyskusja i opiesza
łe wykonywanie rozkazów przełożonych. Do tych, którzy najwięcej dyskutują i 
komentują rozkazy przełożonych należy zaliczyć mata GURBIEL Ryszarda, st. 
mar. LEŚNIAKA Jerzego, st. mar. BARAŃCZAK Henryka i st. mar. PRZYBYŁĘ 
Rudolfa.

Stan wyżywienia na okręcie jest niedostateczny, pomimo że załoga pracuje 
ciężko, norma dla ciężko pracujących nie została przyznana przez Głównego 
Kwatermistrza, dlatego też marynarze stale narzekają, że muszą pracować o gło
dzie.

Należy podkreślić, że sytuacja która istnieje na okręcie ma swoje ścisłe po
wiązanie z pochodzeniem społecznym załogi. Około 2/3 załogi to ludzie, których 
rodzice byli powiązani z sanacją, lub okupantem niemieckim. Są nawet między 
nimi synowie granatowych policjantów, podoficerów zawodowych, volksdojczów 
i innych, nic też dziwnego, że ludzie ci są negatywnie ustosunkowani do obecnej 
rzeczywistości.

Dowódca okrętu ppor. IGNATOWICZ nie interesuje się prawie życiem i wy
szkoleniem załogi, a ogranicza się jedynie do kierowania okrętem i wydawaniem 
rozkazów. Jego z-ca do spraw liniowych st. bosm. SZOLL Stanisław z dnia na 
dzień wyczekuje rozkazu o demobilizacji i tylko jest tą myślą pochłonięty. Narze
ka, że 10 miesięcy temu skończyła mu się służba zawodowa, jednak w dalszym 
ciągu jest przetrzymywany na okręcie.

ST. OFICER INFORMACJI I SEKCJI
OKRĘGOWEGO ZARZĄDU INF. Nr 8

Dnia 31.07.1951 r. (CZ Y Ż Y K - por.)

■' St. bosman SZOLL Stanisław pełnił obowiązki etatowe pomocnika dowódcy okrętu do spraw technicznych - 
czyli mechanika a ponadto zastępcy dowódcy okrętu (zdo). W 1951 r. stnowisko to posiadało nazwę: zastępca 
dowódcy okrętu do spraw liniowych.

6 Wiązało się to z przedłużaniem służby zasadniczej z dwóch do trzech lat, co marynarze przyjęli bardzo krytycz
nie.
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Dokument nr 2

Do użytku służbowego 
Okręgowy
Zarząd Informacji nr 8
nr 1551/2/51

4.08.1951 r.

Do SZEFA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI 
MON Płk. D. WOZNIESIŃSKIEGO

MELDUNEK SPECJALNY7
(o ucieczce za granicę ORP „HG-11” / ŻURAW/)

Melduję, że zgodnie z wytycznymi Waszej Dyrektywy Nr DB-236 10/51 z 
dnia 11.07.1951 r. udałem się wraz z ppłk. SARNOWSKIM dnia 18.07.1951 r. do 
Dowódcy Marynarki Wojennej Kontradmirała CZEROKOWA oraz uzgodniłem by 
między innymi:
a) wydał polecenie ograniczające do minimum ruch pojedynczych małych jedno
stek pływających w rejonie Zatoki Gdańskiej i dalej,
b) wydał polecenie D-cy Obrony Wodnego Rejonu Gł. Bazy Mar. Woj., aby od 
dnia 22.07.1951 r. aż do odwołania poszczególne jednostki Floty odbywały ćwi
czenia w zespołach i możliwie blisko Bazy.
Ponieważ ORP HG-11 podległy był Szefostwu Hydrografii, gdzie w D-twie zgru
powany jest w znacznej ilości wrogi element powiązany z organizacją konspira
cyjną w Mar. Woj. (kmdr. ZAGRODZKI, kmdr. ppor. SZCZĘSNY, kpt. GOSK, 
por. MOŻDŻER -są podejrzani o przynależność do org. konspiracyjnej w Mar. 
Woj.) - na zabezpieczenie tejże jednostki zwróciłem baczniejszą uwagę.

Dla zabzpieczenia ORP HG-11 planowano:
1) przeinstruować znajdującą się tam agenturę w ilości 2 t/inf.  (szeregowi) by 
niezwłocznie reagowała ona na próby ucieczki jednostki za granicę - nawet kosz
tem uszkodzenia niektórych mechanizmów;

8

2) przeprowadzić filtrację całej załogi ORP HG-11 z wyjątkiem D-cy i jego Z-cy, 
oraz w ramach filtracji dokonać:
a) nawiązać łączność z t/inf. „Zosia” i t/inf. „Czapajew” oraz przeinstruować ich 
jak wyżej.
b) wytypować 2 kandydatów na rezydentów  *1
c) wytypować 6 kandydatów na t/inf. z tego 4 zawerbować.

7 Wizyta pełniącego obowiązki Szefa Okręgowego Zarządu Informacji Nr 8 ppłk. Nikołaja Prystupy u dowódcy 
Marynarki Wojennej w dniu 18 lipca 1951 r. było jednym z przedsięwzięć wykonanych przez organa infor
macji przed procesem generałów: S. Tatara, S. Mossora, J. Kirchmayera. W cytowanym meldunku autor ze 
względu na wymogi ustawy o ochronie tajemnicy i dobro społeczne podaję inicjały zamiast nazwisk oficerów 
hydrografii. Jak wynika z meldunku płk. Prystupy, Okręgowy Zarząd Informacji Nr 8 już od 1950 r. prowadził 
przygotowania do tzw. „procesu odpryskowego” oficerów Marynarki Wojennej, który był jednym z wielu 
przeprowadzonym w procesie generałów.

1 t/inf. - tajny informator - to tajny współpracownik Informacji, którego zadaniem było wyszukiwanie osób infor
mujących organa informacji w jednostkach wojskowych i w ich otoczeniu. Do jego obowiązków należało poza 
tym: zapobieganie i przeciwdziałanie możliwościom dokonania zdrady Ojczyzny tzw. wrogą działalność.

’ rezydent - to sprawdzony pod względem politycznym tajny współpracownik (tajny informator) organów Infor
macji. Rezydentów wyszukiwano głównie wśród oficerów oraz podoficerów zawodowych i nadterminowych. 
Rezydent kierował pewną liczbą przekazanych mu na łączność tajnych informatorów. Pracę swoją wykonywał 
pod bezpośrednią i systematyczną kontrolą operacyjnego pracownika Informacji.
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ORP - HG-11 do dnia 21.07.1951 r. stał na redzie w pobliżu Helu wykonując prace 
pomiarowe, a w dniach 21-25.07.1951 r. dokonywał pomiarów w rejonie Jastarni i 
Nowego Portu.

Z uwagi na nieobecność Kierownika Sekcji I-ej, który znajdował się na urlo
pie wypoczynkowym i dodatkowe obowiązki jakie w związku z tym przejął obsłu
gujący ORP HG-11 por. CZYŻYK, ponieważ:
a) termin procesu Kier, dywersyjno-szpiegowskiej organizacji w WP został prze
sunięty z dnia 23.07.1951 r. na dzień 30-31.07.1951 r.
b) ORP HG-11 miał zgodnie z planem w dniu 25.07.1951 r. wyjść w rejs do Koło
brzegu -
- zdecydowałem by:
a) przewidziane w celu zabezpieczenia ORP HG-11 czynności por. CZYŻYK wy
konał udając się wraz z okrętem do Kołobrzegu.
b) przedstawić D-cy Mar. Woj. informacje na D-cę ORP HG-11 ppor. IGNATO- 
WICZA dla odwołania go ze stanowiska.

W dniu 24.07.1951 r. przedstawiłem D-cy Marynarki Wojennej informacje o 
zasadniczych materiałach posiadanych na ppor. IGNATOWICZA (załączam). Po
nieważ informacja nie była przez oficera informacji opracowana należycie - a nie 
chciałem jej przerabiać, przedstawiając ją D-cy Mar. Woj. ustnie dodałem: 
a) ażeby z uwagi na znaczne skupisko w Szefostwie Hydrografii osób powiąza
nych z organizacją konspiracyjną w Mar. Woj., którzy mogą dysponować ORP 
HG-11, zwrócić na tę jednostkę szczególną uwagę, gdyż figuranci10 11 z Szefostwa 
Hydrografii mogą usiłować wykorzystać ją w celach przestępczych.
b) zamienić D-cę HG-11 ppor. IGNATOWICZA, gdyż z uwagi na treść posiada
nych na niego materiałów, oraz przeszłości, nie jest on odpowiedni na zajmowa
nym stanowisku.

D-ca Marynarki Wojennej w odpowiedzi na zreferowaną mu sytuację, powie
dział mi, że ORP HG-11 ma on ciągle na uwadze i wie gdzie w każdej chwili znaj
duje się ta jednostka, gdyż zwraca na nią specjalną uwagę. Odnośnie zdjęcia ze 
stanowiska ppor. IGNATOWICZA konkretnej odpowiedzi nie otrzymałem.

W dniu 25.07.1951 r. obsługujący ORP HG-11 por. CZYŻYK udał się wraz z 
jednostką w rejs do Kołobrzegu. Podczas podróży wykonał on i stwierdził, że: 
a) Z uwagi na znaczne zaśmiecenie załogi okrętu wrogim elementem i słabe rozpo
znanie go, nie można wytypować i zawerbować planowanej ilości agentury ”. 
b) dyscyplina i nastroje załogi okręu są złe.
- i w związku z tym:
a) przeprowadził jedynie filtracje szeregowców i podoficerów załogi, zaznajamia
jąc się ze składem osobowym jednostki, która wobec niedawnego przyjęcia jej w 
obsługiwanie (reorganizacja) nie była przez obsługującego dostatecznie rozpozna
na.
b) przeinstruował t/inf. „Zosia” i t/inf. „Czapajew”, by w razie stwierdzenia, że 
czynione są próby w celu opanowania jednostki i uprowadzenia jej za granicę - 
niezwłocznie reagowali nawet przez uszkodzenie mechanizmów napędowych.
c) opracował informacje o dyscyplinie, nastrojach i niektórych materiałach kom
promitujących na członków załogi.

10 figurant - to osoba pozostająca w kręgu zainteresowań Informacji wchodząca w skład tzw. bazy operacyjnej tej 
instytucji. Figurantów dzielono na trzy grupy: 1. osoby znajdujące się tylko na ewidencji spisowej Informacji; 
2. osoby podlegające agenturalno-operacyjnemu sprawdzeniu; 3. osoby aktywnie rozpracowywane.

11 agentura - to sieć tajnych współpracowników Informacji. Agenturę pozyskiwano drogą werbunku, którego 
dokonywano na podstawie trzech kryteriów: I. uczuć patriotycznych; 2. lojalności; 3. posiadanych materiałów 
kompromitujących.

156



Informacje o dyscyplinie, nastrojach i materiałach kompromitujących po
szczególnych członków załogi ORP HG-11 przekazałem D-cy Marynarki Wojen
nej w dniu31.07.1951 r. (kopię załączam).

Po wykonaniu zaplanowanych czynności na ORP HG-11 por. CZYŻYK w 
dniu 28.07.1951 r. wyjechał z Kołobrzegu iwrócił do Gdyni.

W dniu 1.07.1951 r. na polecenie D-twa Marynarki Wojennej ORP HG-11, po 
wykonaniu zadania miał wrócić do Gdyni. Oficer operacyjny Sztabu Głównego 
Mar. Woj. został powiadomiony, że ORP HG-11 dnia 1-go sierpnia 1951 r. o godz. 
17.00 wyszedł z portu w Kołobrzegu udając się do Gdyni.

Z dnia 1.08.1951 r. na dzień 2.08.1951 r. służbę oficera operacyjnego Sztabu 
Głównego Marynarki Wojennej pełnili kpt. WĄSIK i kpt. BARYŁA (materiałów 
kompromitujących nie posiadamy na nich). Oficer operacyjny Sztabu Głównego 
Mar. Woj. otrzymywał co 4 godziny meldunki z ORP HG-11 w których podawano 
koordynaty miejsca pobytu, kurs oraz ważniejsze wydarzenia. Ostatni meldunek z 
ORP HG-11 oficer operacyjny Sztabu Marynarki Wojennej otrzymał dnia 
1.08.1951 r. o godz. 24.00.12

W dniu 2.08.1951 r. oficer operacyjny o godz. 8.00 zameldował Szefowi Szta
bu w /z kmdr. por. RYCHEL Adamowi, że łączność z ORP HG-11 stracono o godz. 
24.00 i dotychczas nie ma danych o jego miejscu pobytu.

Ponieważ dyscyplina w przedmiocie utrzymywania stałej łączności radiowej z 
okrętem znajdującym się w morzu w dotychczasowej praktyce była wielokrotnie i 
nawet w poważnym stopniu naruszona (np. był wypadek gdy ORP „ZMP-owiec” 
nie nawiązał łączności przez 36 godzin) brak łączności z ORP HG-11 zlekceważo
no, tym bardziej, że PO Szef Łączności Mar. Woj. oświadczył, że na ORP HG-11 
była wmontowana słaba radiostacja, która mogła zepsuć się.

ORP HG-11 miał przybyć do Gdyni dnia 2.08.1951 r. około godziny 11-13.00
Gdy do godz. 11.00 nie otrzymano żadnych sygnałów z punktów obserwacyj

nych - oficer operacyjny rozpoczął nawiązywać łączność z poszczególnymi punk
tami obserwacyjno-meldunkowymi, polecał obserwować morze i pytał czy nie 
dostrzeżono HG-11.

Po godzinie 12.00 porozumiałem się telefonicznie z Z-cą D-cy Marynarki 
Wojennej Kontradmirałem SZYLINGOWSKIM i poinformowałem go, że HG-11 
dotychczas nie wrócił, oraz z uwagi na osobę D-cy ppor. IGNATOWICZA nie
obecność jednostki jest zjawiskiem niepokojącym. Prosiłem o wszczęcie poszuki
wań. Kontradmirał SZYLINGOWSKI odpowiedział mi, że jeszcze trochę trzeba 
poczekać, gdyż może o HG-11 otrzymamy jakieś wiadomości.

Po tym, stwierdziwszy, że dowódca Marynarki Wojennej jest w Juracie wysła
łem do niego (godz. 12.30) szefa Wydz. Inform. D-twa OWR Gł. Bazy Mar. Woj. 
kpt. GAJDZIKA, któremu poleciłem aby zameldował D-cy Mar. Woj., że ORP 
HG-11 w planowym czasie nie przybył, brak o nim jakichkolwiek wiadomości, w 
związku z czym uważam za konieczne wszczęcie poszukiwań.

W związku z powyższym D-ca Marynarki Wojennej powrócił z Juraty do 
Gdyni oraz zorientował mnie, że zamierza do poszukiwań HG-11 wysłać samoloty.

O godz. 15.00 nadałem do Gł. Zarządu Informacji MON - telefonogram przez 
„W.cz” o braku wiadomości o HG-11 i wszczęciu poszukiwań.

Samoloty wróciły z patrolu i zameldowały, że na wyznaczonej im trasie ORP 
HG-11 nie spotkały.

12 Byl to nieścisły zapis, ponieważ ostatni meldunek z OH „Żuraw” do oficera operacyjnego DMW został nadany 
1.08.1951 r. przed godz. 19.00.
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O godz. 18.00 Polska Mar. Handlowa otrzymała telegram z Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, że na szwedzkich wodach terytorialnych znajduje się HG- 
11. Otrzymawszy powyższą wiadomość, D-ca Marynarki Wojennej skomunikował 
się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, gdzie poinformowano go o tym, że 
Poselstwo Polskie w Sztokholmie powiadomiło, że ORP HG-11 znajduje się na 
Szwedzkich wodach terytorialnych. D-ca okrętu zszedł na ląd i zawiadomił posel
stwo, że na okręcie powstał bunt. Załoga okrętu podzieliła się na 2 grupy. Przed
stawiciel Poselstwa polecił dowódcy okrętu rozbroić zbuntowanych marynarzy, 
pozostawić ich na lądzie, a z resztą wracać na okręcie do Kraju. HG-11 znajdował 
się w rejonie m.YSTAD.

Około godz. 20.45 w dniu 2.08.1951 r. nawiązano łączność radiowąz HG-11, 
który zameldował, że płynie kursem na Szczecin-Kołobrzeg. Na spotkanie okrętu 
wysłano 2.08.50 r. o godz. 24.00 ORP „Błyskawicę” oraz rano samolot.

W chwili ucieczki, na ORP HG-11 była następująca załoga: 
oficerów.............  3 (z tego 1 t/inf.)13
podoficerów zaw. 6
podoficerów sł. czyn. 10 (z tego 1 t.inf.)
szeregowych...........  12 (z tego 1 t/inf.)
osób cywilnych.........  1

Spośród załogi okrętu rozpracowywany był tylko d-ca ppor. IGNATOWICZ 
figurant ARP,14 na inne osoby żadnych spraw operacyjnych w ewidencji nie posia
dano.

Ppor. IGNATOWICZ na ORP HG-11 przybył w dniu 15.06.1951 r. Uprzednio 
pełnił służbę w Dywizjonie Trałowców.

Na poszczególne osoby z załogi okrętu materiałów o poważniejszym znacze
niu operacyjnym nie było.

Żadnych sygnałów o zamiarach ucieczki zagranicę przez poszczególne osoby 
z załogi ORP HG-11 nie otrzymano.

Z-CA SZEFA OKRĘGOWEGO ZARZĄDU INFORMACJI Nr 8 
(-)PRYSTUPA - ppłk.

Dokładny przebieg zdarzenia przedstawia meldunek przygotowany 3 sierpnia 
1951 r. Kierownictwu Ministerstwa Obrony Narodowej przez wspomnianą już 3- 
osobową grupę oficerów przedstawicieli: GZP WP - płk JEKIEL, Naczelnej Pro
kuratury WP - płk GRAFF i Głównego Zarządu Informacji WP - płk LEWKO
WICZ.

Meldunek ten stanowił podstawę dla podjętych wówczas w stosunku do załogi 
okrętu i Dowództwa Marynarki Wojennej, a także znacznej części kadry Mary
narki Wojennej decyzji sądowych, dyscyplinarnych i personalnych.

Treści zawarte w tym meldunku zostały częściowo wykorzystane w poprzed
nim arykule autora, stąd nie będziemy cytować go w całości.

Mając na względzie znaczenie historyczne tego dokumentu,15 przedstawimy w 
całości sformułowane w nim wnioski, które stanowiły podstawę do podejmowania 
przez najwyższe organa wojskowe decyzji dotyczących uczestników zdarzenia i 
kadry Marynarki Wojennej.

13 Ppłk Prystupa podaje niewłaściwą liczbę oficerów będących na okręcie w momencie dezercji. Faktycznie na 
okręcie byli następujący oficerowie: ppor. IGNATOWICZ Arkadiusz - dca okrętu, ppor. BOGUMIŁ Zygmunt, 
kmdr ppor. IWANOW Jerzy, chor. GAZDA Stanisław.

14 ARP - akta rozpracowania pojedynczego.
11 Był to pierwszy pisemny meldunek dotyczący przebiegu uprowadzenia OH „Żuraw” do Szwecji napisany po 

powrocie okrętu do Gdyni i po wstępnym przesłuchaniu załogi przez komisję MON. Na jego podstawie zostały 
opracowane wszystkie pozostałe meldunki i sprawozdania w tym informacje specjalne do Bolesława Bieruta.
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Dokument nr 3 (skrót)

Do użytku służbowego

MELDUNEK 
o wypadku nadzwyczajnym z okrętem Marynarki Wojennej 

RP „Żuraw”
I. Stan faktyczny

W dniu 1 sierpnia 1951 r. ORP „HG-11” przynależny organizacyjnie do Sze
fostwa Hydrografii Marynarki Wojennej znajdował się w związku z wykonaniem 
zadania w bazie morskiej Kołobrzeg.

Na pokładzie okrętu znajdowali się:
1. D-ca okrętu - por. IGNATOWICZ Arkadiusz
2. Z-ca D-cy do spraw, polit. - ppor. BOGUMIŁ Zygmunt
3. Szef Wydz. Pomiarowego Szef. Hydr. MW - kmdr ppor. IWANOW Jerzy
4. Oficer Szef. Hydrografii - chor. GAZDA Stanisław
5. Pom. D-cy Okrętu do spraw techn. - st. bosm SZOL Stanisław
6. Cała załoga etatowa okrętu w składzie liczbowym 28 osób, w tej liczbie podofi
cerów zawodowych 6, podoficerów służby czynnej 10, marynarzy 12, za wyjąt
kiem jednego mata MELJONA Stefana, który znajdował się w Szpitalu.
7. Ponadto pracownik kontraktowy Szefstwa Hydrografii ob. ĆWIKLIŃSKI.

O godz. 18.00 po wykonaniu swego zadania, okręt po uzyskaniu zgody Do
wództwa Marynarki Wojennej odkotwiczył, biorąc kurs do Gdyni. Załoga w tym 
czasie spożywała kolację ... Około godz. 19.00 w drzwiach messy stanął st. mar. 
BARAŃCZAK (przywódca buntu), trzymając rękę za kombinezonem na wysoko
ści piersi i zwracając się do oficerów oświadczył, iż załoga do Gdyni nie wraca. 
Oficerowie sądzili początkowo iż jest to niepoważny żart i dopiero gdy BARAŃ
CZAK wyciągnął broń kierując w stronę oficerów, ppor. IGNATOWICZ uczynił 
odruch, który kmdr ppor. IWANOW ocenia jako usiłowanie rzucenia się na BA
RAŃCZAKA celem jego unieszkodliwienia. Jednak od tego powstrzymali go 
kmdr ppor. IWANOW i ppor. BOGUMIŁ, przestrzegając aby nie doprowadzał do 
przelewu krwi. Korzystając z biernej postawy oficerów BARAŃCZAK rozkazał 
towarzyszącym mu marynarzom zamknąć drzwi. Nadmienić należy, że st. mar. 
CZARŃIECKI nie wykonał tego rozkazu, wobec czego BARAŃCZAK powtórzył 
rozkaz i kabina została zamknięta. Oficerowie oświadczyli zgodnie w rozmowach 
z nimi przeprowadzonych, iż żaden z buntowników nie zachował zdecydowanej 
postawy w tej liczbie i BARAŃCZAK. W ten sposób dzięki całkowitej pasywno
ści oficerów zostali oni odizolowani od reszty załogi. Koło messy stanął jeden z 
buntowników uzbrojony w pistolet, który pod wpływem kołysania się okrętu czuł 
się niedobrze i znajdował się w pozycji siedzącej.

W tym samym czasie, po izolowaniu oficerów st. mar. BARAŃCZAK wszedł 
do kabiny radiotelegrafisty mata TUTKI, któremu również polecił przerwać łącz
ność oświadczając, że cała załoga nie wraca do Gdyni. Mat TUTKA w tym mo
mencie porozumiewał się za pośrednictwem radiotelegrafu z Bazą Kołobrzeg i 
będąc zajęty nawet nie widział że BARAŃCZAK posiada broń, ponieważ był od
wrócony do niego tyłem. Później po nadaniu depeszy zawołał BARAŃCZAKA 
pytając go o co mu chodziło i dopiero wówczas dowiedział się o buncie części 
załogi. Pozostawał on bez żadnej asysty buntowników przez kilka minut i dopiero
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później, na żądanie BARAŃCZAKA oddał mu klucz radiotelegrafu. W ten sposób 
od godziny 19.04 łączność okrętu z lądem została zerwana.

Następnie buntownicy udali się do kreślami okrętowej w której znajdowali 
się: chor. GAZDA, bosman okrętowy PRZYBYLSKI, st. bosman PANKOWSKI. 
St. mar. BARAŃCZAK wraz z dwoma uzbrojonymi w pistolety marynarzami o- 
tworzył drzwi kreślami i oświadzył znajdującym się tam osobom, iż są oni aresz
towani. Po zamknięciu drzwi na klucz pozostawił przy nich wartę.

Kursem początkowym okręt płynął do latarni w Gąskach i dopiero od tej la
tarni zmienił kurs na północ w kierunku Szwecji...16

II. Przyczyny (uprowadzenia okrętu - przyp. JP)

1) Na okręcie powstała wroga grupa w liczbie 5 osób, na czele której stanął st. 
mar. BARAŃCZAK. Grupa ta formowała się od kilku miesięcy, w oczach do
wództwa ... BARAŃCZAK występował często w dyskusje i spory z oficerami i 
podoficerami, na zajęciach politycznych zadawał podchwytliwe pytania i wrogo 
się wypowiadał. To wszystko razem spowodowało, że elementy wrogie i chwiejne 
poczęły widzieć w Barańczaku autorytet zdolny do przeciwstawienia się dowódz
twu okrętu. Przy tym Barańczak otrzymywał z wyszkolenia politycznego bardzo 
dobre oceny, co mogło przyczynić się do osłabienia czujności w stosunku do nie
go. We wrogiej grupie znalazł się jedyny członek partii marynarz służby zasadni
czej na okręcie CESARZ ...

O Barańczaku sygnały, a nawet żądania zabrania go z okrętu powtarzały się 
często zarówno ze strony dowódcy jak i zastępcy dowódcy, jednakże bez skutku.

2) Z powodu niezabezpieczenia broni na okręcie udało się Barańczakowi i 
jego grupie zdobyć pistolety i jeden automat i opanować okręt. Broń znajdowała 
się w schowku, a klucz od niej schował pomocnik dowódcy okrętu st. bosman 
Szoll do jego osobistej szafy, mimo, że w myśl rozkazu klucz od broni winien był 
znajdować się u dowódcy okrętu.

3) Zamiar opanowania okrętu i doprowadzenie go do Szwecji udał się zdraj
com jedynie z powodu braku odpowiedniej reakcji ze strony oficerów. Stwierdzić 
należy z całą stanowczością, że zarówno dowódca okrętu jak i jego zastępca do 
spraw politycznych oraz kmdr ppor. Iwanow mieli niejednokrotnie możliwość 
przejścia do zdecydowanych działań przeciwko spiskowcom. Dotyczy to przede 
wszystkim pierwszego momentu steroryzowania oficerów w kabinie dowódcy. 
Dowódca uczynił wówczas pierwszy ruch jak gdyby chciał rzucić się na uzbrojo
nego Barańczaka, został jednak powstrzymany przez zastępcę i Iwanowa, a na
stępnie nie przedsięwziął już więcej żądnych prób oporu. Zastępca dowódcy nie 
tylko nie przedsięwziął prób oporu, lecz wyszukiwał argumenty, które by jego 
zachowanie uzasadniały (np. chęć uniknięcia zniszczenia okrętu przez spiskow
ców)...

16 O godz. 6.00 dnia 2.08.51 r. OH „Żuraw” znalazł się na redzie portu Ystad. Ok. godz. 7.00 okręt wszedł do 
portu, a na jego pokład przybyło dwóch policjantów szwedzkich, którym st. mar. BARAŃCZAK doręczył spis 
marynarzy którzy wyrazili chęć pozostania w Szwecji. O godz. 15.00 na okręt przybył Komisarz Policji i Bur
mistrz miasta w towarzystwie tłumaczek. Na ich żądanie chor. GAZDA znający język niemiecki napisał o- 
świadczenie o przyczynach przybycia okrętu do Ystad. Oświadczenie to podpisali: dowódca okrętu i kmdr 
ppor. IWANOW. Następnie ppor. IGNATOWICZ zażądał możliwości skontaktowania się z Ambasadą polską 
w Sztokholmie, co mu umożliwiono. Ambasador polecił dowódcy okrętu aby ten wypuścił na ląd zbuntowa
nych marynarzy, a nastpenie wraz z pozostałą załogą szybko opuścił wody terytorialne Szwecji. Okręt opuściło 
11 marynarzy i 1 podoficer służby czynnej. W dwie godziny potem okręt opuścił port Ystad, udając się do 
Gdyni.

160



Na tego rodzaju sytuację złożyło się również to, że na czele załogi stał do
wódca, wprawdzie członek partii, ale przedwojenny podoficer zawodowy mary
narki wojennej, służący w czasie wojny w Anglii, który nie miał w sobie hartu 
ideologicznego, aby się zdobyć na działanie, mogące zagrażać jego życiu.

4) W organzacji dowodzenia stwierdzić należy poważny brak który ujawnił 
się w omawianej sprawie. Ostatni sygnał radiotelegrafisty z „Żurawia” nadał 
1.08.1951 r. o godz. 19.05. Oficer łączności Sztabu Marynarki Wojennej obowią
zany był co pół godziny włączać się do podsłuchu i odbierać sygnały, nadawane 
przez „Żuraw”, a oficer operacyjny Sztabu winien był co 4 godziny otrzymywać 
od dowódcy okrętu meldunki o miejscu, w którym ten się znajduje. Nie bacząc na 
to, że sygnałów z okrętu nie było i meldunki nie nadchodziły, sztab dopiero o go
dzinie 11.00 dnia 2.08.51 r. nakazał obserwację z P.O. na brzegu, a około godziny 
14.30 wysłano samolot...

Wnioski

I. Najbliższe organizacyjne:
1) Odnośnie składów szeregowców i podoficerów załogi nie pociąga się do od
powiedzialności karnej z wyjątkiem mata TUTKA, radiotelegrafisty okrętu, który 
mając możność uprzedzenia Dowództwa Marynarki Wojennej o zbrodniczym za
machu, nie uczynił tego.
2) Niewskazanym jest dalsze utrzymywanie załogi w obecnym składzie, a uzupeł
nienie składu załogi elementem politycznie pewnym i fachowo kwalifikowanym.
3) Odnośnie oficerów: Oddać pod Sąd dowódcę „Żurawia” ppor. Ignatowicza, 
zastępcę dowódcy do spraw politycznych ppor. Bogumiła oraz hydrografa kmdr, 
ppor. Iwanowa za nieprzedsięwzięcie żadnych regulaminem przewidzianych środ
ków, celem przywrócenia wojskowego porządku na okręcie (płk. Graff z uwagi na 
konkretny stan kadry i w związku z tym warunki dowodzenia uważa za nie wska
zane oddawać oficerów pod Sąd).
4) Po przeprowadzeniu szczegółowego śledztwa, oddać pod Sąd winnych nie 
przedsięwzięcia środków dla nawiązania łączności i wszczęcia poszukiwać za o- 
krętem.
5) Rozważyć zagadnienie politycznej pewności kadry dowódczej jednostek pływa
jących Marynarki Wojennej i przedsięwziąć środki dla poczynienia koniecznych 
przedsięwzięć i uzupełnień personalnych.
6) Usprawnić organizację łączności z pływającymi jednostkami i rozważyć celo
wość wprowadzenia rozkazu o noszeniu broni w służbie na jednostkach pływają
cych przez uprawnionych do noszenia broni służbowej.
7) Przeprowadzić pracę partyjno-polityczną, celem wzmocnienia stanu moralno- 
politycznego składu osoboego Marynarki Wojennej. Usunąć ze składu osobowego 
służby zaadniczej jednostek pływających ludzi politycznie niepewnych.

I-I płk. JEKIEL
I-I płk. GRAFF
I-I płk. LEWKOWICZ

Na meldunku powyższym Naczelny Prokurator Wojskowy płk. S. Zarakowski 
w dniu 3.08.1951 r. napisał:

„Abstrahując od kary - co będzie wynikiem śledztwa i przewodu sądowego - 
jestem zdania iż oficerowie okrętu „Żuraw” winni być oddani pod sąd. Zachowa
nie się ich wobec buntu załogi stanowi ciężkie przestępstwo wojskowe, tym waż
niejsze, iż chodzi o momenty prewencyjne - profilaktyczne. Momenty te w aktual
nym stanie kadry Marynarki Wojennej mają duże znaczenie. W tym stanie rzeczy 
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proszę Obywatela Generała o zgodę na areszt kmdr ppor. Iwanowa i pozostałych 
oficerów”.

Na podstawie propozycji komisji i Naczelnego Prokuratora Wojskowego, 
pełniący w tym czasie obowiązki ministra Obrony Narodowej - wiceminister O- 
brony Narodowej szef Sztabu Generalnego gen. broni Władysław Korczyc przesłał 
do Prezydenta RP Bolesława Bieruta notatkę służbową, w której przedstawił wła
sne propozycje w sprawie załogi OH „Żuraw”. Dokument ten przytaczamy w cało
ści.

Dokument nr 4

Warszawa, dn. 6 sierpnia 1951 r. 
Szef Sztabu Generalnego 
Władysław Korczyc 
gen. broni
Wiceminister Obrony Narodowej

Do użytku służbowego

PREZYDENTOWI R.P.
Ob. BIERUTOWI

NOTATKA SŁUŻBOWA
Jak wynika z meldunku Komisji Śledczej:

1. Dokonano największego przestępstwa - Zdrady Ojczyzny.
2. Dokonano buntu na okręcie, przymusu przełożonych z groźbą zastosowania 
broni.
3. Złamano przysięgę wojskową nie tylko przez zdrajców i buntowników lecz i 
przez całą załogę z niektórymi wyjątkami.
4. Ujawniono przestępczą niechlujność i beztroskę Dowództwa i Sztabu Marynarki 
Wojennej.
5. Żły stan zabezpieczenia politycznego i brak czujności. Zasługują na pociągnię
cie do sądowej odpowiedzialności:
1. Dowódca okrętu ppor. IGNATOWICZ Arkadiusz za dopuszczenie buntu na 
okręcie i brak przeciwdziałania wszelkimi środkami.
2. Z-ca D-cy okrętu do spraw polit. ppor. BOGUMIŁ Zygmunt za niezabezpie- 
czenie polityczne, dopuszczenie buntu i powstrzymywanie Dowódcy od działania.
3. Oficer Szefostwa Hydrografii kmdr ppor. IWANOW Jerzy za nieokazanie oporu 
powstrzymywania Dowódcy i części załogi od przeciwdziałania buntownikom.
4. Radiotelegrafisty, mat i trzech innych marynarzy za dołączenie się do zdrajców i 
zamieszczenie siebie w spisie zdrajców.
5. Resztę podoficerów nieizolowanych przez buntowników, wiedząc o buncie i 
izolacji oficerów nie objęli dowództwa i nie okazali sprzeciwu.
6. Szeregowych marynarzy jeżeli śledztwo wykarze ich winę.

Przeprowadzić oddzielne szczegółowe śledztwo w sprawie przestępczego 
stosunku do kierowania statkiem.

Przeprowadzić specjalną akcję polityczną w Marynarce Wojennej wyjaśniają
cą zaszły wypadek.
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Skontrolować wszystkie statki pływające i usunąć wszystkich niepewnych i 
chwiejnych ludzi.

SZEF SZTABU GENERALNEGO 17 
(-) Władysła KORCZYC 

generał broni 
WICEMINISTER OBRONY NARODOWEJ

Kolejnym dokumentem (bez aktualnej daty) wykonanym w pierwszej deka
dzie sierpnia, jest informacja specjalna Szefa Głównego Zarządu Informacji MON 
przesłana do Bolesława Bieruta, Ministra Obrony Narodowej i Ministra Bezpie
czeństwa Publicznego. Dokument ten również przytaczamy w całości.

INFORMACJA SPECJALNA

w sprawie grupowej zdrady Ojczyzny w Marynarce Wojennej

Pierwiastkowe śledztwo w sprawie grupowej zdrady ojczyzny popełnione 
przez część załogi okrętu hydrograficznego Marynarki Wojennej „Żuraw” wykaza
ło następujący przebieg wydarzeń:

W dniu 1 .VIII. b. r. o godz. 17.50 okręt Marynarki Wojennej H.G.-ll 
„Żuraw”, po wykonaniu zadania w rejonie Portu Kołobrzeg odszedł w kierunku 
Gdyni. Po kolacji oficerowie: d-ca okrętu ppor. 1GNATOWICZ, z-ca do spraw 
politycznych ppor. BOGUMIŁ i oficer Wydziału Hydrografii kmdr ppor. IWA
NOW zebrali się w kabinie d-cy. Po kilku minutach w drzwiach pokazała się grupa 
uzbrojonych marynarzy (3-4 ludzi) ze st. mar. BARAŃCZAKIEM na czele. Grupa 
sterroryzowała oficerów i oświadczyła, że okręt do Gdyni nie pójdzie. D-ca okrętu 
chciał rzucić się na BARAŃCZAKA stojącego w drzwiach i trzymającego pistolet 
skierowany na oficerów. Temu przeszkodził jednak kmdr ppor. IWAŃOW jakoby 
w celu zapobieżenia przelewu krwi. Należy zaznaczyć, że oficerowie byli bez 
broni. Broń ich znajdowała się w magazynie broni. Wspomniana grupa zamknęła 
oficerów w kajucie i postawiła u drzwi do kajuty wartownika.

Okręt zmienił kurs. Około godz. 23.00 okręt przechodził w rejonie wyspy 
Bornholm. BARAŃCZAK zwrócił się do zamkniętych oficerów z propozycją aby 
mu pomogli określić położenie okrętu i poprowadzić okręt. Otrzymał od oficerów 
odpowiedź odmowną. Na prośbę kmdr ppor. IWANOWA oficerów rozprowadzo
no do ich własnych kajut., zamknięto kabiny na klucz i wystawiono wartowników.

Rano o godz. 7.00 okręt był doprowadzony przez szwedzkiego pilota do portu 
Ystad, tu też oficerowie zostali zwolnieni. Władze szwedzkie po poinformowa
niu

7 Na powyższym dokumencie są umieszczone następujące odręcznie wykonane zapisy przez nie ustalonego 
autora:
I. Zawiesić w czynnościach całą załogę, rozpracować statek, wycofać go ze składu pływającego.
2. Dowódcę okrętu i jego zastępcę - sądzić z wolnej stopy.
3. kmdr ppor, Iwanwa i radiotelegrafistów - aresztować niezwłocznie.
4. Resztę podoficerów - osądzić z wolnej stpy.
5. Przesłać raport MON do Min. Obron ZSRR z prośbą o wskazania w sprawie wniosków w stosunku do 
Dowództwa Polskiej Marynarki Wojennej ze względu że to są oficerowie radzieccy.
6. Śledztwo 10 dni.
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się u zdrajców o ich zamiarach, zażądały od oficerów, aby oficjalnie wytłumaczyli 
powody, dla których znaleźli się na wodach szwedzkich.

D-ca okrętu razem z IWANOWEM napisali oświadczenie w języku niemiec
kim i zażądali umożliwienia porozumienia się z ambasadą polską w Szwecji, za
znaczając równocześnie, że zgłaszają swój natychmiastowy powrót do kraju. Wła
dze umożliwiły d-cy rozmowę telefoniczną z ambasadorem, który radził wypuścić 
zdrajców na brzeg i samym wrócić do kraju.

Gdy d-ca wrócił, okazało się, że zdrajcy są już na brzegu. Broń, którą mieli, 
pozostawili na okręcie.

W Szwecji pozostało 11 marynarzy i 1 podoficer. 4-ch podoficerów, którzy 
wyrażali chęć pozostania w Szwecji, decyzję tą zmieniło po wyjaśnieniu przez 
Szwedów warunków przyjęcia uchodźców.

Wstępne dochodzenie wykazało, że na okręcie znajdowało się w zmowie 6-ciu 
ludzi uzbrojonych w pistolety i 1 MP. Do nich przyłączyło się w trakcie buntu 
jeszcze kilku,a pozostali nie okazali oporu. Broń zdrajcy wzięli zaraz po wyjściu z 
Kołobrzegu z magazynu okrętowego, gdzie była i przechowywana broń oficerów.

Dokonanie zdradybyło ułatwione z powodu absolutnej bierności oficerów, złej 
organizacji i dyscypliny Sztabu Marynarki Wojennej.

Świadczy o tym fakt, że mimo iż ostatni meldunek wpłynął o godz. 24.00, 
następne zaś o godz. 4, 8 i 12-tej jakkolwiek miały być nadsyłane co cztery godzi
ny, nie wpłynęły, łączność z okrętem została przerwana i poszukiwań za nim nie 
wszczęto. Dowództwu Marynarki zameldowano o tym o godz. 8-ej, sam zaś d-ca 
Marynarki i jego z-ca dowiedzieli się o fakcie o godz. 12-tej, a samoloty na po
szukiwanie okrętu wysłano dopiero o godz. 15-tej.

Wśród zdrajców był 1 członek PZPR oraz 5-ciu członków ZMP. Okręt po
wrócił do Gdyni dnia 3.VIII b.r. o godz. 10.40. Załoga znajduje się na okręcie. 
Dochodzenie w toku. O rezultatach dochodzenia zamelduję dodatkowo.

SZEF GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON 
(-)WOZNIESIEŃSKI - płk.

Ostatnim dokumentem dotyczącym OH „Żuraw”, a wykonanym w wojsku dla 
Bolesława Bieruta było sprawozdanie szefa Zarządu Sądownictwa Wojskowego, 
sporządzone we wrześniu 1951 roku po zakończeniu procesów sądowych. Doku
ment ten zamieszczamy z pewnymi skrótami, które dotyczą opisu zdarzenia zawar
tego już w innych cytowanych dokumentach.

Dokument nr 6

Do użytku służbowego 
Zarząd Sądownictwa Wojskowego

MELDUNEK Z ROZPRAW SĄDOWYCH W SPRAWIE HG-11

Dnia 1 września 1951 r. odbyła się rozprawa przeciwko 3 oficerom - kmdr 
ppor. Iwanow, por. Ignatowicz, ppor. Bogumił - przy udziale około 250 oficerów 
Marynarki Wojennej, przysłuchujących się rozprawie. Sąd (przew. kmdr ppor. 
Obst), zachowując obiektywność w prowadzeniu rozprawy wydobył w toku wyja
śnień oskarżonych i zeznań świadków najistotniejsze momenty - tchórzostwo i 
złamanie przysięgi przez oskarżonych. W szczególności ujawniono na rozprawie 
momenty wskazujące na realne możliwości przeciwdziałania buntownikom. Po 
ogłoszeniu wyroku, mocą którego Iwanow i Ignatowicz zostali skazani na kary po 
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15 lat więzienia, a Bogumił na karę 12 lat więzienia pojawiły się niektóre odgłosy, 
że wyrok, w stosunku do dwóch pierwszych skazanych, jest zbyt łagodny; ofice
rowie bowiem żywo komentowali postawę skazanych w czasie buntu na HG ...

3 i 4 września br. odbyła się rozprawa przeciwko 22 oskarżonym marynarzom 
i podoficerom, w tej liczbie 12 oskarżonych zaocznie. Przysłuchiwało się rozpra
wie około 400 przedstawicieli z jednostek Mar. Woj. Na przewodzie sądowym w 
sposób przekonywujący, różniczkując zachowanie się poszczególnych oskarżo
nych w czasie buntu ujawniono u części oskarżonych pomoc dla buntowników, 
wyrażającą się we fragmentarycznych, ale istotnych działaniach pomagających 
buntownikom, części zaś bierność wynikającą z aprobaty dla działalności bun
towników. Rozprawa wykazała, że mimo, iż faktycznie dowództwa nie było na 
okręcie, było wiele sytuacji, w których poszczególni oskarżeni mogli podjąć 
przciwdziałanie buntownikom.

W wyniku rozprawy skazano oskarżonych na kary od 10 lat do 2 lat więzienia 
różniczkując winę poszczególnych oskarżonych. 12 zdrajców-dezerterów skazano 
na karę śmierci.

Jednego oskarżonego mar. Borgosza sąd uwolnił od kary. Ujawniło się, że 
oskarżony ten podjął w czasie buntu szereg rozmów z kolegami i podoficeramin 
namawiając ich do przeciwdziałania się buntownikom.

Zebrani na rozprawie żołnierze żywo komentowali jej przebieg. Jakkolwiek na 
rozprawie miały miejsce pewne małe niedociągnięcia, uważam, że obydwie roz
prawy osiągnęły swój cel wychowawczy.

SZEF ZARZĄDU SĄDOWNICTWA WOJSKOWEGO
(-) płk. OSKAR KARLINER

Oprócz przedstawionych powyżej dokumentów opracowanych przed i po u- 
prowadzeniu OH „Żuraw”, najwyższe władze wojskowe i państwowe otrzymały 
szereg materiałów uzupełniających a dotyczących tego wydarzenia.

Bolesław Bierut i Konstanty Rokossowski otrzymali także opracowane w 
Głównym Zarządzie Politycznym WP sprawozdanie z kontroli pracy partyjno- 
politycznej w Marynarce Wojennej przeprowadzonej przez komisję GZP WP w 
dniach 13-23 sierpnia 1951 roku oraz notatkę o pracy politycznej przeprowadzonej 
w Marynarce Wojennej w związku z wypadkiem na ORP „Żuraw”.

Minister Spraw Zagranicznych Stanisław Skrzeszewski w dniu 5 sierpnia 
1951 roku przekazał Prezydentowi RP Bolesławowi Bierutowi specjalny meldunek 
Poselstwa (Ambasady) RP w Sztokholmie sporządzony 3 sierpnia, a dotyczący 
wydarzeń zaistniałych na OH „Żuraw” w Ystad w dniu 2 sierpnia 1951 roku. W 
meldunku tym znajduje się opis przebiegu starań Ambasady o spotkanie się z po
zostałymi w Szwecji członkami załogi OH „Żuraw”. Bolesławowi Bierutowi prze
kazano także tłumaczenie najważniejszych artykułów jakie ukazały się w prasie 
szwedzkiej w związku z tym wydarzeniem w dniach 2 i 3 sierpnia 1951 roku .

Treść prezentowanych dokumentów, a także adresaci do których były one 
skierowane wykluczają - zdaniem autora - wnioski jakie przyjęli w swoich artyku
łach publikowanych w 1989 roku wspomniany a nieżyjący już dziś kmdr Julian 
Czerwiński i redaktor Aleksander Gosk, iż była to prowokacja Okręgowego Zarzą
du Informacji Nr 8 (Marynarki Wojennej).

Swoje wątpliwości w tej sprawie prezentowałem już na łamach Przeglądu 
Morskiego w 1989 roku w artykule „Czy na pewno prowokacja”, a obecnie nadal 
je podtrzymuje. Tym bardziej że mimo mojego apelu, żaden z pozostałych w 
Szwecji marynarzy, ani też członkowie ich rodzin nie zgłosili się, aby wyjaśnić 
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czytelnikom - co wpłynęło na podjętą przez nich wówczas - moim zdaniem bardzo 
nie przemyślaną w skutkach decyzję.

Brak rozwagi przy podejmwaniu tej decyzji polegał na tym, że w jej wyniku - 
o czym pisałem także w poprzednim artykule - zwolniono z Marynarki Wojennej 
prawie 250 oficerów i podoficerów zawodowych (nadterminowych). Aresztowano 
kilkunastu oficerów i podoficerów oraz ponad 100 marynarzy i podoficerów służ
by zasadniczej, spośród których większość sądzono i skazano na wiele lat więzie
nia. Wielu z nich w trakcie wykonywania wyroków pracowało w kopalniach węgla 
kamiennego i rudy uranowej.

Jednocześnie wysiedlono z Trójmiasta i Wybrzeża około 100 żołnierzy zawo
dowych i członków ich rodzin - lub rodzin skazanych żołnierzy zawodowych. 
Wśród wysiedlonych w głąb Polski byli m.in. kontradmirał Włodzimierz Steyer, 
żona komandora Zbigniewa Przybyszewskiego, st. bosm. Czesław Przybylski, 
kmdr por. Stefan De Walden, kmdr por. Franciszek Dąbrowski - obrońca Wester
platte.

Obecnie ponawiam apel do pozostałych w Szwecji członków załogi OH 
„Żuraw” - jeżeli żyjecie - napiszcie co skłoniło Was do podjęcia decyzji o upro
wadzeniu okrętu i jakie były dalsze Wasze losy?

Dziękuję pracownikom Zakładu III Wojskowego Instytutu Historycznego za 
przekazane mnie kopie przedstawionych w tym artykule dokumentów. Nadmie
niam jednocześnie, że wszystkie prezentowane w tym artykule dokumenty - przed 
zmianą w archiwach ich stopnia tajności - posiadały nadruk „ściśle tajne” a ponad
to większość z nich została wykonana w jednym lub tylko w dwóch egzempla
rzach.

18 Wymienione powyżej dokumenty zostaną opublikowane w kolejnym Biuletynie Historycznym Muzeum MW 
lub w najbliższym numerze Przeglądu Morskiego.
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Mgr Andrzej KOTECKI

NABYTKI MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ 
W LATACH 1987-1994

Wymieniona w tytule niniejszego omówienia cezura czasowa stanowi nie
zwykle intensywny czas przemian w kraju. Dzięki zmianom społeczno- 
politycznym, powróciło zaufanie kręgów emigracyjnych do gdyńskiej placówki 
muzealnej. Fakt ten zaowocował napływem licznych pamiątek przekazywanych 
zarówno przez żyjących jeszcze kombatantów, jak również ich rodziny czy spad
kobierców. W poniższym, wybiórczym z konieczności omówieniu trudno zapre
zentować wszystkie przekazane dary na rzecz Muzeum. Dlatego też w artykule 
zostały przedstawione jedynie najbardziej charakterystyczne obiekty z omawiane
go okresu.

Przekazywane do zbiorów Muzeum dary stanowią niejednokrotnie kolekcje 
pamiątek związanych z członkiem polskiej siły wojenno-morskiej. Doskonałym 
tego przykładem są pamiątki po kontradmirale Adamie Mohuczym. Zostały one 
przekazane przez żonę, panią Gertrudę Mohuczy z Warszawy. W zespole tym 
znalazły się m.in. odznaczenia admirała oraz niezwykle cenne dokumenty służbo
we i osobiste. Wśród tych pierwszych zwraca uwagę Legitymacja Nr 1990, za
świadczająca o przyznaniu kpt. Adamowi Mohuczemu Krzyża Virtuti Militari 
klasy V z datą 19 XII 1920 r. Krzyż został nadany za dowodzenie II batalionem 
morskim w trakcie wojny polsko-radzieckiej. Drugim dokumentem w tej grupie, 
jest Dyplom Oficera Sztabu Generalnego z dnia 17 III 1927 r. dla już wówczas 
kmdr por. Adama Mohuczego. Z kolei mówiąc o dokumentach osobistych, nie 
można pominąć niewielkiego notesiku. Oprawiony w czerwoną skórkę, ze złoco
nymi kartkami czerpanego papieru zawiera jednostronicowe notatki o urodzinach 
poszczególnych braci i sióstr Mohuczych. Wśród nich znajduje się odpowiednia 
adnotacja na temat urodzin ojca późniejszego dowódcy Marynarki Wojennej. A 
oto co na wyblakłych kartkach możemy jeszcze dziś odczytać:
„1857 Roku Maja 26-go dnia o godzinie 3 i minut 15 po południu urodził się Syn 
imieniem Adam-Jan chrzczony 9-go Julii tego roku przez księdza Latacza - Ku
mami byli Adam Mohuczy z Marją Drozdowską - Niech się hoduje na cześć i 
chwałę Bożą Stanisław Mohuczy”

Obok tych dokumentów, Muzeum pozyskało czapkę z dystynkcją kontradmi
rała. Kolekcję tą uzupełniają również dwa ... hawańskie cygara. I nie byłoby w 
nich nic szczególnego, gdyby nie były one dedykowane „wiceadmirałowi Mohu
czemu”. Dedykacja ta znajduje się bezpośrednio na cygarach, a brzmi następująco: 
„Elaborado Expresamente para el SR V-ce Admirał Adam Mohuczy”. Cygara po
chodzą z wytwórni „Romeo Y Julieta, Habana De Alvarez y Garcia”.
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Z innym oficerem PMW szczebla dowódczego związane są kolejne dwa o- 
biekty. Jest to biurko i fotel obrotowy z wyposażenia gabinetu kontradmirała Józe
fa Unruga. Ciekawe były losy tych dwóch obiektów. Bowiem w niewiadomy spo
sób znalazły się one na polskim transatlantyku m/s „Batory”. A po jego skasowa
niu, za pośrednictwem WRZKB Gdynia trafiły do Muzeum Marynarki Wojennej.

Znaczącą grupę zabytków stanowią pamiątki związane z polskimi okrętami. 
Wielu polskich marynarzy, członków załóg różnego szczebla była i jest nadal ści
śle związana ze swoją jednostką bojową - okrętem. Owo przywiązanie wyraża się 
m.in. poprzez pieczołowite przechowywanie przedmiotów z jedostek pływających. 
I teraz w czasach - zdaniem kombatantów - wolnej ojczyzny systematycznie trafia
ją one do Muzeum MW, powiększając jego zbiory o niezwykle cenne historycznie 
pamiątki. Niejednokrotnie są to bandery i proporce z polskich okrętów.

Doskonałym przykładem owych skomplikowanych losów ostatniego półwie
cza, zarówno ludzi jak i pamiątek po nich i ich okrętach, są dwie bandery: mar
szowa i bojowa - z polskiego okrętu podwodnego ORP „Ryś”. Okręt ten, wraz z 
załogą we wrześniu 1939 r. został internowany w Szwecji. Jeden z jego bosma
nów - Marian Majewski przez cały czas pieczołowicie przechowywał oba owe 
symbole polskości. Jego pragnieniem było, by obie powróciły do kraju. W tym 
celu przekazał je swojemu bratu Janowi zamieszkałemu w Olsztynie. Z kolei żona 
tegoż przekazała pamiątki państwu Irenie i Henrykowi Kaczorwskim. Burzliwy 
początek lat 80-tych w naszym kraju wzbudził obawy co do faktu przechowywania 
w prywatnym mieszkaniu tychże pamiątek. Dlatego też pieczę nad nimi scedowano 
w sierpniu 1982 r. na Księdza Infułata dr Juliana Zołnierkiewicza z Olsztyna. I pod 
tą właśnie kuratelą przetrwały one do wiosny 1994 r. Wówczas to ich opiekun 
stwierdził, iż nadszedł czas by ponownie ujrzały one światło dzienne. Wobec po
wyższego, za najodpowiedniejsze ku temu miejsce uznano Muzeum MW w Gdyni, 
do którego ostatecznie zostały przekazane.

Wiele spośród otrzymanych w omawianym czasie eksponatów było związa
nych z ostatnim zachowanym polskim okrętem czasu II wojny światowej - nisz
czycielem ORP „Błyskawica”.

Pierwszy z nich to wspaniały album zdjęć. Zawiera on niezwykle ciekawy 
materiał fotograficzny, ilustrujący różne aspekty życia okrętowego. Oczywiście 
odnosi się on do okresu wojny, a szczególnie lat 1939-1941. O takiej właśnie cezu
rze czasowej świadczy odnośna dedykacja. Na okładce, na jej stronie zewnętrznej 
widnieje mosiężna plakieta z dedykacją dla I-go oficera artylerii na ORP 
„Błyskawica” por. mar. Jana Buchowskiego.

Z tym samym okrętem wiąże się inny, bardzo cenny eksponat. Otóż jest to 
światłokopia graficznego schematu przyrządów optycznych artylerii na ORP 
„Błyskawica”. Schemat ten stanowi dar Polskich Zakładów Optycznych w War
szawie, które w latach trzydziestych były wykonawcą owych systemów dla budo
wanego w Wielkiej Brytanii niszczyciela. Schemat trafił do muzeum z okazji 50 
rocznicy podniesienia bandery na tym okręcie. Jest on również niezbitym dowo
dem na wkład polskiej myśli technicznej w budowę tego okrętu, jej wysokiego 
poziomu, odpowiadającego ówczesnym standartom światowym. Jest to także do
wód na finalizowanie przygotowań polskiego, rodzimego zaplecza technicznego 
dla rozwoju własnego przemysłu okrętowego.

Jak bardzo skomplikowane są i trudne do przewidzenia koleje losu nie tylko 
ludzi, ale i przedmiotów z którymi się stykają i obcują na codzień, niech świadczy 
poniższy przykład. Otóż do Muzeum MW trafił zegar okrętowy z ORP 
„Błyskawica” z czasów jeszcze poprzedzających wybuch II wojny światowej. Zo
stał on wyprodukowany w Warszawie, w firmie P. Woroniecki, na bazie podzespo
łów szwajcarskich, o czym świadczą odnośne napisy na tarczy. Zegar ów wisiał w 
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jednym z pomieszczeń na okręcie. Po przybyciu w 1939 r. do Wielkiej Brytanii, w 
kabinie tej został zaokrętowany brytyjski podoficer łączności. Mało tego, w czasie 
montażu azdyku z kabiny usunięto ów zegar, a że przypadł on do gustu owemu 
Anglikowi, znalazł się w jego domu. Po wojnie, syn polskiego marynarza Mariana 
Krowickiego ożenił się z córką wspomnianego podoficera. Podczas pobytu w 
mieszkaniu teścia rozpoznał ów zegar i poprosił o jego przekazanie. Za pośrednic
twem byłego marynarza z „Błyskawicy” Romana Chechłowskiego, zamieszkałego 
w Plymouth trafił on do zbiorów Muzeum Marynarki wojennej w Gdyni. Warto tu 
jednocześnie nadmienić, iż zegar ten jest do dnia dzisiejszego sprawny.

Bardzo ważną i cenną pamiątką związaną z polskim okrętem - pierwszym 
polskim krążownikiem ORP „Bałtyk”, jest proporzec z tej jednostki. Na stronie 
głównej widnieje amarantowa tkanina, na której został srebrną nicią wyhaftowany 
orzeł. Na odwrotnej stronie tło ma kolor różowy. A na środku znajduje się elip
tyczne pole, w jego wnętrzu została umieszczona postać Najświętszej Marii Pan- 
ny-Gwiazdy Morza. Rysunek został obwiedziony złotym paskiem nad którym 
rozmieszczony został napis GWIAZDO MORZA - MÓDL SIĘ ZA NAMI. Do 
proporca została dołączona dwujęzyczna metryczka opowiadająca o losach obiek
tu. A oto jego treść:
„Starszy bosmn Kazimierz Piekarski, instruktor na szkolnym okręcie ORP 
„Bałtyk”, zmarły i pochowany w Aarhus, Dania, 1937 r. przechowywał tę banderę 
przez całą niewolę 1939-45, w jaki sposób niewiem. Tajemnicę zabrał do grobu. 
Był moim nauczycielem i przełożonym. W testamencie ofiarował mi ten symbol 
wolności do przechowania dla wolnej ojczyzny. Polska Marynarka Wojenna nigdy 
nie przestała bić się o wolność. - Kazimierz Figurski marynarz, uczeń na szkolnym 
okręcie”.
(Na odwrocie tej kartki informacyjnej znajduje się ten sam tekst w języku angiel
skim). W ten sposób ostatnia wola bosmana Piekarskiego została spełniona.

Lecz okręty to również załoga. To ludzie, którzy stanowili o wartości bojowej 
okrętu, o jego sprawności w operacjach morskich. Pamiątki związane właśnie z 
przedstawicielami załóg okrętowych z czasów II wojny światowej to kolejna grupa 
eksponatów. Wymienić tu należy przede wszystkim zespół pamiątek po panu ko
mandorze Franciszku Pitułce, dowódcy ORP „Burza”. Ich ofiarodawczynią była 
mieszkająca od niedawna w kraju wdowa po panu komandorze, pani Felicja Pituł- 
ko. Wśród przekazanych przedmiotów znajdują się mundur komandora, jego od
znaczenia, dokumenty osobiste i służbowe, zdjęcia, jak również kilka pamiątko
wych przedmiotów, ofiarowanych swemu dowódcy na pamiątkę wspólnej służby.

Inną postacią, którego pamiątki trafiły w ostatnim czasie do Muzeum, stał się 
dar po kmdr por. Jerzym Koziołkowskim. Ten zasłużony oficer związany był z 
polskimi okrętami podwodnymi, które tak wspaniale zapisały się w dziejach PMW 
podczas II wojny światowej. Najcenniejszym spośród przekazanych pamiątek są 
odznaczenia kmdr. Koziołkowskiego, które otrzymał w uznaniu swoich zasług 
bojowych.

Z okrętami, tyle że współczesnymi, wiąże się budowa kolekcji odznak okrę
towych. Zachodzące w ostatnich latach przemiany mają również widoczny wy
dźwięk w wojsku. Otóż w tradycji polskich jednostek, jeszcze w okresie II Rzecz
pospolitej było posiadanie tzw. odznak pułkowych. W chwili obecnej tradycja ta 
jest przywracana. Ale w przypadku okrętów jest ona od nowa tworzona. I w tym 
względzie Muzeum MW prowadzi planową politykę pozyskiwania różnymi dro
gami odznak. Dotyczą one również jednostek brzegowych i zespołów okrętów. 
Odznaki takie posiadają np. OORP „Błyskawica”, „Gryf’, „Arctowski”, 
„Nawigator”, „Kaszub”, „Dzik”, „Grunwald”, „Iskra”, „Wodnik”, 1 Morski Pułk 
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Strzelców im. płk S.Dąbka, Centrum Szkolenia Specjalistów MW im. wiceadmira
ła J. Unruga, 11 Pułk Łączności MW im. płk. K. Pruszkowskiego.

W formie graficznej odznak powtarzają się charakterystyczne elementy sym
boliki morskiej - przede wszystkim kotwica. Obok nich występują elementy cha
rakterystyczne dla danej jednostki, często powiązane z jego nazwą lub charakterem 
działalności. W chwili obecnej kolekcja ta jest otwartą i miejmy nadzieję, iż nadal 
będzie się powiększała.

Poprzez omówione odznaki, dotarliśmy do kwestii celowego gromadzenia i 
uzupełniania różnych kolekcji w ramach zbiorów muzealnych. I tak obok opisa
nych odznak, celowym działaniem objęta została kolekcja malarska. Szczególną 
uwagę zwrócono na stworzenie galerii portretów dowódców Polskiej Marynarki 
Wojennej. W ciągu dwu ostatnich lat (1992 - 1994) udało się skompletować pełną 
kolekcję dowódców Marynarki Wojennej - od płk. mar. Bogumiła Nowotnego, po 
obecnego, admirała Romualda Wagę. Kolekcja obrazów jest wzbogacana również 
o malarstwo batalistyczne - np. obraz „ORP Błyskawica w walce na Atlantyku”, 
czy malarski portret okrętu ORP „Kaszub”. Autorami tych prac są artyści-malarze 
związani z marynarką - Henryk Baranowski i Andrzej Sobieraj.

Zamierzonym działaniem kolekcjonerskim został objęty zbiór modeli polskich 
okrętów. W ramach posiadanych sił i środków finansowych, Muzeum wzbogaca 
się o modele kolejnych jednostek, które służyły pod biało-czerwoną banderą. O- 
statnie lata zaowocowały zakupieniem modeli okrętów historycznych OORP 
„Podhalanin”, „Komendant Piłusudzki” czy współczesnych OORP „Górnik”, 
„Hutnik” a także modele monitorów budowanych przez Stocznię S. Zieleniewskie
go w Krakowie: OORP „Wilno” i „Kraków”. W najbliższym czasie planuje się 
zakupienie modeli tzw. monitorów gdańskich.

W dwóch kolejnych grupach eksponatów Muzeum MW prowadzi konse
kwentną politykę gromadzenia zbiorów. Pierwsza z nich to medale. Zakres tej 
kolekcji jest bardzo szeroki. Obejmuje ona wszelkie aspekty militarne, historycz
ne, a przede wszystkim morskie. Gdyńska placówka jest subskrybentem nadal 
otwartej serii medali „Wielcy Wodzowie i Dowódcy w Dziejach Oręża Polskiego”. 
W ramach serii zostały wyemitowane medale związane m.in. z działalnością PMW 
- Medal kmdr ppor. Jana Grudzińskiego, adm. Arendta Dickmana czy płk. Stani
sława Dąbka, dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża. Zbiory medalierskie uzupeł
niane są również w oparciu o stałą penetrację antykwariatów.

Drugim zespołem zabytków w ten sposób gromadzonym i uzupełnianym są 
zbiory falerystyczne. W odniesieniu do owych zabytków, wypracowano dwie me
tody pozyskiwania eksponatów. Pierwsza z nich, to przekazywanie osobistych 
odznaczeń członków PMW, m.in. znany oficer z okrętów podwodnych, dowódca 
ORP „Dzik”, kmdr por. Andrzej Kłopotowski. W tym przypadku trafiają do zbio
rów pełne zestawy odznaczeń, niejednokrotnie poszerzone o dokumenty 
(legitymacje) ich nadania. Druga metoda, to zakupy antykwaryczne. Wówczas 
uzyskujemy najczęściej pojedyncze egzemplarze medali i odznaczeń. Cel tych 
działań jest jeden - zgromadzenie wszystkich odznaczeń, jakim byli uhonorowani 
Polacy w latach ostatniej wojny oraz po jej zakończeniu. Tak szerokie podejście 
do tematu powoduje, że już w chwili obecnej kolekcja może doskonale ilustrować 
w autonomiczny sposób działalność PMW w II wojnie światowej.

Bardzo istotnym elementem w zakresie tworzenia kolekcji, w ramach zbiorów 
Muzeum MW był fakt przekazania w formie daru zespołu monet polskich i litew
skich z XVI-XVII w. Darczyńcą był zamieszkały obecnie w Kanadzie kombatant 
PMW - Jan Wielusiewicz. Może tutaj zrodzić się pytanie, co ma wspólnego men- 
nictwo tego okresu z Marynarką Wojenną. A przecież to właśnie w tym czasie 
rodzi się polska, nowożytna myśl morska. Monety stanowić mogą wspaniałą ilu
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strację wspomnianego okresu. Obok tego faktu należy zwrócić uwagę na problem 
tzw. marek kasynowych z okresu międzywojennego. Dzięki stałej penetracji rynku 
antykwarycznego udało się nabyć egzemplarze marek o nominałach 10, 20 i 50 gr, 
pochodzących z Kasyna Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku. Okres nam 
współczesny reprezentują monety kolekcjonerskie lat 80-tych i 90-tych uwzględ
niające w swym materiale ilustracyjnym zagadnienia wojennomorskie. W ramach 
serii „Polacy na frontach II Wojny Światowej”, pokazany został polski niszczyciel 
eskortowy ORP „Garland”.

Po raz kolejny należy tutaj wspomnieć o współpracy Muzeum MW z komba
tantami żyjącymi na emigracji i skupionymi głównie wokół Stowarzyszenia Mary
narki Wojennej w Londynie. Wspierają oni naszą placówkę nie tylko pamiątkami 
osobistymi czy też pochodzącymi z polskich okrętów, ale również dzięki kontak
tom z oficerami i marynarzami flot alianckich, pozyskują eksponaty pochodzące z 
ich zasobów. Przykładowo dzięki Feliksowi Kendrick-Kiedrowskiemu ze Szkocji 
w ostatnim czasie zbiory muzealne powiększyły się o trzy mundury Royal Navy. 
Otrzymaliśmy w darze kompletny współczesny mundur marynarza brytyjskiego 
oraz mundury kmdr. A. G. Hine’a i kontradmirała Sir Patrica Morgana (1917- 
1989) wraz z dokumentami świadczącymi o przebiegu służby. Nie trzeba nikogo 
przekonywać jak cennymi są one nabytkami. Inną drogą instytucja nasza nie mia
łaby możliwości ich pozyskania. Chyba, że przy zaangażowaniu znacznych środ
ków finansowych.

Niezwykle istotnym elementem dla tej współpracy była wizyta przedstawicieli 
Muzeum MW w Wielkiej Brytanii w siedzibie Stowarzyszenia Marynarki Wojen
nej. Dzięki nawiązaniu osobistych kontaktów, gdyńska placówka pozyskała bardzo 
ważne dla ilustracji dziejów PMW eksponaty o wymowie wręcz symbolicznej. 
Pierwszym i niejako najważniejszym w tym zakresie jest okrągła pieczęć herbowa 
Kierownictwa Marynarki Wojennej z lat 1939-1940, wykonana we Francji i uży
wana przez kontradmirała Jerzego Świrskiego. Obok tego eksponatu znalazła się 
legitymacja Szefa KMW z okresu jego działalności we Francji.

W tej grupie pamiątek znalazły się również i inne przedmioty, w tym kolejne 
pamiątki związane z najstarszym obecnie okrętem Rzeczpospolitej - niszczycielem 
ORP „Błyskawica”. Otóż na jej pokładzie, w salonie dowódcy znajdowały się w 
latach wojny pięknie wykonane w srebrze kandelabry. Po wojnie pozostały w 
Anglii i dopiero teraz mogły ponownie powrócić na pokład okrętu.

Z powojennym, emigracyjnym okresem działalności polskich marynarzy, 
związany jest dzwon Stowarzyszenia MW. Na płaszczu znajduje się dedykacja w 
języku angielskim:
„Presented to the Klub Morski (Polish Anchorites) by George Pettigrew-Smith 
President the Ancosite Club London May 1944”.
Z kolei na kołnierzu płaszcza widnieje wygrawerowana dedykacja w języku pol
skim:

„W dzwon ten pierwszy uderzył P. Prezydent R. P. W. Raczkiewicz w Lon
dynie 31 maja 1944”.

Razem z tymi pamiątkami do Muzeum trafiły dokumenty osobiste i nara
mienniki szefa Kierownictwa MW wiceadmirała Jerzego Świrskiego, szarfa żałob
na z wieńca złożonego na grobie wiceadmirała Józefa Unruga oraz wiosło z tratwy 
ratunkowej przekazanej dowódcy ORP „Ślązak” kpt. mar. Bohdanowi Wrońskie
mu, za uratowanie zestrzelonych nad Morzem Śródziemnym brytyjskich lotników - 
dar żony Ireny Wrońskiej z Londynu.

Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu współczesnej Marynarki Wojennej był 
rok 1993 - rok jubileuszu jej 75-lecia. Kulminacyjnym punktem obchodów stał się 
Światowy Zjazd Marynarzy PMW (24 - 28.VI.1993 r.) w Gdyni. Wielu z nich 
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przybyło na uroczystości z własnymi, osobistymi pamiątkami, by je przekazać do 
zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej.

Jednym z ważniejszych zespołów zabytków były pamiątki ofiarowane przez 
Wiesławę Łoskoczyńską, wdowę po kmdr. por. Włodzimierzu Łoskoczyńskim. 
Bardzo ważną i wymowną pamiątkę dla dziejów Polskich Sił Zbrojnych na Zacho
dzie, a szczególnie Polskiej Marynarki Wojennej jest kordzik niemieckiej 
Kriegsmarine. Na pochwie znajduje się wygrawerowany napis WILHELMS- 
HAVEN 6.5.1945 r. Integralną część tego zestawu stanowi odnośny dokument, 
który wyjaśnia pochodzenie obiektu. A oto jego brzmienie: 
Dowódca Wilhelmshaven 
6 czerwca 1945
Wielce Szanowny panie Komandorze

Proszę przyjąć załączony sztylet oficerski niemieckiej marynarki wojennej 
jako pamiątkę pobytu ORP „Krakowiak” pod dowództwem Pana Komandora w 
Wilhelmshaven, które kapitulowało oddziałom 1 Dy. Pancernej pod moim do
wództwem w dniu 6 maja 1945 r.

Proszę przyjąć najserdeczniejsze pozdrowienia i uścisk Dłoni
A. Grudziński, płk. dypl.
J.WP Komandor Ppor.
Włodzimierz Łoskoczyński
D-ca ORP „Krakowiak”.

W zestawie pamiątek po kmdr. por. W. Łoskoczyńskim znalazły się również 
trzy szable: niemieckiej MW z przed 1918 r. wraz z pochwą, brytyjska szabla ofi
cera rezerwy piechoty z przed 1914 r. i szabla oficera polskiej MW wz. 1927 z 
pochwą. Zestaw ten uzupełnia pamiątkowa szkatułka, na której wieczku widnieje 
herb miasta Krakowa. Po bokach znajdują się bandery Wielkiej Brytanii i Polski, a 
poniżej znajduje się dedykacja:

„ORP KRAKOWIAKOWI OD MACIERZYSTEJ STOCZNI GDZIE SĄ 
DUMNI Z POLSKIEJ MARYNARKI”.
Pod nim wykonano konturową mapkę wyspy z napisem „ISLE OF WIGHT” z 
zaznaczeniem miejscowości COWES. Ciekawostką jest umieszczenie na ścianie 
czołowej metalowej plakiety św. Krzysztofa - patrona podróżnych. Jest to sylwet
ka świętego, który na ramionach przenosi małego Pana Jezusa przez rzekę. Tło 
stanowią góry z biegnącą u ich podnóża drogą na której znajduje się samochód 
motocykl, a na niebie przelatuje samolot. W górnej części znajduje się napis: „ST. 
CHRISTOPER PROTECT US!

Bardzo ciekawym przedmiotem, który trafił w dniach Zjazdu jest album foto
graficzny (własność kpt. mar. Stanisława Kopeckiego) zawierający zdjęcia z o- 
statniej podróży ORP „Iskra” z podchorążmi na pokładzie. Rejs ten rozpoczął się 
tuż przed wybuchem wojny i niestety został zakończony dopiero w 1948 roku po
wrotem okrętu do kraju z kilkuletniej, wojennej emigracji.

Nawiązane w ostatnim czasie kontakty ze środowiskiem polskich kombatan
tów na zachodzie zaowocowały także wzbogaceniem innych kolekcji. Za pośred
nictwem Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, do Gdyni 
trafiły zestawy książek o charakterze historycznym, związanych z Marynarką Wo
jenną, nie tylko polską. Trzeba przy okazji wspomnieć, iż stanowią one bezcenne 
źródło wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności naukowo-badawczej. Pozy
skanie tychże wydawnictw inną drogą, np. zakupu nastręczałoby spore kłopoty 
natury organizacyjnej i finansowej.

Istotnym elementem stało się uzyskanie dokumentacji fotograficznej, przeka
zanej przez poszczególne osoby, a związane z ich działalnością w Polskiej Mary
narce Wojennej. Te niejednokrotnie osobiste pamiątki stanowią bardzo cenny dar, 
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bowiem ilustrują działalność poszczególnych oddziałów, okrętów i ich załóg. 
Często są to unikatowe, dotychczas nieznane zdjęcie z życia PMW.

Kończąc powyższe omówienie, nie sposób nie wspomnieć o jeszcze jednym, 
bardzo cennym dla polskiej tradycji wojskowej darze. Chodzi tu o Sztandar Wete
ranów Wojska Polskiego Koło Gdynia. Pomimo niezwykle burzliwych losów, 
eksponat zachował się w' doskonałym stanie, nic nie tracąc ze swojej barwy. W 
chwili obecnej, wydaje się, że sztandar ów posiada niezwykle cenną wartość z 
jeszcze jednego powodu. Otóż wraz z tym cennym zabytkiem, Muzeum otrzymało 
bardzo ważny dokument opisujący jego dzieje w czasie II wojny światowej. Aby w 
pełni oddać istotę owych faktów historycznych warto przytoczyć pełną treść do
kumentu:

„Gdynia, dnia 25 maja 1945 r.
Protokół

z przejęcia Sztandaru Weteranów Wojska Polskiego Koło Gdynia.
W dniu 25 maja 1945 r. po R.K.U. Gdynia, Grabowski Tadeusz, syn Zenona, 

zameldował swemu Komendantowi, mjr Serwadczakowi Janowi, iż przekazuje mu 
wymieniony sztandar drogą służbową celem wręczenia go p. St. Inspektorowi Sze
fostwa Mob. i Uzupełnień, ppłk. Gryf-Kęszyckiemu Zygfrydowi, jako najwyższe
mu przełożonemu i przedstawicielowi najwyższych władz.

Krótki Zarys Historii 
Sztandaru Weteranów Wojska Polskiego 

Koło Gdynia

Udział w zdobyciu i przechowaniu tego sztandaru biorą bracia: Por. Grabowski 
Tadeusz, syn Zenona R.K.U. Gdynia, Grabowski Józef S.O.K. Luzino.

Sztandar został zdobyty przez wykradzenie go przez wyżej wymienionych na 
stacji kol. Strzebielino z pociągu osobowego Gdańsk-Berlin pasażerowi - Niem
cowi, który niebacznie otworzył walizkę swoją dla wyjęcia z niej posiłku. Działo 
się to w czerwcu 1942 roku. Od tej pory, aż do daty wręczenia był przechowywany 
kolejno w lesie obok wsi Luzino i w tejże wsi w kościele. Po powrocie do stron 
rodzinnych, dnia 15.IV b. r., sztandar został przez wyżej wymienionych por. Gra
bowskiego Tadeusza i brata jego Józefa wydostany ze skrytki w kościele i prze
wieziony na teren R.K.U. Gdynia. W dniu 25 maja 1945 r. Komendant R.K.U. 
przekazał wymieniony sztandar St. Inspektorowi Szef. Mob. i Uzup. p.ppłk Gryf- 
Kęszyckiemu w obecności Inspektora Szef. Mob. i Uzup. kpt. Ludwika Chłosty i 
por. Grabowskiego Tadeusza R.K.U. Gdynia, do wyłącznej dyspozycji”.

Pod dokumentem następują podpisy osób wymienionych w powyższym pi
śmie. Niestety ten bardzo starannie, odręcznie wykaligrafowany dokument milczy 
o późniejszych losach sztandaru. A do Muzeum trafił on z ... Łodzi.

Zaprezentowane eksponaty stanowiąjedynie wybór spośród wielu uzyskanych 
do zbiorów przedmiotów. Niestety należy tutaj z przykrością stwierdzić, że do 
Muzeum ostatnio nie trafiają elementy z kasowanych okrętów (dzwony, bandery, 
proporce, tabliczki znamionowe, koła sterowe), a przecież w tej sprawie zostało 
wydane odnośne Zarządzenie dowódcy Marynarki Wojennej. Fakt ten stanowi 
znaczny ubytek w zbiorach Muzeum. A tylko tą drogą można zachować, to co już 
przeminęło lub przemija na naszych oczach. Dlatego dobrze by się stało, aby oso
by odpowiedzialne za takie decyzje zrozumiały powagę prolemu, że zaszczytem 
dla załogi danej jednostki jest przekazanie pamiątek okrętowych do Muzeum Ma
rynarki Wojennej w Gdyni, celem ich godnego przechowania i eksponowania.
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Kpt. SG Ireneusz BIENIECKI

KOMANDOR WITOLD ZAJĄCZKOWSKI - DOWÓDCA 
FLOTYLLI RZECZNEJ W PIŃSKU (1892-1977)

Przyszły dowódca Flotylli Pińskiej urodził się 17.03.1892 roku, w gubernial- 
nym mieście Symferopolu na Krymie - w Rosji. Jego rodzice pochodzili z Wi- 
leńszczyzny. Ojciec Witolda - Bronisław Zajączkowski (1860-1930) urodził się w 
majątku Wiłuniszki. Po ukończeniu Instytutu Inżynierów Cywilnych w Petersbur
gu, nie mogąc pracować na kresach (na skutek prześladowań inteligencji polskiej), 
wyemigrował na Krym. W Symferpolu objął stanowisko miejskiego architekta1 2.

Bronisław Zajączkowski był dwukrotnie żonaty. Jego pierwsza żona Henryka 
z Choroszewskich Zajączkowska (1873-1896) wyszła za mąż w bardzo młodym 
wieku i zmarła w pięć lat po ślubie, (po urodzeniu trzeciego dziecka), mając zale
dwie 23 lata. Z małżeństwa tego państwo Zajączkowscy mieli trójkę dzieci: Witol
da (1892-1977), Romana (1894-1940) oraz Annę (ur. w 1895 roku)."

Witold Zajączkowski fascynował się morzem od najmłodszych lat. Po raz 
pierwszy miało to miejsce w Symferopolu za sprawąjednego z sąsiadów. O fakcie 
tym, późniejszy dowódca Flotylli Pińskiej, tak pisał w swoich pamiętnikach: 
Raptem nabrałem ogromnej ochoty również do robienia modeli statków i często 
przesiadywałem u pana Szczerbiny, a potem założyłem warsztat w domu, doznając 
od ojca całkowitego poparcia ...”3 4
Być może już wtedy zrodziła się w nim myśl związania swojego życia na stałe z 
morzem i mundurem.

Decyzję pozostania marynarzem podbudowało zapewne kolejne spotkanie z 
lat późniejszych: „... Edward w mundurze oficera Marynarki Wojennej robił nie
odparte wrażenie wilka morskiego ... Naturalnie pojawienie się na moim horyzon
cie takiego bohatera, w dodatku z Marynarki Wojennej nie mogło pozostać bez 
wrażenia. A skutek był ten, że postanowiłem też zostać marynarzem ...” .

1 Informacja o Bronisławie Zajączkowskim „Krótki opis osób figurujących w wykresie rodzinnym” (w posiadaniu 
córki W. Zajączkowskiego - Heleny Krzyżanowskiej), s. 7.

2 Tamże s. 15 i 66.
Po rewolucji 1917 r., w miarę pogłębiającej się radykalizacji nastrojów społecznych w Rosji, dalsze pozostawanie 
na Krymie stawało się coraz bardziej niebezpieczne. Dlatego też Bronisław Zajączkowski pozostawił cały swój 
dobytek w Symferopolu i wraz z żoną i dziećmi wyjechał do niepodległej Polski. Początkowo przebywał w Bara
nowiczach a następnie w Skarżysku gdzie zamieszkał na stałe. Zmarł w 1930 r. a jego druga żona w kilka lat 
później. Por. też J. K. Roman Zajączkowski, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1991, nr 1, s. 416.
1 W. Zajączkowski, pamiętnik (w posiadaniu córki W. Zajączkowskiego - H. Krzyżanowskiej), Toronto 1970, 

s. 5.
4 Tamże, s. 51.
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Zanim jednak doszło do spełnienia młodzieńczych marzeń, Witold spędził 
kilkanaście lat w Symfeopolu. Beztroskie lata Witolda przerwała (w 1896 roku) 
śmierć jego matki. Wkrótce ojciec ożenił się ponownie z panną Janiną Wieszczyc- 
ką. Druga żona, oprócz prawdziwie macierzyńskiej opieki, wniosła z sobą do ro
dzinnego życia element polskości.5

Gdy nadszedł czas rozpoczęcia nauki ojciec wyznaczył dla Witolda nauczycie
la, którego zadaniem było przygotowanie syna do egzaminów wstępnych. Mimo 
solidnego przygotowania Witold musiał być już wówczas zdolnym chłopcem, sko
ro pytania wydały mu się bardzo łatwe, a egzaminy wstępne zdał na same piątki. 
Później już samodzielnie zadecydował o związaniu swojego dalszego życia na 
stałe z Marynarką Wojenną:

»... ojciec pojechał ze mną do Petersburga, aby wnieść podanie do Korpusu 
Kadetów Marynarki Wojennej, ale tam się wyjaśniło, że kandydatów jest o wiele 
więcej niż wakatów, że będą egzaminy konkursowe ... A że z matematyką zawsze 
żyłem w zgodzie tak samo jak z geografią, nie miałem żadnych trudności w zdaniu 
egzaminu konkursowego prawie na samych dwunastkach (w Korpusie Morskim 
ocena była dwunastocyfrowa). Tym bardziej, że płynnie mówiłem dwoma języ
kami obcymi: francuskim i niemieckim. Sprawność fizyczna też okazała się dobra 
... To też zostałem przyjęty do korpusu bez zastrzeżeń do „roty” piątej co odpo
wiadało siódmej klasie gimnazjalnej. Korpus Morski składał się z sześciu rot. 
Szósta, piąta i czwarta z egzaminem końcowym dawały prawa maturalne i kto 
chciał mógł wystąpić z Korpusu i przenieść się na uniwersytet. Roty trzecia, druga 
i pierwsza uważane były za wyższe wykształcenie. Potem od ośmiu do dwunastu 
miesięcy w stopniu „korabelnej gardemarin” i nominacja na „miczmana”, czyli 
podporucznika. Taka czekała mnie kariera ...«.6 7

Można przypuszczać, że ściśle wypełniony tryb życia w Korpusie Morskim, 
tak bardzo różniący się od wesołych i pogodnych lat młodości, odpowiadał oso
bowości Witolda Zajączkowskiego:

„... rozpoczął się normalny tryb nauki i ćwiczeń. Pięć godzin wykładów, dwie 
godziny przeróżnych fizycznych ćwiczeń, zbiórki, przemarsze, niekiedy przeglądy 
i parady, wieczorne odrabianie lekcji - wszystko to zajmowało czas, nie zostawia
jąc wiele czasu na życie osobiste. Poza tym dyżurny i służby porządkowe, częste 
zbiórki i przeglądy, wszystko to wypełniało dzień bez resztek ... poza tym sporo 
czasu było poświęcone na ćwiczenia wojskowe jak: musztry, marsze, parady no i 
sporo było godzin gimnastyki i fechtunku ... Zajęcia teoretyczne kończyły się w 
maju i zaczynało się pływanie na okrętach ... W pierwszym roku mojego pobytu w 
korpusie odbyłem trzymiesięczne zaokrętowanie ... Po letniej kampanii przysługi
wał nam miesięczny urlop, albo kto chciał na ochotnika mógł być zaokrętowany na 
flocie. Byłem tak zafascynowany tym nowym życiem, że zgłosiłem się na ochotni
ka i prosiłem o przydział na torpedowce ...”.

Okres swojej służby w Korpusie Morskim rosyjskiej MW (od października 
1910 r. do kwietnia 1913 r.) W. Zajączkowski tak później ocenił w swoich pa
miętnikach:

„... Czas pobytu w Morskim Korpusie wspominam zawsze z pewnym roz
rzewnieniem. Czułem się tam doskonale. Rodzaj służby, do którego się przygoto
wywałem, stosunki w Korpusie oficerów Marynarki Wojennej, dyscyplina na okrę
tach, tradycja, mundur, bogata literatura o morzu, tajemnice krajów dalekich a 

' Tamże, s. 53.
6 Tamże, s. 63-64.
7 Tamże, s. 65-66.
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nieznanych, wszystko to razem powodowało, że coraz lepiej się w tym środowisku 
czułem, tym bardziej, że Marynarka Wojenna rosyjska była dość kosmopolityczna 
i przez to samo bardziej liberalna. W moim roczniku było 10% Polaków, co naj
mniej 15% Niemców Bałtyckich, parę Szwedów, parę Finów itd. ...”.8

Zakres wiedzy jaki musieli sobie przyswoić słuchacze Korpusu Morskiego był 
znaczny:

„... Poza przedmiotami ogólnymi z dużym naciskiem na wyższą matematykę, 
przedmioty naszego wykształcenia dzieliły się na trzy grupy: nawigacyjne, uzbro
jenie to znaczy artyleria, torpedy, miny i materiały wybuchowe i wreszcie trzecia 
grupa - to mechanizmy okrętowe, elektryka, teoria i architektura okrętowa. Ocena 
była dwunastostopniowa ...” 9

Przyszły dowódca Flotylli Pińskiej naukę w Korpusie Morskim ukończył z 
bardzo wysoką lokatą - na czterdziestej pozycji (na 130 osób), ze średnią oceną 
10,9 (w skali dwunastostopniowej). Dało mu to prawo wyboru akwenu, na którym 
mógł pływać (Morze Bałtyckie, Morze Czarne, Daleki Wschód). Z promocji 1913 
roku rosyjskiego Korpusu Morskiego do późniejszej Polskiej Marynarki Wojennej 
trafiło 7 oficerów.10

Po zdaniu egzaminów końcowych i odbyciu końcowego pływania już w stop
niu „okrętowego gardemarina” na pancerniku „Cesarewicz”, W. Zajączkowski 
awansował na pierwszy stopień oficerski „miczmana” (podporucznika).

Jako miejsce dalszej służby wybrał Bałtyk. Uzyskał przydział do dywizjonu 
kontrtorpedowców (niszczycieli) stacjonujących w Lipawie. Pierwsze swoje kroki, 
jako oficer rosyjskiej MW stawiał na kontrtorpedowcu „Moskwitianin” (na którym 
pływał jako kadet), a następnie w charakterze młodszego oficera służył na krą
żowniku „Rosija”. Na tym ostatnim zaliczył pływanie na trasie Kopenhaga - Mo
rze Północne-Atlantyk-Madera-Morze Śródziemne-Tulon. Po powrocie na Bałtyk, 
w czerwcu 1914 roku, otrzymał kolejny przydział na kontrtorpedowiec 
„Moskwitianin”.

Wraz z ogłoszeniem mobilizacji, w 1914 roku, W. Zajączkowski został za
okrętowany na kontrtorpedowcu „Miełkij”, który z chwilą wybuchu wojny 
(1.08.1914 rok) i ewakuacji Lipawy, przepłynął wraz z innymi okrętami do Zatoki 
Ryskiej, uczestnicząc w jej patrolowaniu.

Kolejny przydział W. Zajączkowski otrzymał w 1917 roku na budowany w 
Petersburgu kontrtorpedowiec „Zabijaka”. W tym też czasie poznał swoją przyszłą 
żonę Johannę (Annę) Kolts (1898-1982), z którą po sześciu miesiącach zawarł w 
kościele protestanckim związek małżeński (27.06.1917 roku). Następnie w. Za
jączkowski objął stanowisko dowódcy małego okrętu „Berkut”, eskortującego 
statki handlowe ze Szwecji (z bazą w Zatoce Botnickej). Wkrótce jednak podjął 
decyzję o przyspieszeniu rozwiązania swojego stosunku z rosyjską MW i po zda
niu okrętu, z jedną walizką, wyjechał pociągiem do Helisingforsu.

W maju 1918 roku, po różnych przygodach Witold przybył do Rewia (Tallina) 
gdzie spotkał się z rodziną. W mieście tym przystąpił do grupy trudniącej się 
przewozem różnych towarów. Na niedużym szkunerze o nazwie „Alku”, pod fiń
ską banderą, pływał z Estonii do Finlandii. W sierpniu 1918 roku w Tallinie przy
szła na świat pierwsza córka państwa Zajączkowskich - Janina. Po sprzedaży 

8 Tamże, s. 72.
9 Tamże, s. 80.
111J. Klossowski, Wspomnienia z Marynarki Wojennej, Warszawa 1970, s. 84.
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szkunera (w 1918 roku) w Rewlu Witolda zaskoczyła kolejna mobilizacja, w wy
niku której otrzymał przydział do estońskiej MW na okręt „Lennuk”. Z powodu 
braku wolnych etatów oficerskich pełnił na nim funkcję podoficerską na stanowi
sku „sygnalnyj starszina”. Po zdobyciu Narwy i wypędzeniu bolszewików poza 
granice Estonii nastąpił pokój, okręt „Lennuk” skierowano do remontu, a więk
szość załogi zdemobilizowano.

Z chwilą uregulowania swoich spraw w Rewlu W. Zajączkowski podjął de
cyzję o wyjeździe z Estonii do niepodległej Polski. W roku 1920 wraz z żoną i 
córką Janiną udał się przez Dźwińsk, Wilno, Białystok do Warszawy gdzie spotkał 
się z bratem Romanem.

Wkrótce decyduje się na kupno niewielkiego majątku. Po raz pierwszy w 
swoim życiu chce pozostać ziemianinem. W tym celu przeniósł się wraz z rodziną 
do krewnych mieszkających w Chełmie na Pomorzu. Tu jednak po raz kolejny 
zaskoczyła Witolda wiadomość o powszechnej mobilizacji, która ponownie po
krzyżowała życiowe plany.

Wobec takiego rozwoju sytuacji - W. Zajączkowski zadeklarował chęć dalszej 
służby w Polskiej Marynarce Wojennej. Jednak mimo posiadania stopnia lejtnanta 
(porucznika) otrzymał przydział do 8 pułku saperów w Poznaniu (kompanii ponto
nowej). Dopiero po uzyskaniu zgody z Dowództwa Okręgu Generalnego (DOG) 
wyjechał do Warszawy gdzie znajdowało się Kierownictwo Marynarki Wojennej 
(KMW). W międzyczasie, na skutek gwałtownego spadku kursu marki polskiej, 
musiał zrezygnować z wcześniejszego zamiaru kupna majątku i jak stwierdził po 
latach ”... Trzeba było się przestawić i zacząć zapatiywać na służbę bardziej re
alistycznie ...”

W KMW w Warszawie zmieniono stopień W. Zajączkowskiego na kapitana 
(w 1921 roku zweryfikowano do majora). Kolejny przydział służbowy kpt. W. 
Zajączkowski otrzymał do Kadry Marynarki Wojennej zlokalizowanej w Toruniu, 
gdzie objął stanowisko dowódcy kompanii zbornej. Na tym stanowisku (w latach 
1920-1921) formował kompanię marszową w składzie III batalionu morskiego, 
zajmującego pozycję wyjściową w Złotorii pod Toruniem. Jednak w związku z 
poprawą sytuacji na froncie wyjazd kompanii pod dowództwem W. Zajączkow
skiego do Złotorii odwołano.11

Zgodnie z ustaleniami Traktatu Wersalskiego Marynarka Wojenna II Rzeczy
pospolitej otrzymała 6 poniemieckich kontrtorpedowców (niszczycieli). Na do
wódcę jednego z nich-ORP „Mazur” wyznaczono W. Zajączkowskiego. W celu 
przejęcia tych jednostek, wraz z grupą oficerów, udał się on do Luth w Wielkiej 
Brytanii. Po miesięcznym postoju w porcie okręty drogą morską - przez Morze 
Północne i Bałtyk - powróciły do Gdyni. W Pucku jednostki te przeszły długi re
mont i po skompletowaniu załóg weszły do służby. Stanowisko dowódcy ORP 
„Mazur” W. Zajączkowski piastował w latach 1921-1923. Zapewne już w tym 
czasie pojawiły się pierwsze różnice zadań pomiędzy nimi a dowódcą Floty mor
skiej, którym był kmdr J. Świrski. Swojego ówczesnego przełożonego tak po la
tach charakteryzował W. Zajączkowski: „... kompletny teoretyk, który nigdy w 
życiu żadnym okrętem nie dowodził i sprawy okrętowe traktował nieżyciowe, 
miałem z nim sporo różnych zatargów ...”.

W tym czasie, w Toruniu powołano Tymczasowy Kurs Instruktorów MW, 
którego celem było przeszkolenie młodych oficerów przydzielonych do tej for
macji z innych służb. Na kursie tym W. Zajączkowski był wykładowcą przedmiotu 
„wiedza okrętowa” (w okresie zimowym), natomiast podczas kampanii czynnej 

"Tamże, 199-200.
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nadal dowodził „Mazurem”. Toruń stał się bazą życiową rodziny Zajączkowskich 
na kilka kolejnych lat. W tym mieście, w 1921 roku, przyszła na świat druga córka 
państwa Zajączkowskich - Helena.

Wkrótce TKI MW przekształcono w Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej 
(OSMW), w której W. Zajączkowski 1.10.1922 roku objął stanowisko dyrektora 
nauk i wykładowcy przedmiotu „wiedza okrętowa”. Rok później został zaliczony 
do pierwszej kategorii wybitnych specjalistów, jako nauczyciel przedmiotów 
„wiedza okrętowa” i „prawidła strzelania na morzu”. W tym czasie napisał pod
ręcznik pt. „Wiedza Okrętowa”, który po kilku latach (w 1926 roku) ukazał się 
drukiem. W obsadzie personalnej OSMW na rok 1924/1925 kmdr ppor. W. Za
jączkowski nadal występował jako dyrektor nauk, natomiast w okresie letnim 1925 
roku był dodatkowo dowódcą dywizjonu torpedowców ,12

W Toruniu państwo Zajączkowscy zamieszkiwali blisko 6 lat, w istniejącej do 
dzisiaj kamienicy przy ul. Konopnickiej 25 na Bydgoskim Przedmieściu.

Z tego okresu dysponujemy kilkoma cennymi charakterystykami W. Zającz
kowskiego. Jeden z wielu słuchaczy tej morskiej uczelni C. Wnorowski tak zapa
miętał z lat 1920-1922 późniejszego dowódcę Flotylli Rzecznej w Pińsku: „... Nie 
bawił się w teorię i wszelkie problemy na okręcie wyjaśniał w sensie praktycznym 
i zrozumiałym. Był nieco szorstki w obejściu i apodyktyczny. Mówił dobitnie i 
imponował nam swoim doświadczeniem marynarskim ... był naszym wykładowcą 
przez cały kurs oficerski, a latem był naszym instruktorem podczas praktycznego 
pływania ... wymagał również od nas dokładnej znajomości okrętu”.1

Inny z oficerów Marynarki Wojennej - B. Jabłoński wspominał: „... Jak ży
wym był umysł kmdra Zajączkowskiego wystarczy nadmienić, gdy był jeszcze 
dyrektorem nauk w 1923 roku jako komandor podporucznik i wykładowca wiedzy 
okrętowej - już wtedy twierdził, że śruba dla poruszania okrętu - to właśnie sposób 
przestarzały. No i w dużym stopniu miał rację jak się okazało, bo mniej więcej 40- 
50 lat później zbudowano poduszkowce i ślizgowce ...”.14

Również według B. Jabłońskiego „... Wykładowcą był świetnym. Spokojnym, 
równym głosem wtajemniczał nas w arkana wiedzy okrętowej, popierając to co 
mówił rysunkami a tablicy. Wiedzę tę mówiąc dosadniej wkładał nam wprost łopa
tą do głowy. Nawet najbardziej tępy z nas chyba nie mógł tych wykładów nie zro
zumieć ... 5

Inny z oficerów J.S. Bartlewicz charakteryzując oficerów, stanowiących obsa
dę OSMW w Toruniu w latach 1923-1925, tak ocenił późniejszego dowódcę Flo
tylli Rzecznej: „...Odznaczał się podobnymi zaletami jak kmdr Mohuczy, lecz był 
surowszy. Oficer wykształcony o umiejętnościach morskich. Sprawiedliwy, ale 
nieprzystępny. Bano się go raczej niż szanowano, z powodu jego władczego odno
szenia się do podkomendnych. Małomówny, ostry w rozmowach służbowych, 
bezwzględny i nieustępliwy. W stosunkach prywatnych - poprawny lecz nawet w 
tych okolicznościach niezwykle wymagający od młodszych oficerów ...”.16

12 J. Curtis, Wspomnienie pośmiertne o komandorze W. Zajączkowskim „Nasze sygnały” (Londyn), 1978, nr 139, 
s. 15-16, oraz CAW (Warszawa), Rozkazy szefa KMW, Rozkaz nr 60 z 3.04.1992 r. i Rozkaz nr 133 z 
5.10.1925 r., Akta KMW, t. 289, Obsada etatowa OSMW w Toruniu, Por. też I. Bieniecki, Komandor Witold 
Zajączkowski (1892-1977) - dowódca Flotylli Pińskiej, „Przegląd Morski”, 1990, nr 4, s. 59-62, oraz I. Bie
niecki, Wychowawca marynarskich kadr, „Nowości” (Dziennik Toruński), 1992, nr 161, s. 11.

13 C. Wnorowski, Pierwszy tymczasowy kurs oficerski Polskiej Marynarki Wojennej, „Nasze Sygnały”, (Londyn) 
1970, nr 121, s. 32-35.

14 B. Jabłoński, Cyklon, „Nasze Sygnały”, (Londyn) 1977, nr 136, s. 10-11.
13 B. Jabłoński, Wspomnienia, „Nasze Sygnały” (Londyn), 1978, nr 139, s. 16-17.
16 Muzeum MW w Gdyni, sygn. nr 11, Relacja J. Bartlewicza pt. Wspomnienia ze służby w Polskiej Marynarce 

Wojennej w latach 1918-1939, Gdynia 1960 s. 102-103.
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Pomimo wyraźnych predyspozycji do działalności dydaktycznej ten nieprze
ciętny oficer nie pozostał długo na dotychczasowym stanowisku w OSMW. W 
kilka miesięcy po wydarzeniach majowych 1926 roku, które przeszły w Toruniu 
bez większego rozgłosu, kmdr ppor. W. Zajączkowski obejmował już nowe sta
nowisko w Pińsku. 7

MS Wojsk, powierzyło kmdrowi ppor. W. Zajączkowskiemu obowiązki do
wódcy jedynej wówczas jednostki rzecznej MW - Flotylli Pińskiej na początku 
1927 roku. Zgodnie z rozkazem szefa KMW, dotychczasowy dowódca flotylli - 
kmdr por. Władysław Blinstrub otrzymał polecenie przekazania jednostki do 
28.02.1927 roku nowemu dowódcy, który objął to stanowisko 25.02.1927 roku. 17 18

Mimo tego, iż kmdr ppor. W. Zajączkowski był trzecim z kolei dowódcą flo
tylli, to jednak jak sam stwierdził, początkowo nie miał łatwego życia, głównie ze 
względu na niedociągnięcia w sferze dyscypliny marynarzy:

„... Kpt. Wolbek, który był pierwszym po wojnie dowódcą, był człowiekiem 
Swirskiego. Nie miał autorytetu i rozpuścił załogę do tego stopnia, że stała się 
postrachem miasta. Po nim nastąpił kmdr por. Wł. Blinstrub, człowiek spokojny, 
dobry gospodarz, zapalony myśliwy, ale słaby bardzo. Doszło do tego, że żandar
meria prawie nie wychodziła z portu wojennego, a oficerowie nie byli w stanie 
wprowadzić dyscypliny. Nikt też nie robił nic, aby wypracować jakąś doktrynę 
taktyczną i nauczyć najgłówniejszego - umiejętności użycia artylerii okrętowej 
...”.19 Dlatego też pierwsze decyzje kmdra ppor. W. Zajączkowskiego, na nowym 
stanowisku dotyczyły umocnienia dyscypliny i poprawienia funkcjonowania jed
nostki. 20

Już pierwsze miesiące funkcjonowania Flotylli Pińskiej pod nowym dowódz
twem zaowocowały wysokimi wynikami. Kontrolujący jednostkę szef KMW J. 
Swirski stwierdził:

„... Inspekcja przeprowadzona przeze mnie we Flotylli Pińskiej w dniu 3 i 
4.11 (1927 roku - 1. B.) pokazała, że Flotylla zrobiła bardzo duże postępy, tak pod 
względem wyszkolenia jak organizacyjnym i technicznym. Dowódca Flotylli - 
kmdr ppor. W. Zajączkowski natchnął duchem wojennym jej personel i swoją 
inicjatywą i energią pchnął ją na prawidłową drogę. Flotylla Pińska staje się na
prawdę jednostką mogącą odegrać bardzo poważną rolę podczas wojny. Nie wąt
pię w to, że zapał i wytrwałość personelu Flotylli, które tak dużo już zrobiły do
kończą zaczętego dzieła i Flotylla stanie się pierwszorzędną siłą na naszej 
wschodniej granicy ...”.21

Z upływem lat flotylla stała się jak stwierdził jej dowódca „... zgraną jednost
ką, zdolną do wykonywania zadań stawianych przez inspektorów armii ...”, którzy 
określali kierunek jej rozwoju i rolę w przyszłych działaniach wojennych. Jako 
dowódca, kmdr ppor. W. Zajączkowski musiał często godzić się z poglądami, któ
re nie w pełni akceptował:

„... Pierwszym inspektorem armii był generał Rybak ... Ducha Flotylli nie 
rozumiał i uważał monitory za rodzaj ruchomych tratw z armatami. Zrozumiałem 
jego nastawienie od razu, jak również bezcelowość spierania się i przeciwstawia
nia użycia praktycznego z punktu widzenia działania na flanki i tyły, wykorzystu
jąc elementy okrętu, to znaczy szybkość, samodzielność przy warunkach opance
rzenia

17 W. Zajączkowski, Pamiętnik, Toronto 1970, s. 209.
18 CAW, Rozkazy szefa KMW, Rozkaz nr 15 z 23. 02. 192 r. i Rozkaz nr 16 z 24.02.1927 r.; oraz tamże Rozkaz 

dowódcy Flotylli Rzecznej w Pińsku, t. 4, Rozkaz nr 18 z 25.02.1927 r.
19 W. Zajączkowski, Pamiętnik, Toronto 1970, s. 209-210.
20 Tamże, s. 210.
21 CAW, Rozkazy dowódcy OK IX, Rozkaz nr 61 (wyciąg z rozkazu szefa KMW nr 96 z 9.11.1927 r.).
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przed bronią maszynową. Ale to było daremnym. Generał Rybak uważał, że zada
niem Flotylli było wspieranie piechoty tak jak to z większym powodzeniem mogła 
wykonywać pierwsza lepsza bateria. Przyjąłem więc linię oficjalną tam gdzie było 
trzeba, nie zaniedbując również i własnych poglądów. Po Rybaku przyszedł gene
rał Burhardt-Bukacki, po nim generał Rómmel, obaj tylko na krótko. Po nich na 
stałe wyznaczony został generał Sosnkowski ... Generał Sosnowski był człowie
kiem o szerokich horyzontach, przyjemnym obejściu. Powiedział mi kiedyś, że 
Flotylla jest bronią tak specjalną, że stanowisko dowódcy nie może być przejścio
we i że sprzeciwiłby się memu ewentualnemu przeniesieniu. Ten fakt utwierdził 
mnie w przekonaniu, że trzeba się zadomowić na Polesiu ...”.22

Wkrótce też W. Zajączkowski podjął decyzję o pozostaniu na stałe w Pińsku: 
„... Po zaklimatyzowaniu się w Pińsku tak wżyłem się w ten kraj i polubiłem 
swoje stanowisko, że zacząłem zastanawiać się nad stworzeniem sobie na Polesiu 
stałej bazy życiowej. Im dłużej byłem w Pińsku, tym bardziej rozluźniały się moje 
więzy z morzem. Zdawałem sobie sprawę z tego, że już zapewne pozostanę na 
stanowisku dowódcy Flotylli aż do emerytury, bo wiadomym mi było, że wszyscy 
inspektorzy armii popierali mój przydział 23

Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych jednostki pływające i podod
działy flotylli były wielokrotnie kontrolowane, a ich udział w ćwiczeniach spraw
dzających potwierdził znaczny postęp w zakresie wyszkolenia i przygotowania 
flotylli do działań bojowych. Po grze wojennej, która miała miejsce 21-24.03.1928 
roku w Brześciu n. Bugiem, gen. dyw. J. Rybak wystawił kmdrowi ppor. W. Za
jączkowskiemu następującą opinię: „... Wybitny i bardzo energiczny dowódca - 
marynarz. Posiada szerokie poglądy na współpracę Flotylli z wojskiem lądowym. 
Nadaje się wybitnie na dowódcę mieszanego zgrupowania ...”. 24

Dowódca flotylli - jak podkreślają wszyscy, którzy się z nim osobiście ze
tknęli - był człowiekiem o otwartym umyśle i ciągle poszukiwał nowych możliwo
ści rozszerzenia zakresu jej działania. Jego też zasługą było to, iż w jednostce tej o 
jakże specyficznym charakterze, prowadzono różnorodne próby z zastosowaniem 
nowych środków pola walki m.in. z bronią chemiczną i minami rzecznymi. Tu 
również wypróbowano nowe, prototypowe jednostki pływające i samoloty lotnic
twa rzecznego.

W okresie dowodzenia przez tego oficera we flotylli poprawie uległ poziom 
wyszkolenia personelu jednostki, co podkreślił w czasie kolejnej kontroli gen. 
dyw. J. Rybak: „... Zastosowanie racjonalnego kierunku wyszkolenia i realizowa
nia moich planów w dużej mierze przypisać należy dowódcy Flotylli Pińskiej ... 
Wartościowy ten pod każdym względem dowódca okazuje zainteresowanie dla 
wszelkich zagadnień organizacyjnych, zasad szkolenia, zasad walki Flotylli, zro
zumienia moich intencji i planów, umie zorganizować ich realizację ...”.2

W innym dokumencie z 02.06.1928 roku tenże inspektor armii zawarł następu
jącą charakterystykę „... dzisiejszy dowódca Flotylli kmdr ppor. Zajączkowski 
stanowi pod tym względem wyjątkowo wartościowy element - przy całkowitym 
administracyjnym i technicznym opanowaniu spraw Flotylli jest równocześnie 
prawdziwym i doskonałym jej dowódcą, wywierającym wpływ na wyszkolenie 
oraz wykazującym wybitne kwalifikacje na dowódcę połączonych sił Flotylli i 
oddziałów lądowych ...”.26

22 W. Zajączkowski, Pamiętnik, Toronto 1970, s. 216-217.
23 Tamże, s. 216.
24 CAW, Akta GISZ, t. 991, Obsada personalna gry wojennej w Brześciu nad Bugiem odbytej 21-24.03.1928 r.
25 CAW, Akta GISZ, t. 418, Spostrzeżenia gen. dyw. J. Rybaka odnośnie kierunku i poziomu wyszkolenia Flotylli 

Pińskiej 2.06.1928 r., s. 3.
26 CAW, Akta Kancelarii Sztabu Głównego, t. 102, Sprawozdanie gen. dyw. J. Rybaka do GISZ z 2.06 1928 r 
s. 13.
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Również w sprawozdaniu podpisanym przez inspektora armii gen. dyw. J. 
Rómmla i generała do prac przy GISZ - gen. bryg. S. Burhardta-Bukackiego, z 
początku 1930 roku znajdujemy wysoką ocenę dowódcy Flotylli: «... komandor 
porucznik Zajączkowski jest oficerem wybitnym o dużej inteligencji, dużej wie
dzy, energii, pracowitości i umiejętności prowadzenia i dowodzenia

W Pińsku kmdr por. W. Zajączkowski mieszkał wraz z rodziną, w nieistnieją
cym już dziś budynku, przy ul. Krajewskiego 101. W 1930 roku umarł jego ojciec, 
który jako uciekinier z Symferopola osiedlił się w Skarżysku w województwie 
kieleckim. Kilka lat przed wojną W. Zajączkowski kupił od Banku Wileńskiego 
majątek Planta-Zaraj (o powierzchni 540 ha) w powiecie prużańskim, w który 
zainwestował całe swoje uposażenie oficerskie oraz pożyczki z banku. Na począt
ku lat trzydziestych (1932) Flotyllę Pińską traktowano jako samodzielną jednostkę 
taktyczną i administracyjną. Jej dowódca podlegał bezpośrednio szefowi KMW w 
Warszawie. Natomiast podporządkowanie dowódcy OK nr IX (w Brześciu n. Bu
giem) dotyczyło wyłącznie spraw garnizonowych.

W 1929 roku W. Zajączkowski awansował do stopnia kmdra por., a w lipcu 
1935 roku do stopnia komandora.27 28 29 30 Z tego okresu mamy kolejną wysoką ocenę 
komandora W. Zajączkowskiego, którą w 1935 r. wystawił gen. bryg. S. Burhardt- 
Bukacki. W opinii tej, dowódca flotylli pod względem walorów i przydatności w 
grupie oficerów MW, był wymieniony na czwartym miejscu, po szefie KMW 
kontradmirale J. Świrskim, dowódcy floty - kontradmirale Unrugu i szefie sztabu 
KMW - komandorze Frankowskim.

Gen. bryg. Burhardt-Bukacki tak w tym czasie charakteryzował kmdra W. 
Zajączkowskiego: «... Bezsprzecznie dobrym dowódcą jest ... dowódca Flotylli 
Pińskiej, który jednak siedzi tam już od 12 lat, a którego nie inspekcjonuję od roku 
1931 ... Ideowo bezbarwny, charakter mocny i bezwzględny. Odmówił jednak 
pójścia do Wyższej Szkoły Wojennej we Francji, nie chcąc się ruszać z Pińska 55 30

Zastanawiać musi fakt, że po wielu latach służby w MW i kilkunastu latach 
dowodzenia Flotyllą Rzeczną w Pińsku kmdr W. Zajączkowski nie w pełni zdawał 
sobie sprawę z ograniczonych możliwości użycia jednostek pływających flotylli, w 
czasie ewentualnej wojny, w trudnych warunkach nawigacyjnych na rzekach Po
lesia. Po kilkudziesięciu latach, na emigracji, tak o tym wspominał: „... Dziś jest 
dla mnie zupełnie jasnym, że cała Flotylla w wypadku działań wojennych na Po
lesiu, byłaby wytopiona, a port zniszczony, najdłużej w ciągu tygodnia. Ale w 
owych czasach do głowy mnie to nie przychodziło ...”.31 32 *

Dopiero wobec wzrastającego zagrożenia ze strony hitlerowskich Niemiec 
dowódca flotylli, podczas swojego pobytu w Warszawie (na początku 1939 roku), 
przedstawił szefowi Sztabu Głównego - gen. Wacławowi Stachiewiczowi plan 
wydzielenia z flotylli pododdziału przeznaczonego do działań na Wiśle. Propozy
cję tę zaakceptowano i rozkazem Szefa Sztabu Głównego z 1.03.1939 roku utwo
rzono Oddział Wydzielony „Wisła”^ w skład którego weszła część lekkich jedno
stek pływających Flotylli Pińskiej. "

27 CAW, Akta GISZ, t. 1934, Raport gen. Rómmla i gen. bryg. Burhardt-Bukackiego o stanie i potrzebach MW z 
17.02.1930 r., s. 6.

28 CAW, Akta KMW, t. 126, Rozgraniczenie zakresu pracy i kompetencji służbowych organów pracy dowódcy 
flotylli z 8.05.1932 r., s. 1, 3, 5; oraz Zakres pracy i kompetencji służbowych ... z25.03.1933 r.

29 CAW, Rozkaz dowódcy Flotylli Rzecznej w Pińsku, t. 11, Rozkaz nr 60 z 18.07.1935 r.; oraz Zeszyt ewiden
cyjny KMW w Londynie.

30 CAW, Akta GISZ, t. 1941, Raport gen. bryg. Burhardta-Bukackiego w sprawie MW z 23.12.1935 r., s. 8.
31 W. Zajączkowski, Pamiętnik, Toronto 1970, s. 211-212.
32 S. Piaskoski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, Albany 1987, t. 2, s. 21-22; J. Dyskant, Od

dział Wydzielony „Wisła”, Warszawa 1982, s. 33 i dalsze.
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W końcu kwietnia 1939 r, w wyniku choroby dowódcy floty, obowiązki do
wódcy floty objął dotychczasowy dowódca Obrony Wybrzeża, natomiast do peł
nienia obowiązków dowódcy Obrony Wybrzeża morskiego w Gdyni, na okres 2 
miesięcy, skierowano kmdra Zajączkowskiego.33

Jak przyznaje A. Rzepniewski, kmdr Zajączkowski podczas swojego pobytu 
na Wybrzeżu odznaczał się niespokojną dociekliwością, a „... na sprawę powięk
szenia i taktycznego wyszkolenia zwłaszcza w zakresie zadań lądowych - artylerii 
na Wybrzeżu zwrócił uwagę ...”.34

Są przesłanki wskazujące na to, iż wyznaczenie kmdra W. Zajączkowskiego 
na stanowisko dowódcy Obrony Wybrzeża miało określony cel. Jak stwierdził w 
swojej relacji I. Kuczkowski, kmdr Zajączkowski po powrocie z Gdyni miał wy
powiedzieć następujące słowa: „... Żądali ode mnie stworzenia umocnień gwaran
tujących zabezpieczenie na wypadek wojny - natychmiast, kiedy przez 10 lat nic 
się tam kompletnie nie zrobiło ...”.35 Można przypuszczać, iż wierzono w zdolno
ści organizacyjne tego nieprzeciętnego oficera, a z jego osobą na nowym stanowi
sku wiązano znaczne nadzieje. Z dowództwa Obrony Wybrzeża w Gdyni kmdr W. 
Zajączkowski powrócił do Pińska w połowie czerwca i 16.06.1939 roku ponownie 
objął obowiązki dowódcy flotylli.36

Na podsumowanie pokojowego okresu istnienia Flotylli Rzecznej w Pińsku 
wypada przytoczyć kolejne, bardzo pozytywne oceny kmdra W. Zajączkowskiego. 
Wysoką ocenę wystawił dowódcy Flotylli - E. Pławski, któremu przyszło kontro
lować tę jednostkę z ramienia KMW: „... Silna wola i wysokie kwalifikacje kmdr. 
Zajączkowskiego jako dowódcy i gospodarza wydały doskonałe wyniki w sensie 
dyscypliny, wyszkolenia i administrowania Flotyllą ...”37

Również Z. Węglarz, który w połowie lat trzydziestych jako podchorąży 
SPMW odbywał praktykę we flotylli tak wspominał dowódcę jednostki: „... Im
ponował wszystkim. Był człowiekiem obytym, wykształconym, znającym świat, 
mówiącym kilkoma językami, naturalnie z rosyjskim na czele. Żaden przedstawi
ciel polskich cywilnych czy wojskowych władz na tym terenie nie mógł się z nim 
równać ...”.38 *

Natomiast A. Potyrała w swoich wspomnieniach zawarł następującą charakte
rystykę W. Zajączkowskiego: „... Tak się złożyło, że od roku 1931 miałem dość 
częstą styczność z komandorem Zajączkowskim i miałem sporo sposobności po
znać bliżej tego człowieka. To był człowiek zasługujący na szacunek, zdolny, pra
cowity, mający coraz to nowe koncepcje techniczne ..., rozsądny, mający własne 
zdanie i umiejący je uzasadnić. Według mojej oceny, była duża szkoda, że ... po
zostawał zbyt długo dowódcą Flotylli Pińskiej, jakby trzymany na boku przez ad
mirała Świrskiego. Mogę się mylić, lecz wydaje mi się, że komandor Zajączkowski 
byłby znacznie lepszym pomocnikiem admirała Unruga aniżeli niektórzy z jego 
komandorów, którzy jak to wykazał wrzesień 1939 roku, nie przejawiali zbyt 
wielkiej inicjatywy ...”.

” CAW. Rozkazy dowódcy Flotylli Rzecznej w Pińsku, t. 14, wej, sygn. nr II/3/6, Relacja kmdra ppor. W. Tyma 
z kwietnia 1946 r.

■14 A. Rzepniewski, Obrona Wybrzeża w 1939 r. (na tle rozwoju Marynarki Wojennej Polski i Niemiec), Warsza
wa 1970, s. 126,224.

35 Muzeum MW w Gdyni, sygn. nr 82, Relacja I. Kuczkowskiego pt. Wspomnienia z kampanii wrześniowej 1939 
r. s. 2.

’6 CAW. Rozkazy dowódcy Flotylli Rzecznej w Pińsku, Rozkaz nr 36 z 20.06.1939 roku.
” E. Pławski, Moja służba na lądzie, cz. 1, „Nasze Sygnały” (Londyn), 1964, nr 1, s. 23.
18 Z. Węglarz, Wspomnienia o Szkole Podchorążych MW w Toruniu Okres teoretyczny 1933-1936, „Nasze 

Sygnały”, 1984, nr 153, s. 13.
” Muzeum MW w Gdyni, sygn nr 32, Relacja A. Potyrały pt. Wspomnienia dotyczące spraw MW, s. 87.
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O tym jaką rolę miała Flotylla odegrać podczas działań wojennych tak 
wspominał po latach kmdr W. Zajączkowski: „... Zadania operacyjne Flotylli w 
planie osłony polegały na zamknięciu rzeki i wspieraniu ogniem bezpośrednim 
piechoty. Forsowane przez Inspektorat Armii gros wysiłków wyszkoleniowych 
szło w tym ostatnim kierunku. Dopóki lotnictwo nie zaznaczyło swojego rozwoju, 
było to możliwe, aczkolwiek do tego celu wcale nie trzeba było okrętów. Krypy z 
działami mogły równie dobrze te zadania wykonać. Z chwilą natomiast gdy lotnic
two zaczęło się rozwijać intensywnie, stawało się coraz jaśniej, że okręty rzeczne 
nie będą mogły temu zadaniu sprostać. Maskowanie ich na rzece było ogromnie 
trudne i pomimo, że duże wysiłki były włożone w maskowanie, nie dawało to wy
ników pozytywnych ... Wobec nieużyteczności Kanału Królewskiego, wyszkole
nie bojowe Flotylli było skierowane wyłącznie na Wschód i nigdy żadne zagad
nienia operacyjne na innych rzekach nie były brane pod uwagę ...”. 40

W wojnie obronnej 1939 roku Flotylla Pińska, jako samodzielna jednostka, 
nie odegrała większej roli. Wobec niekorzystnego rozwoju sytuacji na Polesiu jej 
jednostki pływające uległy zatopieniu przez własne załogi, a spieszeni marynarze 
wzięli udział w walkach, w ramach GO „Polesie” gen. F. Kleeberga, w czasie któ
rych wykazali się dużym bohaterstwem.

Kmdrowi W. Zajączkowskiemu, w działaniach na Polesiu, nie było dane ode
grać znaczniejszej roli, gdyż jako dowódca jednostki rzecznej był podporządkowa
ny dowódcy wojsk lądowych (gen. Kleebergowi). Podczas wojny flotylla miała 
współdziałać z jednostkami lądowymi, natomiast w rzeczywistości rozproszone 
grupy marynarzy zmieniały ciągle swoją podległość i występowały w ramach 
większych pododdziałów i zgrupowań.41

GO „Polesie” skapitulowała 6.10.1939 roku, a batalion marynarzy flotylli 
złożył broń w pobliżu wsi Wola Gułowska.

Po otrzymaniu zezwolenia do działania na własną rękę, kmdr W. Zajączkow
ski, wraz z grupą oficerów i marynarzy przedostał się do Warszawy, a następnie 
przez Białystok, Kowno i Rygę udał się do Sztokholmu. W końcu grudnia 1939 
roku zameldował się w KMW w Paryżu, skąd w styczniu 1940 roku dotarł do W. 
Brytanii.42

W W. Brytanii kmdr W. Zajączkowski ponownie wstąpił do Polskiej Mary
narki Wojennej. Szef KMW w Londynie mianował go komendantem SPMW na 
ORP „Gdynia” (18.01.1940). W marcu tego roku, jako komendant szkoły, otrzy
mał polecenie opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia programu nauki 
średniego kursu wydziału morskiego na rok szkolny 1939/1940. Program ten, z 
małymi zmianami, obowiązywał średnie roczniki wydziału morskiego SPMW, 
przez cały okres trwania szkolenia wojennego.

W 1940 roku (19 czerwca) wyznaczono kmdra W. Zajączkowskiego tymcza
sowym komendantem, tworzącego się w Szkocji obozu WP. Następnie szef KMW, 
wykonując propozycję Anglików, polecił kmdrowi Zajączkowskiemu 15.07.1940 
roku, aby ten przejął dwa francuskie okręty patrolowe „Medoc” i „Pomerol”, które 
stacjonowały w Devenport. Po obsadzeniu załogami (17.07.1940), przekazano 
je kmdrowi por. dypl. R. Stankiewiczowi - dowódcy grupy patrolowców. Dwa 
miesiące później (18.09.1940 roku), kmdr W. Zajączkowski zdał obowiązki ko

411 W. Zajączkowski, Flotylla Pińska 1939 r. (w zbiorach córki Heleny Krzyżanowskiej), s. 4.
41 J. Pertek, Marynarze generała Kleeberga, Warszawa 1986, s. 68 i dalsze.
42 R. Nałęcz-Tymiński, Polskie Flotylle Rzeczne (monografia nr 1), „Nasze Sygnały”, 1988, nr 161, s. 18-27; oraz 

tamże Zb. Heindrich, W mojej służbie na Flotylli, s. 5, 7; zob. też J. Pertek, Marynarze s. 208-209.
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mendanta SPMW kmdrowi por. W. Kodrębskiemu, a po trzech dniach przyjął od 
kmdra por. K. Trzaski-Durskiego obowiązki dowódcy ORP „Gdynia”.

Szef KMW, kolejnym zarządzeniem (14.06.1941 roku), powierzył kmdrowi 
Zajączkowskiemu nową funkcję - szefa Misji Morskiej polskiej MW w Kanadzie. 
Wyjazd do Kanady nastąpił 17.07.1941 roku. Jednak meldunki szefa Misji Mor
skiej, w sprawie rekrutacji poborowych, nie napawały optymizmem. W czasie 
pierwszych badań lekarskich do MW zakwalifikowano zaledwie 19 kandydatów, a 
liczne trudności natury finansowej, technicznej i personalnej nie ułatwiały działal
ności misji. Ogółem, do grudnia 1941 roku, udało się przyjąć zaledwie 105 kandy
datów. Z początkiem roku 1942 Misja Morska w Kanadzie uległa likwidacji.

W czerwcu 1942 roku kmdr W. Zajączkowski pozostawał krótko w dyspozycji 
szefa KMW, a następnie (19.07.1942 roku) objął stanowisko szefa Biura Studiów 
KMW w Londynie. Od 29.01.1944 roku był komendantem morskiego odcinka 
„Południe” i dowódcą II dywizjonu kontrtorpedowców.

Mając 55 lat, w 1947 roku, W. Zajączkowski udał się na emigrację do Kana
dy. Początkowo mieszkał w Keswick, a następnie w Toronto, gdzie dał się poznać 
jako aktywny społecznik. Udzielał pomocy tym wszystkim, którzy jej potrzebowa
li, służąc im radą i wsparciem. Do ostatnich dni uczestniczył w pracach Kanadyj
skiej Partii Konserwatywnej.

Kmdr Witold Zajączkowski zmarł 19.12.1977 roku, mając 85 lat. Został po
chowany w Toronto. Posiadał liczne odznaczenia polskie i zagraniczne, a wśród 
nich: Krzyż Komandorski Orderu odrodzenia Polski, Złoty (1938) i Srebrny Krzyż 
Zasługi, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 (1928), Medal Pamiątkowy 
Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości (1928), Brązowy Medal za Długoletnią 
Służbę, francuski Order Legii Honorowej IV kl. (1931) oraz brytyjski Defence 
Medal & War Medal 1939-1945.43

Na zakończenie wypada jeszcze raz odwołać się do opinii historyka A. Rzep- 
niewskiego, który w odniesieniu do kmdra W. Zajączkowskiego potwierdza fakt 
jego niedoceniania i prowadzeniu w stosunku do dowódcy Flotylli Pińskiej okre
ślonych pociągnięć kadrowych: „... Głęboko i wszechstronnie wykształcony ofi
cer, którego wybitne uzdolnienia i zainteresowania zagadnieniami operacyjnymi 
... podkreślają bodaj zgodnie wszystkie relacje, nie znalazł aż do 1939 r. innego 
przydziału jak na ... Flotyllę Pińską. Mało tego. Nawet w Anglii zrobił szef KMW 
wszystko, aby trzymać Zajączkowskiego w cieniu, na trzeciorzędnym stanowisku, 
z dala od Londynu ... ”.44

43 St. Piaskowski, Kroniki .... t. 2, s. 111-204; zob też Zeszyt ewidencyjny KMW w Londynie; oraz J. Curtis, 
Wspomnienie pośmiertne o komandorze W. Zajączkowskim, „Nasze Sygnały”, 1978, nr 139, s. 15-16.

44 A. Rzepniewski, Obrona ..., s. 123; zob. też Powrót na pokład, „Dziennik Bałtycki”, 1991, nr 114, s. 5; oraz Ze 
wspomnień kmdr Witolda Zajączkowskiego, „Dziennik Bałtycki”, 1991, nr 120, s. 3,5; por. też J. Dyskant, 
Wrzesień Flotylli Rzecznej, Warszawa 1988.
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Kmdr por. mgr Walter Pater

KOMANDOR BOHDAN WROŃSKI 
(1908-1985)

Komandor Bohdan Wroński należał do najwybitniejszych oficerów Polskiej 
Marynarki Wojennej, absolwentów międzywojennej Szkoły Podchorążych Mary
narki Wojennej. Był oficerem morskim, który celująco zdał wojenny egzamin w 
latach 1939-1945. Jako historyk i polityk, był jedną z najbardziej popularnych 
postaci spośród żołnierskiej emigracji niepodległościowej - dużo bardziej znany 
poza krajem niż w Polsce. Stanisław Mariusz Piaskowski, autor trzech tomów 
Kronik Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, jemu zadedykował, jako pierw
szemu na obczyźnie historykowi dziejów PMW - drugi tom tej pracy.

Bohdan Wroński urodził się 24 października 1908 r. w Krakowie w rodzinie 
inteligenckiej. Jego rodzice, Leopold - z zawodu urzędnik i Eugenia z Milanow
skich, podobnie jak dziadkowie, pochodzili z Zawiercia. W młodości, wraz z ro
dzicami i siostrą Ireną, często zmieniał miejsce zamieszkania. Dłużej mieszkali w 
Zawierciu, w latach 1915-1919 w Miechowie, a następnie od 1919 do 1928 r. w 
Kraśniku, po czym ponownie w Zawierciu, gdzie w 1935 r. w wieku 56 lat zmarł 
ojciec Bohdana.

Bohdan Wroński w 1915 r. rozpoczął naukę w polskiej szkole powszechnej w 
Miechowie a następnie ukończył 8 klas gimnazjum matematyczno-przyrodniczego 
w Kraśniku, gdzie zdał egzamin dojrzałości w 1926 r. Lata 1926-1927 spędził w 
Warszawie studiując matematykę na uniwersytecie.1 2

W 1927 r. zdał pomyślnie dwudniowy egzamin konkursowy do Oficerskiej 
Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu (dalej OSMW). Nie było to łatwe, ponie
waż obejmował on oprócz wstępnej selekcji, komisyjnego przeglądu i badania 
stanu zdrowia kandydatów, egzamin ustny i pisemny z zakresu wiedzy ogólnej 
(języka polskiego, literatury, historii, geografii i nauki o Polsce współczesnej), 
matematyki, chemii nieorganicznej i fizyki, języka obcego oraz próbę sprawności 
fizycznej."

Po przeglądach i badaniach do ostatecznego egzaminu dopuszczono 62 kan
dydatów a zdało go tylko 28. Najlepiej zdał Bohdan Wroński i tak już pozostało 
przez cały okres nauki.3

1 Muzeum Marynarki Wojennej (dalej MMW), Dokumenty kmdr. Bohdana Wrońskiego przekazane 
przez Irenę Wrońską z Londynu (dalej Kolekcja kmdr. B. Wrońskiego), sygn. 168, Zeszyt ewiden- 
ny kpt. mar. B. Wrońskiego; List Ireny Wrońskiej do autora z 7 marca 1994 r. (dalej List I. Wroń- 
skiej).

2 Czesław Ciesielski, Szkolnictwo Marynarki Wojennej w latach II Rzeczypospolitej, Warszawa 
1974, s. 107-108.

3 Jan Busiakiewicz, Komandor Bohdan Wroki, „Nasze Sygnały”, 1985 nr 156, s. 4.
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Po egzaminie rozpoczęły się 3 lata twardej szkoły. Najpierw kilkutygodniowe 
przeszkolenie rekruckie w Kadrze Szeregowych Floty, potem rejs kandydacki i 
następnie w każdym roku nauki część teoretyczna oraz kurs praktyczny na okrę
tach Floty i Flotylli Rzecznej. Na kurs teoretyczny OSMW, przemianowanej 19 
października 1928 r. na Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej (SPMW), skła
dały się przedmioty wyszkolenia ogólnowojskowego, części morskiej i części 
technicznej oraz grupa przedmiotów części ogólnej. Te z nich, których program 
realizowany był w danym roku, kończyły się egzaminami a inne repetycjami.

W 1930 r. tą twardą szkołę wraz z nim ukończyło ostatecznie 17 oficerów. 
Bohdan Wroński został prymusem swego rocznika i podczas uroczystej promocji, 
na pokładzie ORP „Bałtyk” 15 sierpnia 1930 r. gen. bryg. Stanisław Burhardt - 
Bukacki, w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył mu w nagrodę 
tzw. „złotą” szablę prymusa SPMW. W czasie uroczystości Wroński, w imieniu 17 
promowanych oficerów, przemówił tak wspaniale, że zadziwił zebranych.4 Julian 
Ginsbert, w reportażu z promocji ujął to następująco:5 „ppor. mar. Wroński od
powiada w kilku gorących słowach, że i on i jego koledzy nie pozwolą nigdy u- 
szczuplić morskiego władania Polski”.

Po ukończeniu SPMW Wroński został mianowany podporucznikiem mary
narki ze starszeństwem od 15 sierpnia 1930 r. Był to nieprzeciętny rocznik 
SPMW6. Wraz z nim skończyli szkołę m.in. jedni z najwybitniejszych oficerów 
PM W: Bolesław Biskupski, Jan Tchórznicki, Franciszek Pitułko, Borys Karnicki 
oraz Zbigniew Przybyszewski, którzy egzamin z przygotowania do zawodu oficera 
PMW, w najtrudniejszych warunkach wojennych (także powojennych) zdali po
dobnie jak Bohdan Wroński.

W 50 rocznicę promocji, na spotkaniu koleżeńskim w sposób interesujący 
Wroński opowiadał o latach SPMW.7 Swoich wychowawców wspominał z 
wdzięcznością i sympatią. Dla wielu żywił głęboki szacunek a nawet szczere od
danie. Uważał, że zawdzięczał im bardzo dużo pod względem ukształtowania cha
rakteru jak i wykształcenia a nawet sprawności fizycznej. Uważał, że z ich roczni
ka w krótkim czasie uczyniono „szlachetny stop”. Po pół wieku przyznawał, iż jest 
dumny z faktu, że stanowił cząstkę tego „stopu”. Mimo tego, że przeciwności losu 
ich rocznik rozproszyły, przetrwała między nimi silna więź, symbolizująca ów 
„stop”.

Po ukończeniu szkoły, wraz z pozostałymi oficerami swego rocznika, skiero
wany został na Kurs Aplikacyjny dla Podporuczników Marynarki (KAP). Jego 
celem było uzyskanie lepszego wyszkolenia praktycznego oraz większego przygo
towania do samodzielnego pełnienia obowiązków młodszego oficera na okrętach 
Floty. KAP trwał 11 miesięcy i dzielił się na 3 części.
Pierwszą stanowiła praktyka w Kadrze Szeregowych Floty. Zaczynała się od czte
rotygodniowego kursu instruktorskiego z zakresu wiedzy dowódcy plutonu piecho
ty. Następnie podporucznicy obejmowali stanowiska dowódcy plutonów w kom
paniach rekruckich Kadry Szeregowych Floty. Po zakończeniu szkolenia rekruc
kiego uczestnicy KAP zaczynali przeszkolenie na okrętach Floty. Zaokrętowani na 
ORP „Bałtyk” szkoleni byli w zakresie artylerii morskiej, broni podwodnej, nawi

4 Julian Czerwiński, Galeria prymusów dwudziestolecia (1922-1941), cz. 1, „Przeląd Morski”, 1989, 
nr 7-8, s. 73-74.

5 Kapitan Nemo (pseudonim Juliana Ginsberta), 50 lat temu, (przedruk z „Tygodnika Ilustrowane
go”), „Nasze Sygnały”, 1980 nr 144, s. 16.

6 Cz. Ciesielski, op. cit., s. 255; Stanisław Mariusz Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 
1918-1946, t. 1, Albany 1983, s. 112.

7 Bohdan Wroński, Niech żyje szkoła!, „Nasze Sygnały”, 1984 nr 152, s. 30-32.
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gacji, łączności, działu maszynowego oraz mieli cykl wykładów na temat zagad
nień mobilizacji i administracji. Ostatnią częścią KAP był kurs w Morskim Dywi
zjonie Lotniczym, którego celem było przekazanie podporucznikom podstawowej 
wiedzy o lotnictwie morskim. Uczestnicy KAP oceniani byli na zakończenie każ
dej części kursu a na jego zakończenie zdawali egzaminy. KAP kończył pierwszy, 
praktycznie trwający 4 lata, okres wyszkolenia oficera liniowego PMW przygoto
wanego do służby na okrętach. Specjalizacja oficerów następowała dopiero po 2 - 
3 latach służby liniowej.8

W ramach KAP ppor. mar. Bohdan Wroński do 1 lutego 1931 r. był dowódcą 
plutonu w Kadrze Szeregowych Floty w Swieciu nad Wisłą a następnie do 1 wrze
śnia był zaokrętowany na ORP „Bałtyk”.9 Później skierowano go na dalsze szko
lenie do Francji.

Na początku lat 30. PMW do francuskich wojennych szkół morskich kierowa
ła przede wszystkim oficerów przewidzianych do pracy dowódczo-sztabowej. 
Mieli tam zdobywać specjalizację oraz przejść odpowiedni staż.

Bohdan Wroński był dwukrotnie kierowany na szkolenie do Francji. Pierwszy 
raz do Morskiej Szkoły Aplikacyjnej dla Podchorążych (E’cole d’Apllication des 
Enseignes de Vaisseau) na krążowniku szkolnym, którą w latach 1925-1933 ukoń
czyło 24 polskich oficerów. Następnie odbył studia w Szkole Aplikacyjnej Arty
lerii Morskiej (Ecole d’Apllication d’Artillerie Navale), z której PMW korzystała 
bardzo rzadko.

O skierowanie do francuskiej Morskiej Szkoły Aplikacyjnej dla Podchorążych 
mogli ubiegać się nowomianowani podporucznicy korpusu morskiego SPMW. 
Była przeznaczona w zasadzie dla absolwentów francuskich wojennych szkół mor
skich, którzy bezpośrednio po mianowaniu na pierwszy stopień oficerski kierowani 
byli do niej na praktykę nawigacyjną i ogólnomorską. Trwała 10 miesięcy i prze
biegała głównie na krążowniku szkolnym odbywającym długie rejsy zagraniczne.

Kandydaci z PMW kwalifikowani byli w drodze egzaminu konkursowego 
obejmującego przede wszystkim znajomość języka francuskiego oraz elementarnej 
francuskiej terminologii morskiej. PMW corocznie kierowała 2-4 nowomianowa- 
nych oficerów korpusu morskiego do tej szkoły. Wymagano od nich szczegóło
wych meldunków dotyczących każdego przejścia morzem, wojskowych opisów 
odwiedzanych portów, informacji o spotkanych okrętach i statkach itp. Skierowa
nie do niej było niewątpliwie wyróżnieniem oraz zachętą dla innych do osiągania 
lepszych wyników w szkoleniu.10 11

Ppor. mar. Bohdan Wroński od 1 listopada 1931 r. do 1 sierpnia 1932 r. jako 
słuchacz Ecole d’Apllication des Enseignes de Vaisseau był ]3rzez 9 miesięcy za
okrętowany na nowym krążowniku szkolnym „Jeanne d’Arc”.

Po powrocie Wrońskiego z Francji z wzorową opinią, dowódca Floty powie
rzył mu stanowisko swego oficera flagowego, które zajmował od 1 listopada
1932 r. do 1 września 1933 r. W tym okresie, 19 marca 1933 r. otrzymał awans na 
porucznika marynarki. Kolejnym przydziałem służbowym por. mar. Wrońskiego 
od 1 września 1933 r. do 1 lutego 1934 r. było stanowisko dowódcy kompanii w 
batalionie szkolnym Kadry Szeregowych Floty.

8 Cz. Ciesielski, op. cit., s. 163-168.
9 Okręt-hulk służył m.in. jako siedziba Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty. Ex francuski krą

żownik pancerno-pokladowy „d’Entrecasteaux” zbudowany w 1898 r., w PMW od 1927 r.
10 Cz. Ciesielski, op. ci., s. 153-156, 159-162.
11 Zbudowany w latach 1930-1931, 6496, t. 25 w, 5000 Mm przy 14 w; 8-155, 4-75, 6-37 mm; 2 w.t.;

550 mm - za: Les Flottes de Combat 1936, Paris 1936, s. 34.
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Jak wspomniano, po pewnym okresie służby liniowej oficera korpusu mor
skiego przychodził czas na specjalizację. W MW w tym celu organizowane były 
kursy specjalistyczne dla oficerów. Przy ubieganiu się o nie dopuszczano swobodę 
wyboru specjalizacji. Bohdan Wroński specjalizował się w artylerii morskiej. Od 1 
lutego do 12 grudnia 1934 r. pełnił służbę w Dywizjonie Szkolnym Floty. W tym 
czasie ukończył drugi Kurs Oficerów Artylerii Morskiej (KOAM), uruchomiony 
12 marca 1934 r. KOAM trwał 7,5 miesiąca, z czego 3 miesiące przypadały na 
część teoretyczną a 4,5 miesiąca na część praktyczną.12 Jego celem było przygo
towanie uczestników do pełnienia obowiązków oficerów artylerii na okrętach, w 
sztabach i służbach, wykładowców w szkołach MW oraz ujednolicenie metod i 
systemu szkolenia. Słuchacze odbyli ponadto czterotygodniową praktykę morską 
we francuskiej Flocie Śródziemnomorskiej na krążownikach, kontrtorpedowcach i 
torpedowcach. Na zakończenie kursu byli przydzieleni na okręty, gdzie pełnili 
obowiązki oficerów artylerii pod nadzorem oficerów okrętowych tej specjalności.

KOAM miał pozytywną ocenę. Cele stawiane przed tymi kursami były osią
gane a oficerowie kończący te kursy byli dobrze przygotowani w swojej specjalno
ści. Wraz z Bohdanem Wrońskim drugi KOAM m.in. ukończyli, uzyskując spe
cjalność artylerzysty: Borys Kamicki, Wacław Krzywiec, Franciszek Pitułko, Zbi
gniew Przybyszewski i Jan Tchórznicki. Także ten kurs Wroński ukończył jako 
prymus.13

Po skończeniu KOAM por. mar. Wroński skierowany został do Dywizjonu 
Kontrtorpedowców i od 1 grudnia 1934 r. do 1 lutego 1935 r. pełnił służbę na ORP 
„Wicher”14 jako II oficer artylerii. Później ponownie był dowódcą 2 kompanii 
batalionu szkolnego w Kadrze Szeregowych Floty w Gdyni-Oksywiu,15 w okresie 
od 1 lutego do 1 maja 1935 r. a następnie przez 3 miesiące, do 1 sierpnia w Dywi
zjonie Szkolnym Floty był kierownikiem zaprawy morskiej.

Po powrocie do Dywizjonu Kontrtorpedowców został, ponownie na kontrtor- 
pedowcu „Wicher”, od 1 sierpnia 1935 r. do 1 lutego roku następnego, II oficerem 
artylerii a następnie (do 1 września 1936 r.) I oficerem artylerii tego okrętu.

31 stycznia 1936 r. w Piotrkowicach (powiat tarnowski) Wroński zawarł 
związek małżeński z Ireną z domu Zawisza. Irena i Bohdan Wrońscy przed wybu
chem wojny mieli 2 synów: Andrzeja i Krzysztofa. Wraz z nimi w Warszawie od 
1938 r. mieszkała również matka Bohdana Wrońskiego.16

Będąc nadal w stopniu porucznika marynarki Wroński w okresie od 1 paź
dziernika 1936 r. do 1 marca 1938 r. odbył dwuletnie studia we francuskiej Ecole 
d’Apllication d’Artillerie Navale przy politechnice w Paryżu uzyskując dyplom 
inżyniera artylerii morskiej.17

12 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta Kierownictwa Marynarki Wojennej, t. 171, Uruchomienie II 
kursu Oficerskiego Artylerii Morskiej (Przyczynek do rozkazu dziennego szefa KMW z 4 stycznia 
1934 r.) cyt. za: Cz. Ciesielski, op. cit., s. 174.

13 Tamże, s. 174-176; S.M. Piaskowski, op. cit., s. 141, 152; J. Czerwiński op. cit., s. 73.
14 Zbudowany w 1930 r., 2010 t, 33 w; 4-130, 2-40, 2 x 2-13,2 mm' 2 w.t. 550 mm, w.b.g., miny - za: 

Zdzisław Waśko, Rafał Witkowski, Regularne jednostki Wojska Polskiego. Formowanie, działania 
bojowe, organizacja, uzbrojenie, wyposażenie, metryki okrętów i oddziałów lądowych Marynarki 
Wojennej, Warszawa 1976, s. 104-105.

15 Lech Stróżniak, List z USA, „Nasze Sygnały”, 1985 nr 186, s. 12.
16 Siostra jego mieszkała najpierw w Krakowie, gdzie skończyła Uniwersytet Jagielloński a następnie 

pracowała jako nauczycielka w Łucku. Podczas wojny przeniosła się do Warszawy a przed po
wstaniem wyszła za mąż i wyjechała do Piotrkowa Trybunalskiego.

17 MMW, Kolekcja kmdr. B. Wrońskiego, Dyplom inżyniera artylerii morskiej Bohdana Wrońskiego 
wydany w 1938 r. po ukończeniu Ecole d’Apllication d’Artillerie Navale w Paryżu; Nota biogra
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Po studiach i powrocie do kraju, awansowany 19 marca 1938 r. na kapitana 
marynarki, objął stanowisko kierownika Referatu Broni w Szefostwie Artylerii i 
Służby Uzbrojenia Kierownictwa Marynarki Wojennej w Warszawie, które zaj
mował do czasu ewakuacji KMW do Pińska. W tym okresie jako przedstawiciel 
KMW wyjeżdżał w sprawie zakupu dział dla PMW do Szwecji, Holandii, Francji i 
Wielkiej Brytanii. W 1938 r. przebywał w Holandii, w związku z możliwością 
zakupu 8 starych dział kalibru 80 mm, które jednakże okazały się nieprzydatne dla 
PMW. W 1939 r. w charakterze eksperta artylerii morskiej uczestniczył w misji 
gen. bryg. Tadeusza Kossakowskiego w Paryżu, powołanej do realizacji francu
skiej pożyczki materiałowej dla Polski oraz w sprawie dział przeciwlotniczych dla 
PMW w misji gen. bryg. Ludomiła Rayskiego w Londynie, która miała realizować 
udzielony Polsce kredyt angielski. Jeździł również w różnych sprawach do 
szwedzkiej firmy Bofors, budującej działa dla PMW.18

5 września 1939 r. wraz z personelem KMW został ewakuowany do Pińska a 
następnie do Brodów, Klewania i Deraźnego. Znalazł się w tej części ewakuowa
nego personelu, którym kierował kontradmirał Ksawery Czernicki. Udało mu się 
uniknąć losu admirała i innych oficerów, którzy zostali później zamordowani w 
Katyniu. Internowany przez władze radzieckie uciekł i poprzez Łuck, Lwów i 
Stanisławów a następnie bez żadnych rozkazów 30 października przekroczył gra
nicę z Węgrami i przez Budapeszt dostał się do Modane we Francji. 2 grudnia 
1939 r. w Paryżu zameldował się w Koszarach Bessiers a następnie kontradmira
łowi Jerzemu Swirskiemu w hotelu „Regina”, który odtworzył już KMW.19

Po krótkim pobycie we Francji kpt. mar. Bohdan Wroński skierowany został 
do Wielkiej Brytanii, gdzie po tragedii września odradzała się Polska Marynarka 
Wojenna. 15 grudnia 1939 r. został zaliczony do rezerwowej grupy oficerów na 
ORP „Gdynia” a następnie od 4 stycznia 1940 r. odbył 21-dniowy staż na brytyj
skim niszczycielu „With”. Po stażu wrócił na „Gdynię” i od 26 stycznia do 17 
lutego 1940 r. był kierownikiem Grupy Artylerzystów w Szkole Specjalistów Mor
skich.

Od 17 lutego 1940 r. przez 16 miesięcy pełnił służbę na niszczycielu 
„Błyskawica”.20 Początkowo tylko czasowo zajmował stanowisko I oficera arty
lerii, na którym został zatwierdzony 27 marca. Od 17 lipca wyznaczony został do 
pełnienia obowiązków zastępcy dowódcy tego okrętu.

W składzie załogi „Błyskawicy” Wroński brał udział w kampanii norweskiej 
oraz operacji pod Dunkierką. Od 21 kwietnia, kiedy „Błyskawica” przybyła na 
wody norweskie, następnie ze Skjelfiord na Lofotach wychodziła na patrole wokół 
Narwiku. Do 2 maja okręt ciągle uczestniczył w akcjach bojowych. Później przez 
kilka dni naprawiano uszkodzenia od ognia artylerii lądowej a 5 maja ponownie 
wyszedł na patrolowanie. W tym czasie odparł liczne taki lotnictwa niemieckiego, 
zestrzeliwując 6 i 10 maja dwa samoloty. 10 maja okręt odszedł do Scapa Flow. 
Walki „Błyskawicy” w rejonie Narwiku były pierwszym większym osiągnięciem 
tego okrętu.21

ficzna, w: Wysiłek zbrojny w II wojnie światowej, pod red. Stanisława Biegańskiego i Aleksandra 
Szkuty, London 1988, s. 156.

18 S.M. Piaskowski, op. cit s. 10,33; Bohdan Wroński, Wspomnienia płynąjak okręty, Londyn 1981, 
s. 9-11,33

19 B. Wroński, op. cit., s. 13-33.
20 Zbudowany w Wielkiej Brytanii w latach 1935-1937, 2011 t; 7-120, 2x2-40 mm, 4x2 - 13,2 mm, 

2x3 w.t. 550 (533) mm, 60 min, 2 w.b.g., 2 m b.g.; 39,6 w, 2000 Mm przy 15 w. - za: Władysław 
Szczerkowski, ORP „Błyskawica”, Gdańsk 1970, s. 20.

21 Tamże, s. 51-54; Tenże, ORP „Błyskawica”, Gdańsk 1979, s. 63-64.
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Za udział w kampanii norweskiej, uwiecznionej zestrzeleniem pierwszych 
samolotów niemieckich przez PMW na Zachodzie, kpt. mar. Bohdan Wroński 
zarządzeniem Naczelnego Wodza nr 169/GM/40 z 20 listopada 1940 r., odznaczo
ny został Orderem Wojennym Virtuti Militari V klasy. "Jak stwierdził szef KMW 
w rozkazie dziennym nr 54 z 26 listopada 1940 r. kpt. mar. Wroński odznaczony 
został Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari za niezwykłe mę
stwo i wybitny czyn wojenny wykazany w czasie akcji ORP „Błyskawica” w maju 
1940 r. pod Narwikiem."3

25 maja 1940 r. „Błyskawica” została skierowana w rejon Dunkierki, gdzie 
strąciła trzeci samolot niemiecki. W końcu tego miesiąca patrolowała na jednej z 
tras ewakuacyjnych między Dunkierką a Dover i osłaniała wycofywane oddziały. 
Wzięła na hol i doprowadziła do portu brytyjski niszczyciel „Greyhound” oraz 
ratowała rozbitków z niszczyciela francuskiego „Sirocco”. 4

Najbliższa rodzina Bohdana Wrońskiego (żona z synami) pozostała w kraju, w 
Łowczowie koło Tarnowa. Matka i siostra przebywały w Warszawie i dopiero po 
Powstaniu Warszawskim jego matka przyjechała do Łowczowa. Dopiero w 1946 r. 
jego żona wraz z matką i 2 synami przedostała się do Wielkiej Brytanii.22 23 24 25

Od 29 czerwca 1941 r. do 6 lipca 1942 r. Wroński zajmował stanowisko kie
rownika Samodzielnego Referatu Organizacyjno-Wyszkoleniowego KMW w 
Londynie a następne skierowano go na straż na „Błyskawicę”, który trwał przeszło 
4 miesiące, do 11 października 1942 r. W tym okresie, od 19 sierpnia do końca 
stażu, zastępował chorego zastępcę dowódcy tego okrętu. Okręt ten od lipca do 
połowy października brał udział w eskortowaniu konwojów na Morzu Irlandzkim i 
północnym Atlantyku gdzie kilkakrotnie wykonywał ataki na okręty podwodne.

Następnie został dowódcą niszczyciela eskortowego „Ślązak”"6 i od 11 paź
dziernika 1942 r. przez ponad 5 miesięcy dowodził tym okrętem. Początkowo jego 
okręt był kierowany na poszukiwania lotników brytyjskich strąconych nad Kana
łem La Manche i Kanałem Bristolskim oraz na osłonę konwojów w Kanale La 
Manche i do Gibraltaru. W listopadzie 1942 r. walczył z baterią nabrzeżną na fran
cuskim brzegu, a na początku 1943 r. osłaniał konwoje wzdłuż południowych i 
zachodnich wybrzeży Wielkiej Brytanii.27 W tym czasie „Ślązak” zdobył rekord 
wyławiania z morza lotników brytyjskich, którzy po zestrzeleniu ratowali się na 
gumowych tratwach ratunkowych tzw. dinghies. Uratował ogółem 21 /raz wspól
nie z „Krakowiakiem”. Załoga jednego „Wellingtona” była na morzu 73 godziny. 
Wyratowani lotnicy zawdzięczali życie dowódcy „Ślązaka”, który zrobił więcej 
niż od niego wymagano. Angielska prasa nazwała wówczas „Ślązaka” mianem 
„Shephard of the ding-hies” („pasterz ratunkowych tratew”).28 W tym czasie od 22 

22 MMW, Kolekcja..., Legitymacja nr 8959 Orderu Wojennego Virtuti Militari wydana w Londynie
23 grudnia 1941 r.; Tamże, Wyciąg z Dziennika Personalnego nr 1 z 1 lutego 1941 r. Naczelnego 
Wodza i Ministra Spraw Wojskowych gen. broni Władysława Sikorskiego.

23 Tamże, Zeszyt ewidencyjny kpt. mar. B. Wrońskiego.
24 W. Szczerkowski, op. cit., Gdańsk 1970, s. 54-55; Tamże Gdańsk 1979, s. 64-67.
25 List I. Wrońskiej.
26 Ex HMS „Bedale”, typu „Hunt 2”, zbudowany w latach 1940-1941, przejęty przez PMW 30 

kwietnia 1942 r.’ 1050 t, 25,7 w, 2100 Mm przy 20 w; 6-102, 4-40 g, 2-20, 2-7,7 mm, 2 m.b.g, 2 
w.b.g. - za: S.M. Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej 1920-1946. Album planów, Albany 
1981. s. 107-108.

27 Tenże, Kroniki..., t. 3, s. 60, 71-72; J. Czerwiński, op. cit., s. 73-74.
28 Jan Bednarz, List mata-maszynisty, „Nasze Sygnały, 1985 nr 156, s. 12; MMW, Kolekcja..., Pismo 

Dowództwa 19 Grupy RAF do B. Wrońskiego z 20 listopada 1942.; Por. też Polish Destroyer Has 
Sared 16 Flyers from Sea, „Evening Standard” z 6 lutego 1943 r.

190



stycznia do 28 lutego 1943 r. odbył w Liwerpoolu kurs taktyczny dla dowódców 
niszczycieli w zakresie zwalczania okrętów podwodnych oraz kurs wykorzystania 
azdyku do poszukiwania okrętów podwodnych od 15 do 20 marca 1943 r. na HMS 
„Osprey” w Dunoon. Po powrocie do KMW w Londynie 18 kwietnia 1943 r. na 
stanowisko kierownika Referatu Oświatowego KMW, 3 maja otrzymał awans na 
komandora podporucznika w korpusie morskim, z tymczasową 1 lokatą. Jednocze
śnie pod nieobecność kmdr. ppor. Tadeusza Gorazdowskiego od 22 stycznia do 14 
kwietnia 1944 r. czasowo pełnił również obowiązki kierownika Referatu Organi- 
zacyjno-Wyszkoleniowego KMW. W 1944 r. kmdr ppor. Wroński ukończył tygo
dniowy kurs wychowawczo-oświatowy. 13 września 1944 r. zdał swe dotychcza
sowe obowiązki w KMW i ponownie, na przeszło 7 miesięcy, objął stanowisko 
dowódcy niszczyciela „Ślązak”. Do ważniejszych wydarzeń tego okresu należy 
udział okrętu w eskorcie króla Jerzego VI. Trzeba przyznać że jako dowódca Ślą
zaka, Bohdan Wroński miał swego rodzaju „szczęście” do króla. Kiedy po in
spekcji wojsk w Holandii król wracał 16 października 1944 r. do Dover w Wielkiej 
Brytanii na pokładzie HMS „Garth”, był wówczas eskortowany m.in. przez 
„Ślązaka” oraz inne okręty a także formację lotniczą. Na „Ślązaku” po zakończe
niu tej misji otrzymano rzadko nadawany tradycyjny sygnał brytyjskiej marynarki 
wojennej: „Splice the Main Brace” - oznaczający niegdyś polecenie wydania do
datkowej porcji rumu po wykonaniu specjalnie ciężkiej pracy lub dla uczczenia 
ważnej okazji. Wcześniej „Ślązak” otrzymał podobny sygnał wraz z innymi okrę
tami Home Fleet w 1942 r. podczas wizyty króla Jerzego VI w Scapa Flow.29 30 W 
1945 r. kmdr ppor. Wroński został przeszkolony na trzech krótkich kursach: azdy- 
kowym na HMS „Osprey” w Dunoon (9-15 maja), radarowym w Portsmouth (30 
kwietnia do 4 maja) i ratunkowym w Londynie (14-20 maja).

28 kwietnia 1945 Wroński przeniesiony został na stanowisko zastępcy do
wódcy krążownika „Conrad” na którym przebywał 3 miesiące, do 29 lipca 1945 r. 
Miał wtedy możliwość uczestniczenia w triumfalnym wejściu polskiego krążowni
ka do niemieckiej bazy morskiej Wilhelmshafen w czerwcu 1945 r. 7 sierpnia 
1945 r. objął stanowisko wykładowcy w SPMW, która już nie funkcjonowała a 
wkrótce - 31 stycznia 1946 r. został wyznaczony na I zastępcę komendanta Obozu 
Ćwiczebnego „Bałtyk” w Okehampton i na tym stanowisku pozostał do 30 marca 
1946 r. 31 marca otrzymał kolejny awans w korpusie oficerów morskich na ko
mandora porucznika.31 Za rzetelną służbę na morzu w łącznym wymiarze 25 mie
sięcy i 29 dni w latach wojny 1939-1945 odznaczony został Medalem Morskim z 
pojedynczym okuciem.32 33

W kwietniu 1946 r. Bohdan Wroński wstąpił do Polskiego Korpusu Przyspo
sobienia i Rozmieszczenia. Nie miał wówczas żadnego przydziału służbowego. 13 
września 1946 r. jego żona wraz z 2 synami oraz z matką Wrońskiego przedostała 
się do Wielkiej Brytanii i wkrótce Wrońscy przenieśli się do Londynu. Ponieważ 

29 MMW, Kolekcja..., „Biuletyn” KMW nr 23 z 26 października 1944 r.; Tamże, Depesze od króla 
George’a VI na ORP „Ślązak”.

30 S.M. Piaskowski. Kronioki..., t. 3, s. 181, 205, 219; J. Czerwiński, op. cit., s. 73-74.
31 Przebieg służby kmdr. Bohdana Wrońskiego w PMW opracowano na podstawie niżej wymienio

nych dokumentów znajdujących się we wspomnianej Kolekcji kmdr. B. Wrońskiego w MMW: Re- 
cord of Service of Commonder Wroński; Ccrtificate of Service at Sea on the Polish Navy B. Wroń
skiego, Zeszyt Ewidencyjny kpt. mar. B. Wrońskiego.

32 MMW, Kolekcja..., Legitymacja nr 1132 Medalu Morskiego kmdr. ppor. B. Wrońskiego nadanego 
rozkazem dziennym szefa KMW nr 15/46.

33 List I. Wrońskiej. Matka mieszkała z nimi przez 25 lat. zmarła w wieku 88 lat a jej prochy zostały 
pochowane w grobowcu męża w Zawierciu.
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musiał się przygotować do nowej sytuacji i życia na odcinku cywilnym, w ramach 
PK.PR w 1946 r. ukończył tygodniowy kurs uprawy pieczarek,34 w przyszłości 
nigdy tego zawodu nie wykonywał. Podobnie nie wykorzystał nigdy posiadanych 
kwalifikacji kapitana żeglugi wielkiej.35

Ponieważ wkrótce zwolniło się stanowisko kierownika Biura Historycznego 
Marynarki Wojennej kmdr por. Bohdan Wroński objął je od 1 stycznia 1947 r. i 
zajmował do 1949 r.

Biuro Historyczne MW w ramach KMW powołał jeszcze w grudniu 1939 r. 
kontradm. Świrski. Jego zadaniem było zbieranie materiałów dotyczących PMW 
od jej powstania w 1918 r. oraz opracowywanie wysiłku organizacyjnego i udziału 
w wojnie. Po włączeniu PMW w skład PKPR Biuro Historyczne pozostało w łonie 
Komisji Likwidacyjnej PMW przy Admiralicji brytyjskiej. W tym czasie jego 
kierownikiem został kmdr por. Wroński. Wraz z kmdr. ppor. dypl. Wacławem 
Tymem, w ramach pracującej od 1945 r. komisji historycznej przy Sztabie Głów
nym PSZ w Londynie opracował działania na Morzu Bałtyckim i polskim Wybrze
żu w 1939 r. Pracę tą zakończyli w 1948 r. a jej zwięzłe streszczenie opublikowała 
„Bellona”.36 Ostatecznie Biuro Historyczne MW zostało rozwiązane dopiero w 
marcu 1949 r. Jego archiwum i zbiory pamiątek zostały przekazane do Instytutu 
Historycznego im. gen. Sikorskiego w Londynie.37 Był więc Wroński ostatnim 
kierownikiem Biura Historycznego MW i na tym stanowisku w stopniu komandora 
porucznika zakończył służbę w MW.38

Bohdan Wroński następnie pracował jako przedstawiciel Marynarki Wojennej 
w Instytucie Historycznym im. gen. Sikorskiego nad dziejami PSZ na Zachodzie. 
Natomiast w celu utrzymania rodziny, wraz z kolegą z tej samej promocji SPMW 
kmdr. ppor. Janem Busikiewiczem założyli małą firmę handlową branży papierni
czej. Do 1965 r„ przez 16 lat pracował w niej Wroński, dźwigając i przewożąc 
towar. Pracując zawodowo, jednocześnie nocami pisał. Pracował ciężko a jedno
cześnie pomagał dzieciom w nauce39 i zajmował się działalnością w organizacjach 
emigracyjnych.

Bohdan Wroński był od powstania Samopomocy Marynarki Wojennej w 1945 
r. przekształconej w Stowarzyszenie Marynarki Wojennej, aż do swojej śmierci w 
1985 r. aktywnym członkiem tej organizacji. Na jej pierwszym Walnym Zjeździe 
Delegatów 25-27 kwietnia 1946 r. w Brighton, kmdr por. Wroński został wybrany 
przewodniczącym zjazdu. W wyniku zjazdu został wybrany na wiceprezesa Zarzą
du Głównego SM W.40 W istniejącej od 3 września 1946 . spółce P.A.N.A. Ldt. 
powołanej do zakupu domu przy Drayton Gardens nr 80 w Londynie, w którym 

34 MMW, Kolekcja..., Zaświadczenie B. Wrońskiego o ukończeniu kursu uprawy pieczarek.
35 Tamże, Świadectwo dyplomu kapitana żeglugi wielkiej nr 228 wydane w Londynie 31 marca 1947 

r.
36 Bohdan Wroński, Polska Marynarka Wojenna w kampanii polsko-niemieckiej 1939 r., „Bellona”, 

1953 nr 3.
37 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej (dalej PSZ), t. II, Kampanie na Obczyźnie, cz. 1, 

wrzesień 1939 - czerwiec 1941, Londyn 1959, s. IX-X; R. Witkowski, Biuro Historyczne Mary
narki Wojennej w Wielkiej Brytanii, „Biuletyn Historyczny” 1992 nr 12, s. 41-45.

38 Następny stopień - komadora z dniem 1 stycznia 1964 r. - Bohdan Wroński otrzymał zgodnie z 
zarządzeniem Naczelnego Wodza gen. bronii Władysława Andersa z 11 listopada 1994 r. (L.dz. 
361/64/Pers.Pfn.). List I. Wrońskiej do autora z 16 sierpnia 1994 r.

39 W Anglii po wojnieirenie i Bohdanowi Wrońskim urodziło się jeszcze 2 dzieci - córka Zofia i syn 
Marek.

40 Bohdan Wroński, Pierwsze kroki 1945-1948, w: XXX lat Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, 
Londyn 1975, s. 7-16.
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SM W miało siedzibę do 1951 r., sekretarzem też był ówczesny sekretarz ZG SM W 
kmdr por. Wroński. W tamtych czasach był on również ostatnim prezesem Fundu
szu Społecznego oficerów MW, którego celem było udzielanie pomocy jeńcom 
wojennym, rodzinom po poległych oraz pozbawionym środków utrzymania. W 
1947 r. walne zebranie delegatów Funduszu Społecznego MW wybrało go do ko
misji likwidacyjnej funduszu.41

W późniejszych latach Wroński był również wybierany do najwyższych władz 
SMW. W 1950 i 1951 r.42 wybrany został na prezesa SMW. Tą kadencję zakoń
czył składając w 1951 r. rezygnację z zajmowanego stanowiska. Umotywował ją 
sprawami osobistymi, głównie warunkami pracy zawodowej zapewniającej środki 
do utrzymania rodziny, które ułożyły się tak, że zabrakło mu czasu na zajmowanie 
się sprawami Samopomocy Marynarki Wojennej. ZG SMW przyjął rezygnację 
Wrońskiego a nowy prezes dziękując mu za dotychczasową działalność podkreślił 
fakt, że Bohdan Wroński był jednym z twórców SMW, współautorem statutu, 
wieloletnim redaktorem pisma SMW oraz autorem wielu artykułów.43

Należy podkreślić, że przyjęcie jakiejś funkcji z Zarządzie Głównym SMW 
nie łączyło się z żadnymi korzyściami natury materialnej lecz stanowiło istotnie 
bezinteresowną formę pracy społecznej i było aktem społecznym godnym uzna
nia.44 45 Natomiast w 1954 r. Bohdan Wroński wiele weekendów przepracował na 
lotnisku w Calshot, pod Southampton, gdzie przygotowywany był do wodowania 
przeholowania do bazy ścigaczy w Hasler Creek, koło Portsmouth 50-metrowy 
jacht regatowy SMW, o wyporności 10 t - „Iskra II”. Przed wojną należał on do 
niemieckiego klubu oficerskiego i został zabrany wraz z innymi w 1945 r. 
Admiralicja brytyjska wskutek starań SMW o jacht odstąpiła go za 50 funtów 
w 1954 r.

Bohdan Wroński jednocześnie należał do Polskiego Katolickiego Stowarzy
szenia Uniwersyteckiego „Veritas”, był w składzie Komisji Rewizyjnej Instytutu 
Polskiego Akcji Katolickiej oraz członkiem zespołu powierników fundacji 
„Veritas”. W latach 1965-1967, po opuszczeniu firmy Jana Busiakiewicza zawo
dowo pracował jako dyrektor Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” i 
przejściowo był również redaktorem „Gazety Niedzielnej”.46

W latach 1969-1971 Bohdan Wroński znowu był prezesem ZG Stowarzysze
nia Marynarki Wojennej. W czasie XXIV Walnego Zjazdu w 1969 r. został udeko
rowany Odznaką Honorową Stowarzyszenia Marynarki Wojennej.47 Natomiast w 
1973 r. na XXVII Zjeździe otrzymał godność członka honorowego48 SMW i nada
no mu Złotą Odznakę SMW.

Nie tylko wieloletnia tradycja decydowała o powierzaniu Bohdanowi Wroń
skiemu przewodniczenia walnym zjazdom stowarzyszenia. Czyniono tak głównie 
dlatego, że gwarantowało to sprawność przebiegu obrad ale również dlatego, że 
umiał zapewnić podczas obrad miłą atmosferę, iskrzącą się od jego dowcipnych 

41 Tamże, s. 7-16.
42 MMW, Kolekcja..., Pismo przewodniczącego VI Walnego Zjazdu Samopomocy Marynarki Wo

jennej z 18 marca 1951 r. do B. Wrońskiego w związku z wyborem na prezesa SMW.
43 Wiesław Krzyżanowski, Bohdan Wroński, w: XXX lat..., s. 23-24.
44 Tenże, Wertherby Gardens, w: Tamże, s. 28.
45 Tadeusz Budzyński, „Iskra II”, w: Tamże, s. 17.
46 List I. Wrońskiej; Nota biograficzna..., s. 156; Wojciech Dłużewski, W pracy wydawniczej, 

„Gazeta Niedzielna”, 1985 nr 46, cyt. za: „Nasze Sygnały”, 1985 nr 156 s. 11.
47 MMW, Kolekcja..., Dyplom nadania Odznaki Honorowej Stowarzyszenia Marynarki Wojennej.
48 W. Krzyżanowski, U lotników, w: XXX lat..., s. 71.
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sformułowań, wprowadzających zebranych w dobry nastrój. Nie inaczej było na 
XVI Walnym Zjeździe w 1961 r. na którym m.in. uaktualniono statut stowarzy
szenia i przeprowadzono zmianę jego nazwy z Samopomocy Marynarki Wojennej 
na Stowarzyszenie Marynarki Wojennej. Jak pisze Wiesław Kr^żanowski, do 
nowegozarządu „udało się wciągnąć” kmdr. Wrońskiego. Na XIX zjeździe w 
1964 r. na jego wniosek SMW ufundowało nagrodę literacką dla wybitnego kra
jowego marynisty Jerzego Pertka.49 Gdy w 1967 r. ustanowiono Złotą Odznakę 
SMW wówczas Bohdan Wroński automatycznie wszedł w skład pierwszej kapituły 
tej odznaki. Natomiast w 1971 r. 12 osób nią odznaczonych wybrało go w skład 
kapituły, a w 1972 r. był jej przewodniczącym.50 W 1974 r. został wybrany na 
przewodniczącego Komisji Wykonawczej zajmującej się przygotowaniem walne
go zjazdu na 30-lecie SMW przypadające w 1975 r., który zorganizowano jako 
Światowy Zjazd Marynarzy PMW. Następnie został przewodniczącym Komitetu 
Wykonawczego tego zjazdu. 5lBył również w składzie Komisji Specjalnej oraz 
Komisji Historycznej. Zlecono mu też opracowanie początkowego fragmentu 
dziejów SMW, z okresu istnienia PMW oraz PKPR, w opracowywanej historii 
stowarzyszenia.52

Wroński był prezesem ZG SMW również w latach 1976-1978 oraz sekreta
rzem ZG SMW w latach 1981-1982.53 Jako członek władz SMW często wygłaszał 
odczyty i przemówienia oraz brał udział w uroczystych obchodach rocznicowych i 
innych uroczystościach nie tylko w Londynie ale i w Glasgow, Manchester i Co- 
wes oraz we Francji i USA.5

Od 1967 r. przez 5 lat do stycznia 1973 r. kmdr Bohdan Wroński był dyrekto
rem Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie a przez na
stępne 4 lata wiceprezesem zarządu instytutu.55 Instytut Historyczny im. gen. Si
korskiego powołany został w 1945 r. celem przejęcia archiwów, dokumentów i 
pamiątek narodowych, państwowych i wojskowych, które ze względu na sytuację 
polityczną miały pozostać poza Polską. Połączenie go z Polskim Ośrodkiem Na
ukowym, a następnie z Polskim Instytutem Historycznym umożliwiło powstanie 
instytucji, która odgrywa olbrzymią rolę w życiu naukowo-kulturalnym oraz orga- 
nizacyjno-kombatanckim.56 Znaczenie instytutu wyrastało poza ramy londyńskie a 
nawet brytyjskie. W okresie gdy kierował nim Wroński odbywało się rocznie po
nad 200 zebrań, akademii, odczytów itp. organizowanych przez różne instytucje i 
towarzystwa. Muzeum zwiedzały tysiące osób. Instytut był również liczącą się 
instytucją wydawniczą. Niezależnie od tego, w tym okresie poprawiono stan tech
niczny budynku oraz odnowiono jego wnętrza. W poszukiwaniu środków na u- 
trzymanie tej ważnej instytucji w 1970 r. Wroński odbył ok. 3-miesięczną podróż 
po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w czasie której odwiedził miejscowości 

49 Tamże, s. 66-68.
50 Tamże, s. 63.
51 Zbigniew Wojciechowski, Marynarskie Stowarzyszenie na obczyźnie (1945-1992) „Biuletyn Hi

storyczny”, 1993 nr 13, s. 14-15.
52 T. Budzyński, Wczoraj, w: XXX lat..., s. 75-76.
53 Z. Wojciechowski, op. cit., s. 21.
54 MMW, Kolekcja..., Zdjęcie z parady ku czci gen. Pułaskiego w 1974 r.; Tamże, Zaproszenie na 

uroczystości w Cowes w 1982 r.; Witold Poray-Wojciechowski, Koło Glasgow, w XXX lat..., s. 
100; Tadeusz Lesisz, Koło Manchester, w: tamże, s. 105; W. Krzyżanowski, Wetherby Gardens, w: 
tamże, s. 28; Z. Wojciechowski, op. cit., s. 15.

55 List I. Wrońskiej, Nota biograficzna..., s. 156-157.
56 Bohdan Wroński, W Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego, „Nasze Sygnały”, 1976 nr 

135, s. 13-18.
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będące ośrodkami emigracji polskiej. Wygłaszał odczyty i referaty łączone z pro
jekcją filmu o działalności instytutu oraz wygłaszał przemówienia w lokalnych 
programach radiowych. Odbył ogromną ilość spotkań. Oceniono, że lepszego am
basadora instytut do Ameryki przysłać nie mógł. Zebrał znaczną wówczas sumę 
10000 dolarów na instytut oraz dużą ilość sympatyków, deklarujących stałe wspie
ranie jego działalności. Za swoje największe osiągnięcie, Wroński uznawał jednak 
udostępnienie materiałów archiwalnych przechowywanych w instytucie history
kom z kraju oraz we współpracy ze specjalistami krajowymi - zabezpieczenie zbio
rów filmowych instytutu.57

Bohdan Wroński był z instytutem związany nie tylko w zakresie pracy zawo
dowej czy społecznej, był to również związki o charakterze emocjonalnym. W tym 
czasie poświęcił się całkowicie pracom nad historią II wojny światowej.58 Stał się 
historykiem powszechnie znanym i cenionym. Należał do Polskiego Towarzystwa 
Naukowego na Obczyźnie, od 1963 r. jako członek czynny na Wydziale Huma- 
istycznym. Od 1983 r. był prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego w 
Wielkiej Brytanii.59

Ukoronowaniem jego kariery zawodowej i działalności społecznej było obję
cie stanowiska w Rządzie RP na Uchodźctwie premiera Kazimierza Sabbata, za 
kadencji prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego, który Bohdana Wrońskiego obda
rzał zaufaniem i sympatią. W 1984 r. i do kwietnia 1985 . kmdr Wroński był emi
gracyjnym ministrem spraw wojskowych.60 I na tym stanowisku, jak na poprzed
nich, stojące przed nim zadania wymagające stanowczości i taktu rozwiązywał 
umiejętnie. Po wykonaniu postawionych mu zadań zakończył swoją służbę na tym 
odcinku.61

Nie były to pierwsze zadania tej skali. W 1948 r. powołany został przez pre
zydenta RP na Obczyźnie do Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz 
wybrany przez członków Rady Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii do 
Obywatelskiej Komisji Orzekającej. Natomiast na początku lat 50 został sędzią 
pierwszego Sądu Obywatelskiego w Londynie.62

Działalność publicystyczna Bohdana Wrońskiego rozpoczęła się jeszcze w 
okresie przedwojennym. W latach 1935-1939 na łamach „Przeglądu Morskiego” 
ukazało się 6 jego artykułów,63 4 w 1935 r. i po 1 w 1936 i 1939 r. Wszystkie 
związane są z jego specjalnością oficera artylerii morskiej. Dotyczą problemów 
strzelania artylerii: Strzelanie z obserwacją lotnicza (1935, z. 73, s. 270-275; O- 
strzeliwanie obiektów na lądzie (1935, z. 79, s. 771-776); Celowanie i dalocelo- 
wanie (1936, z. 87, s. 441-445) i artyleryjskich urządzeń specjalistycznych: Kon- 
żugator graficzny (1935, z. 74, s. 362-367); Aparaty podsłuchowe w obronie prze

57 MMW, Kolekcja..., Treść wystąpienia B. Wrońskiego z okresu objazdu USA w 1970 r.; List 1. 
Wrońskiej.

58 W. Dłużewski, op. cit., s. 11; List I. Wrońskiej.
59 Nota biograficzna..., s. 157; MMW, Kolekcja..., Pismo Polskiego Towarzystwa Naukowego na 

Obczyźnie do B. Wrońskiego z 2 grudnia 1963 r.
60 List I. Wrońskiej; Nota biograficzna..., s. 157.
61 Kazimierz Sabbat, Wroński - Obywatel, „Nasze Sygnały”, 1985 nr 156, s. 7.
62 MMW, Kolekcja..., Pismo kanclerza Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 15/VM. 48 do 

B. Wrońskiego; Tamże, Pismo Prezesa Zarządu Zjednoczenia Polskiego w W.B. Józefa Różańskie
go do B. Wrońskiego z 5 sierpnia 1948 r.; Tamże, pismo kierownika Ministerstwa Sprawiedliwości 
Romana Odzierzyńskiego do B. Wrońskiego z 12 września 1953 r.

63 Według mgr. Andrzeja Koteckiego, autora przygotowanej do druku Bibliografii „Przeglądu Mor
skiego” za okres do 1939 r.
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ciwlotniczej (1935, z. 76, s. 525-534) oraz problemów wyboru kalibru: Wybór 
kalibru (1939, z. 119,s. 1153-1160).

Natomiast w okresie powojennym publicystyka łączy się z redagowaniem 
pism Samopomocy Marynarki Wojennej a następnie Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej. Bohdan Wroński niezależnie od piastowania najwyższych stanowisk w 
tych stowarzyszeniach był cenionym redaktorem tych pism. Najpierw, w 1948 r. 
był w Komisji Wydawniczej „Komunikatów Informacyjnych” a w 1949 r. został 
przewodniczącym Komisji Wydawniczej „Naszych Sygnałów” oraz pierwszym i 
długoletnim redaktorem tego pisma. Wprawdzie od 1952 r. pismo SMW wydawał 
komitet redakcyjny wybierany corocznie, który przeważnie tworzyły te same oso
by z Zarządu Głównego SMW, to było tak, że ów komitet wybierał albo dokopto- 
wywał do swego składu Bohdana Wrońskiego. I tak aż do początku lat 60, Wroń
ski mimo wielu zajęć i prac w różnych polskich organizacjach emigracyjnych 
prawie ciągle wchodził w skład zespołu redakcyjnego „Naszych Sygnałów” a w 
razie potrzeby sam redagował pismo. Pisał artykuły wstępne i informacje o dzia
łalności zarządu oraz publikował w Dziale Literackim, który z czasem zmienił 
charakter na dział wspomnieniowo-pamiętnikarski. W swoim czasie należał do 
najbardziej płodnych autorów publikujących w piśmie SMW.64

Opracowana w 1993 r. bibliografia „Komunikatów”, „Komunikatów Informa
cyjnych” i „Naszych Sygnałów” za lata 1945-1992 informuje jedynie o tch artyku
łach Bohdana Wrońskiego, które opatrzone są nazwiskiem (albo pseudonimem 
Leopold Milanowski) pomijając zupełnie sygnowane inicjałami B.W. (czy też W. 
B.) i inaczej (lub zgoła bezimienne)65.

W latach 1953-1985 ukazał się jego 1 artykuł o charakterze pamiętnikarskim 
opublikowany pod pseudonimem - Leopold Milanowski,66 zatytułowany Przy na
brzeżu w Portsmouth (1955 nr 83, s. 19-20) oraz 28 innych artykułów, notatek i 
listów.

Do najbardziej interesujących publikacji Wrońskiego w „Naszych Sygnałach” 
należy 8 artykułów o charakterze wspomnieniowym, drukowanych w latach 1961- 
1970. Obejmują wspomnienia z okresu przedwojennego oraz z lat wojny choć 
nierzadko są w nich nawiązania z współczesności do przeszłości.

Taka sama jest ilość artykułów i notatek biograficznych, często są to wspo
mnienia pośmiertne, które zostały wydrukowane w latach 1972-1985: kontradm. 
Tadeusza Podjazd-Morgensterna, kmdr. Konrada Namieśniowskiego, wiceadm. 
Józefa Unruga, gen. broni Jerzego Wołkowskiego, kmdr. por. Artura Reymana, 
kmdr. por. Borysa Karnickiego, kmdr. Brunona Jabłońskiego i kmdr. Eugeniusza 
Pławskiego.

Wartościowe są również 3 opracowania historyczne i polemika dotyczącą 
wojennej historii Polskiej Marynarki Wojennej, które zamieszczane były spora
dycznie w latach 1953-1984. Dotyczyły początków PMW po odzyskaniu niepod
ległości w 1918 r., kampanii wrześniowej na Wybrzeżu oraz udziału okrętów 
PMW w wojnie morskiej 1939-1945.

Pozostałe pozycje wymienione w bibliografii „Naszych Sygnałów” to głównie 
listy, notatki i informacje drukowane w dwudziestoleciu 1963-1983, związane 

64 Walter Pater, Pismo Stowarzyszenia Kombatantów Marynarki Wojennej (1945-1992), „Biuletyn 
Historyczny”, 1993 nr 13, s. 23-25; Bolesław Markowski, „Nasze Sygnały”, w: XXX lat..., s. 132- 
134.

65 Walter Pater, Mieczysław Serafin, Zbigniew Wojciechowski, Bibliografia „Naszych Sygnałów” 
(„Komunikatów” i „Komunikatów Informacyjnych”) za lata 1945-1992, „Biuletyn Historyczny”, 
1993 nr 13, s. 34-132.

66 W ten sposób podpisane są też nieliczne artykuły, które drukowały „Marynarz Polski” i „Morze”.
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oraz opracował

tematycznie z działalnością społeczną ich autora w SMW oraz pracą w Instytucie 
Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Dotyczą działalności SMW a szczególnie 
zjazdów stowarzyszenia, odsłaniania pomników i tablic pamiątkowych i uroczys
tych obchodów rocznic związanych z działalnością PMW w latach wojny.

Natomiast artykuły drukowane w londyńskiej „Bellonie”67 należy zaliczyć do 
dorobku naukowego kmdr. Wrońskiego. Największe znaczenie mają jednakże jego 
prace, które ukazały się w ramach monumentalnego wydawnictwa Polskie Siły 
Zbrojne w drugiej wojnie światowej (dalej PSZ). W 1959 r. ukazał się opracowany 
w Komisji Historycznej Polskiego Sztabu Głównego w Londynie, wydany przez 
Samodzielną Sekcję Historyczno-Wojskową londyńskiego Instytutu Historycznego 
im. gen. Sikorskiego drugi tom68 69 tego wydawnictwa. Była to praca zbiorowa na 
którą złożyły się początkowe, wykonywane od 1946 r. opracowania komisji gen. 
dyw. dr. Mariana Kukiela i późniejsze, opracowane do 1950 r. - komisji historycz
nej płk. dypl. Stanisława Lityńskiego i mjr. dypl. Feliksa Liberta oraz mjr. dypl. 
Marka Różyckiego a także praca redaktorska płk. dypl. Tadeusza Wasilewskiego. 
Teksty tego tomu przygotowane przez redaktora tomu, były przedmiotem dyskusji 
komisji pod kierownictwem gen. dyw. Stanisława Kopańskiego. Po uwzględnieniu 
jej wyników redaktor ustalał ostateczny tekst. Redaktorem tym by kmdr. por. Boh
dan Wroński. Był on jednocześnie autorem treści Działu C - Marynarka Wojenna 

kilka rozdziałów z działów: A - Polityczno-Militarnego i B - Woj-

W zamyśle autorów PSZ, pierwotnie działania na morzu i Wybrzeżu, tak jak i 
działania w powietrzu, miały stanowić osobne działy w ramach tego wydawnictwa. 
Po otrzymaniu dużej dotacji finansowej z Samopomocy Marynarki Wojennej stało 
się możliwe znaczne poszerzenie działu o kampanii wrześniowej na morzu i pol
skim Wybrzeżu do tego stopnia, że postanowiono wydać go jako osobną książkę, 
część 5 tomu I. Umożliwiło to obszerniejsze przedstawienie walk wrześniowch a 
także powiększenie części wstępnej o rozwoju Sił Zbrojnych na polskim morzu i 
Wybrzeżu w latach międzywojennych.

Wydana w 1962 r. książka70 zawiera nie tylko przebieg kampanii wrześniowej 
na Morzu Bałtyckim ale również obszerny zarys historii PMW (także i WP) w 
latach 1918-1939. W 1948 r. kmdr por. Wroński wraz z kmdr ppor. dypl. Wacła
wem Tymem, w ramach działającej od 1945 r. komisji historycznej przy Sztabie 
Głównym PSZ w Londynie pod kierownictwem gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby i 
gen. dyw. dr. Mariana Kukiela, ukończyli opracowanie działań na morzu i wybrze
żu. Praca nad historią MW w latach II wojny światowej prowadzona była jednak 
nadal w komisji historycznej Sztabu Głównego. W 1949 r. całość działań na pol
skim morzu i wybrzeżu opracował płk dyp. Tadeusz Wasilewski. Kilka lat później, 
wobec dużej ilości nowych źródeł i opracowań, które ukazały się w kraju i za gra
nicą oraz przy zaplanowanym poszerzeniu pracy Komisja zleciła ponowne opra
cowanie tego tematu Bohdanowi Wrońskiemu. Tak więc autorem cz. 5 t. I PSZ jest 
kmdr Bohdan Wroński. Jedynie w opracowaniu rozdziału III - Przygotowanie wo

67 Bohdan Wroński, Działalność Polskiej Marynarki Wojennej w czasie wojny 1939-1945, „Bellona”, 
1949 nr 2; Tenże, Naczelne władze Polskich Sił Zbrojnych na Obczyźnie w latach 1939-1945. cz. 
III, Marynarka Wojenna, tamże, 1958, nr 2; Tenże, Polska Marynarka Wojenna w kampanii pol
sko-niemieckiej 1939 r., tamże, 1953 nr 3.

68 PSZ, t. II, Kampanie na obczyźnie, cz. 1, wrzesień 1939 - czerwiec 1941, Londyn 1959.
69 Tamże, s. VIII; Por. Autorzy i współpracownicy dzieła Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie 

światowej - wkładka do PSZ, t. II, cz. 1.
70 PSZ, t. I, Kampania wrześniowa, cz. 5, Marynarka Wojenna i obrona polskiego Wybrzeża, 

Londyn 1962.

197



jenne w okresie zagrożenia (15 marca - 31 sierpnia 1939 r.) IV - Opanowanie 
Gdańska przez Niemców i ogólny przebieg działań Marynarki Wojennej oraz o- 
brony Wybrzeża, a także VI - Działania lądowe w rejonie Gdynia-Oksywie oraz 
załączników brał udział płk Adam Sawczyński.71 W 1975 r. ukazała się kolejna 
część PSZ będąca również dużym osiągnięciem naukowym kmdr. Wrońskiego. 
Zasadniczo jest ona, jak cz. 1 tomu II, pracą zbiorową i powstała w sposób podob
ny jak tamte. Wroński, który był jej redaktorem, jest jednocześnie autorem więk
szej części książi: pełnych dwóch działów (na cztery): Działu A (Podłoże Poli
tyczne) i C (Marynarka Wojenna) oraz czterech rozdziałów (na sześć) Działu B 
(Wojsko).

W 1968 r., na 50 rocznicę odrodzenia Marynarki Wojennej, wydany został 
zbiór72dokumentów, relacji i opracowań stanowiący źródłowy przegląd dziejów 
PMW w latach 1918-1945. Książka miała być rodzajem księgi pamiątkowej dla 
każdego związanego z Marynarką Wojenną a jednocześnie wydawnictwem o cha
rakterze źródłowym. Wroński był nie tylko redaktorem ale i autorem dużej części 
książki. Zawiera ona jego szkice historyczne drukowane w „Bellonie” i PSZ.

Do prac źródłowych należy również zaliczyć wcześniej wspomniany artykuł o 
działalności Samopomocy Marynarki Wojennej w historii73 Stowarzyszenia Mary
narki Wojennej wydanej na 30-lecie SMW.

Natomiast w 1981 r. ukazała się w Londynie zupełnie inna jego książka74. Na 
jej treść złożyły się przeżycia, myśli i odczucia Bohdana Wrońskiego przedstawio
ne w formie listów, notatek i kartek z dziennika, opowiadań i wspomnień. Istotne 
jest to, że napisane zostały w latach wojny a tylko część prologu i epilog dopisano 
znacznie później.

W konkursie na pamiętnik żołnierski, ogłoszony w „Wiadomościach Pol
skich” jego Listy i kartki z dziennika w nieco większej objętości niż zamieszczone 
w tej pracy, zostały wyróżnione w 1941 r. nagrodą Ministerstwa Informacji i Do
kumentacji. Natomiast zamieszczone w niej opowiadania, napisane na podstawie 
przeżyć autora jako dowódcy niszczyciela „Ślązak”, wcześniej wydrukowane zo
stały w „Polsce Walczącej” podczas wojny. Książka została zadedykowana jego 
żonie Irenie do której Wroński pisał Listy z morza, będące też częścią tej książki. 
Można jedynie żałować, że nie obejmuje ona całego życia jej autora czy choćby 
całej służby w PMW. Tak jak inne prace Wrońskiego, także ta była przyjęta przy
chylnie.75

Bohdan Wroński zajmował się nie tylko historią PMW. W 1975 r. w Paryżu 
ukazała się praca dotycząca szerszego zagadnienia - udziału WP na frontach za
chodnich w II wojnie światowej76. Podobnego zakresu tematycznego dotyczyła 
jego ostatnia wydrukowana praca. Był nią referat przygotowany na Kongres Kultu
ry Polskiej. Bohdan Wroński zmarł kilka dni przed rozpoczęciem kongresu. Jego 

71 PSZ, 1.1, cz. 5, s. VII-XI.
72 Marynarka Wojena. Dokumenty i opracowania, pod red. W. Krzyżanowskiego, A. Piechowiaka i B. 

Wrońskiego, Londyn 1968.
73 Bohdan Wroński, Pierwsze kroki 1945-1948, w: XXX lat Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, 

Londyn 1975, s. 7-16.
74 Bohdan Wroński, Wspomnienia płyną jak okręty, Londyn 1981.
75 Eugeniusz Remiszewski, Książka szumiąca morzem, „Orzeł Biały”, 1982 nr 1, s. 31-33.
76 Bohdan Wroński, Poza Krajem - za Ojczyznę. Żołnierz Polski na frontach zachodnich II wojny 

światowej 1939-1945, Paryż 1975.
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referat jest wydrukowany w tomie IV serii wydawniczej Prace Kongresu Kultury 
Polskiej wydanym przez Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie w 1988 r.

Kmdr Wroński zmarł nagle 5 września 1985 r. w Londynie. 11 kwietnia 
1986 r. urna z jego prochami została pochowana w Alei Zasłużonych Cmentarza 
Lotników Polskich w Newark. Na tym cmentarzu, wydzielonym z cmentarza miej
skiego, znajduje się pomnik lotników i są pochowani lotnicy polegli w latach woj
ny a także gen. broni Władysław Sikorski oraz zmarli prezydenci RP na Uchodźc- 
twie. Mogiła Bohdana Wrońskiego (nr Row 311 s Section SEast) znajduje się w 
części cmentarza, gdzie są pochowani lotnicy zmarli po wojnie.

Uroczysty pogrzeb prochów kmdr. Wrońskiego na cmentarzu w Newark odbył 
się z inicjatywy Stowarzyszenia Lotników Polskich, właściciela i gospodarza czę
ści tego cmentarza. Najprawdopodobniej wzięto pod uwagę zasługi zmarłego w 
ratowaniu lotników w latach wojny oraz jego działalność społeczną wśród 
emgracji polskiej. Kondukt pogrzebowy otwierała delegacja Zarzadu Głównego 
SMW, jeden z jej członków w mundurze niósł poduszkę z odznaczeniami zmarłe
go. Urnę z prochami trzymał kmdr Jan Busiakiewicz, przyjaciel zmarłego jeszcze z 
lat SPMW. Oprócz najbliższej rodziny, żony, siostry przybyłej z Polski, synów i 
wnuków oraz kolegów z SMW, udział brała również delegacja SLP, przedstawicie
le władz państwowych na Uchodźctwie, władz miasta oraz Instytutu Polskiego i 
Muzeum im. gen. Sikorskiego.

Urnę z prochami zmarłego i poduszkę z odznaczeniami położono na banderze 
wojennej i egzekwie odprawił kapelan SLP. Po przemówieniach władz SLP, mia
sta, SMW i rządu, w czasie składania urny do grobu ostatnie honory oddano 
gwizdkiem bosmańskim po czym na urnę rozrzucono garść ziemi z kraju, którą 
przywiozła siostra zmarłego.77 78

Kmdr Wroński odznaczony został przed wojną Brązowym Medalem za długo
letnią Służbę, w czasie wojny otrzymał wspomniany Krzyż Srebrny Orderu Virtuti 
Militari oraz Medal Morski (z pojedyńczym okuciem) a po jej zkończeniu alianc
kie wojenne odznaczenia pamiątkowe: „1939-45 Star”, „Atlantic Star” oraz 
„France and Germany Star”. W 1976 r. prezydent Edward Kaczyński nadał mu 
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.79

Po śmierci i pogrzebie kmdr. Bohdana Wrońskiego w „Naszych Sygnałach” 
opublikowano kilka artykułów o charakterze wspomnień pośmiertnych. Już niektó
re tytuły tych wspomnień swoiście charakteryzują ich bohatera: „Wroński - oby
watel”, „Wroński - marynarz”, „Wroński - historyk i pisarz”.

Jego życie oraz działalność zawodową i społeczną środowisko polskiej emi
gracji oceniło bardzo wysoko. Premier Kazimierz Sabbat 80 napisał o nim, że był 
człowiekiem prostolinijnym, dokładnym i rzetelnym, który wiele wymagał od in
nych lecz najwięcej od siebie. Jako osoba wszechstronnie utalentowana czynił z 
tego celowy użytek. Nic więc dziwnego, że miał liczne grono przyjaciół i był o- 
gólnie ceniony, poważany i łubiany.

77 Bohdan Wroński, Wysiłek mobilizacyjno-organizacyjny Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w II 
wojnie światowej, w: Wysiłek zbrojny w II wojnie światowej, pod redakcją Stanisława Biegańskie
go i Alewksandra Szkuty, Londyn 1988, s. 79-89.

78 J.B., Prochy ś.p. Komandora Bohdana Wrońskiego spoczęły na cmentarzu zasłużonych w Newark, 
„Dziennik Polski” z 8 maja 1986 r„ cyt. za: „Nasze Sygnały”, 1986 nr 157, s. 44; List I. Wroń- 
skiej.

79 MMW, Kolekcja..., Dokumenty wymienione w przyp. 31; List I. Wrońskiej... z 16 sierpnia 1994 r.
80 K. Sabbat, op. cit., s. 6-7.
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Nie inaczej napisał jego przyjaciel kmdr Busiakiewicz.81 Podkreślił nieprze
ciętne zdolności, szerokie zainteresowania i wspaniałą pamięć, połączone z wielką 
pracowitością. Pisał o jego pracy w różnych towarzystwach i organizacjach gdzie 
udział Wrońskiego był wysoko ceniony i z ich ramienia wygłaszał przemówienia, 
odczyty, prelekcje oraz brał udział w różnych spotkaniach.

Wroński został zapamiętany jako wspaniały mówca, wyrażający się piękną 
polszczyzną, potrafiący mówić treściwie i zrozumiale. Napisał też, że Wroński był 
tak odpowiedzialny i obowiązkowy, że sprawiał wrażenie jakby zmierzał do do
skonałości. Był inteligentyny, obdarzony zmysłem krytycznym i łatwo orientował 
się nawet w bardzo szerokich zagadnieniach, umiał szybko wyszukać sedno spra
wy. Umiał też zmienić swe sądy przekonany czyjąś argumentacją a mimo, że 
sprawiał wrażenie odwrotne, miał naturę romantyczną, był wrażliwy na piękno 
przyrody i poezję. Przejmował się problemami innych ludzi i troszczył o rodzinę. 
Poczucie honoru i łatwości obcowania z ludźmi ułatwiały mu pracę i pozwalały 
przetrwać ciężkie chwile. Na spotkaniach towarzyskich tryskał dowcipem i był 
ośrodkiem zainteresowania.

Podobnie pisał jego były podwładny82, uznając Bohdana Wrońskiego za wy
bitnego oficera. Jego zdaniem Wroński był nie tylko prymusem swego wybitnego 
rocznika SPMW ale już taki miał charakter, że jak się czegoś podjął to wykonywał 
to bardzo dobrze. Chociaż czasem sprawiało to wrażenie zarozumiałości, to było 
jedynie wynikiem jego życiowej postawy. Co ciekawe, Wroński tak zaangażowany 
w emigracyjną działalność społeczną umiał na nią spojrzeć z dystansem i bez złu
dzeń.

Jerzy Pertek83 bardzo wysoko cenił kmdr Wrońskiego jako historyka i czło
wieka. Określił go jako człowieka uczynnego i szlachetnego oraz wybitnego bada
cza i historyka dziejów PMW.

Wojciech Dłużewski84 wspominał jego nieprzeciętną inteligencję, bystry i 
krytyczny umysł oraz uczciwość i wrażliwość. Wroński był opiekuńczy i delikat
ny, wobec potrzebujących ale kiedy spotkał się z niesprawiedliwością umiał być 
ostry i wymagający. Umiał współpracować z ludźmi oraz kierować większymi 
zespołami ludzkimi.

Szereg interesujących cech Bohdana Wrońskiego ukazała Aniela Mieczysław- 
ska.85 Określiła go jako człowieka odważnego i bez skazy, wrażliwego artystę roz- 
ochanego w polszczyźnie. Nie odrzucał nigdy podjęcia się takich prac jak napisa
nie artykułu86 czy uporządkowanie archiwaliów. Podkreśliła jego niemałe zasługi 
w organizowaniu środków na utrzymanie Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. 
Sikorskiego w Londynie i wspomniała o serdecznych kontaktach z historykami 
krajowymi.

81 .1. Busiakiewicz, op. cit., s. 5.
82 Józef Biliński, Wroński - marynarz, „Dziennik Polski” z 14 września 1985 r., cyt., za: „Nasze 

Sygnały”, 1985, nr 156.
83 Jerzy Pertek, List do Pani Ireny Wrońskiej, tamże, 1986 nr 157, s. 45.
84 W. Dłużewski, op. cit., s. 11.
85 Aniela Mieczysławska, Wroński - historyk i pisarz. Wspomnienia osobiste, „Nasze Sygnały” 1985 

nr 156, s. 9.
86 Stąd takie tykuły jak np.: Bohdan Wroński, Luta rocznica, „Tydzień Polski” z 7 lutego 1970 r. s. 6-

7 napisany na doroczne Święto Marynarki Wojennej.
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Był zawsze skromny i uprzejmy wobec podwładnych, prawdziwy dżentelmen, 
człowiek wyjątkowo kulturalny.87 Sądzić należy, że jego podwładni naprawdę 
pamiętali o nim nawet po półwieczu.88

87 J. Bednarz, op. cit., s. 12.
88 L. Stróżniak, op. cit. s. 12.
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Kmdr por. dr Zbigniew Wojciechowski

KOMANDOR PORUCZNIK FRANCISZEK PITUŁKO 
(1907-1978)

Urodził się 18 października 1907 r. we Lwowie w niezamożnej rodzinie 
mieszczańskiej. Młodość spędził w trudnych warunkach w Lipnicy Murowanej na 
ziemi sądeckiej. Pochodził z jednego z najstarszych rodów w okolicy. Jego pra
dziad Józef Pitułko walczył o wolność i niepodległość Polski w szeregach Konfe
deratów Barskich. Dożył 107 lat.1 2

Franciszek Pitułko po ukończeniu gimnazjum w 1927 r. wstąpił do Szkoły 
Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu. Z dniem 15 sierpnia 1930 r. mia
nowano go podporucznikiem marynarki w korpusie morskim. Pierwszym miej
scem służby młodego oficera była Kadra Floty, gdzie zajmował się szkoleniem 
rekruckim marynarzy. Po ukończeniu półrocznego Kursu Aplikacyjnego dla Pod
poruczników (3-8.1931 r.) objął z dawna oczekiwane stanowisko morskie. Został 
oficerem wachtowym na transportowcu ORP „Wilia”. Następnie objął obowiązki 
oficera flagowego dywizjonu szkolnego" by po trzech miesiącach znowu wrócić na 
ORP „Wilia” w charakterze nawigatora.

Na początku 1933 r. otrzymał pierwszy awans na stopień porucznika mary
narki. Służył wówczas w Szkole Specjalnistów Morskich, która mieściła się na 
starym ex-francuskim krążowniku pancerno-pokładowym „d’Entrecasteaux. Okręt 
po przebudowie na hulk mieszkalny otrzymał dumną nazwę ORP „Bałtyk”. Pitułko 
był instruktorem działu pokładowego, szkolił przyszłych specjalistów morskich. 
Już wtedy dał się poznać jako dobry specjalista i wychowawca. W połowie 1933 r. 
objął stanowisko adiutanta dowódcy Obrony Wybrzeża. Niebawem sam zaczą 
podnosić swoje kwalifikacje. Ukończył m.in. kurs elektrotechniczny i kurs artylerii 
morskiej, oba w Warszawie. Ten ostatni zakończony bardzo pożytecznym stażem 
w francuskiej bazie w Tulonie oraz praktyką morską na kanonierce „Generał Hal
ler”.

W grudniu 1934 r. skierowano go na jeden z naszych największych okrętów 
kontrtorpedowiec „Burza”. Z tą jednostką związał się najdłużej i w latach II wojny 
światowej odnosł największe sukcesy. Najpierw został oficerem wachtowym a 
potem III oficerem artylerii.

W celu pogłębienia specjalistycznych kwalifikacji w sierpniu 1935 r. prze
szedł do dywizjonu artylerii nadbrzeżnej w Helu. Został zastępcą dowódcy naj
większej naszej baterii kal. 152,4 mm, słynnej 31, cyplowej im. Heliodora La

1 Archiwum Marynarki Wojennej (AMMW), 1.135, Dokumenty kmdr. por. F. Pitułko, Biografia, s. 1. 
Por. także Z. Wojciechowski, Kmdr por. F. Pitułko, „Bandera”, styczeń 1994, s. 6 oraz „Przegląd 
Morski”, 1995, nr 7-8, s.87-94.

2 AMMW, t. 135, Przebieg służby, s. 1-2. Zaokrętowany był wówczas na ORP „Mazur”.
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skowskiego. Po roku objął dowództwo 8 baterii gdyńskiego dywizjonu artylerii 
nadbrzeżnej. Z kolei przez następne dwa lata pełnił funkcje typowo morskie: za
stępcy dowódcy szkolnego okrętu artyleryjskiego „Mazur” i dobrze sobie znanego 
transportowca „Wilia”. W 1938 r. otrzymał stopień kapitana marynarki.

Wybuch II wojny światowej zastał go na jednym z najnowocześniejszych i 
najsilniejszych polskich okrętów, kontrtorpedowcu „Grom” (I oficer artylerii). Na 
pokładzie okrętu przeżył ewakuacje „Burzy”, „Błyskawicy” i „Groma” do Wiel
kiej Brytanii w ramach planu „Peking” oraz gorycz wrześniowej klęski.

W 1940 r. otrzymał przydział do Kadry Marynarki Wojennej, która mieściła 
się na pokładzie ORP „Gdynia”, dawnym statku pasażersko-drobnicowym 
„Kościuszko” zakotwiczonym w Plymouth. Przełożeni znając jego duże umiejęt
ności dydaktyczne i wychowawcze powierzyli mu dowodzenie I kompanią szkol
ną.

Podczas upadku Francji zgłosił się ochotniczo na stanowisko wojskowego 
komendanta transportowca pasażerskiego m/s „Batory”. Statek dzięki energicznej 
postawie kpt. mar. F. Pitułki ewakuował z St. Jean de Luz na południu Francji do 
Plymouth ponad 2100 żołnierzy i uchodźców cywilnych w tym 125 Polaków. Za 
czyn ten otrzymał pisemne podziękowanie od dowódcy Zachodniego Obszaru 
Morskiego admirała sir Marlin Dunbar-Nasmitha.3

Od sierpnia 1940 r. krótko był I oficerem artylerii na ORP „Błyskawica”, a 
następnie dowódcy niszczyciela „Ouragan”. Okręt już przestarzały, przejęty od 
Francuzów przez Brytyjczyków czasowo przekazano Polskiej Marynarce Wojen
nej (PMW). Załogę w większości stanowili chotnicy z Francji, synowie polskich 
górników-emigrantów. Na „Ouragan” oraz później na „Burzy” marynarze bardzo 
polubili swego przełożonego. Jeszcze wiele lat po zakończeniu wojny zapraszali 
go do północnej Francji na doroczne zjazdy Koła Stowarzyszenia Marynarki Wo
jennej. W dowód dużego zaufania oficerowie starsi i młodsi wybrali kpt. mar. F. 
Pitułko członkiem Sądu Honorowego.

W maju 1941 r. w związku z koniecznością zwrotu okrętu przeszedł na równo
rzędne stanowisko na nowym nabytku PMW przekazanym przez Brytyjczyków po 
stracie pod Narwikiem ORP „Grom”, niszczycielu „Piorun”. Na okręcie przeżył 
głośną operację skierowaną przeciw niemieckiemu pancernikowi „Bismarck”. W 
dniu 26 maja „Piorun” wykrył nieprzyjacielską jednostkę. Będąc naoczym świad
kiem walki tak ją opisał:5

„O godz. 22.45 nieprzyjaciel otworzył ogień z 6-cio calowych wież rufowych 
na odległości ok. 17000 m. Po trzech salwach, które były dobre w kierunku, ale 
długie ok. 1000 m „Bismarck” zmienił kurs wprowadzając arytlerię całej burty. 
Nasz dywizjon szedł ciągle na zbliżenie i gdy odległość spadła do 14 tys. m - 
wzruszony i podniecony przeraźliwym świstem salw nieprzyjaciela, które w odstę
pach co 8 sekund wyły ponad naszymi głowami, zameldowałem dowódcy że jeste
śmy w zasięgu naszej artylerii.

Oczywiście dowódca doskonale się orientował, że nasze 4 1/2 calowe działa 
nie mogą wiele krzywdy wyrządzić silnie opancerzonemu „Bismarckowi”, ale 
widząc napięte wyczekiwaniem twarze nakazał otwarcie ognia. Radość załogi była 
ogromna: okrzyki „Hurra” i czapki w górę. Tak spełniły się moje młodzieńcze 
marzenia artyleryjskie, że wezmę udział w bitwie morskiej. Nasza pierwsza salwa 
została zaobserwowana „prawo 2” - następne salwy nie zostały zaobserwowane, a 
więc musiały być „długie” lub raczej ze względu na rozmiar „Bismarcka” w celu. 
Równocześnie nieprzyjaciel wzmógł gwałtownie ogień i uzyskał „nakrycie” przy 
czym jedna z krótkich salw upadła na wysokości śródokręcia w odległości 15-20 m 
od burty. Dowódca przerwał ogień i zręcznie manewrując wyprowadził okręt spod 
nakrycia osłaniając się równocześnie zasłoną dymową.
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W tej początkowej fazie walki ogień nieprzyjaciela był wyraźnie skierowany 
na „Pioruna”, który na lewym skrzydle szyku był najbliżej nieprzyjaciela, jedyny z 
dywizjonu otworzył ogień i prawdopodobnie był rozpoznany jako okręt dywizjo
nowy lub nawet jako krążownik ze względu na inną sylwetkę niż inne 2-kominowe 
niszczyciele typu „Tribal”. Ponadto jedynie „Piorun” projektował się nieprzyjacie
lowi bardzo wyraźnie na jasnej zachodniej części horyzontu.

Po wyjściu z zasłony dymowej dowódca zawrócił na nieprzyjaciela, lecz okręt 
został bardzo szybko ponownie obramowany i trzeba było powtórzyć manewr wyj
ścia spod nakrycia.

Jeszcze 4-krotnie dowódca zawracał na nieprzyjaciela dla utrzymania z nim 
łączności wzrokowej co było niezwykle trudne przy pogarszającej się gwałtownie 
widoczności. Oczywiście wybłyski salw wskazywały wyraźnie kierunek nieprzy
jaciela.

Zaobserwowaliśmy, że „Bismark” b. energicznie i celnie reagował na każde 
nasze zbliżenie się i uzyskiwał nakrycie już za drugą salwą, co wskazywałoby na 
to, że używał przyrządu w rodzaju R.D.F (radaru), gdyż normalne przyrządy 
optyczne nie mogły być tak efektywne w danych warunkach widoczności.

Imponująco i bardzo groźnie wyglądały solidnie zwarte ściany wody powo
dowane salwami nieprzyjaciela, które wyrastały ustawicznie wokoło okrętu do 
wys. ok. 15 m i przy tym tak nieprzyjemnie blisko burty okrętu. Jedna z salw upa
dła na wysokości rufy w odległości 10-15 m tak, że bryzgi wody upadły na pokład.

W końcowej fazie walki nieprzyjaciel zwiększył siłę ognia strzelając z dział 6- 
cio calowych i 15-to calowych - ogień miał charakter zapory. Po położeniu zapory 
nieprzyjaciel przerwał ogień o godz. 23.55 i straciliśmy z nim łączność wzrokową. 
Ogółem „Piorun” był pod ogniem nieprzyjaciela przeszło godzinę”.

Ułatwiło to osaczenie i zatopienie „Bismarcka” przez brytyjskie lotnictwo i 
okręty.

Kpt. mar. F. Pitułko na „Piorunie” brał również udział w osłonie konwojów do 
Gibraltaru, na Maltę i przez Atlantyk m.in. jako pełniący obowiązki dowódcy okrę
tu.

Jednak największe sukcesy bojowe odnosił w służbie eskortowej dowodząc 
wysłużonym niszczycielem „Burza” (sierpień 1942 - czerwiec 1944) podczas bi
twy o Atlantyk. W nocy z 22 na 23 lutego 1943 r. „Burza” osłaniająca powracają
cy z Europy do Nowej Funlandii konwój ON-166 wykryła niemiecki okręt pod
wodny. Po wykonaniu skutecznych ataków bombami głębiowymi ciężko uszko
dzony U-Boot zmuszony został do wynurzenia. Na powierzchni staranował go 
amerykański eskortowiec „Campbell”, który także odniósł ciężkie uszkodzenia. 
„Burza” jeszcze przez półtora dnia ochraniała uszkodzoną jednostkę amerykańską 
oraz wzięła na swój pokład jej załogę, a także kilku Niemców z zatopionego okrętu 
„U-606”3

W latach siedemdziesiątych w hotelu w Londynie doszo do spotkania kmdr, 
por. F. Pitułki z jednym z uratowanych oficerów U-Boota. Po wojnie Werner 
Schunemam jako ataache wojskowy w londyńskiej Ambasadzie RFN w stopniu 
rear-admiral poszukiwał dowódcy polskiego okrętu chcąc podziękować mu za 
uratowanie życia.4

3 List żony Komandora Felicji Pitułko do autora z 11.2.1994 r.
4 Szerzej J. Pertek, „Burza” weteran atlantyckich szlaków, Gdynia, 1965 oraz tegoż autora „Wielkie 

dni małej floty”, Poznań 1990, wydanie XI.
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Za czyn ten Pitułko został awansowany w dniu 3 maja do stopnia komandora 
podporucznika i odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Yirtuti Militari.5 Władze 
brytyjskie uhonorowały go 28 lutego 1944 r. Orderem Distinguised Service Cross6, 
a za zezwoleniem króla Jerzego VI przekazały pisemne wyrazy uznania (The a- 
ward of Mention in Despatches).

Po wycofaniu „Burzy” z atlantyckich konwojów w eskorcie których przebył 
ok. 64 tys. mil morskich niszczyciel udał się do Afryki Równikowej, a następnie 
na wody podbiegunowe z zadaniem patrolowania i osłony tamtejszych konwojów.

W czerwcu 1944 r. z chwilą zakończenia odpowiedzialnej i wyczerpującej, 
dwuletniej służby na okręcie został kierownikiem Referatu Organizacyjno- 
Wyszkoleniowego Kierownictwa Marynarki Wojennej w Londynie. Po roku (już 
po zakończonych działaniach wojennych w Europie) powrócił na morze tym razem 
jako zastępca dowódcy największego polskiego okrętu, krążownika „Conrad”. W 
marcu otrzymał awans do stopnia komandora porucznika.7

Do końca istnienia Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii służył w 
Komendzie Morskiej „Południe”, a w październiku 1946 r. został w Szkocji do
wódcą Grupy Wydzielonej Okrętów „M 4”, składającej się z kilkudziesięciu bry
tyjskich jednostek, które w wyniku zakończenia wojny znajdowały się w rezerwie 
pod opieką (na konserwacji) polskich załóg.8

Po demobilizacji, podobnie jak większość oficerów do kraju nie powrócił. 
Osiadł na stałe w Wielkiej Brytanii. Niebawem sprowadził nie bez kłopotów z 
Polski żonę i syna.9

Jako jeden z pierwszych oficerów marynarki uzyskał na obczyźnie dyplom 
kapitana żeglugi wielkiej. Do momentu przejścia na emeryturę pływał w brytyj
skiej marynarce handlowej. Aktywnie uczestniczył w pracach powstałego w 1945 
r. w Londynie Stowarzyszenia Marynarki Wojennej (SMW). Był m.in. II wicepre
zesem Zarządu Głównego. Wraz z żoną Felicją niósł pomoc kolegom będącym w 
trydnych warunkach materialnych w ramach Komisji Opieki.

Przed śmiercią zdążył jeszcze przyjechać do Gdyni i odwiedzić „swój” okręt 
pełniący wówczas funkcję jednostki muzealnej. Ujęty serdecznym przyjęciem 
przez kierownictwo Muzeum Marynarki Wojennej i dowództwo „Burzy” w 1967 r. 
przesłał do zbiorów muzeum szereg osobistych pamiątek w tym swój kompletny 
mundur galowy.

Kmdr por. Franciszek Pitułko - jeden z najdzielniejszych dowódców naszych 
okrętów z czasów II światowej zmarł nagle na serce w swoim domu w londyńskiej 
dzielnicy Patney. Nad grobem w imieniu kolegów pożegnał go kmdr w st. spocz. 
Bohdan Wroński. Ten dzielny, a zarazem skromny oficer morski posiadał liczne 
odznaczenia krajowe i zagraniczne w tym nie wspomniane: Krzyż Walecznych 
(dwukrotnie), Złoty Krzyż Zasługi i Medal Morski z trzema okuciami.

5 Order Virtuti Militari (legitymacja nr 08587) nadano rozkazem Naczelnego Wodza nr 3/44 i szefa 
Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 39/44, a brytyjski DSC odpowiednio rozkazami nr 4/44 i 
10/45.

6 AMMW, t. 135, Oficjalne pismo zawiadamiające o wręczeniu odznaczenia przez admirała floty sir 
Andrew B. Cunnighama w dniu 28.11.1944 r.

7 AMMW, t. 117, Lista starszeństwa oficerów PMW, s. 2. Awans otrzymał ze starszeństwem od 
31.3.1946 r. i 3 lokatą.

8 Wspomnienia pośmiertne napisane przez przyjaciela kmdr. por. Bolesława Biskupskiego, „Nasze 
Sygnały”, nr 139, Londyn 3-6. 1979, s. 19-23.

9 Szerzej Felicja M. Pitułko, Lata wojny - lata rozstania, „Nasze Sygnały”, Londyn 9-12.1992, s. 16- 
32.
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Podczas II Światowego Zjazdu SMW 2 maja 1981 r. w kościele św. Andrzeja 
Boboli w Londynie odłonięto tablicę pamiątkową z białego marmuru, poświęconą 
pamięci oficerów i marynarzy PMW, którzy oddali życie za Ojczyznę w wojnie 
1939-1945 r. W rogach umieszczono cztery guziki z munduru zmarłego kmdr. por. 
F. Pitułki przytwierdzające tablicę.10

W dniu 11 maja 1991 r. na oksywskim cmentarzu odbył się z honorami woj
skowymi pogrzeb komandora Pitułko. Urnę z jego prochami pożegnali przedsta
wiciele Dowództwa Marynarki Wojennej RP na czele z dowódcą kontradm. Ro
mualdem A. Wagą, szefem Sztabu MW kontradm. Ryszardem Łukasikiem oraz 
oficerowie i przyjaciele.11

Wdowa Pani Felicja Pitułko po powrocie na stałe do kraju i osiedleniu się w 
Toruniu przekazała do zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni szereg 
cennych pamiątek, zdjęć i dokumentów po zmarłym mężu m.in. miniaturę masztu i 
ozdobny kałamaż - dary załogi ORP „Burza”, pamiątki z ORP „Piorun” oraz 
komplet odznaczeń bojowych. Część z nich można oglądać na historycznej wy
stawie umieszczonej na ORP „Błyskawica”, pełniącym obecnie funkcje muzealne.

10 B. Kamicki, Tablica pamiątkowa w kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie, „Nasze Sygnały”, 
nr 151, Londyn 1983 (wydanie specjalne), s. 24-25.

" J. Wąsiewski, 11 maja 1991, „Nasze Sygnały” nr 169, Londyn 7-12.1991, s. 39.
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Kpt. mar. mgr Sławomir Kudela

WAŻNIEJSZE DATY 
Z DZIEJÓW MARYNARKI WOJENNEJ 

(1991 - 1994)1

1991
Początek stycznia

Dowódca Marynarki Wojennej kontradm. Romuald A. Waga pożegnał grupę 
oficerów odchodzących do rezerwy, wśród nich: kmdr. Jana Przybylskiego, kmdr. 
Zenona Rożko, kmdr. Leonarda Budniaka i kmdr. Konrada Zielińskiego.

16 stycznia
Szefem STiZ MW został kmdr Jerzy Buczma - dotychczasowy dyrektor 

Stoczni MW im. Dąbrowszczaków. Jego obowiązki przejął dyrektor stoczni ds. 
technicznych mgr inż. Stanisław Kubski.

25 - 26 stycznia
Na terenie garnizonów Hel i Gdynia odbył się cykl spotkań kadry z ministrem 

Obrony Narodowej wiceadm. Piotrem Kołodziejczykiem.

10 lutego
W Pucku, z okazji siedemdziesiątej pierwszej rocznicy zaślubin Polski z mo

rzem odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Dowódcę MW repre
zentował kmdr Jędrzej Czajkowski.

1 Por. Ewa Madey, Ważniejsze daty z dziejów ludowej Marynarki Wojennej, „Biuletyn Historyczny”, 
1971, nr 2, s. 241-267 - obejmuje lata 1944-1970, oraz, Ważniejsze daty z dziejów ludowej Mary
narki Wojennej 1971-1979, tamże, 1980, nr 7, s. 234-261; Zbigniew Wojciechowski, Ważniejsze 
daty z dziejów Marynarki Wojennej 1980-1985, tamże, 1987, nr 10, s. 144-180; Walter Pater, 
Ważniejsze daty z ziejów Marynarki Wojennej 1986-1990, tamże, 1992, nr 12, s. 133-154. Ponadto 
ukazała się broszura pt. Ważniejsze daty z Dziejów Marynarki Wojennej PRL w latach 1944-1985. 
Dodatek do nr 6/1985 „Przeglądu Morskiego” i inna Franciszka Czerskiego i Zdzisława Waśko, 
Mała Kronika Polskiej Marynarki Wojennej, Warszawa 1980, wydane przez Towarzystwo Wiedzy 
Obronnej. Również Ewa Madey, Kronika dziejów oręża polskiego na morzu w: Z dziejów oręża 
polskiego na morzu, Gdynia 1987, s. 397-472.
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1991
Połowa lutego

Gdyńska Prokuratura MW była gospodarzem narady kierowniczej kadry pro
kuratur wojskowych. Obecny był Naczelny Prokurator Wojskowy płk Ryszard 
Michałowski.

2 marca
Na pokładzie ORP „Hydrograf’ podpisano porozumienie między dowódz

twem Marynarki Wojennej a Zarządem Głównym Ligi Morskiej o współpracy i 
współdziałaniu.

11 marca
Minister Obrony Narodowej Piotr Kołodziejczyk przebywał z wizytą w Ka

szubskiej Brygadzie WOP w Gdańsku. W wizycie uczestniczył również minister 
Spraw Wewnętrznych Janusz Majewski i Komendant Główny Straży Granicznej 
płk prof. Tadeusz Lisiecki.

23 marca
W Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce odbyła się 

uroczysta przysięga nowego rocznika marynarzy. Przysięgę przyjmował zastępca 
dowódcy Marynarki Wojennej kmdr dypl. Ryszard Płużyczka.

30 kwietnia
W Akademii Marynarki Wojennej odbyło się sympozjum na temat „Europa 

bałtycka, dzień dzisiejszy i przyszłość stosunków politycznych, ekonomicznych i 
militarnych”, zorganizowane wspólnie z Polskim Instytutem Spraw Międzynaro
dowych i Akademią Obrony Narodowej.

3 maja
W Marynarce Wojennej uroczyście obchodzono dwóchsetlecie ogłoszenia 

Konstytucji 3 Maja. Dowódca MW kontradm. R. Waga na pokładzie Okrętu- 
Muzeum „Błyskawica” wręczył odznaczenia państwowe i resortowe oraz awanse 
na kolejne stopnie wojskowe.

8 maja
W 1 Morskim Pułku Strzelców odbyła się uroczystość odsłonięcia popiersia 

patrona jednostki: płk. Stanisława Dąbka oraz otwarcia Sali Tradycji. W uroczy
stości wziął udział dowódca MW kontradm. R. Waga oraz kapelan MW ks.kmdr 
Emil Dybek.

20 maja
Grupa okrętów pod dowództwem kmdr. Zdzisława Żmudy powróciła do 

Gdyni, po wykonaniu humanitarnej misji na wodach Zatoki Perskiej. W uroczysto
ści powitania uczestniczył wiceminister Obrony Narodowej Janusz Onyszkiewicz, 
dowódca MW kontradm. R.Waga, szef WSzW w Gdańsku kmdr Waldemar Racz
kowski, prezydent Gdyni Franciszka Cegielska, a także szef Sztabu MW kontradm. 
Ryszard Łukasik, komendant Akademii MW kontradm. Kazimierz Bossy, dowód
ca 3 Flotylli Okrętów kmdr Roman Krzyżelewski oraz kapelan MW ks.kmdr Emil 
Dybek.
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31 maja
Zakończyła się pięciodniowa, pierwsza oficjalna wizyta zespołu okrętów 

Bundesmarine w Gdyni, w składzie: fregata rakietowa „Koln”, trałowiec 
„Auerbach” i ścigacz rakietowy „Nerz”. Zespołem dowodził kmdr Wulf Flesmann. 
Jednocześnie na terenie Gdyni i MW gościł Inspektor Sił Morskich RFN wiceadm. 
Hans Joachim Mann wraz z kontradm. Christianem Giermannem, attache wojsko
wym lotniczym i morskim przy ambasadzie RFN płk Peterem Kellerem oraz kon
sulem generalnym Konsulatu RFN w Gdańsku dr Mariannę Wannow.

1 czerwca
W marynarce Wojnnej, na zaproszenie szefa Sztabu Generalnego WP prze

bywał szef Sztabu Obrony Kanady gen. armii John Cr.D. Chastelan. Na lotnisku w 
Babich Dołach przywitał gości dowódca MW kontradm. R. Waga.

Połowa czerwca
W Basenie Prezydenta w Gdyni zastępcy komendanta AMW kmdr Zbigniew 

Andruloniw oraz kmdr Jerzy Chłopecki przywitali w imieniu komendanta uczelni 
załogę okrętu szkolnego Wyższej Szkoły MW Urugwaju z Montevideo „Capitan 
Miranda” pod dowództwem kmdr. Manuela Mendozy.

28 czerwca
Na pokładzie Okrętu-Muzeum „Błyskawica” szef Sztabu MW kontradm. 

R. Łukasik wręczył grupie kadry zawodowej, rezerwistów MW i pracowników 
wojska odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP.

29 czerwca
Na skwerze Kościuszki dokonano odsłonięcia płyty pamiątkowej Marynarza 

Polskiego w obecności Prezydenta RP Lecha Wałęsy, premiera rządu Krzysztofa 
Bieleckiego, ministra Obrony Narodowej wiceadm. P. Kołodziejczyka oraz kie
rownictwa MW z dowódcą MW kontradm. R. Wagą na czele. Następnie goście 
zwiedzili OM „Błyskawica”.

30 czerwca
Na cmentarzu Wojskowym w Redłowie odsłonięto pomnik „Tym, którym 

zabrano życie”, budując tym samym podwaliny przyszłego panteonu polskiego 
marynarza. W ceremonii uczestniczył minister Obrony Narodowej wiceadm. 
P.Kołodziejczyk oraz dowództwo MW z dowódcą MW kontradm. R. Wagą.

Koniec czerwca
Marynarkę Wojenną wizytował minister stanu Lech Kaczyński.

1 lipca
Ks.bp gen.bryg. Sławoj Leszek Głodź spotkał się z kadrą MW gdyńskiego i 

helskiego garnizonu. Ks.bp zapoznał kadrę ze strukturą kapelanów, funkcjonowa
niem kościołów garnizonowych oraz aktualnym stanem etatowych kapelanów w 
WP.

2 lipca
W Gdyni i na Helu gościła grupa posłów sejmowej Komisji Obrony Narodo

wej.
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5-8 lipca

W Gdyni przebywał belgijski trałowiec oceaniczny M-909 „Boresse” dowo
dzony przez por. I klasy Dominika Lockmanta.

Połowa lipca
Zakończyła się dwumiesięczna morska praktyka słuchaczy Akademii MW na 

ORP „Gryf’ i żaglowcu szkolnym „Iskra”.

25 sierpnia
Odbyła się promocja absolwentów Szkoły Chorążych MW. Aktu tego dokonał 

komendant AMW kontradm. K. Bossy, w obecności szefa Sztabu MW kontradm. 
R.Łukasika.

28 sierpnia
Na zaproszenie szefa Sztabu Generalnego WP przybył z oficjalną, jednodnio

wą wizytą do MW naczelny dowódca Sił Zbrojnych Królestwa Szwecji gen.broni 
Bengt Gustafsson.

Koniec sierpnia
Załoga śmigłowca ratowniczego Mi-14 PS, pod dowództwem kpt.mar.pil. 

Jerzego Mędrzaka usadowiła na szczycie wieży kościoła w Rumii stalowy krzyż o 
wadze 1 tony. Cała ta precyzyjna operacja trwała 22 minuty.

30 sierpnia
Zmarł ks.kmdr Emil Dybek - kapelan MW.

16 września
Na pokładzie Okrętu-Muzeum „Błyskawica”, po raz pierwszy od zakończenia 

II wojny światowej gościli członkowie Stowarzyszenia Polskiej Marynarki Wojen
nej w Londynie (promocja 194Ir.), z prezesem Konstantym Okołów-Zubkowskim 
na czele. Na pokładzie okrętu gości powitał dowódca MW kontradm. R.Waga.

19 września
W 52 rocznicę śmierci płk. Stanisława Dąbka, na Cmentarzu Obrońców Wy

brzeża w Gdyni odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna z udziałem kompanii 
honorowej i orkiestry MW.

22 września
Na pokładzie OM „Błyskawica” zaprzysiężone pierwszy rocznik podchorą

żych AMW i kadetów Szkoły Chorążych MW oraz promowano na pierwszy sto
pień oficerski słuchaczy V roku AMW. W uroczystości uczestniczył dowódca MW 
kontradm. R. Waga, a także komendant AMW kontradm. K. Bossy. Jako pierwszy 
promowany był st.bosm.pchor. Artur Kozielski - najlepszy słuchacz ostatniego 
roku Akademii.

Koniec września
W Klubie MW w Gdyni obradowała pierwsza okręgowa konferencja Stowa

rzyszenia „Rodzina Wojskowa”.
Na terenie Akademii MW odbył się XX Centralny Zlot Aktywu Turystyczne

go WP - „Bałtyk’91”.
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25 października

Z okazji 20-lecia szpitala w Helu odbyła się sesja naukowa koła lekarzy i far
maceutów MW pod przewodnictwem komendanta 115 Szpitala Wojskowego w 
Helu kmdr.lek.med. Zbigniewa Jabłońskiego. W sympozjum uczestniczył dowódca 
MW kontradm. R.Waga oraz prof. Czesław Stoba z Akademii Medycznej w Gdań
sku.

1 listopada
Rozpoczął funkcjonowanie dekanat MW pod przewodnictwem ks.kmdr.dr 

M.Próchniaka.

Początek listopada
Przez dwa dni w MW gościli oficerowie Warszawskiego Okręgu Wojskowego 

z dowódcą gen.bryg. Leonem Komornickim.

11 listopada
W Kościele Garnizonowym w Gdyni odprawiono uroczystą mszę świętą kon

celebrowaną w intencji Ojczyzny, pod przewodnictwem dziekana MW ks.kmdr.dr. 
Mariana Próchniaka. W uroczystości wzięli udział: senatorowie, posłowie, społe
czeństwo Gdyni z prezydentem miasta F.Cegielską oraz dowództwo MW z kontr
adm. R.Łukasikiem na czele.

16 listopada
Szefem Zarządu Szkolenia Morskiego został kmdr dypl. Teodor Marszałek.

18 listopada
Szefem Oddziału Wychowawczego MW został kmdr dypl. Bogdan Kurzyca.

29 listopada
Dowódca MW kontradm. R.Waga dokonał uroczystego otwarcia nowo odda

nej do użytku stacji wytwarzania gazów technicznych. Dzięki temu obiektowi Ma
rynarka Wojenna usamodzielniła się w tym zakresie.

Koniec listopada
W Dowództwie Marynarki Wojennej odbyła się gra decyzyjna, w trakcie któ

rej dowódca MW kontradm. R.Waga podsumował mijający rok szkolenia. Najlep
szym zespołem okrętów okazał się zespół O.P. pod dowództwem kmdr.ppor. To
masza Mathei, przodującym oddziałem brzegowym 11 Pułk Łączności pod do
wództwem kmdr. Janusza Brzezickiego. Miano najlepszego okrętu w grupie okrę
tów bojowych uzyskał ORP „Kaszub” pod dowództwem kpt.mar. Mariana Am
broziaka, zaś w grupie okrętów specjalnych - ORP „Kopernik” dowodzony przez 
kmdr.ppor. Mariusza Kalinowskiego.

30 listopada
W centrum Szkolenia Specjalistów MW w Ustce odbyła się przysięga nowego 

rocznika marynarzy i elewów Podoficerskiej Szkoły Zawodowej. Przysięgę przyjął 
szef Sztabu MW kontradm. R. Łukasik.

1991 rok był jubileuszowym rokiem obchodów 60-lecia Wojskowego Klubu 
Sportowego „FLOTA” Gdynia.
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1 stycznia

Dowódca MW kontradm. R. Waga tradycyjnym zwyczajem odwiedził żołnie
rzy służby czynnej i rezerwy przebywających na leczeniu w 7 Szpitalu MW w 
Gdańsku-Oliwie.

4 stycznia
Zmarł kmdr w st.spocz.lek.med. Józef Soroka, wieloletni komendant 115 

Szpitala Wojskowego w Helu, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii.

19 stycznia
Ks.bp gen.bryg. Sł.L. Głodź dokonał uroczystego otwarcia Kościoła Garnizo

nowego w Gdyni-Oksywiu i wprowadził do tego kościoła na urząd proboszcza i 
dziekana ks.kmdr. M.Próchniaka. W uroczystości wzięli udział bp rezydent gdyń
ski Andrzej Śliwiński, dowódca MW kontradm. R.Waga, szef gabinetu prezydenta 
minister Mieczysław Wachowski i zastępca dowódcy d/s liniowych POW 
gen.bryg. Kazimierz Wilczewski.

12 lutego
W Gdyni powstało Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej, grupujące 

byłych oficerów morskich. Przewodniczącym stowarzyszenia został kmdr w 
st.spocz. Julian Ochman.

Obowiązki dowódcy garnizonu Gdynia objął kontradm. Jędrzej Czajkowski, 
kwatermistrza garnizonu - kmdr por. Bogdan Gierszewski, a zastępcy dowódcy 
garnizonu d/s Babich Dołów - kmdr ppor. Stanisław Feiner.

20 lutego
W gmachu Dowództwa MW spotkał się z kadrą Trójmiasta wiceminister O- 

brony Narodowej Romuald Szeremietiew.

12 marca
Na terenie Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW w Gdyni zorganizowano III 

Okręgową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą NSZZ PW Marynarki Wojen
nej. W obecności dowódcy MW kontradm. R.Wagi oraz przewodniczącego ZG 
NŚZZ PW Piotra Bogusza, delegatom jednostek przedstawiono sprawozdanie Za
rządu Okręgu oraz Komisji Rewizyjnej, której udzielono absolutorium. Wybrano 
jednocześnie pięciu delegatów na Krajowy Zjazd NSZZ PW. Przewodniczącą ZO 
NSZZ PW Marynarki Wojennej wybrano ponownie Aleksandrę Jabłońską.

25 marca
W Marynarce Wojennej przebywał minister obrony RFN Gerhard Stoltenberg. 

W towarzystwie szefa Sztabu Generalnego WP gen.dyw. Zdzisława Stelmaszuka 
gość spotkał się z dowódcą MW kontradm. R. Wagą, zwiedził AMW oraz 3 Flotyl
lę Okrętów.

Początek kwietnia
W Marynarce Wojennej przebywali dyplomaci wojskowi Francji i attache 

obrony płk Ausedat oraz attache morski kmdr por. Giry.
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4 kwietnia

Studenci I roku Studium Wojskowego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni 
złożyli przysięgę wojskową w obecności dowódcy MW RP kontradm. Romualda 
Wagi, zastępcy dowódcy MW RP kontradm. J.Czajkowskiego oraz dyrektora De
partamentu Spraw Obronnych MT i GM płk. Henryka Rataja.

7-10 kwietnia
Po raz pierwszy w dziejach w Kilonii cumował zespół polskich okrętów: 

OORP „Warszawa”, „Rolnik” i „Kaszub” pod dowództwem kmdr. Romana Krzy- 
żelewskiego.

14 kwietnia
W Marynarce Wojennej przebywała delegacja Sił Zbrojnych Królestwa Belgii 

z szefem Sztabu Generalnego gen.por. Josephem Charlierem.

2 maja
W Porcie Wojennym na Oksywiu, w obecności szefa Sztabu MW RP kontr

adm. R.Łukasika odbyły się uroczystości uczczenia 60-lecia powstania Dywizjonu 
Okrętów Podwodnych.

17 maja
W oksywskim Kościele Garnizonowym odbyła się uroczystość poświęcona 

upamiętnieniu 48 rocznicy bitwy pod Monte Casino, którą przygotowali komba
tanci z gdyńskiego Stowarzyszenia „Kombatanci - Polskie Siły Zbrojne na Zacho
dzie”. W uroczystości uczestniczyło dowództwo Marynarki Wojennej z kontradm. 
R. Wagą na czele.

Połowa maja
Marynarkę Wojenną odwiedzili attache wojskowi Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Północnej, Królestwa Holandii i Republiki Francuskiej, w celu wstęp
nych ustaleń dotyczących zaplanowanych na miesiąc czerwiec wizyt zespołów 
okrętów.

Z dwudniową wizytą informacyjno-zapoznawczą przebywał w MW nowy szef 
Departamentu Wychowania gen.bryg. Adam Rębacz.

Koniec maja
Na pokładzie ORP „Błyskawica” kmdr Marek Brągoszewski przekazał kie

rownikowi Muzeum MW kmdr.por.dr. Zbigniewowi Wojciechowskiemu dary 
otrzymane w Londynie w lutym b.r. przez delegację MW, uczestniczącą w obcho
dach dnia Marynarki Wojennej organizowanych przez tamtejsze Stowarzyszenie 
Marynarki Wojennej. Z Cowes przywieziono tablicę pamiątkową ufundowaną 
przez miasto w 50 rocznicę nalotu Luftwaffe 4/5 maja 1942r., dzwon SMW, kan
delabry z „Błyskawicy” a także książki z Instytutu Polskiego i Muzeum im. Sikor
skiego i dary osobiste. W uroczystościach uczestniczył dowódca MW RP kontr
adm. R.Waga, szef OW MW kmdr dypl. B.Kurzyca.

8-12 czerwca
Z wizytą w Gdyni przebywała francuska fregata „Second Maitre Le Bihan” 

dowodzona przez dowódcę Flotylli Okrętów Lekkich Północy kmdr. Jacąuesa 
Bizarda.
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Połowa czerwca

W MW gościł naczelny dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Atlantyku admi
rał Leon Albert Edney.

17 czerwca
Na pokładzie OM „Błyskawica” zorganizowano spotkanie trzyosobowej dele

gacji historyków sił zbrojnych Belgii z pracownikami naukowymi AMW, Muzeum 
MW i prasy. Wizycie wojskowych historyków NATO przewodniczył płk Paulis- 
sen.

20-27 czerwca
OORP „Wodnik” i „Gryf’ wyszły w rejs nawigacyjno-szkoleniowy. Okręty 

zawinęły do Livorno i Haify. Powrót przewidziano na 14 sierpnia.

24 czerwca
Prof.dr Zdzisław P.Wesołowski, płk dypl. w st.spocz. Sił Powietrznych USA, 

przekazał dowódcy MW dwujęzyczną księgę pt.”Order Virtuti Militari i jego ka
walerowie w latach 1792-1992”. Obecny był również sponsor wydania brygadier- 
generał O.L.Peacock - szef Departamentu Wojskowego Płd. Karoliny (dzieło 
kosztowało 40 000 USD). Goście spotkali się również z pracownikami Muzeum 
MW na pokładzie OM „Błyskawica”.

30 czerwca
Pani Felicja Pitułko przekazała na ORP „Błyskawica” prezent załogi technicz

nej wykonany dla jej męża, wojennego dowódcy ORP „Burza”, kmdr.por. Fran
ciszka Pitułki. Jest to kałamarz-kabestan z kotwicą.

3-5 lipca
W Szczecinie przebywał zespół Sił Morskich RFN, dowodzony przez kapitan- 

leutnanta Christofera Dziulko.

5 lipca
Na pokładzie ORP „Błyskawica” gościł Henryk Jan Rzepus Leutnant- 

Commander kanadyjskiej MW w stanie spoczynku.

Koniec lipca
W MW przebywała delegacja dowództwa połączonych sił zbrojnych NATO 

Kanału LA Manche i Wschodniego Atlantyku, z szefem sztabu kontradm. P.E.R. 
Leertouwerem na czele.

15 sierpnia
Na pokładzie OM „Błyskawica”, dowódca MW kontradmirał R.Waga wręczył 

odznaczenia i nominacje na wyższe stopnie wojskowe grupie kadry zawodowej, z 
okazji Święta Wojska Polskiego. Nominacje na stopień komandora otrzymali: 
Dariusz Broi, Marian Kentner i Aleksander Wołoszko.

22 sierpnia
W Gdyni uroczyście powitano, powracający z najdłuższego w swojej 10 let

niej służbie rejsu do Ameryki i z powrotem ORP „Iskra”, dowodzony przez kmdr 
por. Czesława Dyrcza. Wśród witających byli m.in. zastępca dowódcy MW kontr
adm. J.Czajkowski oraz komendant AMW kontradm. K.Bossy.
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23 sierpnia

W Szkole Chorążych MW, 48 kadetów i 10 podoficerów zawodowych do
stąpiło aktu nominacji na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Na uroczystość 
przybył szef OW MW kmdr dypl. B.Kurzyca.

31 sierpnia
W przeddzień 53 rocznicy wybuchu II wojny światowej, na Cmentarzu O- 

brońców Wybrzeża w Gdyni-Redłowie odbył się uroczysty apel poległych, w któ
rym uczestniczyło dowództwo Marynarki Wojennej z kontradm. R.Wagą na czele, 
a także władze miasta, kombatanci i społeczeństwo.

I września
W Marynarce Wojennej gościła delegacja Chińskiej Armii Ludowo- 

Wyzwoleńczej, z szefem Sztabu Generalnego gen.broni Chi Haotianem na czele.

Początek września
Z jednodniową wizytą na Wybrzeżu przebywał minister obrony Królestwa 

Belgii Leo Delcroix. Honory gospodarza pełnił szef Sztabu MW kontradm. 
R.Łukasik.

1-10 września
Zespół Okrętów: ORP „Warszawa” i ORP „Grunwald” z dowódcą MW RP 

kontradm. R.Wagą i kmdr.dypl. H.Matuszczykiem przebywał w Królestwie Ho
landii.

19-20 września
Z inicjatywy Wydziału Wychowawczego MW, Rady Ochrony Pomników 

Walki i Męczeństwa oraz Fundacji Ochrony Zabytków, grupa oficerów MW prze
bywała w Republice Białorusi. Celem pobytu było oddanie hołdu poległym i po
mordowanym marynarzom Flotylli Pińskiej, którzy walczyli przeciw agresji bol
szewickiej w 1920 i 1939 r.

24 września
Dowódca MW kontradm. R.Waga gościł grupę wojskowych dyplomatów wraz 

z małżonkami, akredytowanych przy rządzie RP.

25 września
W MW rozpoczął służbę nowy trałowiec ORP „Mamry” o numerze burtowym 

643, pod dowództwem por.mar. Cezarego Bareckiego.

27 września
Na pokładzie OM „Błyskawica” przeprowadzono uroczystą przysięgę podcho

rążych i kadetów oraz promocję słuchaczy V roku AMW. W imieniu prezydenta 
RP, na pierwszy stopień oficerski promował absolwentów dowódca MW RP 
kontradm. R.Waga.

29 września
Akademia MW zorganizowała konferencję naukową nt. „70 lat polskiego 

wojskowego szkolnictwa” z udziałem dowódcy MW kontradm. R.Wagi, przed
stawicieli Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższych Szkół Morskich, Instytutu Mor
skiego, AON, WAT, WIH oraz uczelni i instytucji naukowych Trójmiasta i kraju.
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30 września

Na pokładzie ORP „Wodnik” zacumowanym w Basenie Nr 1 przy skwerze 
Kościuszki, odprawiono mszę połową oraz apel poległych w związku z jubile
uszem 70 lat szkolnictwa morskiego.

1 października
W Akademii MW uroczyście zainaugurowano kolejny rok akademicki.

5-7 października
W MW przebywało kierownictwo Sztabu Generalnego WP z jego szefem 

gen.dyw. Tadeuszem Wileckim. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z 
kondycją i problemami morskiego rodzaju sił zbrojnych.

16 października
W 110 rocznicę urodzin kontradm. Ksawerego Czernickiego odbyły się uro

czystości wojskowo-religijne upamiętniające życie, morską służbę wojskową i 
jego męczeńską śmierć w Katyniu. W uroczystościach uczestniczył dowódca MW 
kontradm. R.Waga, oraz admirałowie i wyżsi oficerowie z dowództwa MW.

1 listopada
W dniu Święta Zmarłych, na cmentarzu wojskowym w Gdyni-Redłowie zor

ganizowano uroczystość patriotyczno-religijną z udziałem Kompanii Reprezenta
cyjnej MW. W uroczystościach wzięło udział dowództwo MW z kontradm. 
R.Wagą na czele, władze miasta, organizacje kombatanckie, społeczeństwo oraz 
delegacje jednostek MW.

10 listopada
Prezydent RP Lech Wałęsa w obecności premiera i marszałka Sejmu wręczył 

w Belwederze nominacje 31 generałom i admirałom. Wiceadmirałem został do
wódca MW R.Waga. Komandorowie: J.Buczma - szef STiZ, R.Krzyżelewski - 
dowódca 3 Flotylli Okrętów, H.Matuszczyk - dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrze
ża - zostali mianowani do stopnia kontradmirała.

25 listopada
OM „Błyskawica” obchodził 55 rocznicę pierwszego podniesienia bandery. W 

uroczystości uczestniczył szef Oddziału Wychowawczego MW kmdr dypl. 
B.Kurzyca.

26 listopada
Na pokładzie OM „Błyskawica” odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Woj

skowej MW poświęcone inauguracji obchodów 75 lecia Marynarki Wojennej. 
Przewodniczył dowódca MW wiceadm. R.Waga.

27 listopada
Jubileusz 25 lecia obchodził pododdział przeciwchemiczny wchodzący w 

skład 9 Flotylli Obrony Wybrzeża.

28 listopada
W stoczni MW dokonano kolejnego wodowania trałowca, któremu nadano 

imię ORP „Wigry”. W uroczystości wziął udział z-ca dowódcy MW ds. liniowych 
kontradm. J.Czajkowski, szef Służb Technicznych i Zaopatrzenia MW kontradm.
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J.Buczma oraz szef Oddziału Budowy Okrętów i Postępu Technicznego kmdr An
drzej Madej.

Koniec listopada
W Klubie Garnizonowym na Oksywiu odbyła się dwudniowa odprawa szko

leniowa kierowniczej kadry MW, której przewodniczył dowódca MW wiceadm. 
R.Waga. Dowódca MW nadał miano przodującego zespołu okrętów MW RP dy
wizjonowi OP pod dowództwem kmdr.por. Tomasza Mathei. Przodującym oddzia
łem brzegowym MW została jednostka łączności DMW kierowana przez 
kmdr.por. Waldemara Kornatowskiego. Przodującą jednostką MW została 40 e- 
skadra śmigłowców ZOP i Ratownictwa dowodzona przez kmdr.por.pil. Romana 
Morawca. Najlepszym okrętem bojowym MW został ORP „Orzeł” pod dowódz
twem kmdr.ppor. Stanisława Kani. W grupie okrętów specjalnych miano najlep
szego uzyskał ORP „Iskra” dowodzony przez kmdr por. Cz.Dyrcza.

Listopad
Ukazał się dwunasty numer „Biuletynu Historycznego” Muzeum Marynarki 

Wojennej.

4 grudnia
W obecności szefa Sztabu MW kontradm. R.Łukasika, na płycie lotniska w 

Babich-Dołach pożegnano odchodzącego do rezerwy dowódcę 18 Eskadry Lotnic
twa Ratowniczo-Lącznikowego kmdr.por.pil. Ryszarda Cygana. Nowym dowódcą 
eskadry został kmdr ppor.inż.pil. Andrzej Nurski.

5 grudnia
W Centrum Szkolenia Specjalistów MW, w obecności Prezydenta RP Lecha 

Wałęsy, szefa Sztabu Generalnego gen.broni T.Wileckiego, dowódcy MW wice
adm. R.Wagi oraz posłów i senatorów ziemi słupskiej odbyła się 55 w historii 
Centrum, a pierwsza wg nowej Roty, przysięga młodego rocznika marynarzy.

1993
15 stycznia

Z roboczą wizytą w Marynarce Wojennej przebywał wicemin. Obrony Naro
dowej Bronisław Komorowski. Minister spotkał się z kadrą dowództwa MW oraz 
3 Flotylli Okrętów. Przedstawił ówczesne zagadnienia sytuacji politycznej i eko
nomicznej, kształtującej problemy bezpieczeństwa państwa.

28 stycznia
W gdyńskim Klubie Marynarki Wojennej zwołana została konferencja praso

wa poświęcona 75 rocznicy powstania polskiej Marynarki Wojennej. Konferencję 
prowadził szef Sztabu MW kontradm. R.Łukasik.

10 lutego
W 73 rocznicę zaślubin Polski z morzem, w Pucku odbyły się uroczystości 

upamiętniające to doniosłe wydarzenie. Wśród przybyłych gości byli m.in. mini
ster stanu, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jerzy Milewski, dowódca MW 
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wiceadm. R.Waga, szef Sztabu MW kontradm. R.Łukasik, zastępca dowódcy MW 
kontradm. J.Czajkowski, biskup połowy WP gen.bryg. Sł.L.Głódź, wojewoda 
gdański M.Płażyński oraz burmistrz Pucka Teofil Łęgowski.

14 lutego
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku przekazała MW dwa ko

lejne śmigłowce ratownicze typu W-3RM „Anakonda”.

19 lutego
W Świnoujściu, w Porcie Wojennym kontradm. H. Matuszczyk przekazał 

dowodzenie 8 Flotyllą Obrony Wybrzeża kmdr. Stanisławowi Kasperkowiakowi.
Ustawa o znakach Sił Zbrojnych RP z dnia 12.02.1993 r. wprowadziła zmiany 

w wyglądzie proporca MW. Kształt i kolory proporca pozostały bez zmian. Jedy
nie pośrodku krzyża kawalerskiego umieszczono „zbrojne ramie” tzn. całe w pan
cerzu i z mieczem. (Poprzednio proporzec miał pośrodku krzyża kawalerskiego 
„gołe ramię” z mieczem). Nowym znakiem stała się flaga MW w kolorze czerwo
nym z umieszczonym pośrodku jej płata wizerunkiem orła wojskowego. Orzeł na 
fladze ma tarczę koloru niebieskiego, kotwicę i linię w kolorze złotym, zwiniętą w 
kształt litery „S”.

23 - 26 lutego
W Marynarce Wojennej przebywała z oficjalną wizytą delegacja Sił Morskich 

Danii. Na jej czele stał dowódca Operacyjnych Sił Morskich tego kraju - kontr
admirał Kund Erik Johan Borek.

24 lutego
Na placu apelowym Akademii Marynarki Wojennej, w obecności dowódcy 

MW wiceadm. R.Wagi, oficerów DMW, zaproszonych gości oraz stanu osobowe
go uczelni, odbyła się uroczystość przekazania obowiązków komendanta AMW. 
Sztandar AMW z rąk odchodzącego do rezerwy kontradm. K.Bossego przyjął 
kontradm. H.Matuszczyk, dotychczasowy dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w 
Świnoujściu.

11-12 marca
Delegacja Marynarki Wojennej z dowódcą MW wiceadm. R.Wagą przebywa

ła w dowództwie Połączonych Sił Zbrojnych W Królestwie Danii.

12-13 marca
W Składnicy Techniki Morskiej, dowodzonej przez kmdr Józefa Rogalskiego 

odbyła się uroczystość związana z nadaniem jej imienia kontradm. Ksawerego 
Czernickiego i przejęciem tradycji Centralnej Składnicy MW z 1928 r. Swoją o- 
becnością ceremonię zaszczycili m.in. z-ca dowódcy MW kontradm. J.Buczma i 
prezydent Gdyni F.Cegielska.

3 kwietnia
Baza Techniczna MW w Gdyni obchodziła swoje trzydziestolecie. Na uro

czystości obecni byli: z-ca dowódcy MW, szef STiZ kontradm. J.Buczma, dowód
ca 3 Flotylli Okrętów kontradm. R. Krzyżelewski, szef Oddziału Wychowawczego 
MW kmdr B.Kurzyca, dziekan MW ks.kmdr M.Próchniak oraz przedstawiciele 
środowisk cywilnych i kombatanckich.
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6 kwietnia
W Marynarce Wojennej przebywała z kurtuazyjną wizytą delegacja estoń

skiego Ministerstwa Obrony Narodowej, z ministrem Hainem Rebasem na czele. 
Na lotnisku Gdynia-Babie Doły gości przywitał szef Sztabu MW kontradm. 
R.Łukasik i zastępca dowódcy MW kontradm. J.Buczma. Delegacji estońskiej 
towarzyszył doradca ministra ON gen.dyw. Zdzisław Stelmaszuk.

26 kwietnia
Dowódca MW wiceadm. R.Waga wręczył odznaczenia państwowe, resortowe 

i awanse grupie ratowników, którzy wyróżnili się podczas akcji ratowania oraz 
penetracji wraku m/s „Jan Heweliusz”. W tym dniu, dowódca MW wręczył pierw
sze W MW i w kraju „Krzyże Zasługi za Dzielność”. Postanowieniem Sejmu RP z 
11 marca 1939 r. Krzyżem mogli być także wyróżniani żołnierze i marynarze.

29 kwietnia
W 70 rocznicę oddania do użytku Tymczasowego Portu Wojennego i Schroni

ska dla Rybaków w Gdyni, zorganizowano okolicznościowe uroczystości. Wśród 
gości znaleźli się m.in. wicemin. Obrony Narodowej B.Komorowski, dowódca 
MW wiceadm. R.Waga, protektor honorowy obchodów wojewoda gdański 
M.Płażyński, a także prezydent Gdyni F.Cegielska, dowództwo MW i reprezen
tanci środowisk i organizacji związanych z morzem.

30 kwietnia
W wieku 61 lat zmarł kmdr dypl. w st.spocz. Władysław Janeczek. Przez 

wiele lat związany ze służbą na okrętach podwodnych, dowódca ORP „Kujawiak” 
i ORP „Sokół”, zastępca szefa Zarządu Szkolenia Morskiego.

3 maja
Z okazji święta Konstytucji 3 Maja, w Kościele Garnizonowym w Gdyni- 

Oksywiu odprawiona została msza święta, w której wzięło udział Dowództwo 
MW, kadra i marynarze. Mszę świętą celebrował dziekan MW ks.kmdr 
M.Próchniak.

11-13 maja
Trwała w Marynarce Wojennej wizyta Inspektora Sił Morskich RFN wice

admirała Heina Petera Weyhera. W Dowództwie MW wiceadm. R.Waga w obec
ności kierownictwa MW i gości z RFN omawiał problemy współpracy obydwu 
marynarek wojennych.

14 maja
W 9 Flotylli Obrony Wybrzeża, w obecności wicemin. Obrony Narodowej 

B.Komorowskiego, dyrektora Departamentu Kadr MON Zbigniewa Skoczylasa, 
zastępcy dowódcy MW ds. liniowych kontradm. J.Czajkowskiego, szefa STiZ 
kontradm. J.Buczmy, dowódcy 3 Flotylli Okrętów kontradm. R.Krzyżelewskiego 
oraz dowódcy 9 FOW kmdr. M.Brągoszewskiego, odbyła się uroczystość podnie
sienia bandery na nowym trałowcu ORP „Wigry” dowodzonym przez por.mar. 
Piotra Smolarskiego (numer burtowy 644).
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14-18 maja

Korweta rakietowa ORP „Kaszub” i okręt ratowniczy ORP „Piast” odbyły rejs 
do Lillesand w Norwegii, na zaproszenie władz miasta i regionu. Zespołem dowo
dził kmdr Maciej Węglewski. Polscy marynarze wzięli udział w obchodach święta 
Konstytucji Norwegii, które przypada na dzień 17 maja.

19 maja
W Marynarce Wojennej przebywała delegacja Służby Sił Zbrojnych ds. In

formacji i Stosunków z Opinią Publiczną Ministerstwa Obrony Republiki Francji, 
z płk. Bruno de Blignieres na czele.

8-19 czerwca
15 okrętów z 11 państw w tym ORP „Piast”, dowodzony przez kmdr ppor. 

Józefa Kaczmarskiego wzięło udział w ćwiczeniach na Morzu Bałtyckim - BAL- 
TOPS’93.

18 czerwca
W stoczni MW w Gdyni zwodowano trałowiec ORP „Śniardwy”. Matką 

chrzestną została Anna Komorowska - małżonka wicemin. Obrony Narodowej. W 
uroczystości uczestniczyli m.in. wicemin. ON B.Komorowski, bp połowy WP 
L.Sł.Głodź, dowódca MW wiceadm. R.Waga. Dowódcą okrętu został por.mar. 
Robert Zieliński.

23 - 30 czerwca
W marynarce Wojennej obchodzono 75 rocznicę powstania Polskiej Mary

narki Wojennej. Odbył się I Światowy Zjazd Marynarzy Polskich. Przybyło ponad 
250 osób z kraju i z zagranicy.

30 czerwca - 4 lipca
Delegacja Lotnictwa MW w składzie: kmdr pil. Mieczysław Jastrzębski i 

kmdr por.pil. Jerzy Fijał przebywała w Holandii, na zaproszenie Dowództwa Kró
lewskiego Lotnictwa Morskiego z okazji obchodów 80-lecia Bazy Lotnictwa Mor
skiego w De Koy.

Czerwiec
Ukazał się trzynasty numer „Biuletynu Historycznego” Muzeum Marynarki 

Wojennej.

8 lipca
Przedstawiciel salonu samochodowego „TERAŁ” z Poznania przekazał sze

fowi Służby Zdrowia MW kmdr. Wiesławowi Witkowskiemu ambulans sanitarny - 
jeden z pierwszych wyprodukowanych przez FSO w oparciu o konstrukcję 
„Poloneza”.

10-23 lipca
Z pierwszą wizytą kurtuazyjną przebywały w belgijskim porcie Leebrugge 

okręty MW w składzie: ORP „Kaszub” (okręt flagowy) i ORP „Turkan”. Zespo
łem dowodził dowódca 9 Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr M.Brągoszewski.
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14 lipca

W bazie 34 plm MW, na lotnisku Babie Doły złożyli wizytę oficerowie ame
rykańskich sił zbrojnych w składzie: płk Jan Karcz, płk pil. Gregory Finley i mjr 
Henry Nowak. Była to wizyta oceniająca wiarygodność przekazanej przez Polskę 
informacji o jej siłach zbrojnych państwom-uczestnikom KBWE, w myśl posta
nowień Dokumentu Wiedeńskiego z 1992 r. w sprawie budowy zaufania i bezpie
czeństwa.

14 sierpnia
W przeddzień święta Wojska Polskiego na pokładzie OM „Błyskawica” do

wódca MW wiceadm. R.Waga wręczył nominacje na stopień komandora 14 ofice
rom. Otrzymali je komandorzy porucznicy:

Andrzej Adamkiewicz, Zygmunt Babiński, Jerzy Bucholc, Jan Dzieciuch, 
Andrzej Felski, Kazimierz Insiński, Czesław Kosikowski, Tadeusz Kubaty, Józef 
Kukliński, Adam Mrozowski, Jan Pawlak, Stefan Ślęzak, Ryszard Wąsowicz i 
Bogdan Zajączkowski.

Połowa sierpnia
Z oficjalną wizytą do Sztokholmu popłynął minister ON Janusz Onyszkiewicz 

z małżonką, wicemin. Jan Kurata oraz dowódca MW wiceadm. R.Waga. W rejsie 
uczestniczył zespół okrętów w składzie: ORP „Orkan” i ORP „Kopernik”, dowo
dzony przez kmdr.ppor. Janusza Dawidowicza.

1 września
Z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej MW, Orkiestry Reprezentacyjnej 

MW, pocztów sztandarowych, uczestników walk wrześniowych, władz miasta 
Gdyni, Dowództwa MW z wiceadm. R.Wagą na czele, na Cmentarzu Wojskowym 
w Gdyni-Redłowie odbyła się uroczystość upamiętniająca 54 rocznicę wybuchu II 
wojny światowej.

20 - 22 września
Na zaproszenie dowódcy MW wiceadm. R.Wagi przebywała w MW delegacja 

Sił Morskich Królestwa Holandii w składzie: wiceadm. Nico W.G.Buis - dowódca, 
kontradm. Cees van der Werf - zastępca a także kmdr ppor. Ad van der Linde - 
oficer flagowy i płk Cees Veldkamp - attache obrony.

22 września
W gmachu DMW podpisano robocze porozumienie o współpracy pomiędzy 

Ratowniczym Ośrodkiem Koordynacyjnym Glucksburg a Rejonowym Pośredni
kiem Koordynacyjnym Gdynia. Ze strony polskiej dokument sygnował szef Ra
townictwa Morskiego MW kmdr por. Leszek Siudut, z niemieckiej kmdr por. Be- 
rend Burwitz.

26 września
Na pokładzie OM „Błyskawica” odbyła się promocja oficerska słuchaczy V 

roku AMW. W ceremonii uczestniczyli m.in. szef Sztabu Generalnego WP 
gen.broni T.Wilecki, wojewoda gdański M.Płażyński, dowódca MW wiceadm. 
R.Waga i komendant AMW kontradm. H.Matuszczyk.
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19-20 października

W DMW odbyło się spotkanie przedstawicieli MW i Sił Morskich RFN, po
święcone zapobieganiu incydentom na morzu poza wodami terytorialnymi. Na 
spotkaniu w Gdyni stronie niemieckiej przewodniczył kmdr Peter Stockfisch, zaś 
polskiej kmdr Teodor Marszałek. W trakcie spotkania podsumowano mijający rok 
w dziedzinie zapobiegania incydentom. Za szczególnie ważne uznano usprawnie
nie systemu łączności i przekazywania danych pomiędzy Gdynią a ośrodkiem ko
ordynacji i ratownictwa niemieckiego w Glucksburgu. Ponadto strona polska za
proponowała sporządzenie dodatku do umowy z 27.XI.1990 r. o zapobieganiu 
incydentom na morzu okrętów i statków powietrznych, o wzajemnym powiada
mianiu o działalności własnych okrętów podwodnych i wymianie informacji nie
zbędnych do ewentualnego ratowania okrętów podwodnych.

20 października
W wieku 70 lat zmarł nagle kontradm. w st.spocz. Zygmunt Rudomino, były 

z-ca dowódcy MW ds. STiZ.

5 listopada
Z wizytą do Gdyni przybył zespół okrętów Królewskich Sił Morskich Szwecji 

pod dowództwem kmdr.ppor. Thomasa Gunnarssona

8-10 listopada
Dowódca MW wiceadm. R.Waga wziął udział w XII Międzynarodowym 

Sympozjum Sił Morskich poświęconym budowaniu koalicji morskich, zmierzają
cych do umocnienia bezpieczeństwa międzynarodowego. Sympozjum odbyło się w 
Newport w stanie Rhode Island w USA.

1 I listopada
W Belwederze Prezydent RP Lech Wałęsa wręczył nominacje generalskie. 

Kontradmirałami zostali: M.Brągoszewski - dowódca 9 FOW, i St.Kasperkowiak - 
dowódca 8 FOW.

22 listopada
W oksywskim Klubie Garnizonowym podsumowano wyniki przodownictwa i 

współzawodnictwa za 1993 r. 11 dywizjon ścigaczy pod dowództwem kmdr.ppor. 
Michała Matysiewicza został najlepszym zespołem okrętów. Przodującym oddzia
łem nadbrzeżnym została Baza Techniczna MW dowodzona przez kmdr. por. Jana 
Leszczyńskiego. Najlepszym oddziałem lotniczym została 40 eśZOPiR dowodzona 
przez kmdr. por. Romana Morawca. Najlepszym okrętem bojowym został ORP 
„Kaszub” z 9 FOW dowodzony przez kpt.mar. Mariana Ambroziaka, natomiast w 
grupie okrętowej specjalnych miano najlepszego otrzymał ORP „Heweliusz” do
wodzony przez kmdr.ppor. Benedykta Haca.

Koniec Listopada
Na terenie 11 Pułku Łączności MW w Wejherowie odbyła się doroczna od

prawa szkoleniowa kierowniczej kadry Wojsk Łączności i Informatyki Sił Zbroj
nych RP. W odprawie brał udział szef Sztabu MW kontradm. R.Łukasik.

1 grudnia
W gdyńskim Kościele Garnizonowym odprawiono mszę świętą z okazj i 75 

rocznicy powstania Polskiej Marynarki Wojennej, połączoną z odsłonięciem tablic 
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upamiętniających męczeństwo i śmierć polskich marynarzy podczas JI wojny 
światowej oraz w okresie stalinizmu, ufundowanych przez p. Felicję Marię Pituł
ko. W uroczystościach uczestniczył szef Sztabu MW kontradm. R.Łukasik, z-ca 
dowódcy MW kontradm. J.Czajkowski, dowódcy 3 FO, 8 FOW, 9 FOW oraz 
kadra i marynarze garnizonu Gdynia.

16 grudnia
Z jednodniową wizytą na Wybrzeżu Gdańskim i w MW przebywał pre

mier Waldemar Pawlak. Wizyta odbyła się zaproszenie dowódcy MW wiceadm. 
R. Wagi. Gościowi towarzyszyli ministrowie: Obrony Narodowej P. Kołodziej
czyk, Transportu i Gospodarki Morskiej Bogusław Liberadzki, Przemysłu Marek 
Pol, Stanu Mieczysław Wachowski. Ze strony MW w spotkaniu z delegacją rzą
dową wzięli udział: dowódca MW wiceadm. R.Waga i szef Sztabu MW kontradm. 
R.Łukasik.

29 grudnia
W porcie Wojennym na Oksywiu odbyło się spotkanie Prezydenta RP Lecha 

Wałęsy z pododdziałami MW: 7BOW i 4B0W. Celem spotkania było przekazanie 
życzeń noworocznych przez Lecha Wałęsę i podziękowań za trud i dobrą służbę. 
W uroczystości uczestniczyli: minister Andrzej Drzycimski, minister ON P. Koło
dziejczyk, szef Sztabu MW kontradm. R. Łukasik, dowódca 7B0W płk Andrzej 
Wołowiecki, dowódca 4BOP płk Andrzej Tetkowski oraz wojewoda gdański 
M.Płażyński.

31 grudnia
Minister Obrony Narodowej P. Kołodziejczyk przekazywał życzenia noworoczne 
marynarzom 3 FO w Gdyni-Oksywiu.

1994
3 stycznia

W związku z rozpoczęciem roku szkoleniowego w MW, zgodnie z obyczajem, 
we wszystkich jednostkach i na okrętach zorganizowano uroczyste zbiórki. Na 
okrętach ceremonialnie podniesiono banderę.

4 stycznia
Szef Ratownictwa MW kmdr por. Leszek Siudut poinformował, że w minio

nym roku śmigłowce startowały 41 razy, okręty wychodziły z portów jedenasto- 
krotnie, biorąc udział w 29 akcjach ratowniczych. Uratowano lub udzielono pomo
cy 12 osobom różnej narodowości.

8 stycznia
98 rocznicę urodzin obchodził kmdr por. Franciszek Seweryn Pióro - jeden z 

najstarszych żyjących oficerów polskich II Rzeczypospolitej.

17 stycznia
W Dowództwie MW RP przebywał z roboczą wizytą attache morski i lotniczy 

Wielkiej Brytanii ppłk John Pitt.

223



1994

18-20 stycznia
W MW gościła delegacja Sił Morskich Belgii. W skład delegacji wchodzili: 

szef sekcji planowania Sił Morskich kmdr Gilbert Cock oraz attache wojskowy 
Królestwa Belgii płk Jack Pochart.

26 stycznia
ORP „Piast” dowodzony przez kmdr ppor. Józefa Kaczmarskiego obchodził 

jubileusz 20 lecia służby pod biało-czerwoną banderą.
W Porcie Wojennym na Oksywiu odbyła się uroczysta przysięga nowego 

rocznika marynarzy Ośrodka Szkolenia Kandydatów na Kierowców MW oraz 
Batalionu Ochrony i Obsługi gdyńskiej Komendy Portu Wojennego. Marynarze 
złożyli przysięgę w obecności dowódcy 3 FO kontradm. R.Krzyżelewskiego.

28 stycznia
W Porcie Wojennym Gdynia w obecności dowódcy MW wiceadm. R.Wagi 

odbyła się uroczystość podniesienia bandery na kolejnym - trzecim z serii typu 
„207M”, a szesnastym z kolei okręcie (trałowcu redowym) ORP „Śniardwy”. Do
wódcą okrętu został por.mar. Jarosław Zieliński.

4 lutego
W DMW podpisano pierwszą bilateralną umowę pomiędzy MW a Siłami Mor
skimi Królestwa Holandii. Dokument ten zawiera całokształt dziedzin dotyczących 
funkcjonowania morskiego rodzaju sił zbrojnych obydwu krajów. Umowę podpi
sał dowódca MW wiceadm. R.Waga, natomiast ze strony holenderskiej wiceadm. 
Luuk Kroon.

4-7 lutego
Z trzydniową wizytą do Gdyni przybył zespół okrętów holenderskich w skła

dzie: fregata „Piet Hein” (F-881) i okręt-baza „Poolster” (A-835), dowodzony 
przez kmdr. Luuka Buffarta.

10 lutego
Z okazji 74 rocznicy zaślubin Polski z morzem, dowódca MW wiceadm. 

R.Waga złożył kwiaty na płycie „Marynarz Polski” na Skwerze Kościuszki oraz 
spotkał się z grupą przedwojennych oficerów. W Pucku szef Sztabu MW kontr
adm. R.Łukasik brał udział w uroczystościach upamiętniających zaślubiny Polski z 
morzem, zorganizowanych przez 9FOW.

15-17 lutego
W haskim dowództwie Sił Morskich przebywała delegacja MW pod prze

wodnictwem z-cy szefa Sztabu MW RP - kmdr.dr. Zbigniewa Badeńskiego.

16-18 lutego
W Wielkiej Brytanii przebywała delegacja MW pod przewodnictwem z-cy 

dowódcy MW - kontradm. J.Czajkowskiego.

23 lutego
W MW gościła delegacja Ministerstwa Obrony Turcji, której przewodniczył 

wiceminister obrony gen.broni Teoman Erkan.
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W Gdyni-Oksywiu odbyła się I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. 

„Aktualne problemy techniki nurkowania i medycyny hiperbarycznej”, z udziałem 
przedstawicieli WAM, AMW i Szefostwa Ratownictwa MW, a także Ukraińskiej 
Akademii Nauk. Obradom przewodniczył szef Katedry Medycyny Morskiej WAM 
- kmdr prof. Kazimierz Dęga.

26 lutego
W CSMW w Ustce (z udziałem szefa Logistyki MW - kontradm. J.Buczmy) 

oraz w Gdyni-Oksywiu (z udziałem dowódcy 3 FO - kontradm. R. Krzyżelewskie- 
go) odbyły się przysięgi wojskowe.

4 marca
W Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się konferencja prasowa min. 

Obrony Narodowej P. Kołodziejczyka, po powrocie z wizyty we Francji. W konfe
rencji uczestniczyli m.in. dowódca MW wiceadm. R.Waga, szef Sztabu MW 
kontradm. R.Łukasik, gen.dyw. Tadeusz Jemioło, gen.bryg. Stanisław Woźniak 
oraz attache obrony Francji w Polsce płk Zygmunt Cieślak.

10 marca
W DMW zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy MW a Folk EXPO 

CENTER, które podpisali: dowódca MW wiceadm. R.Waga i szef Logistyki MW 
kontradm. J.Buczma a ze strony organizatorów Military ARMS - Ewa i Czesław 
Grocholscy.

11 marca
W 3 FO odbyło się uroczyste podniesienie bandery na ORP „Piorun”. W uro

czystości uczestniczyli m.in. szef Sztabu Generalnego WP - gen.broni Tadeusz 
Wilecki, minister Stanu Mieczysław Wachowski, dowódca MW wiceadm. 
R.Waga, a także: matka chrzestna okrętu - p. Maryla Wilecka, prezes Stowarzy
szenia PSZ na Zachodzie Zygmunt Korwin Sokołowski, marynarze z wojennych 
załóg dawnego „Pioruna”. Banderę wojenną poprzednika obecnego „Pioruna” 
przekazano ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Lon
dynie. Dowódcą okrętu został kpt.mar. Jan Wyderski.

12 marca
W MW przebywała delegacja francuskich Sił Zbrojnych z szefem Sztabu Sił 

Zbrojnych Francji admirałem Jacąuesem Lanxade’a-em.

13 marca
W Clydebank (Szkocja) odsłonięto uroczyście tablicę pamiątkową poświęconą 

załodze ORP „Piorun” biorącą udział w walce z Luftwaffe z 13/14 marca 1941 r.

16 marca
Odbyła się narada oficerów pionu oświatowo-wychowawczego MW poświę

cona problemom przejmowania tradycji i polepszenia skuteczności pracy. Naradę 
prowadził szef Oddziału Wychowawczego MW kmdr dypl. Bogdan Kurzyca.

21-24 marca
W Lotnictwie MW przebywała delegacja oficerów służb logistycznych Sił 

Zbrojnych USA z bazy Sigonella we Włoszech, w składzie: kmdr por. David 
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S.Hettich, kpt.James A.Aron, mjr Thomas S.Soroka oraz st.chor. Wenclesao No- 
wales.

12 kwietnia
W Marynarce Wojennej gościła Sejmowa Komisja Obrony Narodowej z jej 

przewodniczącym Jerzym Szmajdzińskim oraz Januszem Onyszkiewiczem i Bro
nisławem Komorowskim. Celem wizyty było bliższe zapoznanie się Komisji z 
zakresem zadań MW w systemie obronnym państwa oraz działalnością i życiem 
codziennym marynarki.
15-17 kwietnia

Orkiestra Reprezentacyjna MW uczestniczyła w Wejherowskim Festiwalu 
Pieśni o Morzu.

24 - 27 kwietnia
W Marynarce Wojennej gościł dowódca Royal Navy, I Lord Admiralicji sir 

Benjamin Bathurst. Na ORP „Błyskawica” gość spotkał się z kombatantami PMW.

25 kwietnia
W 9 FOW przebywał z roboczo-szkoleniową wizytą (do 02.05) okręt francu

skiej Marinę Nationale „Jean Moulin”, dowodzony przez kmdr ppor. Claude de 
Lawenanta. W ramach współpracy MW i Marinę Nationale przeprowadzono 
wspólne ćwiczenia, w których ze strony polskiej MW uczestniczyły okręty ZOP, w 
tym ORP „Kaszub” oraz śmigłowce „Mi-14 Pł”. Ćwiczenia obserwowali: francu
ski szef ZOP Atlantyku - kontradm. Maurice Girard, attache obrony Francji płk 
Zygmunt Cieślak, attache lotniczy ppłk Michel Cavignaux, a z MW kontradm. 
J.Czajkowski i kontradm. M.Brągoszewski - kierownik ćwiczenia.

27 - 29 kwietnia
Delegacja oficerów MW uczestniczyła w charakterze obserwatorów w ćwi

czeniach „Bold Gamę” norweskiej MW.

27 - 30 kwietnia
Dowódca MW wiceadm. R.Waga przebywał z oficjalną wizytą w Izraelu w 

składzie delegacji MON.

1 maja
Rozpoczął się kolejny sezon muzealniczy OM „Błyskawica”, lecz po raz 

pierwszy w kamuflażu bojowym z okresu lądowania aliantów w Normandii.

3 maja
W Marynarce Wojennej obchodzono święto narodowe. Dowództwo MW u- 

czestniczyło w obchodach w Gdańsku i Gdyni.

4 maja
ORP „Wodnik” pod dowództwem kontradm. J.Czajkowskiego wyszedł w rejs 

nawigacyjno-szkoleniowy, z planowanym uczestnictwem w święcie „D-Day”, 
wizytą w Gatca, La Yaletta na Malcie oraz w Lizbonie.
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5 maja

W MW gościł szef Sztabu Sił Zbrojnych Ukrainy gen.płk Anatolij Wasilewicz 
Łopata. Gość spotkał się z dowódcą MW wiceadm. R. Wagą oraz przebywał w 
3 FO.

Pod kierownictwem szefa Sztabu MW kontradm. R.Łukasika odbyła się nara
da poświęcona działalności wynalazczo-nowatorskiej w MW.

10 maja,
W Świnoujściu gościł szef Sztabu Generalnego Chińskiej Armii Ludowo- 

Wyzwoleńczej - gen.armii Zhang Wannian.

13 maja
W Gdańsku odbyła się konferencja prasowa min. Obrony Narodowej Piotra 

Kołodziejczyka, po powrocie z Niemiec - Volkerem Ruehe. W spotkaniu z mini
strem ON uczestniczył dowódca MW wiceadm. R.Waga i szef Sztabu MW kontr
adm. R.Łukasik.

15-20 maja
W amerykańskiej szkole lotnictwa morskiego w Pensacola przebywała dele

gacja lotnictwa MW pod przewodnictwem kmdr. Mieczysława Jastrzębskiego. 
Celem wizyty polskich lotników było bezpośrednie zapoznanie się z procesem 
szkolenia pilotów morskich.

18 maja
Delegacja MW z kontradm. J.Czajkowskim wzięła udział w obchodach 50 

rocznicy bitwy pod Monte Casino we Włoszech.

20 - 23 maja
Do Gdyni, z kurtuazyjną wizytą zawinął szkolny żaglowiec Marynarki Wo

jennej Królestwa Belgii „Zenobe Gramme”. Honory gospodarza pełniła Akademia 
Marynarki Wojennej i jej okręt szkolny ORP „Iskra”. Dowódcę żaglowca kpt.mar. 
Alaina Vittone witał kmdr por. Czesław Dyrcz.

29-31 maja
W rejonie Ustki przeprowadzono ćwiczenie bojowo-taktyczne pk. „Karat’94” 

z udziałem wydzielonych sił Wojsk Lotniczych i O Pow, Wojsk Obrony Przeciw
lotniczej oraz Marynarki Wojennej. Ćwiczeniem kierował dowódca WLiOP 
gen.dyw.pil.dr Jerzy Gotowała we współdziałaniu z dowódcami: POW - gen.dyw. 
Tadeuszem Bazydło, MW - wiceadm. R.Wagą oraz szefem WOPL Sztabu Gene
ralnego WP gen.dyw. Tadeuszem Jawerem. Ćwiczących wizytował Zwierzchnik 
Sił Zbrojnych RP prezydent Lech Wałęsa w towarzystwie min. ON P. Kołodziej
czyka i szefa Sztabu Generalnego WP gen.broni T.Wileckiego.

4 czerwca
Na Helu dowódca 3 FOW kontradm. M.Brągoszewski pożegnał ORP 

„Kaszub” wychodzący na ćwiczenia „Baltops’94” do Kilonii.

4-8 czerwca
Dowódca MW wiceadm. R.Waga uczestniczył w składzie delegacji prezyden

ta RP Lecha Wałęsy w uroczystościach 50-Iecia „D-Day” w Normandii. Polskie 
okręty reprezentował ORP „Wodnik”.
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7-10 czerwca

Odbyły się wielonarodowe ćwiczenia nawigacyjne „Baltops’94” zorganizo
wane przez dowództwo amerykańskich sił zbrojnych w Europie. Uczestniczyły w 
nich siły morskie 14 państw, w tym z MW ORP „Kaszub” i ORP „Lech”.

10 czerwca
Do Gdyni weszło 17 okrętów z 11 państw uczestniczących w ćwiczeniach 

„Baltops’94”.

10-13 czerwca
W Świnoujściu gościły okręty Sił Morskich Danii.

12-16 czerwca
Dowódca MW wiceadm. R.Waga przebywał z wizytą w Northwood w Wiel

kiej Brytanii.

18-26 czerwca
Na wodach Zatoki Gdańskiej i Bałtyku odbyły się regaty o puchar dowódcy 

MW. Były to 36 regaty, w których uczestniczyło 78 jachtów. W klasie jachtów 
pełnomorskich zwyciężył „Gemini” pod Romanem Peszke przed „Hadarem” pod 
Marianem Kulą i „Kapitanem II” pod Jerzym Brezdeniem. Tradycyjny Bieg Ka
prów na 20-milowej trasie zaliczył zwycięsko jacht „Tornado” pod kontradm. 
J.Czajkowskim.

20 - 26 czerwca
W MW obchodzono Dni Morza.

21-26 czerwca
W obiektach 9 FOW na Helu odbyły się mistrzostwa MW w sporcie maso

wym, zoraganizowane w ramach obchodów Dni Morza. W wyniku sportowego 
współzawodnictwa zwyciężył zespół z Gdyni przed Świnoujściem i reprezentacją 
AMW.

22 - 23 czerwca \
W Marynarce Wojennej przebywał szef Sztabu Obrony Republiki Włoch adm. 

Guido Venturoni, którego przyjął dowódca MW wiceadm. R.Waga.

22 - 26 czerwca
W Peenemunde w tamtejszych Dniach Otwartych Koszar przebywał ORP 

„Hańcza”.

24 czerwca
W Porcie Wojennym Gdynia-Oksywie odbyła się uroczystość związana z 20- 

leciem Zespołu Okrętów Hydrograficznych z udziałem dowódcy 3 FO kontradm. 
R.Krzyżelewskiego. Honory gospodarza pełnił dowódca zespołu kmdr dypl. Ed
mund Rudy.

W Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się wodowanie małomagne- 
tycznego trałowca proj. „207M” - ORP „Wdzydze”. Matką chrzestną okrętu była 
p. Halina Zalewska, żona szefa Inspektoratu Logistyki gen.dyw. Zbigniewa Zalew
skiego. Z tej okazji,, po raz pierwszy wizytował stocznię Zwierzchnik Sił Zbroj
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nych RP prezydent Lech Wałęsa, w towarzystwie min. ON P.Kołodziejczyka, do
wódcy MW wiceadm. R.Wagi i dyrektora stoczni - Edwarda Ossowickiego.

25 czerwca
W Gdyni miała miejsce ceremonia wręczenia jednostkom MW sztandarów 

nowego wzoru, ufundowanych przez społeczeństwo gmin Wejherowo, Krokowa i 
Reda dla 1 Morskiego Pułku Strzelców im. płk. Stanisława Dąbka oraz przez 
ks.prałata Henryka Jankowskiego dla Centralnej Składnicy MW im. kontradm. 
Ksawerego Czernickiego. W uroczystościach uczestniczyli m.in. dowódca MW 
wiceadm. Romuald Waga, ks.prałat H.Jankowski, wojewoda gdański M.Płażyński, 
prezydent Gdyni F.Cegielska oraz przewodniczący Komitetu Fundacyjnego Sztan
daru - wójt gminy Wejherowo Dariusz Rytczak. Sztandary odbierali dowódcy w/w 
jednostek: kmdr Józef Krakowski i kmdr Józef Rogalski.

26 czerwca - 5 lipca
Grupa podchorążych AMW przebywała w Royal Naval College.

29 czerwca
Po raz pierwszy na pokładzie okrętu należącego do NATO wylądował polski 

śmigłowiec „Anakonda” w ramach ćwiczeń „Baltops’94”. Okrętem był holender
ski zaopatrzeniowiec HMS „Zuiderkruis” a śmigłowiec pilotował kpt.mar.pil. Ta
deusz Drybczewski.

30 czerwca
8 FOW w Świnoujściu nadano imię wiceadm. Kazimierza Porębskiego. W 

ceremonii uczestniczył dowódca MW R.Waga, biskup połowy gen.dyw. 
L.Sł.Głodź, dowódca 8 FOW kontradm. St.Kasperkowiak, a także władze woje
wódzkie i miejskie. Uroczystość zakończyła msza połowa na pokładzie ORP 
„Grunwald”.

1 - 4 lipca
W MW gościły przeciwminowe okręty Sił Morskich Holandii.

4 lipca
Na pokładzie OM „Błyskawica” dowódca MW wiceadm. R.Waga uhonorował 

trzech lotników morskich krzyżami „Za Zasługi za Dzielność”: kmdr por.pil. Bo
gusława Mamińskiego z 34 plm MW, który w lutym katapultował się z płonącego 
„Mig-21 bis”, por.mar.pil. Artura Jakubaszaka z 34 plm, za udział w akcji ratowni
czej oraz chor.mar. Mirosława Orzeszka z 18 alrt, który w ekstremalnych warun
kach pogodowych ratował ciężko chorego kapitana statku „Anna Maria” sam do
znając obrażeń.

8-11 lipca
W Maiynarce Wojennej przebywała grupa 9 okrętów 2 Eskadry Zaopatrzenia 

Bundesmarine pod dowództwem kmdr. Alfreda Thomasa.
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12 lipca

W Belwederze wręczono nominację profesorską kmdr.doc.dr hab. Adamowi 
Charchalisowi z AMW.

15 lipca
W wieku 71 lat zmarł admirał Ludwik Janczyszyn, wieloletni dowódca MW.

26 lipca
Do Kołobrzegu zawinął zespół okrętów Obrony Terytorialnej Danii z Nyborga 

pod dowództwem kmdr.por.Kurta Wernera.

5-8 sierpnia
Z okazji międzynarodowych pokazów ratowniczych w Belgii, w miejscowości 

Overmere Doule przebywała grupa lotników morskich MW oraz śmigłowiec 
„Anakonda”. Polskiej delegacji przewodniczył kmdr dypl.pil. Zbigniew Smolarek.

14 sierpnia
Z okazji jubileuszu 35-lecia dywizjonu zabezpieczenia hydrograficznego, w 

Porcie Wojennym Gdynia-Oksywie odbyły się uroczyste obchody tego święta. W 
uroczystościach uczestniczył szef Biura Hydrograficznego MW kmdr Władysław 
Kierzkowski oraz dowódca jednostki - kmdr por. Stanisław Dziechciowski.

15 sierpnia
W MW obchodzono święto Wojska Polskiego. Z tej okazji gościł premier 

rządu Waldemar Pawlak, którego podejmował dowódca MW wiceadm. R.Waga.

19 sierpnia
Dowódca MW wiceadm. R.Waga obchodził jubileusz 40-lecia służby w MW. 

Spotkanie z jubilatem odbyło się w Salonie Kaprów na OM „Błyskawica”. Z rąk 
min. ON P.Kołodziejczyka wiceadm. R.Waga otrzymał szablę oficera MW. W 
uroczystościach uczestniczyli także: wicemin. ON Jerzy Milewski i przewodniczą
cy Sejmowej Komisji ON Jerzy Szmajdziński.

25 sierpnia
W wieku 65 lat zmarł kmdr por.w st.spocz. Edmund Kosiarz - znany historyk i 

literat marynistyczny, były redaktor „Przeglądu Morskiego”.

27 sierpnia
ORP „Iskra” powróciła z „Operacji Żagiel ‘94” pod dowództwem kmdr por. 

Cz.Dyrcza. W regatach „The Cutty Sark Tali Ships Races ‘94” ORP „Iskra” zajęła 
II miejsce.

28 sierpnia
Na pokładzie ORP „Górnik” odbyła się uroczysta promocja absolwentów 

Szkoły Chorążych MW oraz słuchaczy Kursu Chorążych. Promocji w imieniu 
ministra ON dokonał zastępca dowódcy MW kontradm. J.Czajkowski.

29-31 sierpnia
Na Cmentarzu Wojskowym w Gdyni-Redłowie odbyły się uroczystości upa

miętniające rocznicę wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach uczestni
czył zastępca dowódcy MW kontradm. J.Czajkowski.
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1 września
Na pokładzie OM „Błyskawica” podpisano umowę patronacką między siłami 

zbrojnymi Niemiec i Polski. Dokument podpisali: Generalny Inspektor Bundes
wehry gen. Klaus Naumann i szef Sztabu Generalnego WP gen.broni T.Wilecki. 
Obecny był dowódca MW wiceadm. R.Waga.

2 września
W MW przebywał minister Obrony Narodowej Bułgarii Dimitri Pawłów.

3 września
W Ustce w CSSMW im. wiceadm. Józefa Unruga odbyła się uroczystość wrę

czenia nowego sztandaru. Komendantowi CSSMW kmdr.dypl. Zygmuntowi U- 
rbańskiemu sztandar wręczył minister stanu Mieczysław Wachowski, w obecności 
przedstawicieli Sztabu Generalnego i dowódcy MW wiceadm. R.Wagi.

W Porcie Wojennym w Gdyni-Oksywiu odbyła się uroczysta przysięga nowe
go rocznika marynarzy i żołnierzy z jednostek gdyńskiego garnizonu. W przysię
dze uczestniczył dowódca 3 FO kontradm. R.Krzyżelewski.

Muzeum MW odwiedził p. Feliks Kendrick-Keidrowski, członek załogi ORP 
„Błyskawica” w 1940 r., który przekazał cenne pamiątki.

4 września
Na lotnisku Rębiechowo odbyła się impreza podsumowująca ogólnopolskie 

Dni Lotnictwa pn. Air Show Gdańsk’94, której patronował min. ON P. Kołodziej
czyk.

5-9 września
W międzynarodowych ćwiczeniach na Zatoce Meklenburskiej wzięły udział 

trałowce z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, ORP „Nakło” i ORP „Drużno”.

11-12 września
Z roboczą wizytą w 3 FO przebywała 3 Eskadra KTR Bundesmarine.

20 września
W SPZ MW w Ustce odbyła się promocja elewów. Prymusem został bos

manmat Maciej Kaźmierczak.

21 września
Na pokładzie OM „Błyskawica” odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru 

gdyńskiemu Oddziałowi Związku Ociemniałych Żołnierzy WP. Aktu wręczenia 
dokonał dowódca MW wiceadm. R.Waga.

23 - 26 września
Z wizytą w Gdyni przebywała hiszpańska fregata „Santa Maria”.

25 września
Na pokładzie OM „Błyskawica” odbyła się uroczysta przysięga podchorążych 

AMW i kadetów SChMW oraz promocja absolwentów AMW. Promocji dokonał 
dowódca MW wiceadm. R.Waga w obecności min. ON P.Kołodziejczyka, sekreta
rza Stanu, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Henryka Goryszewskiego, 
marszałka Sejmu Józefa Oleksego, wojewody gdańskiego M.Płażyńskiego, prezy
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denta Gdyni F.Cegielskiej oraz komendanta holenderskiej uczelni morskiej kontr
adm. G.M.W.Acda. Prymusem AMW 1994 r. został ppor.mar. Ireneusz Gołąbek.

29 września - 7 października
ORP „Lech”, pod dowództwem kpt.mar. Jarosława Affelta brał udział w ćwi

czeniach Cooperative Venture’94 na wodach Norwegii.

1 października
W MW wprowadzono odznakę marynarza służby nadterminowej, którą sym

bolizuje złota kotwica z umieszczonymi po jej bokach literami „SN”. Noszona jest 
na prawym rękawie.

3 października
Kontradmirał H. Matuszczyk przekazał obowiązki komendanta Akademii Ma

rynarki Wojennej MW kmdr. dr. hab. inż. Antoniemu Komorowskiemu.
Zainaugurowano kolejny rok akademicki w AMW i SChMW.

5 października
Ratownictwo Morskie MW, dowodzone przez kmdr.por.dypl. Leszka Siuduta 

obchodziło jubileusz 30-lecia swojego istnienia.

6 października
Stocznia MW przekazała 150 jednostkę pływającą, remontowaną dla armatora 

rosyjskiego.

6-20 października
Z wizytą w Chińskiej Republice Ludowej przebywał dowódca 3 FO kontradm. 

R.Krzyżelewski.

1 I października
Dowódca MW wiceadm. R.Waga gościł attache wojskowych (morskich i lot

niczych) akredytowanych w Polsce - reprezentujących 20 przedstawicielstw dy
plomatycznych. Grupie dyplomatów przewodniczył dziekan korpusu attache woj
skowych w Polsce płk Kaj Vahleberg z ambasady Królestwa Szwecji.

Do Gdyni zawinęła międzynarodowa eskadra trałowców, należąca do Stałego 
Zespołu Sił Przeciwminowych Kanału La Manche, celem wzięcia udziału we 
wspólnym ćwiczeniu z zakresu OPM. Zespołem dowodził kmdr por. Hartmut 
A.Waltz.

20 października
W wieku 67 lat zmarł kontradm. w st.spocz. Aleksy Parol, były szef Techniki 

Morskiej i zastępca Głównego Inspektora Techniki WP.

25 - 27 października
Do Gdyni, z rutynową wizytą szkoleniową weszła włoska fregata rakietowa 

„Grecale” dowodzona przez kmdr por. Francesco Maria de Biase.
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28 października

Na Zatoce Gdańskiej odbyło się ćwiczenie ratownicze z udziałem włoskiej 
fregaty rakietowej „Grecale” i jej śmigłowców pokładowych. Z MW w ćwiczeniu 
uczestniczyły OORP „Lech”, „Rolnik” i „Hutnik” oraz polski śmigłowiec ratowni
czy „Anakonda”.

4 listopada
W Centralnej Składnicy MW przebywała delegacja amerykańskiej Gwardii 

Narodowej Stanu llinois z gen.mjr. Thomasem Jonesem.

9-14 listopada
W MW gościł zespół 3 korwet szwedzkiej Królewskiej Marynarki Wojennej 

pod dowództwem kmdr. Lenarta Danielssona.

19 listopada
Na rynku w Wejherowie odbyła się uroczystość nadania sztandaru oraz imie

nia 11 Pułkowi Łączności MW. Odtąd jednostka nosi imię płk. Kazimierza Prusz
kowskiego. Z rąk dowódcy MW wiceadm. R.Wagi sztandar odbierał dowódca 11 
Pułku Łączności MW - kmdr por. Waldemar Kornatowski, w obecności szefa 
Wojsk Łączności i Informatyki Sztabu Gen.WP - gen.bryg. Witolda Cieślewskie- 
go, szefa Sztabu MW kontradm. R.Łukasika, zastępcy dowódcy MW kontradm. 
J.Czajkowskiego, kontradm. J.Buczmy, wojewody gdańskiego Józefa Borzysz- 
kowskiego, prezydenta miasta Wejherowa Jerzego Budnika, dziekana Wejherowa 
ks.kan. Bogusława Żurawskiego a także chrzestnych sztandaru - p. Janiny Czaj i 
(uczestniczki bitwy pod Monte Casino) i syna patrona - p. Jana Pruszkowskiego.

25 listopada
W Klubie Garnizonowym na Oksywiu odbyła się doroczna odprawa kierow

niczej kadry MW, prowadzona przez dowódcę MW wiceadm. R.Wagę, w czasie 
której podsumowano wyniki przodownictwa i współzawodnictwa. Miano przodu
jącego zespołu okrętów uzyskał Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego, do
wodzony przez kmdr.por. Stanisława Dziechciowskiego. Wśród oddziałów brze
gowych MW najlepszym okazał się 9 DAPlot., dowodzony przez kmdr.por. Zbi
gniewa Nowickiego. 7 Pułk Lotnictwa Specjalnego, dowodzony przez kmdr. Ste
fana Szlęzaka uzyskał miano „przodującego” wśród oddziałów lotniczych. Najlep
szym okrętem bojowym został ORP „Jamno”, dowodzony przez kmdr.ppor. Witol
da Gromana, natomiast najlepszym okrętem specjalnym został ORP „Iskra” dowo
dzony przez kmdr.por. Czesława Dyrcza.

2 grudnia
W 9 FOW podniesiono banderę na trałowcu redowym ORP „Wdzydze”, do

wodzonym przez por.mar. Jarosława Handzela. Jednocześnie odbyło się spusz
czenie bandery na TKB „Albatros”, którym dowodził kpt.mar. Jarosław Roso- 
chacki.

5-8 grudnia
Na zaproszenie dowódzcy MW wiceadm. R.Wagi z oficjalną wizytą do MW 

przybył dowódca Marynarki Wojennej Republiki Francuskiej adm. Jean Charles 
Lefebvre.
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9 grudnia

9 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej w Ustce obchodził jubileusz 20-lecia.

9-21 grudnia
Na zaproszenie dowódcy Operacji Morskich USA adm. Jeremy M.Boorda, 

udał się do Stanów Zjednoczonych dowódca MW wiceadm. R.Waga.

10 grudnia
W Darłowie na lotnisku 40 eśZOPiR odbyła się uroczystość wręczenia nowe

go sztandaru. W imieniu prezydenta, dowódca MW wiceadm. R.Waga przekazał 
sztandar dowódcy Eskadry kmdr. Romanowi Morawcowi.

30 grudnia
Na lotnisku w Babich Dołach odbyła się ostatnia zbiórka stanu osobowego 18 

Eskadry Lotnictwa Ratowniczo-Łącznikowego. Nastąpiło rozwiązanie eskadry. 
Ostatnim dowódcą był kmdr ppor.pil. Andrzej Nurski.

31 grudnia
Z okazji Nowego Roku dowódca MW wiceadm. R.Waga odwiedził chorych 7 

Szpitala MW w Gdańsku-Oliwie.
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