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WSTĘP

Obecny, 16 numer „Biuletynu Historycznego wydany został z okazji jubileuszu 
60. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Tej problematyce poświęcono 
większość opracowań.

Wydarzenia II wojny światowej oraz przeżycia ich uczestników przedstawiono 
w cyklu relacji i wspomnień zamieszczonych w pierwszej części tomu, który 
poprzedzono dwoma opracowaniami sięgającymi okresu międzywojennego, tj. dr. 
Jarosława Tuliszki „Jak powstało Kierownictwo Marynarki Wojennej” z cenny
mi dla badaczy dziejów MW pełnym tekstem projektu organizacyjnego KMW 
z 12 grudnia 1921 r.; kmdr. ppor. mgr. Sławomira Kudeli „Rozwój strukturalny 
służb logistycznych Marynarki Wojennej 1918-1990”, oraz artykułami kmdr. ppor. 
dr. Ireneusza Bienieckiego ”Kmdr por. Roman Kanafoyski i jego „Historia 
Oddziału Wydzielonego „Wisła”” i kmdr. por. dr. Bogdana Zalewskiego „Cele 
wojny morskiej w koncepcjach Rządu RP w Londynie w latach II wojny 
światowej”.

Wśród wojennych wspomnień zamieszczono: kmdr. Witolda Zajączkowskiego 
„Flotylla Pińska w 1939 r.”, materiał opracowany przez kmdr. por. dr. Zbigniewa 
Wojciechowskiego, a także kmdr. por. w st. spocz. Andrzeja Kłopotowskiego 
„Z marynarskich wspomnień”, kpt. mar. w st. spocz. Edmunda Pappelbauma 
„Wspomnienia z obrony Wybrzeża w 1939 r.” oraz por. w st. spocz Władysława 
Hessa „Wspomnienia wojenne z obrony Helu”.

Z kolei kmdr por. mgr Tadeusz Zarzycki opisuje powstanie i rozwój Ośrodka 
Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego a „Lotnictwo Marynarki 
Wojennej w pierwszej dekadzie po II wojnie światowej” prezentuje por. mar. mgr 
Mariusz Konarski.

W dalszej części biuletynu znajdują się wybrane życiorysy zasłużonych 
oficerów Marynarki Wojennej, w tym: kmdr. Karola Trzasko-Durskiego, opraco
wany przez kmdr, ppor.mgr. Waltera Patera i mgr Irenę Koss; kmdr. por. 
Stanisława Hryniewieckiego pióra dr. Jarosława Tuliszki oraz księdza kapelana 
kmdr. ppor. Władysława Miegonia, autorstwa kmdr. por. dr. Dariusza Nawrota. 
Całość zamyka sprawozdanie kmdr. ppor. Sławomira Kudeli z obchodów jubi
leuszu 80-lecia istnienia Marynarki Wojennej RP.

Redakcja
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Dr Jarosław TULISZKA

JAK POWSTAŁO KIEROWNICTWO 
MARYNARKI WOJENNEJ?

Marynarka Wojenna okresu międzywojennego przeszła dwie gruntowne 
reorganizacje, obie w latach 19919-19221. W dotychczasowej historiografii ten 
problem badawczy został potraktowany marginalnie. Okazuje się jednak, że te 
istotne sprawy, mające znaczący wpływ na kształt późniejszej Marynarki są bardzo 
interesujące.

Dokumenty, w których posiadanie wszedłem, pozwalają rzucić nieco więcej 
światła na przekształcenie Departamentu dla Spraw Morskich w Kierownictwo 
Marynarki Wojennej.

Na dziwny dokument natknąłem się w Centralnym Archiwum Wojskowym 
podczas zbierania materiałów do mojej pracy doktorskiej. Przedstawia organizację 
Marynarki Wojennej, nie posiada jednak żadnego tytułu, nosi datę 12 grudnia 1921 r. 
i jest podpisany przez trzech oficerów: komandorów Jerzego Swirskiego, Czesława 
Petelenza i komandora porucznika Józefa Unruga. Zleciłem powielenie tego 
dokumentu i ... odłożyłem go na przysłowiową półkę. Dopiero niedawno prof. 
dr hab. Jerzy Przybylski pokazał mi wspomnienia nieznanego autora dotyczące 
spraw związanych z początkami polskiej Marynaraki Wojennej. Maszynopis ten 
zawiera opis wielu wydarzeń, ale kamufluje nazwiska „bohaterów” (poza 
wiceadmirałem Kazimierzem Porębskim. Na prośbę Profesora usiłowałem 
rozszyfrować nazwiska „bohaterów”. W trakcie lektury fragmentu wspomnień 
dotyczących przekształcenia Departamentu w Kierownictwo Marynarki Wojennej 
przypomniałem sobie o wyżej wspomnianym dokumencie z centralnego Archiwum 
Wojskowego. Skojarzyłem te oba dokumenty i oto co z tego wynikło.

Szef Departamentu dla Spraw Morskich, wiceadmirał Porębski, opracował 
koncepcję wyłączenia Departamentu spod zwierzchnictwa Ministerstwa Spraw 
Wojskowych' i utworzenia odrębnego Głównego Urzędu Morskiego. W ten sposób 
podległe temu Urzędowi marynarki wojenna i handlowa miałyby między innymi 
oddzielny budżet. Pierwsi opozycjoniści do tej koncepcji znaleźli się w... 
Marynarce Wojennej. W szczególności była to grupa oficerów wywodzących się 
z byłej marynarki austro-węgierskiej popierana przez część oficerów z byłej 
rosyjskiej marynarki. Oficerów z byłej floty niemieckiej było kilku, ale i oni 1 2

1 W dniu 14 maja 1919 r. Sekcję Marynarki przekształcono w Departament dla Spraw Morskich 
(z mocą obowiązującą od 2 maja), a w dniu 1 stycznia 1922 r. Departament przekształcono 
w Kierownictwo Marynarki Wojennej.
2 Chodziło głównie o sprawę przeznaczania zbyt skromnych środków na rozwój polskiej floty 
handlowej, które sprawy były w kompetencji Departamentu.
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4.

Dowódca Marynarki Wojennej jest przełożonym całego personelu Marynarki 
Wojennej.

5.

Dowódca Marynarki Wojennej zostaje mianowany dekretem Prezydenta 
Rzeczpospolitej na wniosek Ministra Spraw Wojskowych.

6.

Dowódcy Marynarki Wojennej w stosunku do podwładnego mu personelu 
przysługują uprawnienie dyscyplinarne Dowódcy Okręgu korpusu.

7.

Dowódcy Marynarki Wojennej przysługuje prawo korespondowania we 
własnym imieniu z kierownikami centralnych instytucji wojskowych.

8.

Dowódcy Marynarki Wojennej przysługuje prawo znoszenia się bezpośrednio 
w celach informacyjnych z biurem ścisłej Rady Wojennej.

Dowództwo Marynarki Wojennej

9.

Zarządzenia Dowódcy Marynarki Wojennej są opracowywane przez 
następujące organy Dowództwa Marynarki Wojennej:

a) Sztab Marynarki Wojennej,
b) Adjutanturę Dowódcy Marynarki Wojennej z kancelarią Dowództwa,
c) Służbę techniczną,
d) Wydział Intendentury,
e) Referat budżetowy,
f) Szefa sanitarnego,
g) Referat prawny,
h) Szefa Duszpasterstwa.
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Sztab Marynarki Wojennej 

10.

Sztab Marynarki opracowuje: organizację, mobilizację, ordre de bataile, 
ewidencję Marynarek obcych, plany udziału sił morskich i rzecznych w obronie 
kraju, planu uzbrojenia i wyposażenia, regulaminy, plany wyszkolenia i sprawy 
personelu.

11.

Pracą Sztabu Marynarki kieruje Szef Sztabu Marynarki w myśl rozkazów 
Dowódcy Marynarki Wojennej. Jedynie Szefowi Sztabu Marynarki ma prawo 
udzielić pozwolenia podpisywania pism „z rozkazu Dow. Marynarki”, przy czym 
Dowódca Marynarki w takich wypadkach ponosi całkowitą odpowiedzialność.

12.

Szef Sztabu Marynarki zastępuje z urzędu Dowódcę Marynarki w razie jego 
nieobecności.

13.

Szefowi Sztabu Marynarki w stosunku do podwładnego mu personelu 
przysługują uprawnienia dyscyplinarne Dowódcy dywizji.

14.

Sztab Marynarki składa się z:

a) Wydziału Organizacyjnego,
b) Referatu planów i ewidencji marynarek obcych,
c) Wydziału regulaminów i wyszkolenia,
d) Referatu personalnego.

15.

Wydział Organizacyjny opracowuje:

a) organizację jednostek Marynarki Wojennej, etaty, sprawy zasadniczego 
uzbrojenia i wyposażenia, dyrektywy organizacji personalnej,

b) mobilizację i uzupełnienia,
c) ordre de bataille, dyslokację, ewidencję okrętów, oddziałów, uzbrojenia 

i zapasów. Użycie oddziałów podczas pokoju. Służbę meldunkową.
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16.

Referat planów i ewidencji marynarek obcych opracowuje: ststystykę wojenno- 
morską państw obcych, wskazówki dla pracy Oddziału II Sztabu Generalnego 
w zakresie wojenno-morskim, plany przyszłych operacji, studia wojny, taktyczne 
użycie poszczególnych broni.

17.

Wydział regulaminów i wyszkolenia opracowuje: 
a) regulaminy wojenno-morskie, 
b) plany wyszkolenia, 
c) księgi sygnałowe i kody, 
d) sprawy ćwiczeń personelu rezerwowego, 
e) sprawy wychowania fizycznego.

18.

Referat personalny opracowuje:
a) przepisy dotyczące organizacji personelu,
b) ważniejsze sprawy personalne oficerów i szeregowych,
c) szczegółową i bezpośrednią ewidencję oficerów oraz sumaryczną 

ewidencję szeregowych przy pomocy kancelarii ewidencyjnej.

Uwaga. Dowództwo Marynarki Wojennej jest oddziałem macierzystym dla 
wszystkich oficerów marynarki.

Adjutantura Dowódcy Marynarki Wojennej 
z Kancelarią Dowództwa

19.

Szef Adjutantury kieruje:
a) służbą oficera ordynansowego,
b) służbą kierownika kancelarii i archiwum,
c) służbą oficera administracyjnego, będącego komendantem gmach i do

wódcą Oddziału sztabowego.

20.

Pozatem Szef Adjutantury jest referentem spraw, które nie należą do żadnego 
wydziału lub referatu.
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Służba techniczna 

21.

Służba techniczna ma następujące zadania:
a) zaopatrywanie okrętów i innych objektów pływających w mechanizmy, 

materjały pędnę, osprzęt okrętowy i przedmioty wewnętrznego urządzenia. 
Nie wchodzi tu uzbrojenie, inwentarz nawigacyjny i zaopatrzenie sanitarne.

b) określenie i przeprowadzenie remontu ad /a/ lub nadzór nad jego 
przeprowadzeniem.

c) opracowanie instrukcji obchodzenia się z mechanizmami i współdziałanie 
z wydziałem regulaminów i wyszkolenia technicznego.

22.

Szef Służby technicznej jest w swoim zakresie doradcą fachowym Dowódcy 
Marynarki Wojennej. On kieruje działalnością Służby technicznej Marynarki 
Wojennej, stosując się do dyrektyw, wypracowanych przez sztab Dowództwa 
i zatwierdzonych przez Dowódcą Marynarki Wojennej.

23.

Wydział Zaopatrzenia zaopatruje okręty i inne objekty pływające w przedmioty 
wymienione w p.21 a., przy współudziale fachowych referatów służby technicznej. 
Przedmioty należące do instalacji radjotelegraficznych otrzymują od lądowej 
służby łączności.

Bezpośrednio kierownikowi wydziału zaopatrzenia podlega skład materiałów 
okrętowych.

24.

Referat mechaniczny i elektrotechniczny pełni funkcje wymienione w p. 21 b) 
i c) w odniesieniu do maszyn głównych, pomocniczych, kotłów i instalacji 
elektrotechnicznych.

25.

Referat radjotelegraficzny pełni funkcje wymienione w par. 21 b) i c) 
w odniesieniu do instalacji radjotelegraficznych i oprócz tego utrzymuje kontakt 
z Wydziałem łączności Min. Spraw Wojskowych w sprawach dotyczących służby 
łączności.
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26.

Referat kadłubów i osprzętu okrętowego pełni funkcje wymienione w p. 21 b) 
i c) w odniesieniu do kadłubów i osprzętu okrętowego.

Wydział Intendentury

27.

Zadaniem Wydziału Intendentury jest:
a) samodzielne zaopatrywanie oddziałów Marynarki Wojennej w te przed

mioty, należące zasadniczo do zakresu lądowej służby Intendentury, które 
jednak są odmienne od używanych w Armji lądowej.

b) pobieranie od Departamentu Intendentury tych przedmiotów, które są 
wspólne z Armją lądową i które powinny być rozdzielone Oddziałom 
Marynarki przez Wydział Intendentury Dowództwa Marynarki.

c) zorganizowanie dostarczania i rozrachunek z intendeturami poszcze
gólnych D.O.K.. odnośnie do tych przedmiotów, które nie wymagają 
scentralizowanego rozdzielenia przez Wydział Intendentury Morskiej.

d) opracowywanie przepisów dotyczących należytości pieniężnych i kaso- 
wości, umundurowanie i zaprowiantowanie uwarunkowanych specjalnymi 
wymaganiami służby morskiej.

W szczególności do zakresu działania Wydziału Intendentury należą:
a) należytości pieniężne,
b) zaprowiantowanie,
c) umundurowanie,
d) zaopatrzenie kwaterunkowe na lądzie oraz w materjały piśmienne.

28.

Kierownik Wydziału Intendentury jest fachowym doradcą Dowódcy Marynarki 
Wojennej we wszystkiem wymienionem w p. 27. Pod względem ściśle fachowym 
kieruje się on ogólnemi normami i przepisami, wydanemi dla wojsk lądowych, 
z wyjątkiem tych spraw, które ze względu na odrębny charakter służby Marynarki 
są unormowane specjalnemi przepisami.

29.

Wydział Intendentury posiada następujące referaty:
a) organizacyjny i należytości pieniężnych,
b) prowiantowy (prowiant, część zaopatrzenia kwaterunkowego),
c) mundurowy (umundurowanie, materjały piśmienne i część osprzętu 

kwaterunkowego oraz główną kasę Marynarki Wojennej).
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30.

Wszystkie rozporządzenia charakteru gospodarczego wychodzą za podpisem 
Dowódcy Marynarki Wojennej, lub Szefa Sztabu Dowództwa Marynarki 
Wojennej, działającego z rozkazu Dowódcy

Wydział Intendentury koresponduje z Komisjami Gospodarczymi przez 
Dowódcę danej formacji wojskowej (art. 26 org. Służby Intendentury), któremu 
podlega cały personel Komisji Gospodarczej (art. 36 org. Służby Intendentury).

Referat Budżetowy

31.

Referat Budżetowy załatwia wszelkie sprawy związane z zestawieniem budżetu 
Marynarki Wojennej, asygnowanie, wyjednywanie kredytów. Wszelkie sprawy 
związane z wydatkami mogą być przekładane do decyzji Dowódcy Marynarki 
tylko po uprzednim zaopinjowaniu przez Referat Budżetowy.

Szef Sanitarny

32.

Szef sanitarny jest fachowym Doradcą Dowódcy Marynarki Wojennej. Kieruje 
służbą sanitarną w Oddziałach i na okrętach Marynarki Wojennej. Pod względem 
ściśle fachowym podlega Szefowi Departamentu Sanitarnego i od niego też jest 
zależnym pod względem zaopatrzenia.

Referat Prawny

33.

Referat prawny opiniuje projekty ustaw i regulaminów z punktu widzenia 
prawnego, prowadzi sprawy karne, podlegające decyzji Dowódcy Marynarki 
Wojennej, prowadzi ewidencję zarządzeń dyscyplinarnych poszczególnych 
dowództw względem oficerów.

Szef Duszpasterstwa Mar. Wo.

34.

Szef Duszpasterstwa Marynarki Wojennej kieruje służbą duszpasterstwa 
w Marynarce Wojennej i pod względem ściśle duszpasterstwa podlega Kurji 
Biskupiej.
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Uwaga 1.
Wobec zamierzonej reorganizacji Działów Kontroli Gospodarczej. Dział taki 

nie jest zamieszczony w liczbie urzędów Dowództwa Marynarki Wojennej i będzie 
istnieć na razie, jako instytucja przejściowa.

Uwaga 2.
Stosunek urzędów i instytucji Marynarki Wojennej do poszczególnych organów 

Ministerstwa Spraw Wojskowych ustala załącznik do rozdziału II.

ROZDZIAŁ III

Dowództwo Floty

35.

Dowództwo nad Flotą Wojenną, służbami nadbrzeżnemi Marynarki Wojennej 
oraz Oddziałami i urządzeniami, służącemi do odparcia ataku na wybrzeże morskie 
od strony morza, należy do Dowódcy Floty.
Do niego należy również wyszkolenie bojowe podległych mu jednostek oraz 
nadzór nad ich zaopatrzeniem i stanem technicznym.

36.

D-ca Floty w czasie pokoju podlega wyłącznie D-cy Marynarki Wojennej, 
w czasie zaś mobilizacji przechodzi pod rozkazy Naczelnego Wodza bezpośrednio 
lub też za pośrednictwem tego D-twa wyższego, któremu przez Naczelnego 
Wodza będzie podporządkowany.

37.

D-ca Floty zostaje mianowanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek 
Ministra Spraw Wojskowych.

38.

D-cy Floty podlegają:
Dywizjon Torpedowców,
Dywizjon Ćwiczebny,
Lotnictwo Morskie,
Komenda Portu Wojennego ze wszystkimi należącymi do niej oddziałami 

i instytucjami.
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39.

Dowódcy Floty podlega obszar nadbrzeżny, określony bliżej w Rozkazie 
M.S.Wojsk. Nr 17 Tj. art. 94 z dnia 16 kwietnia 1921 r. i wyłączony pod każdym 
względem, z wyjątkiem spraw poborowych z terytorjum O.K. Pomorze.

Władzę wojskową na tym obszarze sprawuje D-ca Floty przez Komentanta 
Portu Wojennego, jako swojego pod tym względem zastępcę.

Wszystkie formacje wojskowe, rozlokowane na tym obszarze , o ile nie należą 
organizacyjnie do Marynarki Wojennej lub nie są do niej taktycznie przydzielone, 
podlegają D-cy Floty tylko pod względem lokalno-wojskowym.

40.

Pod względem ogólnym uprawnień służbowych, a także pod względem 
dyscyplinarnym, oraz względem władz cywilnych przy istnieniu stanu wyjąt
kowego albo stanu oblężenia i przy udzielaniu [wyraz nieczytelny]. Dowódcy 
Floty przysługują na podlegającym mu obszarze uprawnienia dowódcy O.K. Pod 
względem sądowym prawa i obowiązki Dowódcy Floty są identyczne z prawami 
i obowiązkami przewidzianemi dla dowódcy [dw wyrazy nieczytelne] w Postę
powaniu Karnym Wojskowym i w rozkazie M.S.Wojsk. Dz.Rozk.Wojs. Nr 5 ex 2 
art.99.

Pod względem spraw personalnych podlegającego mu personelu wojskowego 
i cywilnego. Dowódcy Floty przysługują prawa D-cy O.K., o ile statut Dowództwa 
Marynarki Wojennej nie ogranicza tych praw na korzyść Dowódcy Marynaraki lub 
Ministra Spraw Wojskowych.

Kompetencje Dowódcy Floty pod względem gospodarczym i administracyjnym 
(zaopatrzenia) określa osobne przepisy.

41.

Dowódca Floty podnosi swą flagę lub proporczyk (komandora) na jednym 
z okrętów Floty.

42.

Organem pomocniczym D-cy Floty jest Sztab Floty. Na czele Sztabu stoi Szef 
Sztabu Floty, który w stosunku do podległego mu personelu posiada prawa 
dowódcy Pułku.

43.

W razie nieobecności lub choroby D-cy Floty, trwającego nie więcej niż jedną 
dobę, pełni jego obowiązki imieniem D-cy Floty i pod jego banderą lub 
proporczykiem Szef Sztab Floty.
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W razie dłuższej nieobecności D-cy, dowodzenie Flotą przechodzi na jednego 
z Dowódców Dywizjonów okrętów, lub na Szefa sztabu, zależnie od starszeństwa, 
aż do chwili objęcia służby przez Dowódcę Floty lub wyznaczenia nowego D-cy.

Komenda Portu Wojennego

44.

Dowództwo nad wszystkiemi Oddziałami i instytucjami Marynarki Wojennej 
na wybrzeżu, których teren działania jest na ladzie, należy do komendanta Portu 
Wojennego.

45.

Komendant Portu Wojennego podlega pod każdym względem D-cy Floty. 
W sprawach ściśle technicznych, w sprawach zaopatrzenia, nie mających zasa
dniczego znaczenia, oraz w personalnych sprawach szeregowych, którzy podlegają 
Komendantowi Portu, komunikuje się on w granicach ustalonych przez D-cę Floty, 
bezpośrednio z odpowiedniemi organami Dowództwa Marynarki Wojennej.

46.

Komendantowi Portu Wojennego podlegają:
Morskie Punkty Obserwacyjne i Służba Łączności na Wybrzeżu,
Baterje Nadbrzeżne,
Służba Hydrograficzna,
Dział Inżynieryjno-Budowlany na Wybrzeżu,
Nadzór portowy w Gdyni,
Tabor portowy pływający,
Warsztaty Portowe,
Składy Portowe /mechan., elektrotechn., materjałów pędnych i smarów, sprzętu 

okrętowego, uzbrojenia i amunicyjne i taborowe/,
Ćwiczebna Grupa Nurków,
Kompanja Portowa,
Kompanja Garnizonowa w Gdyni,
Orkiestra Portowa,
Ekspozytura Kancelarji Ewidencyjnej,
Izba Chorych,
Nadzór Portowy w Pucku.

47.

Komendant Portu Wojennego jest zarazem K-tem Garnizonu w Porcie 
Wojennym, o ile wyjątkowe okoliczności nie zmuszą D-cę Floty do wyznaczenia 
innego oficera.
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Komendant Portu Wojennego Wojennego jest Zastępcą D-cy Floty pod 
względem sprawowania władzy lokalno-wojskowej na terenie podległym D-cy 
Floty. Kompetencje jego pod tym względem ustala D-ca Floty we własnym 
zakresie.

48.

Komendantowi Portu Wojennego przysługuje pod względem dyscyplinarnym 
i ogólnym uprawnień służbowych prawa dowódcy Brygady.

Pod względem sądowym D-ca Portu jest D-cą właściwym dla Sądu 
Marynarskiego podlegającego D-cy Floty.

Kompetencje Komendanta Portu Wojennego pod względem gospodarczym 
i administracyjnym /zaopatrzenia/ określą osobne przepisy.

ROZDZIAŁ IV

Dowództwo Wojennych Flotylli Rzecznych

49.

Dowództwo nad Wojennymi Flotyllami Rzecznymi, ich instytucjami pomoc
niczymi /porty, tabory/ oddziałami i urządzeniami służącemi dla współdziałania 
z armją lądową na drogach wodnych wewnętrznych, należy do D-cy Wojennych 
Flotylli Rzecznych.

Do niego należy również wyszkolenie bojowe podległych mu jednostek oraz 
nadzór za ich zaopatrzeniem i stanem technicznym.

50.

Dowódca Wojennych Flotylli Rzecznych oraz poszczególne oddziały Flotylli 
w czasie pokoju podlegają: pod względem dyscypliny ogólnej /szczegóły 
w załączniku do Rozdziału Ii-go/ - D-cy O.K. na terenie którego się znajdują, pod 
względem zaś wyszkolenia, techniki okrętowej i personelu - D-cy Marynarki 
Wojennej.

W razie mobilizacji D-ca Woj. FI. Rzecznych przechodzi pod rozkazy tego 
wyższego Dowództwa. Któremu według ogólnego planu mobilizacji armji ma 
podlegać.

51.

D-ca Woj. FL Rzecznych zostaje mianowanym przez Naczelnika Państwa na 
wniosek Ministra Spraw Wojskowych.
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52.

D-cy Woj. FI. Rzecznych podlegają:
1. Flotylla Wiślana wraz z portem Woj. Toruń,
2. Komenda Portu Modlin wraz z przynależn. Zakład, i taborem z wyjątkiem 

Centr. Składów Technicz.
3. Flotylla Pińska wraz z portem Woj. Pińsk.

53.

Pod względem ogólnych uprawnień służbowych oraz pod względem 
dyscyplinarnych D-cy Woj. FI. Rzecznych przysługują uprawnienia D-cy Dywizji.

54.

D-ca Woj. FL Rzecznych podnosi swoją flagę lub proporczyk /komodora/ na 
jednym z okrętów Flotylli.

55.

Organem pomocniczym D-cy Woj. FI. Rzecznych jest Sztab Flotylli. Na czele 
Sztabu stoi Szef Sztabu FI. Rzecznych, który w stosunku do podlegającego mu 
personelu posiada prawa D-cy Pułku.

56.

W razie nieobecności lub choroby D-cy Woj. FL Rzecznych trwającej nie dłużej 
niż jedną dobę, pełni jego obowiązki, imieniem D-cy Woj. FLRzecznych i pod jego 
proporczykiem Szef Sztabu Woj. FL Rzecznych do wyznaczenia nowego D-cy.

W razie dłuższej nieobecności tymczasowo dowodzenie flotylli przechodzi na 
starszego z D-ców Dyonów lub Komendantów Okrętów.

57.

Pod względem sądowym jest w podległych mu oddziałach D-cą właściwym 
w sprawach, odnoszących się do kompetencji Sądów Marynarskich.
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ROZDZIAŁ V

Kadra Marynarki Wojennej

58.

Kadra Marynarki Wojennej jest oddziałem macierzystym dla wszystkich 
szeregowych Marynarki Wojennej.

Kadra Mar. Wojennej jest formacją uzupełniającą oddziały koncentrujące 
szeregowych, znajdujących się chwilowo bez przydziału, przyjmującą rekrutów 
i ochotników od P.K.U. i zwalniająca szeregowych od czynnej służby w drodze 
przez P.K.U.

59.

Dowódca Kadry Marynarki Wojennej podlega pod względem dyscypliny 
ogólnej i administracji ogólnej / szczegóły w załączniku do Rozdziału Ii-go/ - D-cy 
O.K. na terytorium którego się znajduje. Pod względem wyszkolenia i personelu - 
D-cy Marynarki Wojennej.

60.

Dowódca Kadry Marynarki Wojennej posiada ogólne uprawnienie służbowe 
i dyscyplinarne jako D-ca Pułku.

61.

Przy Kadrze Marynarki znajdują się Kancelarja Ewidencyjna, prowadząca 
ewidencję szeregowych marynarki i podlegająca służbowo D-cy kadry, pod 
względem zaś ściśle fachowym - Referatowi Personalnemu D-twa Marynarki 
Wojennej.

21



ROZDZIAŁ VI

Szkoły

62.

Szkoły marynarki Wojennej oficerskie, podoficerskie i specjalistów 
szeregowych noszą obecnie charakter tymczasowy i kierują się specjalnemi 
przepisami. Podległość szkół - analogiczna do podległości Kadry Marynarki 
Wojennej.

Swirski, komandor
Petelenz, kdor

J. Unrug, kdorpor.
Warszawa 12/XII.21
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Kmdr ppor. mgr Sławomir KUDELA

ROZWÓJ STRUKTURALNY SŁUŻB 
LOGISTYCZNYCH MARYNARKI WOJENNEJ

W LATACH 1918-1990

28 listopada 1918 r. odrodzona Rzeczypospolita, na podstawie dekretu Naczel
nika Państwa utworzyła Marynarkę Polską z jej kierowniczym organem - Sekcją 
Marynarki przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. W tym początkowym okresie 
nie można było jeszcze mówić o jakimkolwiek systemie służb technicznych i za
opatrzenia. Sekcja Marynarki nie posiadała bowiem jasno ukształtowanej struktury. 
Jako zalążek przyszłych kierowniczych organów MW zorganizowana była prowi
zorycznie, na zasadzie swobody dostosowanej do rysujących się potrzeb. Nie mo
gąc podołać zadaniom organizacyjnym rozwijającej się Marynarki Wojennej 
i Handlowej Rada Ministrów uchwałą z dnia 20.03.1919 r. powołała w miejsce 
Sekcji Marynarki nowy organ o nazwie Departament dla Spraw Morskich (DSM). 
W jego strukturze organizacyjnej pojawiają się pierwsze ogniwa służb technicz
nych i kwatermistrzowskich, w postaci Sekcji Technicznej i Sekcji Gospodarczej. 
Sekcję Techniczną Departamentu dla Spraw Morskich tworzyły następujące wy
działy:
1. Porty i flota wojenna
2. Porty i flota handlowa
3. Kabotaż, porty małe
4. Urządzenia portowe
5. Wydział Minowo-Trawlerowy
6. Wydział - Lotnictwo Morskie1

Natomiast Sekcja Gospodarcza Departamentu dla Spraw Morskich składała się z:
1. Wydziału Zaopatrzenia
2. Wydziału Obrachunkowego
3. Wydziału Likwidacyjnego 12

W kwietniu 1921 r. na wniosek szefa Sekcji Gospodarczej DSM utworzona została 
Intendentura Morska3 z siedzibą w Bydgoszczy. Kolejne zmiany nastąpiły w grudniu 
tego roku, kiedy wyłączono Marynarkę Handlową spod kompetencji szefa DSM.
Od maja 1922 r. obowiązywała nowa struktura naczelnych organów MW. Miejsce 
DSM zajęło Kierownictwo Marynarki Wojennej (KMW). Składało się ono z dwóch 

1 M. Kułakowski, Marynarka Wojenna Polski Odrodzonej, Toronto 1988, t.l, s. 39.
2 Tamże, s. 40.
3 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta Kierownictwa Marynarki Wojennej, Meldunek Wojskowy 
Kontroli Generalnej (kserokopia dokumentu przekazana przez Z. Wiśniewskiego w zbiorach autora), 
sygn. 1.300.21.126.
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zasadniczych członów: Sztabu i Szefostwa Służb, w którym skupiono całość spraw 
logistycznych MW. W jego skład wchodziły następujące służby:
1. Techniczna
2. Intendentury
3. Artylerii i Uzbrojenia
4. Broni Podwodnej
5. Hydrografii
6. Łączności
7. Budownictwa
8. Zdrowia4
Ponadto Szefostwu Służb KMW podlegało Szefostwo Lotnictwa Morskiego i Biuro 
Zaopatrzenia MW.

Do czasu utworzenia Biura Zaopatrzenia MW, w lutym 1932 r. wszystkie zakupy 
i formalności z tym związane realizowały poszczególne służby KMW samodzielnie. 
Z chwilą powstania instytucja ta wykorzystując funkcjonujący w jej składzie Referat 
Zakupów, Referat Rachunkowo-Budżetowy i Referat Odbiorów Materiałowych 
przyjęła całokształt problematyki dotyczącej zapotrzebowań materiałowo-technicz
nych i zakupów dla całej MW5.

Z wymienionych pionów Szefostwa Służb KMW, najbardziej rozbudowaną była 
Służba Techniczna. Wynikało to z największego zakresu pracy i odpowiedzialności 
tego pionu. W jego skład wchodziły następujące wydziały i referaty:
1. Budowy Okrętów
2. Mechaniczny
3. Elektrotechniczny
4. Ogólny
5. Samodzielny Referat Przemysłu Wojennego
6. Samodzielny Referat Budżetowy
7. Samodzielny Referat Materiałowy .6
W tym okresie zasadniczym elementem organizacyjnym części kwatermistrzowskiej 
KMW była Służba Intendentury. Składała się ona z Wydziału Zaopatrzenia, Referatu 
Uposażeń, Referatu Uposażeń, Referatu Materiałowego oraz Referatu Ogólnointen- 
denckiego 7. Składowanie zapasów odbywało się natomiast za pośrednictwem skład
nic do których należały:

4 W tym czasie Służbę Intendentury tworzył Wydział Gospodarczy z referatami: organizacji i należ
ności pieniężnych, prowiantowanym i mundurowym oraz Wydział Rachunkowo-Budżetowy; 
Z.Wiśniewski, Służby Kwatermistrzowskie Polskiej Marynarki Wojennej wiatach 1918-1939 
(materiały z sympozjum naukowego nt. Polska Marynarka Wojenna w latach 1918-1989 w świetle 
najnowszych ustaleń badawczych), Akademia Marynarki Wojennej 1995, sygn. AMW wew. 
912/95, s. 251-260.

5 St. M.Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, Albany, N.Y. 1983, t.l., 
s. 135-136, oraz St. Ordon, Polska Marynarka Wojenna 1918-1939, s. 95-104; patrz schemat nr 1.

6 Z. Waśko, R. Witkowski, Regularne jednostki Wojska Polskiego. Formowanie, działanie bojowe, 
organizacja, uzbrojenie, metryki okrętów i oddziałów lądowych Marynarki wojennej. Warszawa 
1976, t. 10, s. 9-12.

7 Z.Wiśniewski, Służby Kwatermistrzowskie ... op. Cit., s. 260-261; patrz także: Kadry Morskie 
Rzeczypospolitej t. II (praca zbiorowa pod redakcją J.K.Sawickiego), s. 193-215.
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1. Główna Składnica MW w Modlinie
2. Składnica Materiałó Intendenckich w Gdyni
3. Składnica Uzbrojenia w Gdyni
4. Składnica Materiałów Technicznych w Gdyni
5. Składnica Broni Podwodnej w Gdyni
6. Składnica Łączności w Gdyni
7. Składnica Nawigacyjna w Gdyni .8

Przedstawiona powyżej struktura organizacyjna służb technicznych i kwatermi- 
strzowskich skupiona w Szefostwie Służb Kierownictwa Marynarki Wojennej funk
cjonowała do 1939 r. (patrz schemat nr 2).

Po wybuchu II wojny światowej KMW ewakuowało się z Polski. 27.10. 
1939 r. zostało ono odtworzone w Paryżu, w składzie dwóch wydziałów:
1. Marynarki wojennej
2. Marynarki handlowej9

18.11.1939 r. podpisana została polsko-brytyjska umowa, regulująca zasady dzia
łania Oddziału Polskiej Marynarki Wojennej w Anglii oraz szczegóły organizacyjno- 
techniczne, wynikające z operacyjnego podporządkowania polskich okrętów Admira
licji Brytyjskiej. Następstwem tych uzgodnień stało się przeniesienie KMW do Lon
dynu i wprowadzenie z dniem 01.01.1940 r. nowej struktury organizacyjnej 
Kierownictwa Marynarki Wojennej obejmującej: Samodzielny Referat Organizacyj- 
no-Wyszkoleniowy, Samodzielny Referat Personalny, Samodzielny Referat Tech
niczny i Zaopatrzenia Materiałowego oraz Samodzielny Referat Finansowy 10 (patrz 
schemart nr 3).

Działalność KMW w Wielkiej Brytanii, mimo zachowania pewnej odrębności 
i tożsamości oparta była na ścisłym współdziałaniu i podporządkowaniu Admiralicji 
Brytyjskiej, również na polu zabezpieczenia materiałowo-technicznego.

Odzyskanie przez Polskę wiosną 1945 r. dostępu do morza postawiło przed Na
czelnym Dowództwem Wojska Polskiego (NDWP) sprawę utworzenia Marynarki 
Wojennej. Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie jej jednostek i instytucji należało 
powołać odpowiedni system służb technicznych i zaopatrzenia. Powyższe problemy 
znalazły odzwierciedlenie w rozkazie organizacyjnym NDWP nr 00163/org z dnia 
07.07.1945 r., który powołał kierownicze organa Marynarki Wojennej, a wśród nich 
Główny Port MW, będący zalążkiem powojennego systemu służb technicznych 
i kwatermistrzowskich. W tym czasie struktura organizacyjna Głównego Portu MW 
obejmowała:

1. Dowództwo
2. Kancelarię
3. Wydział Łączności Specjalnej
4. Oddział Planowo-Organizacyjny
5. Oddział Finansowy
6. Oddział Kwaterunkowo-Eksploatacyjny

8 Z. Wiśniewski, Służby Kwatermistrzowskie ..., op. Cit., s. 261.
9 Kadry Morskie... op. Cit., s. 260-263.
10 Tamże, s. 261-262.
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7. Oddział Okrętów Pomocniczych i Przystanii
8. Oddział Sanitarny
9. Oddział Techniczny
10. Oddział Zaopatrzenia
11. Wydział Zakupów
12. Składy Głównego Portu MW .11

W listopadzie 1945 r. utworzona została Stocznia Głównego Portu MW.
Systematyczny wzrost liczebności oraz zajmowanie nowych terenów przez MW 

wpływał na ciągłe zmiany organizacyjne, często uniemożliwiające prawidłowe wyko
nywanie zadań stojących przed służbami logistycznymi. Początkowo bowiem, w la
tach 1945-1947 zakładano, że działalność Głównego Portu jej zakres, dotyczyć będzie 
ty lko obszaru Gdańska i Gdyni. Tymczasem MW obejmowała coraz to nowe obiekty 
i rejony Wybrzeża, od Szczecina przez Świnoujście, Kołobrzeg, Ustkę, Hel, Gdynię 
do Wejherowa i Koszalina. Powstały nowe struktury organizacyjne. Ilość samodziel
nych oddziałów gospodarczych wzrosła czterokrotnie (z 4 do 27). Stany osobowe 
powiększyły się w tym czasie z 2.700 do 6.000. Powstało 10 nowych garnizonów.11 12 
Typy jednostek administrowanych przez MW były również bardzo zróżnicowane, od 
jednostek szkolnych, przez sanitarne, specjalne, bojowe, morskie, lotnicze, do typowo 
lądowych. Nie było to bez znaczenia dla logistycznego zabezpieczenia ich funkcjo
nowania. Główny Port MW przestawał spełniać swoją rolę. Ta niekorzystna sytuacja 
wpłynęła na decyzję o rozbudowie istniejącego systemu służb technicznych i zaopa
trzenia. 28.05.1947 r. na podstawie rozkazu organizacyjnego ministra Obrony Naro
dowej przekształcono Główny Port MW w zupełnie nową instytucję o nazwie 
Kierownictwo Administracyjno-Techniczne MW (KAT).13 Na jego czele stanął no- 
wopowołany zastępca d-cy MW do spraw administracyjno-technicznych, któremu 
podlegały następujące piony organizacyjne KAT:

I. Wydział Planowania i Organizacji
2. Wydział Centralnych Zakupów
3. Wydział Polityczno-Wychowawczy
4. Główne Kwatermistrzostwo
5. Szefostwo Techniczne
6. Szefostwo Uzbrojenia
7. Komenda Portu Wojennego Gdynia.14

11 Etat Głównego Portu MW nr 35/7, Archiwum Marynarki Wojennej (dalej AMW), Teczka Etatów 
nr 0194/A, s. 14-15; patrz również: B.Miłek, Organizacja Głównego Portu MW, Przegląd Morski 
1972, nr 6, s. 52-57 oraz S.Kudela, Główny Port Marynarki Wojennej RP - zalążek powojennego 
systemu służb technicznych i zaopatrzenia Marynarki Wojennej, Przegląd Morski 1995, nr 5, s. 56- 
62; patrz schemat nr 4.
12 Meldunek dowódcy Głównego Portu MW do dowódcy Marynarki Wojennej z 02.11.1946 r., 
AMW, sygn. 2/49/27, s.187-193.
13 Etat Kierownictwa Administracyjno-Techniczego MW nr 35/66, AMW, Teczka Etatów nr 0194/A. 
Etat nr 35/66, a także: Z. Trochimiak, Służby Kwatermistrzowskie i sprawy socjalno-bytowe Mary
narki Wojennej w latach 1945-1985, Przegląd Morski 1985 nr 10, s.105.
14 Rozkaz tajny dowódcy Marynarki Wojennej nr 50 z 17.06.1947 r., w sprawie podległości służbo
wej w Marynarce Wojennej; AMW, sygn. 35/49/4, s. 101-102, patrz również: Etat Kierownictwa 
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KAT podlegał również system składnic, magazynów i warsztatów, do których nale
żały magazyny żywnościowe, składnica mundurowo-taborowa, składnica materiałów 
technicznych, składnica materiałów pędnych, warsztaty samochodowe, warsztaty 
remontowe i szpital MW.

Grudzień 1950 r. przyniósł kolejny przełom w historii i procesie zmian struktu
ralnych służb logistycznych MW. Stanowi go rozkaz organizacyjny szefa Sztabu 
Generalnego WP nr 0130/??? z dnia 06.12.1950 r, w myśl którego rozformowano 
KAT i utworzono w jego miejsce Szefostwo Tyłów MW.15 W jego strukturze or
ganizacyjnej przewidziano dziesięć głównych elementów. Należy do nich:

1. Kierownictwo
2. Sztab
3. Wydział Polityczny
4. Sekcja Finansowa
5. Straż Pożarna
6. Komenda Ochrony
7. Wydział Okrętów Pomocniczych i Przystani
8. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
9. Kierownictwo Techniczne i Uzbrojenia
10. Kwatermistrzostwo16

Wprowadzenie do życia nowej organizacji służb technicznych i kwatermi- 
strzowskich wynikało z dynamicznego rozwoju jednostek nadbrzeżnych MW 
oraz ze znacznej rozbudowy baz morskich powstałych w myśl radzieckich wzo
rów w miejsce rozwiązanych komend portów wojennych. Z powyższymi zada
niami łączyło się także przyjęcie nowego nazewnictwa. „Służbami Tyłów” stały 
się także wszystkie dotychczasowe służby kwatermistrzowskie.17

1951 r. przyniósł kolejne zmiany w strukturze omawianych służb. Całkowicie 
nowym rozwiązaniem było wyłączenie z Szefostwa Tyłów MW pionu techniki 
i uzbrojenia, które jako Kierownictwo Techniki i Uzbrojenia MW (KTiU) prze
szło w bezpośrednie podporządkowanie dowódcy MW.18

W 1953 r. na bazie istniejącego KTiU MW utworzone zostało Szefostwo 
Techniki i Uzbrojenia MW, a jego szef został jednocześnie zastępcą d-cy MW.19

W listopadzie tego roku Szefostwo Tyłów MW zastępuje Zarząd Tyłów MW. 
Było to kolejne nawiązanie do radzieckich wzorców organizacyjnych i miało 
podkreślać wysoką rangę i samodzielność tej instytucji. Jednocześnie w termi

Administracyjno-Technicznego... op. cit., oraz S. Kudela, Kierownictwa Administracyjno- 
Technicznego Marynarki Wojennej w latach 1947-1950, Przegląd Morski 1995, nr 12, s. 59-65.
15 Rozkaz organizacyjny szefa Sztabu Generalnego WP nr 0130/Org z 06.12.1950 r.; AMW, sygn. 
207/50/2, s. 574-579.
16 Teczka Etatów; AMW, sygn. 0194/A, s. 18-39.
17 S. Kudela, Szefostwo Tyłów Marynarki Wojennej (1950-1953), Przegląd Morski 1997 nr 12, s. 73-76.
18 S. Kudela, Kierownictwo Techniczne i Uzbrojenia MW (1950-1953), Przegląd Morski 1998 nr 4, 
s. 72-76.
19 Rozkaz dowódcy Marynarki Wojennej nr 006/org z 20.03.1953 r.; AMW, sygn. 1271/56/1, s. 8-9.
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nologii osób funkcyjnych służby tyłów dokonano innowacji. Zamiast „kwatermi
strzów” wprowadzono „pomocników d-ców ds. zaopatrzenia”.20

1955 r. przyniósł zmianę nazwy Szefa Techniki i Uzbrojenia MW na Zarząd 
Techniki i Uzbrojenia MW wraz z ilościowym zwiększeniem istniejącego etatu.

Jeszcze większe przemiany organizacyjne przyniósł 1956 r. Utworzono wte
dy Garnizonową Administrację Mieszkań w Gdyni i Oddział Kwaterunkowy. 
W II połowie roku minister ON przemianował „służbę tyłów” na „służbę kwa- 
termistrzowską”. W miejsce Zarządu Tyłów MW powstało Kwatermistrzostwo 
MW, a „szefowie tyłów” i „pomocnicy d-ców ds. zaopatrzenia” stali się znowu 
„kwatermistrzami”.21

Kolejnym etapem ewolucji systemu służby logistycznych MW były lata 
1957-1960. Przeprowadzono wtedy szereg zmian, których podstawę stanowiły 
propozycje D-twa MW przedstawione MON. W marcu 1957 r. W związku z tym 
na podstawie decyzji organizacyjnych minister ON przeformował Kwatermi
strzostwo MW na nowy etat zwiększający obsadę personalną, a w jego skład 
włączono Oddział Budownictwa.22 Ponownie utworzono zlikwidowane w 1950 r. 
Komendy Portów Wojennych w Gdyni i Helu, które przyjęły odpowiedzialność 
za eksploatację i konserwację nabrzeży oraz urządzeń portowych, a także za za
opatrywanie i remonty okrętów. Z kolei Zarząd Techniki i Uzbrojenia MW prze
kształcony został w Szefostwo Służb Technicznych i Uzbrojenia MW.23

Na początku lat 60-tych Marynarka Wojenna weszła w etap rakietyzacji. 
Wyłoniły się wówczas nowe problemy techniczno-zaopatrzeniowe związane 
z zastosowaniem nowych środków walki i wprowadzeniem nowych generacji 
okrętów. Wpłynęło to na przeobrażenia w systemie służb logistycznych MW. 
Wiele modyfikacji przyniosły lata 1961-1965. Na podstawie rozkazu organiza
cyjnego d-cy MW nr 027/org z dnia 29.04.1965 r utworzona została Ruchoma 
Baza Zaopatrzenia Okrętów.24 Dużo uwagi poświęcono rozwojowi środków 
transportowych i jednostek o tym charakterze, zwiększając możliwości przewo
zowe towarów do łącznej ponad 900 ton jednocześnie.25

31.08.1968 r. był pewnego rodzaju przełomem, w tym jakże złożonym 
i wielokrotnie modyfikowanym procesie organizacyjnego i strukturalnego dosto
sowania służb technicznych i kwatermistrzowskich do potrzeb MW. Wówczas na 
podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP nr 047/org podjęta została 
decyzja o powołaniu do życia Szefostwa Służb Technicznych i Zaopatrzenia 

20" Rozkaz organizacyjny dowódcy Marynarki Wojennej nr 058/org z 26.11.1953 r., Tamże, s. 135-145.
21 Rozkaz organizacyjny dowódcy Marynarki Wojennej nr 042/org z 24.11.1956 r.; AMW, sygn. 
3405/72/26, s. 248.
22 Rozkaz organizacyjny dowódcy Marynarki Wojennej nr 019/org z 04.07.1957 r.; AMW, sygn. 
3563/76/9, s.40-42.
23 Tamże.
24 Rozkaz organizacyjny dowódcy Marynarki Wojennej nr 027/org z 29.04.1965 r.; AMW, 
3563/76/33, s. 159.
25 Rozwój sił Marynarki Wojennej w latach 1961-1970. Pismo szefa Sztabu Generalnego WP 
nr 00439 z 27.07.1967 r.; AMW, sygn. 3533/72/192, s. 28-44.
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Dowództwa Marynarki Wojennej,26 z połączenia istniejących samodzielnie od 
1953 r. Kwatermistrzostwa oraz Szefa Techniki i Uzbrojenia MW. Instytucja ta 
połączyła wszystkie komórki kwatermistrzostwa oraz techniki i uzbrojenia MW 
stając się organem nawiązującym w swym charakterze do istniejącego w latach 
1947-1950 Kierownictwa Administracyjno-Technicznego (patrz schemat nr 5).

W latach 1970-1980 podjęto kilka decyzji, których celem było kompleksowe 
uporządkowanie organizacji pionu kwatermistrzowskiego pod względem jego 
efektywności. Służyło temu organizacyjne ujednoliceni KPW Gdynia, Hel i Świ
noujście, we wrześniu 1973 r. oraz włączenie w ich skład jednostek o charakterze 
usługowym, uprzednio będących na oddzielnych etatach. Należały do nich jed
nostki ochrony, kompanie i bataliony wartownicze, jednostki transportowe, 
składnice i warsztaty. Powyższy proces w istotnym stopniu uzupełniło wprowa
dzenie zintegrowanego sytemu składnic i warsztatów, który zdecydowanie pod
niósł sprawność działania KPW w zakresie materiałowo-technicznego zabez
pieczenia.

Niebawem w Szefostwie Służb Techniki i Zaopatrzenia DMW wykształciły 
się dwie odrębne struktury funkcjonalne: kwatermistrzostwo i technika. Na czele 
każdej z nich stanął specjalista w randze zastępcy szefa STiZ.27 Taki kształt STiZ 
zasadniczo pozostały niezmienione do początku lat 90-tych, kiedy nastąpiła 
przełomowa reorganizacja służb technicznych i kwatermistrzowskich w ramach 
nowej kierowniczej instytucji o nazwie Logistyka Marynarki Wojennej.

26 Zarządzenie dowódcy Marynarki Wojennej nr 019 z 19.06.1968 r o utworzeniu z dniem 
31.07.1968 r. Szefostwa Służb Technicznych i Zaopatrzenia Dowództwa Marynarki Wojennej; 
AMW, sygn. 3612/79/4, s. 57-58.
27 C. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1928-1980, Warszawa 1992, 
s. 273-281 i 380.
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Schemat nr 1

Struktura organizacyjna Marynarki Wojennej w 1932 r.

Źródło: Kadry morskie Rzeczypospolitej t. II. (praca pod redakcją Jana Kazimierza 
Sawickiego), s. 206.
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Schemat nr 2

Struktura organizacyjna Marynarki Wojennej w 1939 r.

Źródło: Kadry morskie Rzeczypospolitej, op. cit., s. 207.
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Schemat nr 3

Struktura organizacyjna Marynarki Wojennej na Zachodzie 
wg stanu na 01,01.1940 r.

Źródło: Kadry morskie Rzeczypospolitej, op. cit., s. 264.
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Schemat nr 4

Schemat organizacyjny Głównego Portu MW (stan na 06.11.1945 r.)

Źródło: AMW, sygn. 3768/85/26, s. 188.
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Schemat nr 5

Organizacja Szefostwa Służb Technicznych i Zaopatrzenia Dowództwa Marynarki Wojennej 
(stan z 31.07.1968 r.)

Źródło: Opracowanie własne autora na podstawie: Księga etatów MW; AMW, sygn. 1/1996, s. 55-67.



Kmdr ppor. dr Ireneusz BIENIECKI

KMDR POR. ROMAN KNAFOYSKI 
I JEGO „HISTORIA ODDZIAŁU 

WYDZIELONEGO RZEKI WISŁY”

Roman Kanafoyski s. Ewy i Wincentego urodził się 4.05.1901 r. we wsi 
Kozłówka w powiecie berdyczowskim na Ukrainie. Początkowo uczył się 
w gimnazjum w Kijowie (6 klas). W grudniu 1917 r. wystąpił z gimnazjum 
i zaciągnął się do oddzielnego dywizjonu szwoleżerów III Korpusu Polskiego 
formowanego w Rosji (gen. Eugeniusza de Henninga - Michaelisa), skąd w 1918 r. 
został zwolniony na własna prośbę. W tym samym roku wstąpił do formującego się 
w Kijowie polskiego pododdziału jazdy, rozbrojonego następnie przez oddziały 
wojskowe Semena Petlury1.

W dniu 10.02.1919 r. wcielony do artylerii Wojska Polskiego. W latach 1919- 
1920 służył jako szeregowy w VIII dywizjonie artylerii ciężkiej. Ukończył Szkołę 
Podchorążych Artylerii w Poznaniu (15.021921 r.) i Kurs Oficerów Zwiadowczych 
Artylerii w SSArt. W Toruniu (1921 r.). Służył w 1 pułku artylerii lekkiej w Wilnie 
i 14 dywizjonie artylerii ciężkiej w Białymstoku. Awans na por. art. otrzymał 
1.03.1923 r.

Od 1.04.1927 r. służył w Marynarce Wojennej. Przydzielony do Flotylli 
Rzecznej w Pińsku (10.06.1927 r. gdzie był oficerem artylerii monitora. W 1928 r. 
ukończył Kurs Dowódców Baterii w SSArt w Toruniu i Kurs Dowódców 
Batalionów w Rembertowie. Od 1.04.1928 r. dowodził monitorem ORP „Wilno” 
i ORP „Warszawa”1 2. W końcu 1930 r. był instruktorem w Szkole Specjalistów 
Rzecznych Flotylli Pińskiej w Brezie Kartuskiej3. Zastępca dowódcy dywizjonu 
monitorów we Flotylli Rzecznej MW w Pińsku od 1.01.1931 r. Awans do stopnia 
kpt. mar. w korpusie rzeczno-brzegowym otrzymał 1.01.1932 r. Od 1.01.1933 r. 
dowodził III, a od 1.08.1934 I dywizjonem monitorów.

W styczniu 1939 r. wybrany prezesem WKS „Kotwica”. W tym samym roku 
ukończył Kurs Unifikacyjny w CW Piechoty w Rembertowie. Awans na stopień 
kmdr. ppor. Otrzymał 19.03.1939 r. Do kwietnia 1939 r. dowódca 3 grupy kutrów 
uzbrojonych.

Z dniem 3.04.1939 r. kmdr ppor. R. Kanafoyski został wyznaczony dowódcą 
OW „Wisła” z pozostawieniem na etacie dowódcy III dywizjonu bojowego Flotylli

1 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW w Warszawie), Teczka personalna R. Kanafoyskiego.
2 Kadry Morskie Rzeczypospolitej pod red. J.K. Sawickiego, t.2, Polska Marynarka Wojenna, cz. I, 
Korpus oficerów 1918-1947, Gdynia 1996, s. 535.
3 CAW, Rozkazy dowódcy Flotylli Rzecznej w Pińsku, Rozkaz nr 61 z 8.11.1930 r.
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Pińskiej (w korpusie rzeczno-brzegowym)4. W dniu 9.09.1939 r. uczestniczył 
w zatopieniu jednostek pływających O W „Wisła” pod Duninowem. Spieszony 
pododdział marynarzy poprowadził do brawurowego ataku przy forsowaniu 
rz. Bzury.

Od 10.09.1939 r. do 1945 r. przebywał w niewoli niemieckiej (oflag II B 
Amswalde i II D Grossbom). Po zakończeniu wojny od 10.07.1945 r. służył w 
MW w Polsce w Samodzielnym Batalionie Morskim. Od 20.09.1945 r. w Sztabie 
Głównym MW w Oddziale Ogólnym. Z dniem 1.01.1946 r. Szef Oddziału 
Ogólnego Sztabu Głównego MW. Awans na stopień kmdr. por. otrzymał 
25.01.1947 r. W końcowym okresie służby był komendantem półwyspu Hel. Zmarł 
nagle na Helu 7.04.1948 r.5

Kmdr por. R Kanafoyski był odznaczony srebrnym „Krzyżem Zasługi”, 
„Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918- 1921”, „Medalem Pamiątkowym 
Dziesięciolecia Niepodległości” i srebrnym „Medalem za Długoletnią Służbę”6.

Postać kmdr. por. R. Kanafoyskiego była wysoko oceniana przez współ
pracowników. Bardzo pozytywną charakterystykę swojego przełożonego zawarł po 
latach bosmt. Wiktor Bonftg - dowódca „KU - 6” w OW „Wisła”.

»... Kmdr. ppor. Roman Kanafoyski ... był człowiekiem poważnym 
i zrównoważonym. Człowiek, który nie zajmował się głupstwami i detalami, był 
sprawiedliwy, starał się zawsze dokładnie poznać swoich podwładnych i potrafił 
odpowiednio docenić każdego. Ogólnie przez wszystkich był ceniony, szanowany 
i łubiany przez załogi. Kmdr R. Kanafoyski pomimo, że posiadał cechy zacho
wania dystansu i nie spoufalania się był w postępowaniu bezpośredni i prawie 
koleżeński. Posiadał zdolność wydawania krótkich, treściwych rozkazów. W jego 
postępowaniu nie było wahań, - w przypadku pomyłki, lub z braku osobistej racji, 
potrafił przyznać się do błędu i ewentualnie go sprostować. Na odprawach każdego 
dowódcę „KU” wysłuchiwał i jeżeli wniosek był słuszny i dobry oraz dawał lepsze 
skutki, przyjmował go z poprawkami lub bez. Kmdr Roman Kanafoyski należał do 
grupy tych dowódców, którzy nie zawsze musieli dużo mówić, a byli rozumiani 
przez ogół...«7.

Natomiast mat Henryk Mazurek - dowódca „KU - 4” tak oceniał swojego 
ówczesnego przełożonego.

»... Kmdr. ppor. Roman Kanafoyski ... człowiek bardzo sprawiedliwy, poważny 
z zrównoważony, powiedziałbym raczej ojcowski stosunek do podwładnych 
cechowały go jako człowieka twardego, lecz zarazem uczciwego w swoich 
poczynaniach służbowych. Przeprowadzał często odprawy z dowódcami jednostek, 
na których omawiał wytyczne szkolenia bojowego naszego oddziału podczas 
wolnych wniosków uwagi i spostrzeżenia dowódców kutrów, analizował szcze
gółowo wysunięte postulaty, a w razie zadowalającej oceny udzielał pochwały. 
Jego rozkazy były zawsze krótkie, treściwe i zrozumiałe. Był służbistą, wszelkie 

4 Tamże, Rozkaz nr 26 z 2.05.1939 r.
5 Kadry Morskie (...).
6 CAW w Warszawie, Teczka personalna R. Kanafoyskiego. (
7 Muzeum MW w Gdyni, Zbiór relacji, sygn. nr 224, Relacja Wiktora Bonfiga pt. Powstanie 
Oddziału Wydzielonego ..Wisła” oraz jego działalność w czasie Kampanii wrześniowej 1939 r.. 
s. 12.
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przewinienia służbowe nigdy nie tolerował pobłażliwie. Swoim prawym 
postępowaniem zjednał sobie cały OW „Wisła”... Wszyscy go szanowali jako 
dowódcę. Takich dowódców w marynarce przedwojennej było bardzo mało...«s * * 8.

Niewielu osobom jest znany fakt, iż kmdr por. R. Kanafoyski jest autorem 
dwóch opracowań dotyczących działań Flotylli Rzecznej MW we wrześniu 1939 r.

Pierwsze z nich zatytuowane „Kompania wrześniowa Flotylli Pińskiej (Wykaz 
strat)” do połowy lata dziewięćdziesiątych znajdowało się w zbiorach Archiwum 
MW w Wejherowie (sygn. Nr 777/71) a obecnie zostało przekazane do CAW 
w Warszawie. W dokumencie tym przedstawiono straty poniesione przez Flotyllę 
Pińską we wrześniu 1939 r., zarówno te które dotyczyły jednostek pływających jak 
i straty w infrastrukturze, sprzęcie i wyposażeniu.

W tym miejscu warto przytoczyć za autorem, iż wg jego wyliczeń (poza 
jednostkami pływającymi) Flotylla Pińska poniosła straty na łączną kwotę 
24.528.512 zł (100%) w siedmiu działach:

- budownictwo - 82,74%
-uzbrojenie - 7,85%
-łączność - 5,15%
- sł. mundurowa - 2,49%
- sł. żywnościowa - 0,23%
- sł. medyczna - 0,13% .9
Drugim opracowaniem tegoż autora jest „Historia Oddziału Wydzielonego 

Rzeki Wisły”. Niżej podpisany natrafił na odpis tego interesującego dokumentu, 
który został sporządzony przez nieżyjącego już Mieczysława Kuligiewicza 
(z redakcji „Morza”). Opracowanie to M. Kuligiewicz przesłał Wiktorowi 
Bofigowi w liście z 31.08.1968 r. Pomimo występujących w tym tekście 
nieścisłości zasługuje on na przytoczenie w całości. Relacja ta nie była dotychczas 
publikowana. Ze względu na znikomą ilość materiałów archiwalnych dotyczących 
tej tematyki stanowi ona cenne uzupełnienie relacji uczestników działań 
znajdujących się w zbiorach Muzeum MW w Gdyni (W. Bonfiga, H. Mazurka 
i Cz. Sosnowskiego).

Poniżej przytaczam go w wersji napisanej przez M. Kuligiewicza. Od niego też 
pochodzą znaki zapytania i dopiski zamieszczone w tekście oryginału10 11.

Opracowanie dowódcy OW „Wisła” powstało po 1945, po zakończeniu działań 
wojennych. Do dnia dzisiejszego historycy zweryfikowali wiele z przytoczonych 
faktów11. Mimo tego warto chyba jednak przypomnieć relację R. Kanafoyskiego 
w jej pierwotnym kształcie.

s Tamże, Sygn. nr 237, Relacja Henryka Mazurka pt. Opis przebiegu akcji bojowych OW „Wisła”
w wojnie z Niemcami od 1.09.1939 r., s. 12.
9 R. Kanafoyski, Kampania wrześniowa Flotylli Pińskiej (Wykaz strat), opracowanie niedatowne
(odpis w zbiorach autora).

R. Kanafoyski, Historia Oddziału Wydzielonego Rzeki Wisły (odpis sporządzony przez M.
Kuligiewicza do W. Bonfiga stanowiący załącznik do listu z 31.08.1968 r. - w posiadaniu autora).
11 J. Dyskant, Oddział Wydzielony „Wisła”, Zarys działań bojowych OW „Wisła” Flotylli Rzecznej 
we wrześniu 1939 r., Warszawa 1982; oraz tamże, Wojenne Flotylle Wiślane 1918-1939, Warszawa 
1997.
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Historia Oddziału Wydzielonego Rzeki Wisły

W dniu 1.03.1939 r. (? M.K.) na skutek naprężonej sytuacji politycznej 
z Niemcami, na podstawie rozkazu szefa Sztabu Głównego WP, został utworzony 
z części Flotylli Oddział Wydzielony rz. Wisły z przeznaczeniem do działań 
bojowych na rz. Wiśle W tym celu zostały przeniesione z rz. Piny na rz. Wisłę 
następujące jednostki Flotylli Rzecznej:
a) Transportem kolejowym od m. Pińsk do m. Modlin:
- Kuter meldunkowy KM 12,
- Kuter meldunkowy KM 13,
- Kuter uzbrojony KU 4,
- Kuter uzbrojony KU 5,
- Kuter uzbrojony KU 6,
- Ścigacz KU 30.

b) Drogą wodną z rz. Piny przez Kanał Królewski na rz. Wisłę do m. Modlin:
- ORP „Nieuchwytny”,
- Baza KU „K 5”,
- Krypa paliwowa z paliwem płynnym K 1 (wg innych informacji K 22),
- Krypa paliwowa z węglem K 2 (wg innych informacji wypożyczona na Wiśle 

K6).

Po przybyciu tego Oddziału do m. Modlin został on zorganizowany 
następująco:
a) Dowództwo OW rz. Wisły, zaokrętowane na statku parowym „Het. 

Żółkiewski" przydzielonym z Zarządu Dróg Wodnych w Wyszkowie z obsadą 
cywilną: Lipski, Dmowski (? M.K.), Leszczyński.
dca OW - kmdr ppor. R. Kanafoyski,
of. Mech. OW - chor. Chabałowski (? M.K.) do 15. 07.1939 r. (wg innych
pomyłka w dacie), od 15.07.1939 r. chor. Pacura,
p.o. kwatermistrza OW - st. Bosm. Gierymski Aleksander,
załoga 4 podoficerów, 10 marynarzy (? M.K.), uzbrojenie: 2 ckm Maxim na 
podstawie lądowej..............

b) ORP „Nieuchwytny”

dca - por. mar. Olgierd Koreywo,
załoga 8 podoficerów, 9 mar. (5,10 - ? M.K), uzbrojenie: 1-40 Bofors, 1-37 
mm Puteaux, 1 ckm Hotchkiss.

c) Grupa KU
dca por. mar. Janusz Marciniewski, od dnia ............ st. bosm. Michał
Gostomski.
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Kutry Meldunkowe

KM 12 - dca st. mar. Łukaszewski,
KM 13 - dca mat Wojciech Duch, załoga 3 mar., uzbrojenie 2 ckm Maxim.

Kutry Uzbrojone

KM 4 - dca st. mar. Kopeć (mat w II poł. Czerwca 1939 r.)
KM 5 - dca st. mar. Kuchno Fr. (mat), załoga 1 podof., 4 mar. (5); uzbrojenie 
1 - 37 mm „Puteaux”, 1 ckm „Maxim”.
KU 6 - doca bosmat (? M.K.) Wiktor Bonflg, załoga 1 podoficer (2), 5 
marynarzy (6), uzbrojenie 2 (1) ckm „Maxim”, jedna radiostacja 
krótkofalowa.

Scigacz KU 30 - dca bosm. Adamosżek, załoga 4 podofic., % marynarzy; 
uzbrojenie sprzężony 2 x nkn 12, 7 (13,7) mm „Hotchkiss”... .

d) Tabor bojowy O W

Baza KU - dca bosmat Kuryłowicz, K 5, dca st mar. Prokopczyk (st. mar. 
Prokopiuk - kucharz), załoga 10 mar. (załoga zapasowa KU), uzbrojenie -brak (wg 
W.B.).
- krypa paliwowa Nr 1 (? M.K.) z płynnym paliwem - K 1 (wg innych informacji 

K22)
- krypa paliwowa Nr 2 (? M. K.) z węglem - K-2 (wg innych inf. K 6).

W dniu 1.03.1939 r. (wg. innych 2.03 lub 2.04 ? M.K.) został sformowany OW 
rz. Wisły. O dnia 2.03.39 r. (2.04. - M.K.?) do dn. 1.09.39 r. były przeprowadzone 
instensywne ćwiczenia w:
- rozpoznawaniu szczegółowym rz. Wisły od m. Warszawa do m. Grudziądz,
- patrolowaniu rzeki,
- walce z nieprzyjacielem nawodnym i naziemnym,
- organizowaniu ochrony mostów przed atakami powietrznymi nieprzyjaciela.

W tym czasie m. p. Bazy OW były:
Od dn. 2.03.39 (1.04. M.K.?) do 31.06.39 r. - Modlin,

1.06.39 do 15.05.39 -Płock,
15.05.39 do 15.07.39-Toruń,
15.07.39 do 1.09.39 - Brdyujście.

W dniu wybuchu wojny z Niemcami OW rz. Wisły wchodził w skład armii 
„Pomorze” a pod względem operacyjnym przydzielony do 15 dyw. piech (gen. 
Przyjałkowskiego w Bydgoszczy - M. K.)
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Wyciąg z dziennika zdarzeń OW rz. Wisły

Dzień 1.09.39 r.

7.30 - Fonogram z 15 DP o rozpoczęciu wojny z Niemcami.
8.00 - Przegrupowanie OW do obrony mostu kolejowego w Fordonie,... Łęgnowie 
i śluzy w Brdyujściu.
10.00 - Przelot nad m. p. 2 eskadr nieprzyjaciela na dużej wysokości.
14.00 - Meldowanie się dcy OW u dcy 15 dp po dalsze rozkazy.
18.00 - Przelot eskadry nieprzyjaciela nad mostem w Fordonie na dużej wysokości.

Dzień 2.09.39 r.

10.00 - Nalot 3-ech eskadr nieprzyjaciela i bombardowanie mostu w Fordonie m.p. 
OW i śluzy.
15.00 - (? M.K. wg innych inf. Nie) powtórny nalot 4 ech eskadr nieprzyjaciela 
i bombardowanie mostu w Fordonie (most trafiony 5-cioma bombami, wskutek 
czego 3(?) przęsła zwaliły się do wody (M.K).
17.00 - KU 5 w czasie zmiany m.p. ostrzelany przez samolot z broni pokładowej 
(co to było ? M.K.)
19.00 - Przegrupowanie OW.
19.30 - Nalot 2-och eskadr nieprzyjaciela na stare m.p. OW (zestrzelony 1 samolot 
bombowy typu Heinkel ? M.K.).

Dzień 3.09.39 r.

13.00 - Otrzymanie rozkazu (telefonicznie) od dcy armii „Pomorze” - 
„Ubezpieczyć przeprawy pod Świeciem” (? M.K. Gen. Bortnowski osobiście 
wydał rozkaz dcy KU 6 - relacja W.B. Wg niektórych relacji OW wyruszył rano. 
Kmdr zapomniał tu o pozostawieniu KU 6 na starym m.p. i ciężkich przeżyciach 
jego załogi, mimo że wspomina o nalotach na stare m.p. OW - M.K.).
13.30 - Wykonanie rozkazu dcy armii „Pomorze” o ubezpieczeniu przeprawy. Na 
trawersie m. Grabowo wyłowiono z rzeki i uratowano 42-ch szwoleżerów z 2 p. 
szwoleżerów Rokitniańskich.
19.00 - Wobec tego, że do godz. 19.00 nie nadszedł most pontonowy (niemożność 
przejazdu rzutu pontonowego pod zwalonym mostem fordońskim) powrót OW do 
m.p.
19.30 - Wysłanie meldunku sytuacyjnego do dcy armii „Pomorze” (m. Toruń) 
z braku łączności radiowej i telefonicznej przez ścigacz KU 30.
23.30 - Powrót ścigacza KU 30 z m. Toruń z rozkazem dcy armii „Pomorze” „Iść 
do m. Toruń do dyspozycji dowódcy obrony Torunia płk. dypl. Myszkowskiego”.
24.00 - Odkotwiczenie OW w górę rzeki z m., p.
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Dzień 4.09.39 r. (chyba 5.09. ? M.K.)

5.00 - Zakotwiczenie w m. Toruń powyżej mostu kolejowego.
5.30 - Nalot 2-/óch eskadr nieprzyjaciela na mosty. Czynny udział OW w obronie 
mostu kolejowego i drogowego.
8.00 - Otrzymanie rozkazu od dcy obrony Torunia „Obrona przeciwlotnicza 
czynna mostów”
8.00-20.00 - Obrona przeciwlotnicza mostu kolejowego i drogowego.
20.00 - Rozkaz dcy obrony Torunia: „Przejść do rejonu Ciupiszewo - Silno 
z zadaniem obrony mostu pontonowego”.
20.05 - Odkotwiczenie w górę rzeki.
(Uwaga M. K. :
1) Komandor nic nie wspomina o walce z dywersją pod Solcem Kuj. o czym 

wspominają wszyscy żyjący członkowie załóg.
2) Data 4.09. jest chyba błędna - OW (część) przybył do Torunia wg relacji 

5.09.39 r.
3) Rejon Ciupiszewo - Silno leżał między (Nieszawą) Ciechocinkiem a Złotorią. 

Most pontonowy mieli stawiać saperzy z Fordonu (ci sami) ale go nie 
zmontowali, były tam człony i holowniki saperskie.

4) Wydaje się, że w relacji dca OW „zgubił” jeden dzień - 4.09.39).

Dzień 5.09.39 r. (? M.K. - 6.09.39 r.)

5.00-20.00 - Obrona mostu pontonowego w rej. M. Silno ( ? M.K. wg innych inf. 
Pomyłka).
(Uwaga M.K.:
1) O obronie polskiego mostu pontonowego nikt nie wspominał, być może p. 

Mazurek miał na myśli ten moment, pisząc o wróceniu spod Nieszawy, ale 
umieszcza to w dn. 7.09. - chyba jednak chodziło o o.pltn. m. Złotorią.

2) Data chyba też błędna - P. Marcisz twierdzi, że „Nieuchwytny” też żadnej 
polskiej przeprawy nie bronił.

3) Dca OW nie wspomina o wyprawie pod Chełmno i zniszczeniu przeprawy 
nieprzyjaciela, o czym piszą dcy KU 4 i KU 6 (oprócz KU 6 i KU 4 w w 
wyprawie brały udział KU 5 i KM 12).

Dzień 6.09.39 r. (? M.K. - chyba 7.09)

5. 00 - Rozkaz dcy armii „Pomorze”: „Przejść do m. Włocławek, do dyspozycji... 
płk dypl. Sadowskiego”.
10 .20 - m.p. Włocławek. Rozkaz ...
1) Zorganizowanie o plotn.most.
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2) Do czasu przyjścia mostu pontonowego z m. Silno - zorganizować przeprawę 
przez rzekę łodziami, krypami, tratwami itp. Na wypadek zbombardowania 
przez nieprzyjaciela mostu drogowego.

12.30 - Nalot 4-ech eskadr nieprzyjaciela na Włocławek. Obrona p.lotn. czynna 
mostu.
17.0 0 - Odkotwiczenie bazy OW do m. Płock.
(Uwaga M.K.:
1) Wg źródeł i większości relacji OW był w dn. 6.09. jeszcze w Toruniu czyli data 

błędna.
2) Krypa - baza K 5 szła wg relacji razem z OW i do Płocka nie dotarła.
3) Wg źródeł i relacji (większości) OW przeszedł do Włocławka 7 lub 8 września).

Dzień 7.09.39 r. (chyba 8.09 - według innych informacji - M.K.)

15.00 - Nalot 3-ech eskadr nieprzyjaciela na m. Włocławek. Podczas czynnej 
obrony p.lotn. mostu zestrzelono 1 samolot bombowy typu Heinkel. (? M.K. „KU” 
- już 5-7 .09 we Włocławku? Data błędna. Wg relacji w tym dniu obrona m. 
Złotoria itp. ? M.K.)

Dzień 8.09.39. r. (M.K. - data dobra)

16.00 - Wcielenie do OW holownika „Lubecki”.
20.00 - Przejście OW do dyspozycji dcy 27 DP gen. bryg. Drapelli ze względu na 
wycofanie się ... ppłk dypl. Sadowskiego do m. Radziwie.
(Uwaga M.K. - Data przejścia do dyspozycji 27 DP prawidłowa ale wg większości 
relacji dopiero 8.09. OW przybył do Włocławka).

Dzień 9.09.30 r,

3.00 - Wysadzenie mostu drogowego we Włocławku (M.K. - data i godz. 
Prawidłowa).
6.00 - W wykonaniu rozkazu dcy 27 DP ... odkotwiczenie OW w górę rzeki do m. 
Płock, do dyspozycji... ppłk dypl. Sadowskiego. (?M.K.) We Włocławku pozostaje 
grupa KU pod dowództwem st. bosm. Michała Gostomskiego (? M.K. - 
praktycznie nie dowodził grupą KU. Gostomski był później cały czas na K 5 
(Gierymski).
7.20 - Grupa KU została ostrzelana ogniem ckm i artyL Z prawego brzegu rzeki 
Wisły
8.30 - Grupa KU w walce z nieprzyjacielem naziemnym zajmującym prawy brzeg 
rz. Wisły wycofuje się w górę rzeki (M.K. - czołgi?).
9.00 - OW w marszy został ostrzelany ogniem ckm z prawego brzegu - po 
spędzeniu patroli nieprzyjaciela własnym ogniem z nkm i ckm posuwa się w górę 
rzeki.
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9.30 - Ze względu na b. mały stan wody na Wiśle i nie wytyczenie od początku 
wojny nurtu............... , a w związku z tym niemożność posuwania się cięższych
jednostek w górę rzeki, przy m. Tupolno (? M.K. wg innych inf. Gdzie indziej) 
zostaje zatopiony hol. „Lubecki”, KU 4, KU 5, KU 6, K 5, K 1, K 2.
17.00 - Przybycie „N”, KM 12, KM 13 i KU 30 do m. Wólka Przybyszewska 
(?M.K.). Ze względu na niemożność posuwania się jednostek dalej w górę rzeki 
(b.niski stan wody) na rozkaz dowódcy armii „Pomorze” (?M.K.) zostaje zatopiony 
ORP „Nieuchwytny” (?M.K.), KM 12, i KM 14. Ścigacz KU 30 otrzymuje rozkaz 
przedarcia się przez m. Płock - obsadzoną przez nieprzyjaciela do m. Modlin (M.K. 
ale nie 17.00 a o godz. 9.30)
19.00 - Opuszczenie przez załogi OW jednostek i wyjście na ląd (? M.K. ale 10.09 
o godz. 19.30).
(Uwaga M.K.:
1) Wg relacji W. Bonfiga zatopienie miało miejsce w niedzielę tj. 10.09. 

A. Gierymski, St. Marcisz potwierdzają noc w rejonie Dobrzynia z 9/10.09.
2) M. Tupolno i Wólka Przybyszewska w rej. Duninowa nie ma. Są tam m. 

Brwilno i Wólka Brwileńska i chyba o nie chodzi.
3) Wg relacji kutry topiono razem w jednym miejscu.
4) Wg niektórych relacji „Nieuchwytny” miał rozkaz przedarcia się do m. Modlin 

i szedł jakiś czas za KU 30 i „Żółkiewskim”.
5) Wg St. Marcisza „N” zawrócił i został zatopiony razem z innymi kutrami w tym 

samym miejscu. Wg W. Bonfiga załogę „N” spotkano później w nocy.
6) Niemcy zajęli prawy brzeg w rej. Włocławka w dn. 9.09. o godz. 6.00 i chyba 

w tym czasie miała miejsce wymiana ognia. Sami Niemcy o napotkaniu Flotylli 
nie wspominają - ale mówią o tym relacje.).

Dzień 10,09.39 r. (chyba 11.09. ? M.K.)

9.00 - Przybycie OW do m. Gostynin i podporządkowanie go kwatermistrzowi 
armii „Pomorze” płk. dypl. Kopańskiemu.

Dzień 11.09.39 r. (?M.K.)

Odpoczynek i zorganizowanie się OW w oddział lądowy.

Dzień 12.09.39 r. (? M.K.)

19.00 - Wymarsz razem z 284 komp. wartowniczą do m. Żychlin z zadaniem 
zorganizowania obrony miasta.
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Dzień 13.09.39 r. (?M.K.)

1.00 - Przybycie OW do m. Żychlin, zorganizowanie obrony miasta.

Dzień 14.09.39 r. (? M.K.)

15.00 - Bombardowanie m. Żychlin przez 5 eskadr nieprzyjaciela.
16.30 - Obrona p.lotn. czynna.

Dzień 15.09.39 r. (? M.K.)

10.00 - Ogień artyleryjski na m. Żychlin.
10.30

Dzień 16.09.39 r. (? M.K.)

12.30 - Rozkaz dcy armii „Pomorze”: „wycofać się z m. Żychlin”.
13.00 - Po wysadzeniu centrali telefonicznej OW wycofuje się na Sanniki.
16.00 - Nalot samolotów nieprzyjaciela i bombardowanie OW w marszu.

Dzień 17.09.39 r. (? M.K.)

5.00 - Przybycie OW do Sannik.
5.30 - Nalot samolotów nieprzyjaciela i bombardowanie OW na postoju.
7.00 - OW w marszu na Iłów.
13.00 - Przybycie do m. Iłów i nalot samolotów nieprzyjaciela oraz bombardo
wanie OW.
13.00 - OW w marszu na m. Budy Stare w ciągłym ogniu broni pokładowej i bom-
18.00 bardowaniu z samolotów nieprzyjaciela.
23.00 - Przybycie do m. Budy Stare i dołączenie do oddziałów lądowych 
wycofujących się za rz. Bzurę.
24.00 - Ustny rozkaz kwatermistrza armii „Pomorze”: działać na własną rękę”.

Dzień 18.09.39 r. (? M.K.)

0.00 - Odpoczynek i przegrupowanie się.
10.00 - Dołączenie do oddziałów lądowych.
10.00 - 18.00 - Forsowanie przeprawy na rz. Bzura.
18.00 - Zdobycie przeprawy i przeprawa OW na prawy brzeg rz. Bzura.
18.00 - Do zmierzchu walka z nieprzyjacielem, przebijanie się do Puszczy 
Kampinoskiej.
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Dzień 19.09.39 r. (? M.K.)

4.30 - Dołączenie do 4 DP.
4.30 - 14.30 - Bezskuteczne walki z nieprzyjacielem..... do m. Modlin.
14.30 - Okrążenie O W i poddanie się części OW. Druga część OW wycofała się do 
Puszczy Kampinoskiej....
(Uwaga M.K.: Cała część lądowa wymaga konsultacji przeważnie wg relacji 
zupełnie inny przebieg zdarzeń (daty).
Dalej „Wyciąg z dziennika zdarzeń KU 30 do dn. 29.09.39 r.”)



Kmdr por. dr Bogdan ZALEWSKI

CELE WOJNY W DZIEDZINIE MORSKIEJ 
W KONCEPCJACH RZĄDU RP W LONDYNIE 

W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ

Polska od wieków, mimo zmieniających się układów politycznych, zawsze 
wiązała swe istnienie z morzem. Dostęp do Morza Bałtyckiego, jego rola i miejsce 
w życiu narodu i państwa były zawsze motywem polskiej myśli politycznej. 
Podstawowym jednak warunkiem uprawiania określonej polityki morskiej było 
posiadanie odpowiedniego dostępu do morza. W związku z tym powrót na rozległe 
wybrzeże bałtyckie zapewniał dogodną pozycję wyjściową do realizacji wielu 
zadań związanych ze sprawami morskimi Polski.

Klęska wrześniowa i okupacja hitlerowska nie przerwały działalności polskiego 
rządu, który reaktywował się już 30 września 1939 r. na terenie Francji. Powstanie 
rządu pod przewodnictwem gen. Władysława Sikorskiego miało zasadnicze 
znaczenie dla prawnej kontynuacji istnienia ciągłości państwa polskiego. Jego 
niezwłoczne uznanie przez Francję i Wielką Brytanię, a następnie przez wiele 
państw neutralnych ze Stanami Zjednoczonymi na czele było wyrazem prawnego 
istnienia państwa polskiego, mimo czasowej utraty terytorium. Ważnym 
argumentem wspierającym nowy rząd polski na obczyźnie był fakt powstania 
i rozwoju sił zbrojnych kontynuujących wojnę przeciw agresorowi niemieckiemu, 
a uznanych przez Francję i Wielką Brytanię, jako siły sojusznicze1. Szczególne 
znaczenie walki zbrojnej, a zwłaszcza udziału w niej sił morskich znalazło wyraz 
w ekspose gen. Sikorskiego z 5 marca 1940 r., w którym stwierdził: „Marynarka 
bije się już u boku najsławniejszej floty morskiej, u boku marynarki angielskiej ”1 2.

Z chwilą utworzenia polskiego rządu emigracyjnego jego podstawowe dzia
łania zmierzały do:
1. sformułowania polskich celów wojny;
2. tworzenia lub tylko współtworzenia środków do realizacji ustalonych celów;

1 Zob. Polskie siły zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. II, Kampanie na obczyźnie, cz. 1, Londyn 
1959, s. 37-38; Polski czyn zbrojny w drugiej wojnie światowej, t. II, Walki formacji polskich na 
Zachodzie 1939-1945, Warszawa 1981, s. 21-40.
2
~ Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Wl. Sikorskiego (dalej AlPiM), Protokół z IV 
posiedzenia Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 marca 1940 r. w Angers, s. 13,
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3. zaprogramowania i uruchomienia wszelkich możliwych sposobów oddziaływa
nia na społeczeństwo w okupowanym kraju .3
Opracowywanie polskich celów wojny w dziedzinie morskiej przez rząd RP 

nastąpiło po upadku Francji i przeniesieniu działalności rządu do Wielkiej 
Brytanii. Cele te były tworzone nie tylko przez agendy rządowe na emigracji, ale 
również w podległych władzom londyńskim krajowych strukturach państwa 
podziemnego. Tworzenie programów morskich dla przyszłej Rzeczypospolitej 
wynikało z przeświadczenia, iż zwycięstwo aliantów w wojnie z Niemcami jest 
kwestią nieodległego czasu, a w rezultacie tego zwycięstwa Polska osiągnie 
znacznie szerszy dostęp do Bałtyku niż po konferencji wersalskiej w 1919 r. Stąd 
rząd emigracyjny przywiązywał dużą uwagę do opracowania założeń polityki 
morskiej, zarówno w latach wojny jak i dla okresu powojennego, które 
podporządkowane były wysuwanym celom politycznym, militarnym i gospo
darczym.

Polskie cele wojny w dziedzinie morskiej stanowiły temat kilkuletniej debaty 
na forum Rady Morskiej i jej komisji, a także w zainteresowanych tą problematyką 
kołach rządu emigracyjnego. Szczególną rolę przy konstruowaniu morskich wizji 
programowych odgrywała Rada Morska utworzona 18 października 1941 r., która 
była organem doradczym i opiniotwórczym ministra przemysłu i handlu, 
a w późniejszym okresie i żeglugi. Rada skupiała wybitnych fachowców z różnych 
dziedzin gospodarki morskiej, którzy znaleźli się w latach wojny na Zachodzie4. 
Zajmowała się przede wszystkim wytyczaniem kierunków polskiej polityki 
morskiej, sprawami przejęcia wybrzeża z rąk okupanta, powojenną organizacją 
gospodarki i administracji oraz gromadzeniem i przygotowaniem materiałów 
statystyczno-informacyjnych, a także ich opiniowaniem5. Wypracowane na jej 
forum postulaty były podstawą dla ekspertów kilku ministerstw do tworzenia 
programu ogólnego.

Na zainteresowanie się rządu RP zagadnieniami morskimi istotny wpływ miał 
również fakt pomyślnej realizacji planu dyslokacji floty wojennej i handlowej do 
portów państw sojuszniczych. Uratowany potencjał fachowej kadry morskiej 
i tonaż pływający stał się podstawą polskiego wysiłku wojennego w składzie flot 
alianckich. Czynnik ten starano się wykorzystać do promocji morskich interesów 
Rzeczypospolitej.

Po klęsce sojuszniczej Francji uwaga rządu polskiego skupiła się na ratowaniu 
floty handlowej i lepszego jej przystosowania do służby w warunkach wojennych. 
Jednak zwrócenie większej uwagi na wypracowanie programu morskiego dla 
powojennej Polski nastąpiło z początkiem 1942 r., kiedy 2 stycznia odbyło się 

■' Szerzej zob. W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, t. Ili, okres 
1939-1945, Gdańsk 1989; S. Zabiełło,O rząd i granice. Warszawa 1970; W.T.Kowalski, Walka 
dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie (1939-1945), Warszawa 1970.
4 W pracach Rady Morskiej w charakterze stałego delegata rządu uczestniczył m.in. kmdr Karol 
Korytowski, zastępca szefa KMW.
5 Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), akta Ministerstwa Przemysłu. Handlu i Żeglugi, sygn. 1071. 
Zarządzenie w sprawie powołania Rady Morskiej, s. 13.
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pierwsze plenarne posiedzenie Rady Morskiej w sali obrad Rady Narodowej RP. 
Tylko w 1942 r. odbyło się 19 zebrań, na których rozpatrywano teksty 
przekładanych referatów oraz opracowywano projekty tez i wniosków dla potrzeb 
agend rządowych.6 We wszystkich opracowaniach dominowało rozumowanie 
oparte o istnienie suwerennych atrybutów państwowości polskiej na terytorium 
Rzeczypospolitej w granicach z 1939 r., a także na terytorium ziem postu
lowanych, ale wyznaczane powiązaniami sojuszniczymi z Wielką Brytanią 
i Stanami Zjednoczonymi.

Po przyjęciu w czerwcu 1942 r. stanowiska ministerstwa przemysłu i handlu 
i żeglugi przez Jana Kwapińskiego dokonana została reorganizacja agend byłego 
Ministerstwa Skarbu oraz Przemysłu i Handlu. Fakt ten skomplikował formalne 
podstawy działalności Rady Morskiej. Jednak 18 lutego 1943 r. minister 
Kwapiński opublikował zarządzenie rozwiązujące Radę Morską MSOPiH 
i powołujące nową „Radę Morską przy Ministrze Przemysłu, Handlu i Żeglugi”7. 
Nowa Rada posiadała podobne prerogatywy, jak i poprzednia. Była także organem 
opiniodawczym i doradczym w sprawach morskich, ale z wyjątkiem problematyki 
wojenno-morskiej. W centrum jej zainteresowań było opracowanie planów 
przejęcia portów i wybrzeża po zakończeniu okupacji oraz planów odbudowy 
i uruchomienia gospodarki morskiej w Polsce w okresie powojennym. Nadal też 
współpracowała z Ministerstwem Prac Kongresowych8 i innymi organami 
rządowymi w związku z przyszłą Konferencją Pokojową.

Rada Morska MPHiŻ działała w oparciu o komisje i podkomisje, które 
tworzone były spośród specjalistów w danej dziedzinie. W latach 1943 i 1944 jej 
główny wysiłek koncentrował się na rozwijaniu takich zagadnień, jak: wytyczenie 
polskich celów wojny w dziedzinie morskiej i założeń polskiej polityki morskiej 
wobec krajów Europy środkowo-wschodniej oraz przejęcie wybrzeża i powojenną 
organizację gospodarki morskiej w Polsce.

Granica morska powojennej Polski stanowiła zasadniczy problem wszystkich 
materiałów studyjnych Rady Morskiej, które ściśle wiązały go z likwidacją 
niebezpieczeństwa niemieckiego. Jednak dużym w tym względzie utrudnieniem 
były koncepcje polityczne wysuwane przez koła rządowe w odniesieniu do 
programu terytorialnego, a także usytuowania sojuszniczego. Wśród członków 
Rady istniało powszechne przekonanie, że od rozstrzygnięć problemu szerokiego 
dostępu do morza uzależniona jest realizacja idei Polski Morskiej. Stanowisko to 

6 J.K. Sawicki, Polskie cele wojny w dziedzinie morskiej w koncepcjach rządu RP 
w Londynie (1940-1944), [w:] Polityka morska państwa w 40-leciu PRL, Gdańsk 1986, 
s. 4-6.
7 Tamże, s. 7.
8 Ministerstwo Prac Kongresowych powołano do opracowania materiałów, które miały być 
w przyszłości wykorzystane na konferencji pokojowej. Ministerstwo skupiło swą uwagę przede 
wszystkim na zagadnieniach terytorialnych celów wojny.
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podzielała zdecydowana większość uchodźstwa wojennego. Znalazło to wyraz 
m.in. w opracowanych przez Rawmunda Piłsudskiego w czerwcu 1942 r. 
„Wytycznych polskiej polityki morskiej”, w których rozpatrując bezpieczną strefę 
dla usytuowania granic powojennej Polski uważał, że „wybrzeże powinno sięgać 
od Kołobrzegu do Litwy, z tym, o ile odcinek zachodni od Kłajpedy winien 
stanowić integralną część państwa polskiego, o tyle wschodni wymaga raczej tylko 
zapewnienia Polsce nad nim kontroli wojskowej i politycznej, której forma zależeć 
będzie przede wszystkim od powojennych losów Litwy i Państw Bałtyckich”9.

Stanowisko R. Piłsudskiego wobec zasięgu granicy morskiej na zachodzie 
wynikało z obaw włączenia w skład terytorium Rzeczypospolitej obszarów 
zasiedlonych ludnością niemiecką oraz ewentualnym brakiem możliwości na jej 
wysiedlenie. Zatem przyłączenie Szczecina i oparcie granicy zachodniej o Odrę 
poza względami „historyczno-emocjonalnymi” i „transportowo-handlowymi” 
niosło za sobą niebezpieczeństwo dla spoistości wewnętrznej i obronności pań
stwa. Pogląd ten został następnie rozwinięty w tezach uzupełniających „Wytyczne 
polskiej polityki morskiej ”, które zatytułował „ Bałtyk a bezpieczeństwo Europy ”. 
W tych opracowaniach autor podkreślał konieczność skoncentrowania kapitału 
i ludzi celem likwidacji niemczyzny w Gdańsku i Królewcu. W związku 
z tym wysunął tezę, „ aby inkorporacja terenów o ludności niepolskiej ograniczyła 
się tylko do obszarów życiowo nam niezbędnych”10 11 12. Stanowisko to wkrótce stało 
się też wytyczną działania sfer rządowych w kwestii programu terytorialnego. 
W piśmie z 6 listopada 1942 r. minister prac kongresowych M. Seyda przestrzegał 
prezesa Rady Ministrów gen. W. Sikorskiego „przed sugestiami odnośnych 
czynników wojskowych, które chcą Pana Generała koniecznie wepchnąć w poli
tykę angażowania się na rzecz inkorporacyjnego (a nie tylko okupacyjnego) 
żądania obszaru po Nysę Łużycką - Odrę, włączenia Szczecina i Zalewu 
Szczecińskiego. Potem będzie się nazywało, że Pan Generał sam uznał, iż trzeba to 
uzyskać (z wyrzuceniem 9 milionów Niemców)".

Większość członków Rady Morskiej bezwzględnie opowiadała się za inkorpo
racją Szczecina do Polski. Również personel Polskiej Marynarki Handlowej 
opowiadał się za granicą morską od Szczecina aż po Królewiec . Jednak postulat 
inkorporacji Szczecina wycofano z oficjalnego programu Rady Morskiej, co stało 
się na skutek żądań ministra J.Kwapińskiego, który nie chciał rozbieżności 
w wytyczaniu podstawowych celów wojny w kwestii granicy morskiej między 
przedstawicielami ludzi morza a rządem RP w Londynie. Pomimo tej sytuacji 

9 ANN, akta Ministerstwa Przemyślu, Handlu i Żeglugi Dział Spraw Morskich, sygn. 666, R. 
Piłsudski, Wytyczne polskiej polityki morskiej, Londyn- Szkocja, czerwiec 1942 r., s. 113.
10 W propozycjach R. Piłsudskiego oznaczało to przyłączenie do Polski: Prus Wschodnich, Gdańska, 
Pomorza po linię rzek Parsęty i Drawy, Śląska Opolskiego po Odrę i wyspę Rugię. Nato
miast port w Królewcu miał być baza Royal Navy a Odra rzeką międzynarodową.
11 W.G. Strąk, Kronika Polski na morzu 1918-1989, Warszawa-Olsztyn 1996, zał. nr 7, Kopia pisma 
z 6 listopada 1942 r. ministra prac kongresowych Mariana Seydy do prezesa Rady Ministrów gen. 
Władysława Sikorskiego.
12 J.K. Sawicki, op. cit., s. 11.
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eksperci Rady Morskiej w szczegółowych studiach opracowywali rozwiązania 
wariantowe, z których pierwszy uwzględniał przyłączenie Szczecina do Polski 
a drugi traktował o długoterminowej okupacji przez wojska polskie13.

Do końca wojny stanowisko rządu RP w Londynie wobec Szczecina nie uległo 
zmianie.

Przekonanie o zwycięskim zakończeniu wojny i uzyskanie przez Polskę 
szerokiego dostępu do Bałtyku spowodowało podjęcie przez członków Rady 
Morskiej prac nad szczegółowym programem przejęcie i funkcjonowania portów 
morskich. Od sprawności zrealizowania tego przedsięwzięcia uzależniano 
osiągnięcie ważnych celów strategicznych. Zespół ekspertów Rady już 21 maja 
1942 r. zdecydował, że do czasu ustanowienia pokojowej administracji portów 
będą istniały dwa okresy tymczasowych zarządów: wojskowy i cywilny. Nato
miast w grudniu 1943 r. zawarto porozumienie z Kierownictwem Marynarki 
Wojennej o współpracy i podjęciu wspólnych przygotowań do objęcia wybrzeża 
morskiego.

Finałem kilkunastomiesięcznej dyskusji w środowisku kadry morskiej było 
opracowanie specjalnego memoriału „Postulaty w sprawie polskiej polityki 
gospodarczej na morzu”, który Komitet Wykonawczy Rady Morskiej MSOPiH 
w dniu 27 listopada 1942 r., skierował do członków Rady z prośbą o wyrażenie 
opinii i uwag. Po dokonaniu ostatecznych uzgodnień 10 stycznia 1943 r. został 
przedstawiony ministrowi J.Kwapińskiemu. Następnie projekt uzgodniono z kmdr. 
K. Korytowskim, który był przeciwny zamieszczeniu w nim tajnych planów 
KMW. W związku z tym przyjęto koncepcję bardzo ogólnikowego projektu 
wniosku o wytyczenie polskiej polityki morskiej, który 5 października 1943 r. 
wspólnie skierowało MPHiŻ i KMW na posiedzenie Rady Ministrów. W jego 
uzasadnieniu podkreślono brak koordynacji poglądów na polską politykę morską 
kół rządowych oraz ujemnych tego następstw zarówno dla opinii w okupowanym 
kraju, jak i w polityce zagranicznej. Natomiast przyjęcie stosownej uchwały Rady 
Ministrów nie tylko położy kres wszelkim rozbieżnościom i jednostronnemu 
ujęciu zagadnienia, ale będzie „wytyczną na przyszłość dla polityki zagranicznej 
i morskiej Rzeczypospolitej”14 15 *.

Projekt wniosku pt. „Wytyczne polskiej polityki morskiej” został rozesłany do 
członków gabinetu rządu, którzy wnosili do niego wiele uwag i zastrzeżeń. 
Najwcześniej, bo już 13 października 1943 r. ustosunkował się do niego minister 
spraw wewnętrznych, który uważał go jako „odpowiadający naszym interesom 
oraz możliwy do zrealizowania przy konsekwentnej polityce i odpowiednim 

13 J.Kwapiński w dniu 12 października 1944 roku zwrócił się do ministra spraw zagranicznych 
i ministra spraw kongresowych, aby wzorem Francji podjąć starania u mocarstw sojuszniczych 
o dopuszczenie Polski do okupacji terytorium niemieckiego.
14 AAN, akta MPHiŻ DSM, sygn. 668, Korespondencja J. Kwapińskiego z ministrem spraw 
zagranicznych, Londyn 25.09.1943 r., s. 110.
15 AAN, akta MPHiŻ DSM, sygn. 668, Pismo ministra spraw wewnętrznych do ministra przemysłu,
handlu i żeglugi, Londyn 13.10.1943 r., s. 36.
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wysiłku z naszej strony”'5. Jednak miał wątpliwości odnośnie oparcia polskiej 
polityki morskiej o ścisły sojusz z Wielką Brytanią, która miała pomóc Polsce 
w wyeliminowaniu z Bałtyku wpływów niemieckich. Proponował zatem 
wyjaśnienie tego zagadnienia ze stroną brytyjską oraz przyjęcie przez rząd RP 
oprócz koncepcji strefy obronnej polsko-brytyjskiej w rejonie Kanału Kilońskiego 
i cieśnin bałtyckich również programu porozumienia państw bałtyckich: Szwecji, 
Danii, Finlandii i Polski umożliwiający zabezpieczenie wspólnych interesów tych 
państw przed dominacją wpływów interesów rosyjskich na Bałtyku.

Na problem rosyjskiej obecności na Bałtyku zwrócił również uwagę minister 
pracy i opieki społecznej, który stwierdzał: „Rosja jest bardzo silnie i nie
bezpiecznie dla Polski zainteresowana w sytuacji na Morzu Bałtyckim. Problem 
ustalenia równowagi sił winien być rozwiązany na płaszczyźnie porozumienia 
Narodów Zjednoczonych, a nie na podstawie potrzeby obrony Wybrzeży połskich 
przed desantem. Postulat odsunięcia rosyjskich baz militarnych i morsko-lotni- 
czych na taką odległość, by nie mogły zagrażać polskiemu wybrzeżu, poza innymi 
względami, jest praktycznie niewykonalny”wNa bałtyckie aspiracje Rosji 
wskazywał też minister skarbu, który podkreślał, że państwo to w inkorporacji 
krajów bałtyckich widzi możliwość szerokiego wyjścia na Bałtyk17.

„Wytyczne polskiej polityki morskiej” będące wspólną inicjatywą MPHiŻ oraz 
KMW największą konsternację wywołały jednak w Ministerstwie Prac Kongre
sowych. Minister Seyda był bowiem przekonany, że sprawę zagadnień morskich 
wyczerpały ostatecznie uchwały Rady Ministrów RP z 7 października 1942 r., 
a wszystkie inne związane z tym problemy uważał jako materiały pomocnicze do 
przyszłej Konferencji Pokojowej. Nie chcąc być podejrzewany o lekceważenie 
polityki morskiej, przekazał MPHiŻ projekt, który już wcześniej opracowany 
został przez jego resort pt. „Polskie cele wojny w dziedzinie morskiej", który 
stanowił syntezę postulatów ekonomiczno-morskich Rady Morskiej, ale nie 
uwzględniał ustaleń wojenno-morskich.

W tej sytuacji utworzono pod przewodnictwem Seydy w dniu 19 października 
1943 r. wspólną Komisję Uzgodnieniową z udziałem przedstawicieli MPHiŻ, 
KMW, MPK i MSZ. Podstawę jej prac stanowiły projekty opracowane wspólnie 
przez MPHiŻ i KMW pt. „Wytyczne polskiej polityki morskiej” i projekt MPK 
„Polskie cele wojny w dziedzinie morskiej”. Z przebiegiem prac Komisji 
zapoznawano poszczególne resorty rządu18 19. Ostatecznie minister Marian Seyda 
w dniu 21 grudnia 1943 r. przedstawił „Projekt tez w sprawie polskich celów 

17 Tamże, Załącznik nr 9, Pismo ministra skarbu do ministra prac kongresowych 
z 3.12.1943 r., dot. „Polskich celów wojny w dziedzinie morskiej”.
18 W piśmie do ministra spraw kongresowych z 2.11.1943 r. minister informacji i dokumentacji 
Stanisław Kot stwierdzał, że opracowanie o nowych celach w dziedzinie morskiej jest „jednym 
z najlepszych opracowań jakie dotąd mieliśmy. Będzie bardzo pomocne Ministerstwu Informacji 
zarówno w zakresie informowania placówek, jak i odpowiedniego wpływu na kształtowanie 
poglądów publicystów anglosaskich”.
19 AAN, akta MPHiŻ DSH, sygn. 664, Projekt tez w sprawie polskich celów wojny 
w dziedzinie morskiej, Londyn 21.12.1943 r. s. 1-23.

51



wojny w dziedzinie morskiej" na forum Prezydium Rady Ministrów RP jako 
wspólny wniosek MPK, MPM i MON19.

Tezy stały się podstawą dla ekspertów kilku ministerstw do stworzenia 
programu ogólnego, który już w połowie 1944 r. znajdował się w dyspozycji 
Prezydium Rady Ministrów RP. W lipcu opracowana została skrócona wersja 
projektu i uchwały, którą w dniu 1 sierpnia rozpatrzył i zaakceptował Komitet 
Ekonomiczny i Polityczny Rady Ministrów2". Finalnym etapem tych prac stała się 
uchwała Rady Ministrów RP z 13 października 1944 r., zatwierdzająca „Tezy 
w sprawie polskich celów wojny w dziedzinie morskiej”, jako wytycznych dla 
rządu w zakresie państwowej polityki morskiej21.

Uchwała składała się z tekstu głównego oraz z dwóch załączników dotyczących 
planów demilitaryzacji potęgi morskiej Niemiec oraz zapewnienie Bałtykowi 
charakteru morza otwartego przez utworzenie strefy obronnej na linii Skagerak- 
Kattegat-Sund. W tekście głównym przedstawiono zasadnicze cele polskiej poli
tyki morskiej oraz postulaty polityczno-militarne i polityczno-gospodarcze stano
wiące warunki do osiągnięcia tych celów.

Za zasadniczy cel polskiej polityki morskiej uznano:
1. „W dziedzinie polityczno-militarnej celem zasadniczym jest: zabezpieczenie 

państwu polskiemu, a za jego pośrednictwem całemu obszarowi środkowo
wschodniej Europy, możliwości korzystania ze szlaku Bałtyk-Morze Północne 
i drogi morskiej do Szwecji, jako strategicznych dróg zaopatrzenia.

2. W dziedzinie połityczno-gospodarczej: stworzenie z zespołu portów Gdynia - 
ośrodka obrotu zamorskiego Europy środkowo-wschodniej przez wyeliminowa
nie w jak najszerszym zakresie Niemiec z obsługi morskiej tej części kontynentu 
oraz ich zastąpienie w handłu zagranicznym przez państwa anglosaskie 
i skierowanie odnośnego obrotu towarowego przez Polskę ” .22
Realizację celów w dziedzinie polityczno-militarnej zamierzano osiągnąć 

poprzez:
a) zapewnienie Polsce takiego wybrzeża morskiego, które strategicznie dawałoby 

możliwie jak najlepsze warunki obrony;
b) zabezpieczenie basenu Morza Bałtyckiego przed panowaniem któregokolwiek z 

mocarstw kontynentalnych i wolności dróg strategicznych Bałtyk - Morze 
Północne oraz Zatoka Gdańska - Szwecja .23
Natomiast postulaty szczegółowe w sprawie wybrzeża i wolności Bałtyku 

obejmowały następujące czynności:

20 ANN, akta MPK, sygn. 55, Projekt tez dla Rady Ministrów w sprawie polskich celów wojny 
w dziedzinie morskiej według uchwały Komitetów Ekonomicznego i Politycznego z 1.08.1944 r., 
s. 14-21.
21 ANN, akta MPK, sygn. 55, Tezy w sprawie polskich celów wojny w dziedzinie morskiej 
uchwalone przez Radę Ministrów 13.10.1944 r., s. 22-29a.
22 Tamże, s. 22.

23Tamże, s. 23.
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1. Przyłączenie do państwa polskiego Prus Wschodnich, Gdańska oraz klina 
Pomorza, należącego do Rzeszy, który oddziela Polskę Zachodnią od 
Bałtyku i zagraża bezpośrednio portom polskim.

2. Objęcie obszaru sięgającego poza Szczecin ścisłą okupacją na możliwie długi 
okres czasu i stworzenie takich faktycznych warunków w tym rejonie, aby 
zapobiegały one również po ustaniu okupacji, możliwości użycia przez Niemcy 
ich portów bałtyckich dla celów wojenno-morskich.

3. Utrzymanie niepodległości państw bałtyckich.
4. Niezależnie od traktatowego rozbrojenia Niemiec, pozbawienie ich warunków 

geograficznych dla odbudowy w przyszłości morskiej siły militarnej, a to przez 
odłączenie od nich części obszaru Szlezwik-Holsztynu z Kanałem Kilońskim 
oraz wysp na Morzu Północnym i Bałtyku.

5. Rosyjskie bazy militarne i morsko-lotnicze nie powinny sięgać tak daleko, aby 
mogły zagrażać polskiemu wybrzeżu i jego portom.

6. Zainteresowanie polityczne i militarne Wielkiej Brytanii na Bałtyku.
7. Powiększenie Polskiej Marynarki Wojennej (przede wszystkim w drodze 

udziału w podziale flot nieprzyjacielskich) z lotnictwem morskim do takich 
granic, aby działając w oparciu o podstawową bazę morską w Gdyni, mogła 
ona zabezpieczyć wolność własnej żeglugi z Zatoki Gdańskiej do Cieśnin 
Duńskich i Szwecji.

8. Współpraca ze Szwecją w zakresie bezpieczeństwa południowego Bałtyku .24
„Tezy w sprawie polskich celów wojny w dziedzinie morskiej” stały się doku

mentem, który wyznaczał kierunek polityki państwowej w sprawach morskich po 
zakończeniu wojny z Niemcami w oparciu o zakładane nabytki terytorialne Polski 
oraz istniejący układ sił sojuszniczych. Nie brał więc pod uwagę innego 
scenariusza niż wyzwolenie polskiego wybrzeża przez desant wojsk anglo- 
amerykańskich oraz całkowicie pomijał rolę Związku Radzieckiego w opanowaniu 
terytorium i organizacji życia państwowego Rzeczypospolitej.

Wysuwane od końca 1944 r. koncepcje rozwiązania spraw morskich nie weszły 
w stadium realizacyjne. Powojenna Polska nie miała bowiem warunków do 
podjęcia realizacji programu ekspansywnej polityki morskiej. Ogromne zni
szczenia w portach i na całym Wybrzeżu, brak wykwalifikowanych kadr morskich, 
straty w taborze pływającym i przemyśle okrętowym oraz powstanie promoskiew- 
skiego PKWN, spowodowały ostateczne przekreślenie ambitnych celów w 
dziedzinie morskiej wytyczanych w koncepcjach rządu emigracyjnego. Nowa 
władza skupiła swoją działalność na likwidacji skutków wojny we wszystkich 
dziedzinach gospodarki morskiej i tworzeniu warunków do realizacji przygotowy
wanego państwowego programu morskiego25.

24 Tamże, s. 23-29.
25 Zob. Z. Misztal, Gospodarka morska w Polsce w latach 1945-1975, Gdańsk 1978; Tenże, 
Odbudowa i rozwój gospodarki morskiej w Polsce w latach 1945-1973, „Zeszyty Naukowe 
WSMW”, Gdynia 1979, nr 43; J.K. Sawicki, Odrodzenie żeglugi morskiej w Polsce 1945-1947, 
Gdańsk 1988; D. Steyer, Półwiecze Polski na morzu, Gdańsk 1970.
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Kmdr. por. mgr Walter PATER

ZE STUDIÓW NAD PERSONELEM 
POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ

W LATACH 1939-1947

O działalności Polskiej Marynarki Wojennej poza granicami kraju w latach II 
wojny światowej istnieje już dość bogata literatura. W tym miejscu nie ma 
konieczności ani potrzeby przywołania powszechnie znanych podstawowych prac 
na ten temat, napisanych przez Jerzego Pertka, Bohdana Wrońskiego, Edmunda 
Kosiarza oraz Rafała Witkowskiego i Zdzisława Waśki czy jeszcze innych.

Okazuje się jednak, że nie wszystko to, co powinno być znane o PMW lat 1939- 
1947, zostało już napisane. Do takich spraw należy m.in. problematyka ilościowa 
i strukturalna składu osobowego MW.

W trakcie pracy nad częścią zarysu dziejów PMW w latach 1918-1980 
opracowanego wspólnie z Czesławem Ciesielski i Jerzym Przybylskim, dotyczącą 
udziału PMW w wojnie od września 1939 r. do zakończenia jej działalności 1947 r., 
zawierającej m.in. fragment o oficerach, podoficerach i marynarzach, powstała 
w Muzeum Marynarki Wojennej myśl kontynuowania studiów nad tym samym 
okresem dziejów polskiej MW, w tym również nad zagadnieniem liczebności 
i struktury jej personelu. Celem tych badań historycznych powinno być możliwe 
wszechstronne ukazanie źródeł rekrutacji oficerów, podoficerów i marynarzy, 
kształtowania się stanu liczbowego MW i jej jednostek morskich oraz lądowych 
przez cały czas działalności oraz różnych aspektów jego struktury.

Opracowanie to jest formą sprawozdania z dotychczasowych badań autora nad 
problematyką personelu MW w latach 1939-1947. Stanowi też kontynuację prac 
opublikowanych wcześniej w „Wojskowym Przeglądzie Historycznym” i „Prze
glądzie Morskim”. Jest próbą ukazania ilu oficerów, chorążych, podoficerów 
i marynarzy pełniło służbę w jednostkach MW w tym okresie. Wykorzystano 
w nim głównie dokumenty osobiście wyszukane w zasobach Archiwum Instytutu 
Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: AIPiMS). W zespole 
akt Marynarki Wojennej znajdują się teczki pism wytworzonych w Referacie 
Organizacyjnym Kierownictwa Marynarki Wojennej, zawierające m.in. miesięczne 
raporty stanu ewidencyjnego Marynarki Wojennej (MRSE), zestawienia ogólne 
stanu ewidencyjnego i wykazy porównawcze stanu ewidencyjnego z etatowym 
(PSESE). Materiały te stały się podstawą opracowania. Zasadnicze trudności 
w realizacji pełnego zakresu badań, oprócz odległości do archiwum i związanych 
z tym wielkich problemów różnej natury polegały na tym, że są to dokumenty 
niepełne, nieuporządkowane i dotyczą w zasadzie chorążych, podoficerów 
i marynarzy. Celem opisania liczby i struktury stanu oficerów, należało więc 
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sięgnąć również do innych źródeł. W ograniczonym zakresie wykorzystano też 
dokument ze zbiorów archiwalnych Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
(AMMW).

Z dokumentu Referatu Organizacyjnego KMW wynika, że w kwietniu 1942 r. 
w Marynarce Wojennej pełniło służbę 186 oficerów, z tego 85 w Kierownictwie 
i jednostkach lądowych (45,7%), natomiast 101 na okrętach (54,3%). 132 oficerów 
należało do korpusu morskiego, 71 tych oficerów (53,8%) było zaokrętowanych. 
Do korpusu morskich oficerów technicznych należało 16, i aż 15 z nich pełniło 
służbę na okrętach. Pozostali byli oficerami służb. Do grupy technicznej należało 
3 oficerów, do grupy administracyjnej 17, z czego 8 było zaokrętowanych (47%), 
lekarzy było 14 i 50% z nich było zaokrętowanych. Po 2 było audytotrów 
i duszpasterzy.1

Według MRSE na 1 września 1942 r. z załącznikiem pt. Stany na dzień 1 .IX. 
1942 r.* 2, tego dnia w MW Służbę pełnił 1 728 chorążych, podoficerów i mary
narzy, w tym 23 chorążych, 489 podoficerów oraz 1 216 marynarzy. Wśród 
podoficerów 25 było w stopniu starszego bosmana, 102 - bosmana, 157 - 
bosmanmata i 205 - mata. W grupie marynarzy - 749 to starsi marynarze, a 467 - 
marynarze.

W jednostkach podlegających komendantowi morskiemu Południe, w tym dniu 
znajdowało się 13 chorążych, 195 podoficerów i 462 marynarzy, a komendantowi 
morskiemu Północ - 10 chorążych, 276 podoficerów i 600 marynarzy. Misja 
Morska w Gibraltarze liczyła 7 podoficerów i 11 marynarzy, a Komenda 
Uzupełnień Floty - 11 podoficerów i 143 marynarzy.

Chorążowie, podoficerowie i marynarze byli specjalistami określonych 
specjalności MW. Ich liczbę w poszczególnych specjalnościach przedstawiono 
w tabeli 1.

15 września tegoż roku liczba oficerów, w porównaniu z ich stanem w kwietniu, 
wzrosła zaledwie o 1 osobę. W MW znajdowało się wówczas 187 oficerów, w tym 
admirał, 43 oficerów sztabowych, 39oficerów starszych i 104 młodszych. Stan 
oficerów MW z podziałem na jednostki i stopnie wojskowe ukazano 1 tabeli 2.

1 stycznia 1943 r. w MW pełniło służbę 2 269 chorążych, podoficerów 
i marynarz, w tym 589 chorążych i podoficerów oraz 1 680 marynarzy.3

Liczbę chorążych i podoficerów oraz marynarzy w określonych specjalnościach 
przedstawiono w tabeli 3.

AIPiMW, Referat organizacyjny, syg. MARA.3, t, Składy osobowe MW, l.dz. 500/Tjn./Org./42.
2 Tamże, MRSE na dzień 1.IX. 1942 r. Kopię dokumentu i załącznika udostępnił autorowi mgr Jerzy 
Romanowicz ze Słupska.
3 Tamże, PSESE, Stany na dzień 1.01.1943 r., sygn. MARA.3, t.2.
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Tabela 1

Liczba specjalistów MW (1.9.1942 r.)

Lp. Specjalności MW Chorążowie 
i podocic.

Marynarze Razem

1 Artylerzyści 84 394 478
2 Dalmierzyści 10 17 27
3 Torpedomierzy 28 52 80
4 Puszkarze 8 4 12
5 Pirotechnicy 1 2 3
6 Pokładowi 16 1 17
7 Sternicy 15 3 18
8 Sygnaliści 20 29 49
9 Radiotelegrafiści 38 73 111
10 Podsłuchowcy 4 49 53
11 Radiowykrywacze 3 37 40
12 Nurkowie 1 - 1
13 Administracyjni 36 40 76
14 Kucharze 12 29 41
15 Stołowi 4 33 37
16 Sanitariusze 8 12 20
17 Cieśle 5 5 10
18 Trębacze 1 1 2
19 Strzelcy 9 7 16
20 Maszyniści 126 244 370
21 Motorzyści 39 55 94
22 Elektrycy 37 69 106
23 Mechanicy lotniczy 4 - 4
24 Rzemieślnicy szewsko-krawieccy - 2 2
25 Bez specjalności 2 59 61

Razem: 512 1216 1728

Źródło: AIPiMW, Referat Organizacyjny, Stan na dzień 1.IX. 1942 r., sygn. MAR.A.V.3. 
Tak w oryginale - z podsumowania 511 chor, i podof. oraz 1217 mar.
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Tabela 2

Oficerowie PMW (15.9.1942 r.)

Jednostki PMW Oficerowie PMW Razem
Admira

łowie Sztabowi Starsi Młodsi

Kierownictwo MW 1 14 6 4 25

Wydz. Wywiad i PI. RW 
Morsk.

- 3 1 2 6

Morski Sąd Wojskowy - 1 - 1 2

Komenda Morska
Południe

- 6 14 50 70

Komenda Morska Północ - 9 13 37 59

SPMW - 1 - 7 8

Komenda Uzupełnień 
Floty

- 3 - - 3

Baza Zaopatrzenia - 1 1 - 2

Biuro Historyczne - 1 2 - 3

Staże w marynarce 
brytyjskiej

- 1 - - 1

Rezerwowa Grupa 
Oficerów

- 1 - 1 2

Dom Wypoczynkowy - 1 1 - 2
Razem na okrętach 
i w Wielkiej Brytanii

1 42 38 102 183

Misja Morska w 
Gibraltarze

- 1 1 2 4

Ogółem: 1 43 39 104 187

Źródło: AIPiMS, Referat Organizacyjny, MRSE na 15 września 1942 r. (odpis), sygn. 
MAR.Y.3, t. 4.
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Tabela 3

Liczba specjalistów MW (1.1.1943 r.)

Lp. Specjalności MW Chorążowie 
i podocic.

Marynarze Razem

1 Artylerzyści 105 542 647

2 Dalmierzyści 11 21 32

3 Torpedomierzy 34 56 90

4 Puszkarze 8 11 19

5 Pirotechnicy 2 1 3

6 Pokładowi 17 1 18

7 Sternicy 15 6 21

8 Sygnaliści 26 51 77

9 Radiotelegrafiści 44 97 141

10 Podsłuchowcy 4 59 63

11 Radiowykrywacze 5 56 61

12 Nurkowie 1 - 1

13 Administracyjni 41 60 101

14 Kucharze 13 46 59

15 Stołowi 2 44 46

16 Sanitariusze 10 14 24

17 Cieśle 4 9 13

18 Trębacze 1 4 5

19 Strzelcy 11 3 14

20 Maszyniści 145 382 527

21 Motorzyści 45 54 99

22 Elektrycy 19 129 148

23 Mechanicy lotniczy 5 1 6

24 Rzemieślnicy szewsko-krawieccy - 3 3

25 Bez specjalności 2 51 53
Razem: 589 1680 2269

Źródło: AIPiMW, Referat Organizacyjny, PSESE, Stan na dzień 1.01.1943 r., sygn. 
MAR.A.V.3. t. 2.Tak w oryginale - po obliczeniu chor, i podof. - 570 a mar. 1701, 
razem 2271.
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Tabela 4

Stan osobowy PMW (15.1.1943 r.)

Wyszczególnienie Oficerów Podofic. 
i marynarzy

Uwagi

Kierownictwo Marynarki Wojennej 18/1 4
Biuro Studiów 3 -
Wydz. Wywiad, i PL Radiowyw.
MW

6 6

Morski Sąd Wojenny -/2 -
Biuro Historyczne 3 1
Rezerwowa Grupa Oficerów 1 -
W dyspozycji szefa KMW 2 -

8/1 3
Komenda Morska Północ

Dowództwo I dywizjonu kontrtor- 
pedow.

1 2

ORP „Dragon” 7 34 W przezbro- 
jeniu

ORP „Piorun” 12 221
ORP „Błyskawica” 10/1 211
ORP „Garland” 10 156
ORP „Burza” 10 162
ORP „Orkan” 12 204

Dowództwo grupy okrętów podwo
dnych

1 1

ORP „Sokół” 5 37
ORP „Dzik” 5 38
ORP „Wilk” - 10 W rezerwie
Oddział zapasowy okrętów pod- 
wodn.

- 7

Stacja Zborna Glasgow 1 18 Obsada 
etatowa
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cd. tabeli 4

Wyszczególnienie Oficerów Podofic. 
i marynarzy

Uwagi

Pluton wydzielony - 21 OPL na stat-

Czekający na okręt - 45

kach PMH

W szkołach i na kursach - 8 Różne specjał-

Dom Wypoczynkowy - 11
ności

W szpitalach i czasowo niezdol- - 87

ni do zaokrętowania 
Areszt i więzienie - 10
Dezercja - 3

Komenda Morska Południe
Dowództwo II dywizjonu kontrtor-

8/5

1

4

2
ped.

ORP„Krakowiak” 8 171
ORP „Ślązak” 8 171

Grupa ścigaczy 
„S 1” 2 10

„S 2” 2 8

„S 3” 2 8

Załoga zapasowa grupy ściga- - 6

czy
Stacja Zborna Plymouth 3/1 50 Obsada

Czekający na okręt - 49

etatowa

W szkołach i na kursach 4 180 Różne

Dom Wypoczynkowy - 7
specjalności

W szpitalach i czasowo niezdo- - 96

Ini do zaokrętowania

Areszt i więzienie - 4
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cd. tabeli 4

Źródło: AIPiMS, Referat Organizacyjny, sygn. MAR.V.3, t. 4, Odpis O d B Marynarki 
Wojennej z dnia 15.1.1943 r., Zał. Do Ldz. 172/Org./Tjn.

Wyszczególnienie Oficerów Podofic. 
i marynarzy

Uwagi

Obóz Szkolny MW 5/4 42 Obsada

I kompania rekrucka - 10
etatowa

II kompania rekrucka - -
III kompania rekrucka - -

Misja morska w Gibraltarze 3 15

Instytucje
Komenda Uzupełnień Floty 5 11
Baza Zaopatrzenia 2 11 Ze Składnicy

Szkoła Podchorążych MW 9 10
Intendenckiej

Centrum Wyszkolenia Specjał. 2 17 tylko kadra
Floty
Dom Wypoczynkowy 2 8

instr.

tylko obsada

Polska Misja Morska w Kanadzie - 1
etat.

Razem 180/15 2196

Uwaga.
W liczniku podano oficerów MW, a w mianowniku oficerów wojska 
przydzielonych do MW. Tak podano w oryginale - z obliczeń - 181/15 of. 
oraz 2191 podof. i mar.



Tabela 5

Liczba specjalistów MW (1.6.1943 r.)

Lp. Specjalności MW Chorążowie 
i podocic.

Marynarze Razem

1 Artylerzyści 102 656 758

2 Dalmierzyści 11 21 32

3 Torpedomierzy 34 70 104

4 Puszkarze 8 16 24

5 Rusznikarze 1 1 2

6 Pirotechnicy 2 1 3

7 Pokładowi 17 7 24

8 Sternicy 13 9 22

9 Sygnaliści 26 42 68

10 Radiotelegrafiści 44 96 140

11 Podsłuchowcy 4 69 73

12 Radio wykrywacze 4 71 75

13 Nurkowie 1 - 1

14 Administracyjni 47 83 130

15 Kucharze 13 63 76

16 Stołowi 2 65 67

17 Sanitariusze 10 18 28

18 Cieśle 4 9 13

19 Trębacze 1 5 6

20 Strzelcy 11 19 30

21 Maszyniści 141 419 560

22 Motorzyści 45 52 97

23 Elektrycy 39 107 146

24 Mechanicy lotniczy 4 - 4

25 Rzemieślnicy szewsko-krawieccy - 6 6

26 Bez specjalności 1 52 53
Razem: 585 1956 2541

Źródło: AIPiMW, Referat Organizacyjny, PSESE, Stan na dzień 1 czerwca 1943 r., sygn. 
MAR.A.V.3. t. 2.Tak w oryginale - po podsumowaniu chor, i podof. - bez zmian a mar. 
1657, razem 2542.



Następne ustalenia pozwalają na ukazanie nie tylko składu osobowego MW na 
15 stycznia 1943 r., ale również stanu obsady personalnej jednostek morskich, 
lądowych i instytucji MW. Przedstawiono to w tabeli 4. W tym czasie 
wykazywano 195 oficerów, z tego 15 przydzielonych do MW oraz 2 169 
chorążych, podoficerów i marynarzy.4

Przez następne pół roku liczba chorążych, podoficerów i marynarzy wzrosła do 
2 541 osób. Wśród nich było 585 chorążych i podoficerów oraz 1 956 marynarzy.5 
Liczbę specjalistów MW w dniu 1 czerwca 1943 r. przedstawiono w tabeli 5.

Według jednego z dokumentów możliwe jest ustalenie nieco bliższych danych 
o grupie chorążych pełniących w latach 1942-1946 służbę w MW. Wg znanych 
dokumentów, w tym okresie liczba osób w tym stopniu zmieniała się od 19 
(kwiecień 1942 r.) do 35 (1.1.1946 r.). 2 października 1943 r. na różnych 
stanowiskach na okrętach i w jednostkach lądowych MW znajdowało się 22 
chorążych, m.in. 2 na stanowiskach dowódców kompanii, 1 - referenta w KMW, 
a 6 było II oficerami mechanikami na okrętach. 7 z nich miało specjalność 
maszynisty, 6 - administracyjnego, 4 - pokładowego, 22 - motorzysty oraz po 1 - 
torpedominera, sanitariusza i Strzelca.6

W obszernej informacji7 wykonanej w KMW na 1 lipca 1943 r. podano, że stan 
liczebny personelu MW wynosił 2 655 osób. W porównaniu z 813 osobami, które 
weszły w skład PMW w Wielkiej Brytanii po tragicznym wrześniu 1939 r., był to 
wzrost ponad 3-krotny.

Personel MW w Wielkiej Brytanii powstał z: ok. 800 osób, które przybyły 
z Polski na okrętach, 1 148 osób przybyło z ZSRR a 422 uzupełniło MW w 1940 r. 
we Francji, z krajów Ameryki Północnej i Ameryki Południowej przybyło 50 osób, 
a z poboru w Wielkiej Brytanii - 100 osób. Ponadto kilkadziesiąt osób przybyło 
innymi drogami, niektórzy indywidualnie. W 1943 r. MW otrzymała pierw
szeństwo wybrania 300 osób na uzupełnienie swego stanu osobowego z osób 
wcielanych do Polskich Sił Zbrojnych. Do 1 lipca 1943 r. z tego źródła rekrutacji 
w skład MW weszło też kilkadziesiąt osób.

Według poszerzonej wersji tego dokumentu,8 1 lipca 1943 r. w MW pełniło 
służbę 202 oficerów marynarki i 12 oficerów Wojska przydzielonych do MW, 
łącznie 214 oficerów, z tego 30 oficerów rezerwy i 5 oficerów czasu wojny. 
Spośród 202 oficerów marynarki (w tym 29 oficerów rezerwy i 2 oficerów czasu 
wojny) - 126 Należało do korpusu oficerów morskich, 19 do korpusu morskich 
oficerów technicznych, 2 do nieuzupełnianego korpusu rzeczno-brzegowego, 

4 Tamże, Odpis O d B Marynarki Wojennej z dnia 15.1.1943 r., zał. do l.dz. 172/Org./tjn., sygn. 
MAR.V.3, t. 4.
5 Tamże, PSESE, Stany na dzień 1 czerwca 1943., sygn. MAR.V.3, t. 2.
6 Tamże. Spis chorążych marynarki na 2.10.1943 r., sygn. MAR.V.3, t. 4
7 AlPiMS, Biuro Prac Politycznych, Ekonomicznych i Prawnych, Wiadomości o Polskiej Marynarce 
Wojennej, zał. 1 pisma szefa KMW do ministra prac kongresowych, l.dz. 6259/P1.43 z 27 
października 1943 r., sygn. A.21.2, t. 16, s. 6.
8 AMMW, Komunikat Marynarki Wojennej nr 1/43. Atan i działalność Polskiej Marynarki 
Wojennej w okresie od początku wojny do dnia 1 lipca 1943 r., maszynopis powielany, sygn. 3/07, s. 
7-9. Komunikat stanowi szerszą wersję cytowanego wcześniej materiału (przypis 7). Jest to zał. 1 do 
pisma 1. dz. 1344/Pl./Tjn./43 z 20 października 1943 r. zastępcy szefa KMW do komendanta Wyższej 
Szkoły Wojennej.
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a pozostali do korpusu oficerów służb. Wśród oficerów służb było 21 oficerów 
służby technicznej, 14 lekarzy, 8 komisarzy i 12 oficerów administracyjnych.

Struktura grupy oficerów marynarki wg stopni wojskowych przedstawiała się 
następująco: podporuczników marynarki było 58, poruczników marynarki - 47, 
kapitanów marynarki - 45, komandorów podporuczników - 23, komandorów 
poruczników - 20, komandorów - 8 i wiceadmirał.

Spośród 12 oficerów Wojska przydzielonych do MW (w tym 1 oficer rezerwy), 
było: 5 oficerów piechoty, 2 oficerów-lekarzy (w tym 1 oficer rezerwy), 
2 audytorów i 3 kapelanów.

Resztę personelu MW - 2 446 osób - stanowili podoficerowie i marynarze. 18% 
z nich to podoficerowie i starsi marynarze zawodowi, 22% - podoficerowie 
i marynarze nadterminowi, 51, 7% - podoficerowie i marynarze służby zasadniczej, 
a 7,9% - podoficerowie i marynarze rezerwy.

Dodać należy, że w tym czasie w MW wykazywano 19 osób niezdolnych do 
służby i 17 osób leczonych w sanatoriach przeciwgruźliczych. Ponadto 8% 
personelu stanowili ludzie czasowo niezdolni do służby na skutek krótkotrwałych 
chorób albo wyczerpania organizmu.

Należy też zwrócić uwagę na fakt, że 36 osób ze składu MW zostało 
skierowanych poza nią na: studia lekarskie (1), studia inżynierskie (7), kursy 
szczebla licealnego (25) i do pracy w brytyjskim przemyśle wojennym (3 osoby).

Ponadto część stanu obsług uzbrojenia przeciwlotniczego zamontowanego na 
polskich statkach handlowych, tworzył personel MW. Do 1.7.1943 r. w tym celu 
do marynarki handlowej zwolniono 28 rezerwistów. Wcześniej 56 osób 
skierowano do szkoły marynarki handlowej. Większość z nich ukończyła szkołę 
i objęła stanowiska oficerskie w marynarce handlowej

Od utworzenia PMW w Wielkiej Brytanii, do 1.7.1943 r. straty personelu MW 
wyniosły 329 osób, co stanowiło 12,5% stanu. Zabitych zostało 12 oficerów, 
5 podchorążych oraz 170 podoficerów i marynarzy. Ciężko rannych zostało: 11 
oficerów oraz 131 podoficerów i marynarzy.

Według danych9 na 1 stycznia 1944 r., służbę w MW pełniło wówczas 2 581 
chorążych, podoficerów i marynarzy, w tym 20 chorążych, 32 starszych bosma
nów, 124 bosmanów, 161 bosmanmatów i 285 matów (łącznie 602 podoficerów) 
oraz 1 959 marynarzy (489 starszych marynarzy i 1 470 marynarzy). Na terenie 
Wielkiej Brytanii znajdowało się 2 572 chorążych, podoficerów i marynarzy, 
a 9 podoficerów (1 bosman, 1 bosmanmat i 2 matów) i marynarzy (5 starszych 
marynarzy) w Misji Morskiej w Gibraltarze. W oddziale Wywiadowczym 
i Placówce Radiowywiadu Morskiego znajdowało się 15 podoficerów i marynarzy, 
w jednostkach Komendy Morskiej Południe - 1 494 chorążych, podoficerów 
i marynarzy, w jednostkach Komendy Morskiej Północ - 563, na krążowniku 
„Dragon” - 444, 43 podchorążych uczyło się w Szkole Podchorążych MW, 
a Komenda Uzupełnień Floty wykazywała 13 osób, w tym 4 dezerterów.

W niespełna pół roku później zarejestrowano10 tę samą liczbę personelu - 2 581 
chorążych, podoficerów i marynarzy, w tym 2 568 na terenie Wielkiej Brytanii, 

9 AIPiMS, Referat Organizacyjny, MRSE na 1.1.1944 r., sygn. MAR.V,3,1. 2.
10 Tamże, MRSE na dzień 1.6.1944 r., sygn. MAR.Y.3, t. 2.
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a 13 pełniło wówczas służbę w przeniesionej z Gibraltaru do Bari - polskiej Misji 
Morskiej, wśród nich 6 podoficerów (bosman, bosmanmat i 4 matów) i 7 ma
rynarzy (5 starszych marynarzy i 2 marynarzy). Łącznie w MW znajdowało się 
wówczas 17 chorążych, 603 podoficerów (32 starszych bosmanów, 161 bosman
matów i 286 matów) i 1 961 marynarzy (1 062 starszych marynarzy i 899 
marynarzy). Spośród nich 17 pełniło służbę w Oddziale Wywiadowczym 
i Placówce Radiowywiadu Morskiego, 1 086 w jednostkach Komendy Morskiej 
Południe, 1 404 w jednostkach Morskiej Północ, 49 w Szkole Podchorążych 
Rezerwy MW i 13 w KUF ( w tym 2 dezerterów).

Szerszą charakterystykę personelu MW znajdujemy w sprawozdaniu" 
wykonanym przez KMW dla MON. Powtarza ono pewne elementy zawarte 
w cytowanych wcześniej dokumentach,11 12 opisujących osoby ze składu osobowego 
MW. Stwierdza się w nim, że personel MW od utworzenia w Wielkiej Brytanii - 
kiedy liczył 813 osób do 1 listopada 1944 r. wzrósł do 3 545 osób, czyli prawie 4,5 
raza. Tego dnia służbę w MW pełniło 242 oficerów oraz 3 290 podchorążych, 
podoficerów i marynarzy, w tym 753 podoficerów, 2 443 marynarzy, 83 
podchorążych rezerwy 4 podoficerów i 7 marynarzy Pomocniczej Morskiej Służby 
Kobiet (PMSK). Stosunek ogólnej liczby oficerów do liczby podoficerów 
i marynarzy wynosił 1:14. W tym czasie w MW pracowało też 21 urzędników 
i 4 niższych funkcjonariuszy cywilnych. Wśród 753 podoficerów było 484 pod
oficerów zawodowych, 228 - nadterminowych, 7 - służby zasadniczej i 34 - 
rezerwy. Spośród 2 443 marynarzy było 9 starszych marynarzy zawodowych i 320 
starszych marynarzy nadterminowych, 1 944 starszych marynarzy służby 
zasadniczej oraz 170 starszych marynarzy i marynarzy rezerwy.

Na 242 oficerów było 230 oficerów marynarki, 3 oficerów PMSK oraz 9 ofi
cerów przydzielonych z Wojska, w tym 3 kapelanów czasu wojny wyznania 
rzymsko-katolickiego, 2 kapitanów z korpusu oficerów audytorów oraz po 2 po
ruczników i podporuczników-lekarzy.

Od stycznia do 1 listopada 1944 r. z MW zwolniono 98 podoficerów 
i marynarzy. 88 z nich było całkowicie niezdolnych do służby wojskowej, a 10 - 
niezdolnych do służby na morzu, skierowano celem dalszego pełnienia służby do 
wojsk lądowych lub lotniczych . W tym okresie wcielono do MW 710 osób, z tego 
14 ewakuowanych, 673 z Francji, 18 skierowanych z wojsk lądowych albo 
lotnictwa oraz 2 ochotników z Ameryki Północnej.

Według stanu na 1.1.19944 r. 37 osób urlopowano na studia akademickie, 
w tym 17 na studia techniczne, 7 na lekarskie. 3 na weterynaryjne, 5 - prawne, 3 - 
ekonomiczno-handlowe i po 1 osobie na studia chemiczne, leśne i humanistyczne. 
Ponadto 23 starszych marynarzy i marynarzy skierowano do nauki w liceach 
ogólnokształcących i handlowych, 2 uczęszczały na 5-miesięczny kurs radiotech
ników zorganizowany przez polskie Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego. Do marynarki handlowej skierowano 77 podoficerów 

11 Tamże, Kierownictwo Marynarki Wojennej, Sprawozdanie w odniesieniu do Marynarki 
(do budżetu 1945 r.), l.dz. 70/Pl./Tjn./45 ze stycznia 1945 r., sygn. MAR.V.l,»f. 9, s. 4-7, 13.
12 Por. przyp. 7 i 8. / / ,
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i marynarzy, do pracy w brytyjskim przemyśle wojennym - 3, a do Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych - 2.

Straty poniesione przez MW poza granicami Polski od września 1939 r. do 
1 listopada 1944 r. wyniosły 437 osób. Poległo 40, w tym 23 oficerów, 
8 podchorążych, 141 podoficerów i 229 marynarzy. Zmarło 35, w tym 6 oficerów, 
13 podoficerów i 16 marynarzy, a 1 oficer zaginął. Straty osobowe poza Polską 
w poszczególnych latach, obejmujące poległych, zmarłych i zaginionych, 
wynosiły: 1939 r. - 1, w 1940 r. - 128, w 1941 r. - 14, w 1942 r. - 59, w 1943 r. - 
191 iw 1944 r. -44.

Pozostałe informacje o personelu MW są mniej szczegółowe. 1 stycznia 
1945 r. 13 w MW znajdowało się 3 351 chorążych, podoficerów i marynarzy, w tym 
20 chorążych, 731 podoficerów (48 starszych bosmanów, 148 bosmanów, 183 
bosmanmatów i 352 matów) i 2 600 marynarzy (869 starszych marynarzy i 1 731 
marynarzy). Z tego w jednostkach Komendy Morskiej Południe służyło 2 696 
osób, w jednostkach Komendy Morskiej Północ - 551 osób, w Szkole 
Podchorążych Rezerwy MW - 84, 17 osób w Oddziale Wywiadowczym i Placówce 
Radiowywiadu Morskiego, a na ewidencji KUF znajdowało się 3 dezerterów.

Według Zestawienia stanu w jednostkach MW14 w dniu 1 maja 1945 r. 
w MW znajdowało się 586 podoficerów i 1 622 marynarzy, łącznie - 2 208 osób. 
W jednostkach morskich (na krążowniku „Conrad”, niszczycielach, okrętach 
podwodnych i ścigaczach) służbę pełniło 397 podoficerów i 1 159 marynarzy, 
łącznie - 1556 osób. Załogę zapasową dla okrętów tworzyło 97 marynarzy. 
Natomiast w jednostkach lądowych MW (w KMW, obu komendach morskich, 
jednostkach szkolnych i o charakterze zaopatrzeniowo-usługowym) znajdowało 
się 189 podoficerów i 336 marynarzy, łącznie - 555 osób. Problematykę tę 
przedstawiono w tabeli 6.

Warto w tym miejscu zacytować dokument15 ilustrujący stan podoficerów 
i marynarzy brytyjskich, którzy 1 maja 1945 r. pełnili służbę w jednostkach 
i na okrętach PMW. Na 8 okrętach (krążowniku „Conrad” i niszczycielach) 
oraz w jednostkach szkoleniowych (CWSF i obozie ORP „Bałtyk”), łącznie 
pełniło służbę 72 podoficerów i marynarzy brytyjskich. Ich liczbę 
przedstawiono w tabeli 7.

Miesiąc później, 1 1945 r. w MW znajdowało się łącznie 3 372 chorążych, 
podoficerów i marynarzy. Wśród nich było 26 chorążych, 65 starszych 
bosmanów, 161 bosmanów, 151 bosmanmatów i 353 matów (razem 730 
podoficerów) i 2 616 marynarzy (1 275 starszych marynarzy i 1 341 
marynarzy). W jednostkach Komendy Morskiej Południe było 2 287 osób, 
w jednostkach Komendy Morskiej Północ 997 osób, w Szkole Podchorążych 
Rezerwy MW - 42, na ewidencji KUF - 29, a 17 w Oddziale Wywiadowczym 
i Placówce Radiowywiadu Morskiego.16

13 Tamże, Referat Organizacyjny, MRSE nadzień 1.1.1945 r., sygn. MAR.V.3, t. 2.
14 Tamże, Zestawienie stanu w jednostkach MW, sygn. MAR.V.3, t. 2.
15 Tamże, Imienny wykaz obsad angielskich na OORP oraz w jednostkach lądowych na 1.5.1945 r., 
sygn. MAR.V.3, t.2.
16 Tamże, MRSE nadzień 1.06.1945 r., sygn. MAR.V.3, t. 2
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Do 1 stycznia 1946 r.17 stan chorążych, podoficerów i marynarzy wzrósł do 
3 586 osób, w tym było 35 chorążych, 68 starszych bosmanów, 167 bos
manów, 222 bosmanmatów i 451 matów (łącznie 908 podoficerów) oraz 2 643 
marynarzy, w tym 1 185 starszych marynarzy i 1 458 marynarzy. W jed
nostkach podlegających Komendzie Morskiej Południe znajdowało się 2 323 
chorążych, podoficerów i marynarzy, w jednostkach Komendy Morskiej 
Północ - 1 180, w Szkole Podchorążych rezerwy MW - 39 i na ewidencji KUF 
- 40, a ponadto w Wydziale Wywiadowczym i Placówce Radiowywiadu 
Morskiego - 4 podoficerów.

W niespełna pół roku później, 1 czerwca 1946 r.,18 stan chorążych, 
podoficerów i marynarzy zmniejszył się 3 068 osób. W jednostkach MW 
pełniło wówczas służbę 34 chorążych, 958 podoficerów (w tym 88 starszych 
bosmanów, 174 bosmanów, 273 bosmanmatów i 423 matów) i 2 076 (z tego 
1 490 starszych marynarzy i 586 marynarzy). W jednostkach Komendy Mors
kiej Południe służbę pełniło 2 039 chorążych, podoficerów i marynarzy, 
w jednostkach Komendy Morskiej Północ - 959, w Szkole Podchorążych 
Rezerwy MW - 28 i 42 było na ewidencji w KUF.

17 Tamże, MRSE nadzień 1.01.1946 r., sygn. MAR.V.3, t. 2.
18 Tamże, MRSE nadzień 1.VI. 1946 r., sygn. MAR.V.3 t. 2.
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Tabela 6

Liczba podoficerów i marynarzy w jednostkach PMW
(1.5.1945 r.)

Lp. Jednostki Polskiej Marynarki 
Wojennej

Stan faktyczny Razem
Podoficerów Marynarzy

Jednostki morskie
1 ORP „Conrad” 100 321 421
2 ORP „Błyskawica” 39 165 204
3 ORP „Burza” 10 24 34
4 ORP „Garland” 45 114 159
5 ORP „Krakowiak” 45 123 168
6 ORP „Ślązak” 38 130 168
7 ORP „Piorun” 53 163 216
8 Baza okrętów podwodnych 22 34 56
9 Dowództwo grupy okrętów 

podwodnych
4 - 4

10 ORP „Dzik” 12 25 37
11 ORP „Sokół” 11 23 34
12 ORP „Wilk” 3 7 10
13 Grupa ścigaczy 15 30 45

Razem: 397 1 159 1 556

Jednostki lądowe
1 Kierownictwo Marynarki 

Wojennej
18 37 55

2 Komenda Morska Południe 2 4 6
3 Komenda Morska Północ 2 7 9
4 Komenda Uzupełnień Floty 7 10 17
5 ORP „Bałtyk” 45 136 181
6 Centrum Wyszkolenia Specja

listów Floty
67 100 167

7 Stacja Zborna Bowling 27
8 Baza Zaopatrzenia, Składnica 

Intendencka filia składnicy
10 9 9

9 Dom Wypoczynkowy 5 29 34
10 Biuro Historyczne 1 1 2
11 Wydział Wywiadowczy i Pla

cówka Radiowywiadu Mors
kiego

11 6 17
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cd. tabeli 6

Lp. Jednostki Polskiej Marynarki 
Wojennej

Stan faktyczny Razem
Podoficerów Marynarzy

12 Morski Sąd Wojenny 2 1 3
13 Szkoła Podchorążych MW 2 6 8
14 Sekcja Polska przy Royal Navy 

Hospital w Plymouth
1 10 11

Razem: 189 366 555
Obsady zapasowe jednostek 
morskich

1 Okręty nawodne - 94 94
2 Okręty podwodne - 3 3

Razem: - 97 97
Razem: 586 1 622 2 208

Źródło: AIPiMS, Referat Organizacyjny, Zestawienie stanu w jednostkach MW, sygn. 
MAR.V.3, t. 2 Tak w oryginale, po obliczeniu - w jednostkach lądowych 190 
podof, mar. bez zmian - łącznie 556, w sumie - w jednostkach PMW - 587 podof., 
mar bez zmian - razem 2209.

Tabela 7

Stan brytyjskich podoficerów i marynarzy 
na okrętach i w jednostkach lądowych PMW (12.5.1945 r.)

Źródło: AIPiMS, Referat Organizacyjny, Imienny wykaz angielskich na OORP oraz 
wjednostkach lądowych na 1.05.1945., sygn. MAR.Y.3, t. 2.

Lp. Jednostki morskie i lądowe PMW Liczba podoficerów 
i marynarzy brytyjskich

1 ORP „Conrad” 14
2 ORP „Piorun” 8
3 ORP „Błyskawica” 6
4 ORP „Garland” 8
5 ORP „Krakowiak” 9
6 ORP „Ślązak” 10
7 ORP „Dzik” 2
8 ORP „Sokół” 2
9 Centrum Wyszkolenia Specj. Floty 6
10 ORP „Bałtyk” 7

Razem: 72
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Najszczersze dane na temat oficerów PMW zawiera uzyskana z Londynu 
w 1993 r. przez Stowarzyszenie Marynarki Wojennej „Lista starszeństwa oficerów 
Polskiej Marynarki Wojennej 1946”.19 Zgodnie z zawartymi w niej informacjami, 
służbę w MW pełniło wówczas 404 oficerów marynarki (wraz z 7 znajdującymi się 
w Szwecji). Ponadto w skład personelu MW w tym czasie wchodziło jeszcze 
7 oficerów wojska, przydzielonych do MW i 4 kapelanów oraz 15 oficerów - 
kobiet z PMSK. Łączna liczba oficerów pełniących służbę w MW w 1946 r. 
wynosiła 430 osób. Charakterystykę ogólną oficerów pełniących służbę w MW 
w 1946 r. przedstawiono w tabeli 8.

W dwóch następnych tabelach zebrano dotychczasowe wyniki badań i w formie 
syntetycznej ukazano w formie syntetycznej ukazano wskaźniki wielkości stanu 
osobowego MW. W przypadku tabeli 10 - zestawiono także liczbę chorążych, 
podoficerów i marynarzy wg stopni wojskowych.

W dwóch następnych tabelach zebrano dotychczasowe wyniki badań i w formie 
syntetycznej ukazano wskaźniki wielkości stanu osobowego MW. W przypadku 
tabeli 10 - zestawiono także liczbę chorążych, podoficerów i marynarzy wg stopni 
wojskowych.

19 Lista starszeństwa oficerów Polskiej Marynarki Wojennej 1946, maszynopis powielony, Londyn 
1946.
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Tabela 8

Oficerowie Polskiej Marynarki Wojennej (1946 r.)

Stopnie 
wojskowe

Korpus oficerów Oficerowie 
W 

Szwecji
Razemmorskich morskich 

technicz.
Służb - grupa oficerów rzeczno- 

brzegowych
technicz. lekarzy komisarzy administ.

wiceadmirał 1 - - - - - - - 1
kontradmirał 2 - - - - - - - 2
komandor 15 - 2 - - 1 - - 18
komador 
porucznik

19 2 4 - 1 4 3 - 33

komandor 
podporucznik

28 2 14 3 - 8 5 2 62

kapitam 
marynarki

43 4 13 12 3 12 5 2 94

porucznik 
marynarki

55 15 - 10 4 16 - 3 103

podporucznik 
marynarki

44 10 - 1 16 20 - - 91

Razem: 207 33 33 26 24 61 13 7 10

Źródło: Obliczenia własne na podstawie „Listy starszeństwa oficerów Polskiej Mary narki Wojennej 1946, maszynopis powielany, Londyn 
1946), otrzymanej w 1993 r. od kpt. mar. Konstantego Okołów-Zubkowskiego, prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej w Londynie. Do 404 oficerów PMW należy jeszcze dodać 7 oficerów Wojska, przydzielonych do MW - 1 mjr (oficer audytor), 
3 kpt. - (of. piech., of. artyl. i of. audyt.). 2 por. - (of. kawał, i of.audyt.), 1 ppor. - (of. piech.) oraz 4 kapelanów, a ponadto 15 oficerów - 
kobiet z PMSK w stopniach: 1 -1 oficer, 7 - II oficerów oraz 7 - III oficerów. Po podsumowaniu łączna liczba oficerów PMW wynosiła 
430 osób.



Tabela 9

Stan oficerów w PMW (1942-1946)

Data Liczba oficerów
Kwiecień 1942 r. 186

15.09.1942 r. 187

15.01.1943 r. 195

1.07.1943 r. 214

1.11.1944 r. 242

1946 r. 430

Źródło: AIPiMS, Referat Organizacyjny KMW, sygn. MAR.V.3, t. 3, Składy osobowe 
MW, l.dz. 500/Tjn./Org../42;
Tamże, t. 4, MRSE na dzień 15 września 1942 r. (odpis);
Tamże, odpis O d B Marynarki Wojennej z dnia 15.1.1943 r., zał. do 
I.dz.l72/Org./Tjn.;
Tamże, KMW, Sprawozdanie w odniesieniu do Marynarki Wojennej (do 
budżetu 1945 r.), l.dz. 70/Pl./Tjn./45 ze stycznia 1945 r., sygn. MAR.V.l, t. 9; 
AMMW, Komunikat Marynarki Wojennej nr 1/43. Stan i działalność Polskiej 
Marynarki Wojennej w okresie od początku wojny do dnia 1 lipca 1943 r., sygn. 
3/07. Lista starszeństwa oficerów Polskiej Marynarki Wojennej, Londyn 1946.



Tabela 10

Liczba chorążych, podoficerów i marynarzy PMW (1942-1946)

Źródło: AIPiMS, Referat Organizacyjny, MRSE, sygn. MAR.Y.3, t. 2 i t. 4.

Stopnie 
wojskowe

Liczba wg miesięcznych raportów stanu ewidencyjnego MW na dzień:
1.4.42 15.9.42 1.12.12 1.6.43 1.12.43 1.1.44 1.6.44 1.12.44 1.1.45 1.5.45 1.6.45 1.1.46. 1.6.46

Chorążych 19 23 22 22 21 20 17 20 20 20 26 35 34
St. bosmanów 25 25 25 25 32 32 32 49 48 48 65 68 88
Bosmanów 73 102 103 100 122 124 124 147 148 150 161 167 174
Matów 240 200 278 270 192 285 286 346 352 353 353 451 423

Razem: 507 506 584 575 530 622 620 738 751 755 756 943 992
St. marynarzy 545 717 638 635 582 489 1062 871 869 866 1275 1185 1490
Marynarzy 545 435 960 1248 1451 1470 899 1741 1731 1742 1341 1458 1586
Razem 
marynarzy:

1090 1152 1598 1883 2033 1959 1961 2612 2600 2608 2616 2643 2076

Łącznie mary
narzy i podofi
cerów

1597 1658 2182 2458 2563 2581 2581 3350 3351 3363 3372 3586 3068



Niezależnie od trudności wspomnianych na wstępie, których pokonanie 
umożliwiła - życzliwa dla Muzeum MW - działalność pani Felicji Marii 
Pitułkowskiej, a do których należy jeszcze dodać brak odpowiedniej ilości czasu 
na badania już podczas pobytu w Londynie, wydaję się, że na podstawie źródeł 
o najwyższym stopniu wiarygodności, w niemałym zakresie udało się przedstawić 
problematykę personelu PMW w latach 1942-1946. Jak się zdaje, zasadnicze 
osiągnięcie stanowi ukazanie, dotąd prawie nieznanej struktury grupy chorążych, 
podoficerów i ma-rynarzy. Jednocześnie w ten sposób jakby ograniczono zakres 
i wyznaczono kierunki dalszych badań nad tym zagadnieniem. Na zakończenie 
trzeba uczynić uwagę, że choć niektóre wykorzystane dokumenty są datowane 
jednakowo, to przedstawiają dane liczbowe nieco różniące się od siebie. Wynika to 
zapewne z faktu, że były opracowane w różnym czasie i przez różne osoby. Na 
razie nie można było przeprowadzić ich weryfikacj i ze względu na brak większego 
materiału porównawczego.



Kmdr Witold ZAJĄCZKOWSKI

FLOTYLLA PIŃSKA W 1939 r.’

Wspomnienia dowódcy Flotylli Rzecznej MW kmdr. Witolda Zajączkowskiego 
1939 r. /popularnie zwanej od miejsca stacjonowania Flotyllą Pińską/ są kolejnym, 
cennym źródłem historycznym, ukazującym działalność bojową Polskiej 
Marynarki Wojennej /PMW/ na terenie kraju.

Relacja w formie kopii kserograficznej została w połowie 1995 r. przekazana 
przez córkę Komandora Helenę Krzyżanowską z Sopotu do zbiorów Muzeum 
Marynarki Wojennej. Przekaz obejmował również czapkę wyjściową, 
naramienniki, dokumenty osobiste, zdjęcia oraz tom wspomnień pod tytułem „Lata 
młodości i wojna światowa na Bałtyku”.1 2

Prezentowany materiał został napisany prawdopodobnie w 1940 r„ zaraz po 
przyjeździe do Wielkiej Brytanii na potrzeby Kierownictwa Marynarki Wojennej 
/KMW/. Z czasem przekazany do Biura Historycznego MW, dziś wg słów córki 
znajduje się w Archiwum instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego 
w Londynie. Prawdopodobnie w części II zespołu akt PMW, a dokładniej 
w podzespole zatytułowanym Flotylla Rzeczna MW, licząca łącznie 19 teczek.

Opracowanie kmdr. W. Zajączkowskiego w postaci maszynopisu liczy 23 
strony interesującego tekstu i 8 szkiców ukazujących ważniejsze etapy działań 
bojowych Flotylli aż do bitwy pod Kockiem na początku października 1939 r. 
Niestety brak jest strony tytułowej i pierwszych dwóch szkiców tj. nr 1 „Teren 
operacyjny Flotylli i mosty” oraz nr 2 „Rozmieszczenie Flotylli na granicy”. 
Niektóre noszą ślady poprawek. Do relacji dołączono odręcznie sporządzony, 
4 stronicowy wykaz nazwisk 140 osób spoza Flotylli, które ewakuowały się wraz 
z nią. W wykazie autor starał się podać ich dalsze, wojenne losy. Powyższe 
zestawienie pominięto.

W tekście poczyniono jedynie niezbędne poprawki w pisowni, interpunkcji 
i składni nie zacierając oryginalnego charakteru relacji. W przypisach podano 
dodatkowe wyjaśnienia oraz rozwinięto imiona najczęściej występujących osób.

Witold Zajączkowski urodził się 17 marca 1892 r. w Symferopolu na Pół
wyspie Krymskim w rodzinie inżyniera architekta pochodzącego z Wileń- 
szczyzny.3 Posiadał młodsze rodzeństwo: Romana i Annę, a z drugiego mał

1 Tytuł pochodzi od Redakcji. Wstęp i opracowanie kmdr por. dr Zbigniew Wojciechowski.
2 W. Zajączkowski, Lata młodości i wojna światowa na Bałtyku, Toronto 1970 r., nakładem autora, 
20 egz. s. 187, zdjęcia MMW, sygn., 4330/95. Por. także Z. Wojciechowski, Pamiętnik kmdr. 
Witolda Zajączkowskiego, „Przegląd Morski” 1996, nr 9, s. 62-76.
3 Szerzej o W. Zajączkowskim pisali m.in. J." Curtis, Śp. Witold Zajączkowski, „Nasze Sygnały”, 
Londyn 1978,nr 139; C. Ciesielski, Twórcy Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1951, Gdańsk 1995 
oraz I. Bieniecki, Komandor Witlod Zajączkowski /1992-1977/ - dowódca Flotylli Pińskiej, „Biuletyn 
Historyczny” Muzeum MW, Gdynia 1995, nr 14 i „Przegląd Morski”, 1990, nr 4.
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żeństwa ojca: Helenę i Wiesława. Ojciec na skutek prześladowań musiał wyemi
grować na Krym. Witold wychowany w duchu patriotycznym, za namową oficera 
marynarki Edwarda Wieszczyckiego wstąpił po odbyciu kursu przygotowawczego 
do Morskiego Korpusu w Petersburgu. Z nauką nigdy nie miał kłopotów. Znał 
biegle trzy języki obce: francuski, niemiecki i rosyjski. Korpus ukończył w 1913 r. 
z dość wysoką lokatą, co dawało mu prawo wyboru akwenu służby. Wybrał Morze 
Bałtyckie. Pierwszy przydział otrzymał na kontrtorpedowiec „Moskwitanin” 
(oficer wachtowy) Później służył na innych jednostkach, m.in. na krążowniku 
„Rosija” i kontrtorpedowcu „Zabijaka”. Po awansie w 1915 r. został samodzielnym 
dowódcą patrolowca straży granicznej „Berkut”, który pływał u wybrzeży 
Finlandii.
W styczniu 1918 r. ze względu na zrewolucjonizowaną sytuację we flocie opuścił 
szeregi marynarki. Wraz z rodziną przeniósł się do Tallina (Rewia), gdzie zajął się 
nielegalnym handlem. Pod koniec roku wstąpił do tworzącej się floty walczącej 
przeciw bolszewikom. Pływał na kontrtorpedowcu „Lennuk”. Po zawarciu pokoju 
wrócił wraz z rodziną do kraju. Wstąpił do rodzącej się PMW. Najpierw został 
dowódcą kompanii w Kadrze Marynarki Wojennej (zweryfikowany do stopnia 
kapitana), a potem dowódcą torpedowca „Mazur”, przyznanego wraz z kilkoma 
innymi okrętami Polsce przez Radę Ambasadorów. Jesienią 1922 r. został 
dyrektorem nauk w organizującej się w Toruniu Oficerskiej Szkole MW., gdzie dał 
się poznać jako świetny wykładowca i autor pierwszego podręcznika pt. „Wiedza 
morska”.

Jednak największe zasługi położył w dziele tworzenia Flotylli Rzecznej MW 
w Pińsku. Od 1927 r. przez 13 lat był jej dowódcą (awans na komandora w 1935 r.). 
Pomimo wielu piętrzących się trudności uczynił z Flotylli zwartą i wartościową 
jednostkę bojową. Powszechnie uważany za jednego z najzdolniejszych oficerów 
naszej marynarki, o dużych możliwościach intelektualnych, silnym charakterze, 
wprowadzający nowe koncepcje taktyczne i techniczne zyskał sobie przydomek 
„Księcia Polesia”. Niestety nie został właściwie doceniony przez szefa KMW 
wiceadm. J. Swirskiego, zarówno przed, jak i w trakcie II wojny światowej. 
Publiczną tajemnicą było to, że dochodziło między nimi do licznych zatargów. 
Swirski starał się odsuwać go od wszystkich spraw związanych bezpośrednio 
z dowodzeniem flotą morską.

Podczas wojny tragiczny splot okoliczności spowodował, iż Flotylla nie została 
użyta w działaniach bojowych zgodnie z jej przeznaczeniem. Po samozatopieniu 
brała tylko udział w ramach Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. bryg. 
Franciszka Kleeberga w ostatniej bitwie wojny obronnej pod Kockiem w dniach 
2-5 października 1939 r.

Z chwilą zakończenia walk kmdr. W. Zajączkowskiemu udało się przez 
Warszawę, Białystok, Wilno, Rygę i Sztokholm przedostać do Paryża, gdzie 
zameldował się 31 grudnia. Była to jedna z nielicznych udanych ucieczek 
dokonana w bardzo krótkim czasie. Niebawem przybył do Plymouth (Wielka 
Brytania) i objął funkcję komendanta Szkoły Podchorążych MW, zlokalizowanej 
na ORP „Gdynia” (eks-„Kościuszko”) oraz dowódcy okrętu.
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W czerwcu 1941 r. przeznaczono go do pełnienia służby za granicą. Został 
szefem Misji Morskiej w Kanadzie. Miała ona werbować ochotników do PMW. 
Misja z wielu, głównie obiektywnych względów nie odniosła sukcesu. 
Zwerbowano tylko 150 osób.4

Po powrocie kmdr Zajączkowski został szefem nowo powołanego Biura Stu
diów w KMW, a w styczniu 1944 r. komendantem Komendy Morskiej „Południe” 
w Plymouth i jednocześnie dowódcą II Dywizjonu Niszczycieli. Podporządkowano 
mu również jednostki lądowe: Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty i Stację 
Zborną, a pośrednio Szkołę Podchorążych MW, Komendę Uzupełnień i Bazę 
Zaopatrzeniową . Było to jego ostatnie stanowisko w służbie czynnej o typowo 
sztabowym charakterze.

W 1947 r. po zakończeniu działalności PMW w Wielkiej Brytanii wyjechał do 
Kanady. Osiedlił się w Toronto, gdzie brał czynny udział w działalności 
społecznej, w Toronto i tam został pochowany. Żonaty z Anną Kolts (estońskiej 
narodowości). Z tego związku miał dwie córki: Janinę i Helenę.

Kmdr W. Zajączkowski posiadał liczne odznaczenia krajowe i zagraniczne 
w tym: Komandorię Polonia Restituta, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal za 
wojnę 1918-1921 oraz Komandorię francuskiej Legii Honorowej.

Flotylla Pińska w 1939 r.

Marzec 1939 r. Niemieckie żądania przedstawione w marcu 1939 r. zastały 
Flotyllę w stanie zimowego remontu i przebudowy 
niektórych jednostek z terminem wykończenia na maj-lipiec 
1939 r.

Flotylla była skoncentrowana w porcie w Pińsku i zaledwie 
statek sztabowy O.R.P. „Adm. Sierpinek” oraz kilka 
motorówek były w kampanii. Reszta miała zredukowane 
załogi do minimum ze względu na zwolnienie jesienią 
poprzedniego roku starszego rocznika i odbywającego się 
szkolenia młodszego rocznika i Szkoły Podoficerskiej.

Pierwsza Zupełnie niespodzianie dla D-twa dnia ? marca zaczęli
mobilizacja napływać rezerwiści powołani w kolorze czerwonym.

Zainterpelowana Komenda Garnizonu jak również D-two 
Korpusu IX oraz Kier. Mar. Woj. nie mogły dać żadnych 
wyjaśnień. Okazało się, że system mobilizacyjny był źle 
zorganizowany. Podczas gdy w rozdzielniku D-twa Korpusu 
na wypadek wojny „N”, Flotylla nie wchodziła w wykaz 
formacyj mobilizowanych w kolorze czerwonym, gminy nie 
miały podziału na formacje i rozesłały czerwone karty 
powołania „en błock”. Po kilku dniach, Kier. Mar. Woj. 
wyjaśniło nieporozumienie i zarządziło demobilizację 
powołanych w kolorze czerwonym.

4 Sprawozdanie z działalności w SPMW i Kanadzie zamieszczono w „Polska Marynarka Wojenna 
1939-1947”. Wybór dokumentów, tom 1, oprać. Z. Wojciechowski, Gdynia 1999.
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Stworzenie 
oddziału 
Wydzielonego 
„Wisła”

Chcąc aby Flotylla wzięła udział w ewentualnej wojnie na 
zachodzie, D-ca Flotylli wystąpił z wnioskiem do Kier. Mar. 
Woj. o przerzucenie części Flotylli, która mogła być uru
chomiona, na Wisłę. Szef Kier. Mar. Woj. zgodził się z wnio
skiem natomiast Szef Sztabu Głównego odrzucił go. Dopiero 
na osobiste przedstawienie sprawy przez D-cę Flotylli, Szef 
Sztabu Głównego uznał, że Flotylla może przynieść pewną 
korzyść na dolnej Wiśle i zgodził się na przerzucenie do 
Modlina sześciu kutrów uzbrojonych pod warunkiem, że 
wszystko co pójdzie na Wisłę, będzie mogło być odesłane 
z powrotem transportem kolejowym, Oddział ten wymagał 
krypy-bazy mieszkalnej dla załóg oraz ruchomych zbiorni
ków paliwa. Część kutrów więc została wysłana koleją, 
krypy zaś poszły na holu reszty kutrów. Nieoficjalnie, do 
tego zespołu i jako jego główna siła bojowa został dołączony 
Ciężki Kuter „Nieuchwytny” przezbrojony tuż przed 
wysłaniem w jedno jedyne działko Boforsa PI.5, które 
Flotylla posiadała.

Oddział został nazwany Oddziałem wydzielony „Wisła”. 
Podporządkowany pod względem ogólnym Szefowi Kier. 
Mar. Woj., pod względem wyszkoleniowym i administra
cyjnym D-cy Flotylli, pod względem taktycznym - D-cy 
zgrupowania wojska w rejonie działania. D-cą O.W. „Wisła” 
został wyznaczony komandor-ppor. Kanafoyski, D-cą Grupy 
Kutrów - por. mar. Olgierd Koreywo, jego zastępcą -ppor. 
mar. Janusz Marcinkowski. Skład O.W. „Wisła” wynosił: 
C.K. „Nieuchwytny”, Kutry bojowe NNr, 4, 5, 30, kuter 
łączności Nr. 6, dwa kutry meldunkowe NNr. 14 i 15, krypa - 
baza mieszkalna Nr 5, jedna mała krypa paliwowa, jeden 
zarekwirowany statek Zarządu Dróg Wodnych w Modlinie, 
jako statek sztabowy, oraz oddział portowy z 20 marynarzy 
różnych specjalności dla pełnienia służby portowej i łącz
ności w obrębie miejsca postoju O.W.6

Oddział ten przybył w różnych terminach do Modlina i po 
naprawie uszkodzeń doznanych w drodze, w połowie 
kwietnia był gotów do działań. Początkowo bazował się on 
na Modlin, później na Kapuściska Małe pod Bydgoszczą. 
W ciągu tego czasu O.W. był dwukrotnie inspekcjonowany 
przez D-cę Flotylli. Ostatni raz około 20 sierpnia w Kapuś
ciskach Małych. O.W. wchodził wówczas w skład zgrupo-

Pl. - skrót przeciwlotnicze.
6 J.W. Dyskant w książkach: Oddział Wydzielony „Wisła”, Warszawa 1982 oraz Wojenne flotylle 
wiślane 1918-1939, Warszawa 1997 podaje, że w składzie zespołu były kutry meldunkowe nr 12 i 13.
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Lato 1939 r.

Wysłanie 
artylerzystów 
do Gdyni

Brak 
oficerów

wania 15 D.P. Z założenia do ćwiczeń, które miały się odbyć, 
wynikało, że Sztab Dywizji mylnie interpretuje sposób uży
cia jednostek rzecznych, nie wyzyskując czynnika szybkości 
i ruchliwości, a więc wynikających z stąd zadań bojowych 
w postaci akcji rozpoznawczej, napadów na skrzydła nieprzy
jaciela posuwającego się wzdłuż rzeki, na jego przeprawy jak 
również utrzymywanie łączności taktycznej między oddzia
łami własnymi po obydwu brzegach rzeki, na jego przepra
wy jak również utrzymywanie łączności taktycznej między 
oddziałami własnymi po obydwu brzegach rzeki. Przewidy
wane użycie O.W. nosiło raczej charakter użycia broni 
maszynowej ze stałych miejsc w obronie. Porozumienie D-cy 
Flotylli ze Sztabem Dywizji okazało się jednak niemożliwe 
z powodu nieobecności D-cy i Sztabu Dywizji w Bydgoszczy 
oraz trudności skomunikowania się z nimi w terenie. Po 
powrocie, D-ca Flotylli złożył Szefowi K.M.W. sprawo
zdanie prosząc o wyznaczenie któregoś ze starszych oficerów 
Flotylli na oficera łącznikowego do Sztabu Dywizji, co 
jednak do skutku nie doszło.

Dalsze działania O.W. oraz jego udział w wojnie, z wyją
tkiem wiadomości pochodzącej od kmdr. Tadeusza Morgen
sterna o zestrzeleniu jednego niemieckiego bombowca przez 
C.K. „Nieuchwytny” nie są znane.

Flotylla w międzyczasie odbywała normalne ćwiczenia 
zgodnie z rozpracowanym planem osłony i zatwierdzonym 
programem wyszkolenia. Przebudowa i remont statków 
zostały ukończone w przewidzianym czasie.

W końcu marca 1939 r. Kier. Mar.Woj. zarządziło wysłanie 
trzech oficerów, sześciu podoficerów i 86 marynarzy 
specjalności artyleryjskiej do Gdyni dla obsadzenia baterii 
105 m/m dział. Na d-cę Baterii został wyznaczony kpt. mar. 
Małkiewicz, na oficerów młodszych: por. art. Budzyński 
i por. art. Kloc. Wysłanie tej ekipy de facto ogałacało całą 
Flotyllę z obsad wież art., tak iż została czynna tylko jedna 
wieża na jednym monitorze. Na miejsce wysłanych, zostali 
powołani rezerwiści. Biorąc jednak pod uwagę bardzo 
skomplikowane zadania ogniowe i metody strzelania, Flotylla 
utraciła w dużym stopniu zdolność bojową.

Jedną z głównych bolączek Flotylli była zawsze mała ilość 
oficerów. Normalnie od 1/4 dol/3 stanowisk dowódców była 
stale obsadzona przez podoficerów. Stanowiska zastępców 
wakowały zawsze. Z wysłaniem zaś jednego d-cy monitora 
i dwóch oficerów art., stan ten pogorszył się jeszcze. Na 6 
monitorach i 3 kanonierkach zostało tylko 2 oficerów 
artylerii.
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Oficerowie 
rezerwy

Wysłanie 
mundurów 
i broni mob.

Obrona pl.

Oficerowie rezerwy rekrutowali się z 3 grup: oficerów 
marynarki korpusu morskiego i rzeczno-brzegowego ze stanu 
spoczynku i rezerwy, 4 podchorążych artylerii i kilku 
oficerów piechoty. Kontyngent rezerwistów nie był stały 
i wciąż ulegał zmianom personalnym. Powoływania na 
ćwiczenia w wielu wypadkach były bezcelowe, albowiem 
stałe zachodzące zmiany w obsadzie mob. nie pozwalały na 
przeszkolenie rezerwy mobilizacyjnej, przygotowanej do 
swych zadań i obznajomionej z taktyką, bronią i terenem.

Gdy więc nastąpiła mobilizacja powszechna, okręty i inne 
jednostki okazały się przeładowane oficerami po większej 
części zupełnie bezwartościowymi, stanowiącymi raczej 
balast niż korzyść.

W miesiącu kwietniu zostało zarządzone wysłanie do 
Gdyni większej części zapasu mundurów mob., wszystkich 
dział, prawie całej broni maszynowej i dużej części broni 
ręcznej. Zarządzenie to wydawało się zupełnie słuszne ze 
względu na konieczność wzmocnienia obrony Gdyni i Helu 
i możności chociaż częściowego powołania rezerwistów 
zamieszkałych w Gdyni w ilości około 5000, których wyjazd 
na miejsce przydziału mob. W wypadku wojny wydawał się 
niemożliwy, lub przynajmniej problematyczny.

W późniejszym jednak rozwoju wypadków, wysłanie broni 
i mundurów mob. z Flotylli spowodowało, że własnych 
rezerwistów nie było w co ani ubrać, ani uzbroić i że 
stworzone podczas wojny bataliony Flotylli przypominały 
swym wyglądem raczej tłum jeńców różnych i uchodźców, 
niż oddziały regularne.

W niedocenianiu rozwoju lotnictwa i mylnym przewidy
waniu skutków wojny lotniczej, Marynarka Wojenna nie była 
odosobniona. Specjalnie zaś zaniedbana pod tym względem 
była Flotylla, a liczne przedstawienia ważności tej sprawy nie 
odnosiły pożądanego skutku. I tak np. zmiana poglądów D-cy 
Flotylli na konieczność zarzucenia budowy dużych monito
rów i przejścia na małe jednostki, spotkały się z zarzutem 
niekonsekwencji, aczkolwiek śledzenie za rozwojem lotnic
twa npla i dostosowanie własnego programu rozbudowy 
Flotylli do rozwoju lotnictwa wydawało się logicznym i wła
śnie konsekwentnym. Projekt decentralizacji mobilizacji 
wobec groźby zbombardowania portu i węzłów kolejowych 
został w prawdzie przyjęty, jednak ciężka machina biuro
kracji administracyjnej w rzeczywistości stanęła temu na 
przeszkodzie. Odbywały się liczne komisje, wykonane zos
tały nawet plany, lecz czy to brak kredytów, czy to brak vire- 
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ment na inne potrzebniejsze cele, czy też brak inicjatywy 
i niechęć wewnętrzna u zainteresowanych kierowników i re
ferentów spowodowała, że sprawa ta nie została zrealizowana 
i trzeba stwierdzić, że gdyby w tych warunkach w jakich się 
wojna odbyła, zagrożenie przyszło od Wschodu - mobilizacja 
udać by się nie mogła.

O ile chodzi o broń pl., Flotylla posiadała: 1 działko 
Boforsa na „Nieuchwytnym”, 2 działka 40 m/m „Hotschkisa” 
dla obrony portu, 10 luf 13 m/m NKM, z czego 4 w porcie, 
2 na oddziale wydzielonym, a 4 na okrętach. Poza tym pewna 
ilość zwykłych KM na okrętach i w porcie przystosowanych 
do strzelania pl. Najpoważniejszą bronią były owe 2 działka 
Hotschkisa, niestety bez amunicji rozpryskowej, przyczym 
1 z tych działek tylko miało podstawę, drugie - leżało w ma
gazynie. Dziś wydaje się to nieprawdopodobnym; faktem 
jednak jest, że kwestia wykonania podstawy i zakupu amu
nicji rozpryskowej wałkowania była blisko 2 lata, pomimo że 
jedna podstawa kosztowała zaledwie 300 zł., a kredyty rocz
ne na remont i budowę instalacji portowych wynosiły w kry
tycznym roku 156.000 zł. Zmiana w planie remontów uznana 
była jednak za niemożliwą i budowa drugiej podstawy 
została wstawiona do budżetu na rok następny. W ten sposób 
wojna zastała jedno z tych działek w magazynie, a amunicji 
rozpryskowej działka nie doczekały się wcale. Cała więc 
obrona portu, poza mało efektywnymi CKm'ami polegała 
wyłącznie na 4 lufach NKM'ów.

Zadania operacyjne Flotylli w planie osłony polegały na 
zamknięciu rzeki i wspieraniu ogniem bezpośrednim piecho
ty. Forsowanie przez Inspektorat Armii, gros wysiłków wysz
koleniowych szło w tym ostatnim kierunku. Dopóki lot
nictwo nie zaznaczyło swego 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 lotnictwo 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 wło
żone w maskowanie, nie dawało to wyników pozytywnych, 
a całość organizacji maskowania stawała się ciężką machiną.

Wobec nieużyteczności Kanału Królewskiego, wyszkolenie 
bojowe Flotylli było skierowane wyłącznie na Wschód i nig
dy żadne zagadnienia operacyjne na innych rzekach nie były 
brane pod uwagę.
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Rozbudowa
Flotylli

Zagrożenie ze 
strony lotnic
twa

Flotylla 1919 r. odegrała dość pokaźną rolę na Prypeci 
i Dnieprze. Wydawało się więc słuszne, że może odegrać 
taką samą rolę w przyszłej wojnie. Była tylko jedna różnica: 
w wojnie 1919 r. Flotylla, aczkolwiek współdziałała z wojs
kiem, to jednak nigdy nie wspierała piechoty bezpośrednio. 
Wszystkie jej operacje polegające na walce, czy to z flotyllą 
npla, czy to z wojskiem lądowym były prowadzone nieza
leżnie i dopiero skutki tych walk wywierały wpływ pośredni 
na całość operacji. Flotylla była natomiast predystynowana 
głównie do akcji bezpośredniego wspierania, co stawiało zu
pełnie odmienne wymagania zarówno w kwestiach organiza
cji, tak i technicznej budowy statków rzecznych. Było to więc 
jednym z powodów konieczności przezbrajania i dostosowy
wania okrętów. Drugim ważnym czynnikiem był wiek 
statków, z których flotylla składała się. Zarówno maszyny jak 
i kadłuby były zupełnie zużyte. Trzecim i najważniejszym - 
narastające coraz to nowe zagadnienia związane z rozwojem 
lotnictwa oraz koniecznością zabezpieczenia się przeciwko 
minom.

W wyniku tych zagadnień powstała koncepcja ogólnej 
przebudowy Flotylli. Zainicjowana przez Inspektorat Armii, 
wyłoniła się ona w liczne konferencje i poszukiwania 
kredytów. Czynnik najważniejszy - posiadanie własnego 
lotnictwa myśliwskiego i obserwacyjnego, aczkolwiek figu
rujący w planie, nie został nigdy zrealizowany, a szczupły 
własny pluton wodnopłatowców ze starych maszyn, 
stopniowo się wykruszył, tak iż w ostatnich dwóch latach, 
jakkolwiek brzmi to paradoksalne, Flotylla nie miała ani 
jednego samolotu.7

Trudności budżetowe powodowały coraz to dalsze 
odsuwanie zamierzeń, tak iż po 8 latach wałkowania sprawy 
rozbudowy Flotylli, zostały wybudowane zaledwie 3 małe 
kanonierki, 1 ciężki kuter i kilka lekkich kutrów bojowych 
z różnym przeznaczeniem.

Podjęta dwa lata przed wybuchem wojny akcja w kierunku 
zmodernizowania przynajmniej istniejących monitorów, dała 
w wyniku częściową przbudowę dwóch i zamianę mechaniz
mów na dalszych dwóch. Zasadniczą i największą bolączką 
zostawała po dawnemu bezbronność przed lotnictwem.

W świetle dzisiejszych doświadczeń można śmiało twier
dzić, że dla unieruchomienia statków rzecznych typu, który- 
śmy dawniej posiadali, zbytecznym było trafienie wprost.

■7
Por. A. Olejko, Rzeczna Eskadra Lotnicza Flotylli Pińskiej, Pruszków 1994.
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8 O działalności bojowe Flotylli szeroko pisali: J. Pertek, Marynarze generała Kleeberga, Warszawa 
1986 i J.W. Dyskant, Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej 1919-1939, Warszawa 1994.

Lekka konstrukcja dna i szkieletu okrętowego, a więc 
szczególna wrażliwość łożysk spowodowała by unierucho
mienie lub zatonięcie statku w wypadku trafienia bomby 
w wodę w promieniu nawet 100 m, czyli praktycznie biorąc, 
zniszczenie tego typu było by kwestią niedługiego czasu. 
Jedynym więc racjonalnym typem dzisiejszych jednostek 
rzecznych może być uważany mały, szybkobieżny okręcik 
patrolowy wyposażony obficie w automatyczną broń pl.

Stworzenie stałej bazy remontowej wymagało by bardzo 
silnej obrony pl. i dużej powierzchni, co razem biorąc, nie 
równoważyło by pulsów, które lekkie jednostki rozpoznaw
cze mogą dać na rzece. Inaczej wyglądała by kwestia 
możliwości wyzyskania Flotylli Rzecznej w wypadku 
posiadania przewagi, a nawet równowagi w powietrzu.

OPL 
zarządzone

Dnia 28 sierpnia otrzymany został rozkaz ogólnego OPL. 
Przewidując ewentualność mobilizacji powszechnej, skiero
wanej wyłącznie przeciwko Niemcom, dla ułatwienia mo
bilizacji, Flotylla przeszła z rejonu postoju przy Mostach 
Wolańskich /65 km od Pińska/ w rejon Osobowicze /23 km od 
Pińska/, zajmując stanowiska rozproszone na rzece i maskując 
się.

W porcie wojennym w Pińsku wykonano przewidziane 
prace i przystąpiono do kopania licznych rowów - schronów.

Mobilizacja
Powszechna

Dnia 31 sierpnia została zarządzona mobilizacja pow
szechna.8 Odbyła się ona zgodnie z planem. Dwa czynniki 
jednak spowodowały zamieszanie:
1/ przybyło znacznie więcej rezerwistów, aniżeli 
przewidywano,
2/ nie było mundurów, broni i ekwipunku, co stworzyło duże 
trudności.
Trzecim czynnikiem, przewidywanym zresztą, który okazał 
się hamującym w dużo większym stopniu niż to było brane 
pod uwagę, był rozpaczliwy stan rekwirowanych statków 
handlowych. Spowodowało to opóźnienie puszczenia w ruch 
pierwszych transportowców wzdłuż rzeki, oraz konieczność 
ściągania ustawicznie psujących się statków do portu. Gdyby 
wojna była z Sowietami, stan ten spowodował by znacznie 
gorsze skutki.

Brak rozkazu 
dla Flotylli

Żadnych rozkazów co do użycia Flotylli, D-ca nie 
otrzymał. Nie przewidując możności użycia Flotylli w kie
runku zachodnim, aby zatrudnić załogi, D-ca Flotylli prze-
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Niski poziom 
wody.

Ewakuacja 
S.P.M.W.

Ewakuacja
Kier.Mar.Woj.

Brak dalszych 
rozkazów.

szedł z Flotyllą do granicy sowieckiej i nakazał zajęcie sta
nowisk zgodnie z planem osłonowym: równocześnie - skru
pulatne maskowanie okrętów.

Począwszy od roku 1937 poziom wody na Prypeci stawał się 
coraz niższy, a nawigacja coraz trudniejsza; o ile w 1935 r. 
uważane było, że jednostki o zanurzeniu 0,75 m są w stanie 
przy każdej porze roku swobodnie pływać po Prypeci, o tyle 
1939 r. nawet małe kanonierki o zanurzeniu 0,45 m nie były 
w stanie przejść wielu mielizn bez długotrwałego i żmudnego 
przeciągania się.

Pomimo, że dla monitorów typu „Toruń” zostały 
skonstruowane specjalne pływaki wynurzające je o 0,18 m, 
monitory te w sierpniu i wrześniu 1939 r. były prawie 
unieruchomione, a przesuwanie ich nosiło charakter żmud
nego przepychania po kilka lub kilkanaście godzin z mielizny 
na mieliznę. Statki dywizjonowe i pomocnicze jak „Gen. 
Szeptycki”, „Hetm. Chodkiewicz”, „Gen. Sikorski” i „Gen. 
Sosnowski” były zupełnie unieruchomione. Pierwszy z nich 
nie mógł wyjść z Pińska, dalsze trzy stały w rejonie Mostów 
Wolańskich mając zaledwie 4 km przestrzeni, po której 
mogły poruszać się.

Z tychże względów monitory nie mogły załadować więcej 
niż po kilkadziesiąt pocisków i tylko nieznaczną ilość paliwa.

Przechodzenie do granicy i zajmowanie stanowisk /z prą
dem/ trwało 3 dni. Wciąż była nadzieja, że ze względu na 
zbliżającą się jesień woda lada chwila podniesie się. 
W rzeczywistości woda opadała wciąż dalej.

Dnia 2 września D-ca Flotylli otrzymał polecenie 
zainstalowania ewakuowanej z Bydgoszczy S.P.M.W. 
w Pińsku lub okolicy. W tym celu została zarekwirowana 
szkoła we wsi Horodyszcze, 15 km. od Pińska. Dnia 7 wrze
śnia S.P.M.W. została tam rozlokowana, zorganizowano 
transport i komunikację z Pińskiem.

Dnia 8 września D-ca Flotylli otrzymał polecenie 
zainstalowania w Pińsku ewakuowanego Kier.Mar,Woj. 
W tym celu zostało zarekwirowanie gimnazjum prywatne na 
ulicy Ogińskiego. Dnia września przybył Szef K.M.W., 
a dnia września pociąg ewakuacyjny.9

W dalszym ciągu żadne rozkazy co do użycia Flotylli nie 
nadchodziły; rozmieszczenie Flotylli na granicy sowieckiej 
zostało zaaprobowane przez Szefa K.M.W.

9 W tekście brak dat dziennych. Szef KMW przybył do Pińska samochodem w dniu 6 września. 
Pierwszy pociąg ewakuacyjny SP MW przybył wieczorem 7 września, a drugi pociąg KMW 
nazajutrz.
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transportowy 
dla wojska.

Na terenie operacyjnym Flotylli były trzy ważne mosty: 
1/ Mosty Wolańskie na Prypeci na 65 km. od Pińska, 
2/ Mosty kolejowy i obok drogowy na rzece Jasiołda, przy 
stacji Horodyszcze,
3/ Żelazny most drogowy przez Pinę w samym mieście 
Pińsku.

Obrona tych mostów /z wyjątkiem mostu w Pińsku/ nie 
wchodziła w zadanie Flotylli. Ochronę ich pełniły nieliczne 
oddziały policji. Obrony pl. nie miały żadnej.

Dnia 8 września Niemcy zaczęli bomabardować mosty 
Wolańskie z dużej wysokości i nieskutecznie. Zarazem nieus
tanne transporty wojskowe przechodziły tym mostem z pół
nocy na południe. Wówczas D-ca Flotylli zarządził obronę 
tych mostów we własnym zakresie.

Most w Pińsku wchodził w plan obrony pl. portu.
Dla obrony mostu w Horodyszczu zostały wysłane dwa 

kutry i jedna drużyna C.K.M.
Dla obrony zaś mostów Wolańskich /jednotorowy most 

wyłącznie kolejowy/ - II Dywizjon pod dowództwe kmdr, 
ppor. Stefana Kamińskiego z gros broni pl. Flotylli. Kmdr, 
ppor. Kamińskiemu zostały podporządkowane również 
wszystkie unieruchomione z powodu niskiego stanu wody 
statki uzbrojone i pomocnicze w rejonie Mostów Wolań
skich. W ten sposób dla obrony pl. tego mostu użyto razem: 
4 lufy NKM oraz 12 CKM, rozmieszczonych częściowo na 
statkach, częściowo w terenie.

Pomimo kilkakrotnych bombardowań most ten trafiony nie 
został.

Należy nadmienić, że z powodu niskiego stanu wody, 
monitor „Warszawa” /D-ca - por.mar. Jan May/ nie był 
w stanie osiągnąć rejonu Mostów Wolańskich i został do 
końca wojny na mieliźnie w odległości 6 km na wschód od 
tego mostu.

Dnia 14 września D-ca Brygady K.O.P. w Łuńcu prosił 
telefonicznie D-cę Flotylli o odsunięcie Flotylli od granicy 
Sowieckiej, motywując to ewentualnym zatargiem granicz
nym, którego chciał uniknąć, wobec patrolowania w pobliżu 
granicy naszych kutrów i patroli desantowych.

Stosując się do życzenia D-cy Brygady K.O.P., D-ca 
Flotylli nakazał odsunięcie najbardziej wysuniętego Dywi
zjonu o 5 km na zachód.

Przewidziany w planie Mob. tabor transportowy dla woj.- 
ska w składzie dwóch małych statków rekwirowanych i oko
ło dwudziestu kryp rekwirowanych, został umieszczony 
w rejonie przewozu Łachewskiego.
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rządkowanie 
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Przewidując bombardowanie Pińska, zarządzone zostało prze
wiezienie możliwie większej ilości paliwa płynnego oraz węgla, 
całej amunicji, dużej ilości żywności oraz innych potrzebnych 
materiałów w rejon Nyrczy /ujście Horynia do Prypeci/, gdzie 
był własny posterunek obserwacyjny na lądzie, była własna 
lodownia dla mięsa oraz dobre warunki dla maskowania 
statków. Baza wysunięta miała w swym składzie jeden statek 
rekwirowany, holownik „Neptun” oraz kilka kryp z amunicją, 
paliwem i mieszkalnych.

Dnia 12 września wysłany został do D-cy O.K. IX kmdr. por. 
Henryk Eibel po rozkazy. Przywiózł on rozkaz podporządko
wujący Flotyllę D-cy O.K. IX generałowi Franciszkowi 
Klebergowi, jako D-cy Grupy Operacyjnej „Polesie”. D-ca 
Grupy otrzymał od Naczelnego Wodza zadanie /dosłownie/ - 
„osłaniać odwrót własnych wojsk za Dniestr”. Rozkaz ten 
budził różne wątpliwości.

W skład Gr. Op. „Polesie” wchodziły dywizje rezerwowe 
pułk. Eplera i pułk. Brzozy, brygada kawalerii generała Kmicic- 
Skrzyńskiego, kilka mniejszych oddziałów rezerwowych, prze
ważnie o składzie batalionowym, K.O.P. w rejonie Polesia 
i Flotylla.

Poza brygadą kawalerii, która była dobrze wyekipowana 
i pod każdym względem prezentowała się dobrze, reszta oddzia
łów były bądź to zdekompletowane, bądź to ze starszych roczni
ków, o stanach i wyekipowaniu odbiegających znacznie o stanu 
brygady kawalerii.

Zadanie, które otrzymała Flotylla, polegało na objęciu odcinka 
obrony od Kuziliczyna na Kanale Królewskim do granicy 
Sowieckiej, o ogólnej długości około 200 km, organizując 
obronę na przejściach przez Kanał Królewski i Prypeć, frontem 
na Północ. Miejsce postoju D-cy Grupy - maj. Albrechtów 
k/Pińska.

Odcinek obrony Grupy obejmowała przestrzeń od Kobrynia 
do granicy. Lewe skrzydło Grupy zachylało się mocno ku 
Południowi Oddziały K.O.P'u na północ od Prypeci miały 
skoncentrować na dwóch kierunkach: Łuniniec - Sarny oraz 
Łachwa - Dawigródek, przekroczyć Prypeć i zająć pozycje na 
południowym brzegu rzeki, przyczym cała Flotylla miała 
przejść pod rozkazy płka Różyckiego, D-cy zgrupowania 
K.O.P. Po telefonicznym skomunikowaniu się z płk. Różyckim, 
D-ca Flotylli uzgodnił niemożność dowodzenia przez płk. 
Różyckiego całością odcinka obrony, wobec czego zostało 
ustalone, że płk. Różyckiemu podlegać będą jedynie oddziały 
Flotylli w rejonie K.O.P., resztę zaś odcinka i bataliony Flotylli 
na zachód od Pińska, zostaną w bezpośredniej podległości D-cy
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Odwód D-cy 
Grupy 
Operacyjnej.

Wcielenie 
kompanii 
Modlińskiej

Wcielenie 
podchorążych 
i oficerów 
S.P.M.W

O.de B.
Flotylli.

Flotylli. Po tej rozmowie wszelka łączność z płk. Różyckim 
ustała, ale oddziały Flotylli podporządkowane jemu, rozkaz 
otrzymały.

W dalszym uzupełnieniu swego rozkazu D-ca Grupy 
zarządził przejście obydwu batalionów, które Flotylla zmo
bilizowała, do jego obwodu pod dowództwem kmdr. ppor. 
Alojzego PAWŁOWSKIEGO. D-ca Flotylli miał ponadto 
zorganizować służbę garnizonową i bezpieczeństwa w Piń
sku.

W międzyczasie przybyła z Modlina jedna kompania 
marynarzy rezerwistów w roboczym ubraniu i bez ekwipunku 
pod dowództwem por. rez. NIEZABITOWSKIEGO. Kom - 
pania ta została wcielona do II batalionu Flotylli. Zarówno 
nastrój moralny tych ludzi jak i ich wygląd, dawały dużo do 
życzenia.

Wobec zbliżania się działań wojennych oraz niemożliwości 
kontynuowania nauk, Szef K.M.W. zarządził rozwiązania 
S.P.M.W. Trzech oficerów, dwóch podoficerów i podcho
rążowie zostali wcieleni do batalionów Flotylli, a Kmdt 
S.P.M.W. kmdr Tadeusz MORGENSTERN został wyzna
czony Komendantem Garnizonu Pińsk.

Ze względu na trudności uruchomienia niektórych 
zarekwirowanych statków, znaczenie większego napływu 
rezerwistów niż plan mob. przewidywał oraz wcielenia 
kompanii Modlińskiej i S.P.M.W., O. De B. Flotylli ulegało 
zmianom i wreszcie około 15/IX przedstawiało się jak 
poniżej:
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1. Statek Sztabowy. O.R.P. „Adm. SIERPINEK” por. mar.
2 motorówki MARCINKOWSKI

JANUSZ
2. Oddział Gazowo- Statek „Mątwa” i 7 trawlerów kpt. mar. 

minowy MAŁUSZYŃSKI
NARCYZ

3. Baza Wysunięta 1 statek zarekwirowany kpt. mar. rez.
Hol. „Neptun” HORDLICZKA JAN
Statek szpitalny O.R.P.
„Gen. SOSNKOWSKI”
3 kutry holownicze 
Kilka kryp.

4. Oddział 2 statki zarekwirowane.
transportowy. Około 20 kryp zarekwirowanych.

O.de
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5. Oddział 4 statki zarekwirowane Por. mar. rez.
Zaopatrzenia GRANICZNY JÓZEF
Codziennego

6. I Dyon kpt.mar.
O.R.P. „Gen. SIKORSKI” SIERSKUCZEWSKI

MIECZYSŁAW 
ppor.mar.rez FIDOSZ

O.R.P. „Wilno” kpt.mar. JODKOWSKI
EDMUND 
kpt. art.

O.R.P. „Kraków” WOJCIECHOWSKI
JERZY

Oddział Kanonierek /3/ kpt.mar. JASIK
WŁADYSŁAW 
por.mar. rez. De Latour 
JERZY

7. II Dyon O.R.P. „Hetm. Chodkiewicz” kmdr.ppor. KAMIŃSKI
O.R.P. „WARSZAWA” STEFAN
O.R.P. „HORODYSZCZE” por.mar.rez. KULESZA

EDWARD 
por.mar.MAY JAN 
kpt.mar. MARZECKI 
ANDRZEJ

II Grupa K.U. Bosmanmat HÓHN
/2 kutry bojowe i 2 kutry LEOPOLD 
obsługi/

8. III Dyon O.R.P. „GEN. SZEPTYCKI” kpt.mar. BOŃCZAK 
BRONISŁAW 
kpt.mar.st.sp. KUZIO 
RUDOLF

O.R.P. „TORUŃ” kpt.mar. PORYDZAY
BOLESŁAW

O.R.P. „PIŃSK” Kpt. mar. KIERKUS JAN

III Grupa K.U.
/3 kutry bojowe i 1 kuter 
obsługi/

9. Oddział Pluton Łączności kmdr ppor. WITKOWSKI
Łączności. 2 kutry meldunkowe BRONISŁAW

krypa mieszkalna por.łączn. BOROWSKI
JÓZEF

10. I Batalion 3 kompanie i kompania CKM por. mar.st.sp. GALIŃSKI
WŁADYSŁAW

11. II Batalion 3 kompanie i kompania CKM kmdr ppor. PAWŁOWSKI
ALOJZY



Rozkaz Ope
racyjny D-cy 
Flotylli i wy
konanie rozka
zu operacyj
nego D-cy 
Grupy 
„Polesia” 
Szkic No 3

Po otrzymaniu rozkazu operacyjnego D-cy Grupy „Polesie” 
D-ca Flotylli wydał własny rozkaz. Zgodnie z otrzymanym 
zadaniem, Flotylla miała bronić przepraw. Cały odcinek 
obrony KUZIELICZYN - granica został podzielony na 
pododcinki według najważniejszych przepraw na rzece. 
Każdy pododcinek otrzymał swego dowódcę z sprecyzo
wanym zadaniem bojowym.
1. Pododcinek „Janów”, D-ca: kpt.mar.rez. Henryk 
SUŁKOWSKI. Skład: 2 kutry bojowe, 1 działko 40 m/m na 
podstawie prowizorycznej, mającą być wykonaną na miejscu 
i koło 40 marynarzy. Zadanie - zamknięcie przeprawy przez 
Kanał Królewski.
2. Pododcinek „Horodyszcze”. D-ca ppłk.art. Włodzimierz 
KLEWSZCZYŃSKI. Skład: 1 monitor 1 Dyonu, 2 kano- 
nierki, 2 kutry bojowe i 1 kompania. Zadanie - zamknięcie 
Jasiołdy od Zachodu na wypadek przedarcia się sił zmoto
ryzowanych przez Pińsk. Zadanie wysadzenia mostu - kpt.art. 
Jerzy MARX.
3. Pododcinek „Osobowicze”. D-ca: kpt.mar. M. SIERKU- 
CZEWSKI. Skład: 1 monitor I Dyonu, 1 kanonierka i 2 kut
ry. Zadanie - utrzymanie łączności taktycznej Pińsk - Mosty 
Wolańskie i zamknięcie podejścia do rzeki od Północy.
4. Pododcinek „Mosty Wolańskie”. D-ca kmdr ppor. 
S. KAMIŃSKI. Skład II Dyon, O.R.P. „Gen.Sikorski”, statek 
sanitarny „Gen. Sosnkowski”. Zadanie - ubezpieczenie 
przeprawy K.O.P. i współdziałanie z K.O.P. w obronie prze
prawy przez rzekę. Zadanie wysadzenia mostu - kpt. mar. 
st.sp. Romuald KOSSOWSKI.
5. Pododcinek „Przewóz Łachewski”. D-ca: kmdr por. H. 
EIBEL. Skład: III Dyon i Oddział Transportowy. Zadanie - 
zamknięcie dróg od strony Łachwy i Kożagródka.
6. Pododcinek „Sitnica”. D-ca: kpt.mar.st.sp. Arkadiusz 
KISIEL-ZACHORAŃSK1. Skład: statek sztabowy „Adm. 
Sierpinek” i 2 motorówki. Zdanie - nadzorowanie dojścia do 
rzeki od strony wsi Sitnica.
7. Baza wysunięta i statek minowy „Mątwa” - przesunięte na 
jeziora w pobliżu granicy sowieckiej oraz rozmieszczone 
w rejonie Nyrcza. Trawlery z minami do wysadzenia mostów 
rozesłane w nakazane rejony.
8. O.R.P. „Gen. Szeptycki”. Zadanie samodzielne - ostrze

liwanie drogi prowadzącej z Zachodu do Pińska. Miejsce 
postoju - jezioro na zachód od portu woj. Pińsk.
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Wykonanie 
rozkazu opera
cyjnego D-cy 
Flotylli i dal
szy przebieg 
wypadków na 
pododcinkach.

9. Oddział Łączności. Po rozesłaniu patroli telefonicznych - 
na Strumieniu naprzeciw wsi Lemieszowice.
10. Odwód D-cy Grupy Operacyjnej. Skład: I iii Bataliony. 
D-ca: kmdr.ppor. A. PAWŁOWSKI. Odwód zakwaterowany 
w okolicznych wsiach na zachód od Pińska. Przypuszczalne 
zadanie - obrona Pińska od zachodu.
11. Miejsce postoju D-cy Flotylli i sztabu - m. Poczapów 
k/Pińska.

1. Na pododcinku „Janów”. Po przebyciu na miejsce, kpt H. 
SUŁKOWSKI telefonował do D-cy Flotylli, że wieś 
Kuzieliczyn opanowana jest przez oddział Policji Państ
wowej w sile około 200 ludzi, który zbuntował się, rzuca 
broń i rabuje ludność, kpt. SUŁKOWSKI otrzymał rozkaz 
wyparcia policjantów ze wsi i obsadzenie takowaj swym 
oddziałem. Dalsza łączność z kpt. SUŁKOWSKIM urwała 
się i losy jego oddziału nie są znane. Wycofujące się w póź
niejszym okresie Kanałem Królewskim nasze jednostki nie 
zebrały o nim żadnych informacji. W grudniu 1939 r. zmarł 
w Paryżu nieznany osobnik, legitymujący się legitymacją kpt. 
SUŁKOWSKIEGO.
2. Na pododcinku „Horodyszcze” nastąpiła zmiana, albowiem z 
powodu niskiej wody monitor /40 cm zanurzenia/ nie mógł 
dojść. Kanonierki posuwały się niezwykle powoli i wobec 
zmienionej sytuacji zostały skierowane na rzekę Strumień dla 
ubezpieczenia wycofania z Pińska własnych oddziałów. Wys
łanie kompanii z Pińska zostało wstrzymane, tak iż został tylko 
kpt.art. J. MARX z oddziałem minerów, który wysadził most 
drogowy /mostu kolejowego D-ca Grupy Operacyjnej polecił 
później nie wysadzać/ gdy zbliżały się wojska sowieckie, aby 
nie utrudniać w przyszłości wyjazdu osób cywilnych z Polesia 
do Wilna i Brześcia.
3. Na pododcinku „Osobowicze”. Oddział przybył z dużym 
opóźnieniem z powodu niskiego stanu wody.
4. Na pododcinku „Mosty Wolańskie”. Z wyjątkiem monitora 
„Warszawa”, który utknął na mieliźnie, okręty zajęły stano
wiska i ubezpieczały przeprawę oddziałów K.O.P. przez rzekę. 
Most kolejowy nie został wysadzony pomimo wybuchu. Ob.- 
jaśnia się to tym, że Flotylla nie otrzymała na mob. materiału 
wybuchowego, komory więc ładunkowe w mostach zostały 
załadowane minami rzecznymi o dużej pojemności kadłuba 
w stosunku do ilości materiału wybuchowego; nie pozwalało to 
na umieszczenie potrzebnego ładunku w komorze mostowej tak 
iż reszta min została obwieszona naokoło. Okazało się to jednak 
niewystarczającym.
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Dalsza 
ewakuacja 
Kier.Mar. Woj.

5. Na pododcinku „Przewóz Łachewski” i dalszych zgru
powaniach ku granicy z powodu niewielkich odległości 
i nieznacznych przemieszczeń, wszystko odbyło się planowo. 
6. Na O.R.P. „Gen. Szeptycki”. Kpt.mar.st.sp. R. KUZIO, 
który został wyznaczony na dowódcę tego statku, w przed
dzień przekroczenia naszej granicy przez wojska sowieckie 
zjechał na ląd, całą noc przebywał poza okrętem, zjawił się 
w stanie podchmielonym, zebrał załogę i oświadczył, że 
wojna jest przegrana, dalszy postój na wyznaczonym sta
nowisku - bezcelowy, kazał wyrzucić zamki i amunicję za 
burtę, a załogę rozpuścił. Zastępca d-cy ppor.rez. Wacław 
PRZYJEMSKI, ani nikt z załogi, która składała się z re
zerwistów, nie przeciwstawił się temu. Część załogi razem 
z kpt. KUZIO opuściła okręt. Po tym fakcie kpt. KUZIO 
ukrywał się w Pińsku, lecz został dnia 18 września odna
leziony, aresztowany i oddany przez D-cę Flotylli do dyspo
zycji oficera sądowego w porcie z poleceniem zwołania sądu 
polowego. Dnia następnego D-ca Flotylli otrzymał meldunek 
od oficera sądowego, że z braku protokólarnych danych co 
do czynu przestępczego i niemożliwości przeprowadzenia 
dochodzenia wobec opuszczania Pińska, zwolnił zarówno 
kpt. KUZIO jak i ppor. PRZYJEMSKIEGO.

Dnia 13 września zarządzona została dalsza ewakuacja 
Kier.Mar.Woj.; ale dokąd nie było podane do wiadomości. 
Dzień przedtym D-ca Flotylli otrzymał dwa doniesienia 
/jedno od Szefa Ekspozytury Sam. Ref. Inf., drugie - od żony 
majora Łabędzkiego/ że niektórzy oficerowie Kier. Mar. 
Woj.., a w szczególności adjutant Szefa Kier. Mar. Woj. por. 
Stefan Gebetner, zbierają się w uczęszczanej kawiarni 
Gregorowicza i nie krępując się publiczności, omawiają na 
głos, z mapą w ręku, dalszy wyjazd wprost do Rumunji, 
gorsząc tym publiczność, która widziała w tym objaw paniki.

Gdy więc personal Kier. Mar. Woj. został podzielony na 
dwa eszelony. Z których pierwszy, zawierający większość 
ewakuantów odjechał pociągiem, a następny - z Szefem Kier. 
Mar. Woj. oraz małą grupką oficerów i ich rodzin - samo
chodami, zaczęto głośno osądzać ten podział. Przypuszczano 
bowiem, że z powodu bombardowania linii kolejowych po
ciąg ewakuacyjny daleko nie zajedzie w powyżej zaś przy
toczonych rozmowach o Rumunji brali właśnie ci, którzy 
mieli samochody i mieli się niemi ewakuować.
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Uchodźcy.

Starania o ek
wipunek i broń

Sytuacja na 
froncie i wyda
rzenia w okre
sie 14-16 
września

Wyjazd Szefa Kier. Mar. Woj. sprawił przygnębiające wra
żenie nietylko na personelu Flotylli, lecz i na mieszkańcach 
miasta. Wiadomość ta, podawana na początku z ust do ust, pod 
wieczór była głośno omawiana w koszarach, w Porcie i na 
ulicach miasta. Nastrój wywołany wyjazdem Szefa Kier. Mar. 
Woj. ze sztabem do Ruminji mógł być porównany do 
fragmentu z Ogniem i Mieczem: „Ratujcie się ludy Starszyzna 
uciekła”. Opanować ten nastrój nie było łatwo.

Całe miasto było przepełnione uchodźcami i wojskowymi 
w różnych stopniach, którzy tłumnie przewalali się przez 
Pińsk, wnosząc nastrój trwogi i demoralizacji. Z polecenia 
D-cy Flotylli, Komendant Garnizonu zbierał wojskowych na 
stacji zbornej, wybierając lepszy materiał dla bataljonów 
Flotylli.

Po wielu staraniach, wysyłając samochody ciężarowe do 
różnych wskazywanych przez kwatermistrzostwo Grupy 
Operacyjnej punktów, gdzie miały utknąć pociągi ewa
kuacyjne z bronią i ekwipunkiem, udało się wreszcie zdobyć 
potrzebną ilość karabinów i pewną ilość butów. Mundurów 
jednak nie było i ogół ludzi w batalionach wyglądał w dal
szym ciągu rozpaczliwie. Drugą bolączką batalionów był 
brak kuchen polowych i taborów, co później dawało się 
bardzo we znaki.
Po zajęciu przez Niemców Kobrynia, spodziewano się 
w każdej chwili ataku wojsk zmotoryzowanych na Pińsk. 
Główna więc uwaga D-cy Flotylli z polecenia D-cy Grupy 
Operacyjnej była zwrócona w kierunku wzmocnienia 
oddziałów lądowych, gdyż jasne było, że Flotylla nie będzie 
mogła odegrać tu większej roli.

Bombardowanie kolei wzmogło się; bombardowany też był 
Pińsk /miasto/ oraz mosty w Horodyszczu i na Prypeci. 
Wskazywało to na zbliżający się atak.

Oddziały lądowe na przestrzeni Kobryń-Pińsk zajęte były 
wykonywaniem zawał na drogach.

W międzyczasie, kanonierki, pomimo największych wy
siłków załóg, o świcie dnia 16 września były zaledwie na 
40 km od Pińska. Meldowano też o licznych awariach sterów 
i śrub na motorówkach i kutrach. Sytuacja pogarszała się przez 
to, że będąc zmuszone wyładować cały zapas amunicji, 
paliwa, i inwentarz, aby ulżyć statkom, każdy zespół czy każda 
jednostka musiały wlec za osobą swój własny tabor 
z amunicją, paliwem i inwentarzem. Wymagało to dużego 
wysiłku ze strony załóg, dawał się też odczuć brak moto
rówek do holowania, a całość stawała się ciężka i nieruchliwa.

92



Dzień 17-go 
września 
odprawa 
dowódców.

Śmiało można powiedzieć, że gdyby w tym okresie 
lotnictwo zajęło się Flotyllą, ani jedna jednostka nie doszła 
do miejsca przeznaczenia.

Znad granicy nadeszły wiadomości od K.O.PJu o zauwa
żonym ruchu wojsk sowieckich, co zostało ocenione przez 
D-two K.O.P'u jako środki ostrożności ze strony Sowietów 
przeciwko ewentualnemu przekroczeniu granicy przez nasze 
cofające się oddziały i konieczności ich internowania. 
O jakiejkolwiek bądź akcji zaczepnej ze strony Sowietów nie 
było najmniejszych przypuszczeń.

Przedpołudniem dnia 17-go września przybył do D-cy 
Flotyll Kierownik Ekspozytury Sam. Ref. Inf. z wiadomo
ścią, że wojska sowieckie w nocy przekroczyły granicę, i że 
Baranowicze już zaostały zajęte. D-ca Flotylli natychmiast 
udał się do D-cy grupy Operacyjnej, który nie miał żadnego 
sprecyzowanego zdania co do tego faktu. Około południa 
odbyła się odprawa dowódców w m.p. D-cy Grupy Oper , 
w budynku szkolnym we wsi Horodyszcze.

D-ca Gr. Op. poinformował zebranych, że nie ma żadnych 
wiadomości o roli w jakiej wojska, sowietskie wchodziły na 
nasz teren, że żadnej łączności bądź z Naczelnym 
Dowództwem, bądź z innymi dowódca grup nie ma i że się 
zdecydował działać na własną rękę.

Myślą przewodnią D-cy była niemożliwość walczenia na 
dwa fronty, tym więcej że cała granica wschodnia na północ 
od prypeci została opuszczona przez nasze wojska z wy
jątkiem patroli K.O.P'u; że szybkość z jaką wojska sowieckie 
zajęły Baranowicze wskazują na intensywną akcję oddzia
łami zmotoryzowanemi. Niepewność co do wykroczenia 
wojsk sowieckich na teren Polski oraz przypuszczenia D-cy 
Grupy były tak dalekie od rzeczywistości, że jednym 
z wniosków, które wyciągnął była nawet pomoc Sowietów 
udzielana nam przeciw Niemcom. W każdym bądź razie, 
czując się zagrożonym ze wszystkich kierunków. D-ca grupy 
uważał że jedyną rozsądną decyzją jest skoncentrować 
rozproszone oddziały, wycofać się do najmniej zagrożonego 
odcinka i tam przeczekać, starając się nawiązać kontakt 
z ewentualnemi sąsiednimi zgrupowaniami naszych wojsk. 
Rejonem tym w mniemaniu D-cy grupy, był zalesiony rejon 
na południe od linji Pińsk- Kobryń.

Zasadniczą zaś decyzją D-cy grupy było: nadal wojować 
z Niemcami i unikać starć z wojskami sowitskiemi.
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Sytuacja
Flotylli

Specjalny 
rozkaz dla 
Flotylli.

Rozkaz opera
cyjny D-cy 
Flotylli.

Sytuacja Flotylli przedstawiała się krytycznie. Wszystkie 
tabory, eksponowane najbardziej na wschód, mogły w każdej 
chwili wpaść w ręce wojsk sowietskich. Niezwykle niski stan 
wody unieruchamiał monitory i statki uzbrojone.

D-ca Grupy Oper, zdawał sobie sprawę że jednostki 
pływające Flotylli nie będą mogły osiągnąć rejonu nakazanej 
koncentracji. To też D-ca Flotylli otrzymał specjalny rozkaz.

Potwierdzając ogólną myśl przewodnią rozkazu opera
cyjnego o koncentracji w nakazanym rejonie, D-ca Grupy 
rozkazał:
1/ Aby wszystkie jednostki pływające, które nie będą 
w stanie się wycofać na zachód, były zniszczone „warun
kowo”, to znaczy tak, aby najdalej w ciągu tygodnia mogły 
być podniesione /o ile miały zostać zatopione/ i urucho
mione/. D-ca Grupy podkreślał ważność tego zarządzenia na 
wypadek nagłej zmiany na froncie zachodnim i ewentualnym 
wycofanie się wojsk sowieckich z naszego rejonu. Załogi 
tych jednostek miału być zebrane na południe od Mostów 
Wolańskich i podporządkowane płk. Różyckiemu, D-cy 
K.O.P.-u.
2/ Jednostki pływające, które mogły być wycofane na Kanał 
Królewski, miały osiągnąć Kamień Koszyrski, poczem, 
gdyby sytuacja nie uległa zmianie, i te jednostki miały być 
zniszczone, a ich załogi miały dołączyć do Grupy 
Operacyjnej w Kamieniu Koszyrskim.
3/ Obydwa bataliony Flotylli, na stanowiskach na zachód od 
Pińska, miały zostać jak najprędzej przerzucone na 
południowy brzeg Piny i skoncentrowane we wsi Mroczno 
Duże, ubezpieczając się na Styrze.
4/ Wszystkie mosty miały być zniszczone /zniszczenie mostu 
kolejowego w Horodyszu zostało później odwołane/.

Myśl przewodnia D-cy Grupy szła w tym kierunku, aby za 
wszelką cenę nie dać się zaskoczyć w stanie rozproszonym 
i aby zachować możliwie największą ilość wojska na wypa
dek cofnięcia się Niemców z Polski pod wpływem walk na 
Zachodzie, o czem radio Wileńskie rozsiewało przesadne 
wersje.

O godzinie 14.00 D-ca Flotylli otrzymał rozkaz na piśmie 
streszczający powyżej opisany plan postępowania oraz 
rozkaz „warunkowego” niszczenia okrętów.

Stosownie do rozkazu D-cy Operacyjnej „Polesie” D-ca 
Flotylli wydał swój rozkaz, który streszczał się w nas
tępującym:
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Niszczenie 
statków.

1. Jednostki lekkie, które mogły wycofać się w stronę 
Pińska, miały wycofać się na Kanał Królewski. Załogi 
tych jednostek, w razie gdyby sytuacja nie uległa 
zmianie, a Grupa Operacyjna miała odchodzić dalej na 
południowy zachód, miały na wysokości kolejki 
wąskotorowej zniszczyć statki i dołączyć do batalionów 
Flotylli kolejką.

2. Jednostki ciężkie, które nie mogły wycofać się, miały być 
zniszczone „warunkowo” od razu, a załogi ich miały 
dołączyć do K.O.P.

3. Oddział kanonierek, który w tym czasie był niedaleko od 
Pińska - miał przejść na Strumień i zająć stanowiska 
ogniowe w rejonie m. Stetyczów dla ubezpieczenia 
wycofania z Pińska batalionów Flotylli oraz kompanii 
asystencyjnej kmdra T. MONGENSTERNA po opusz
czeniu przez niego Pińska, poczym statki i most 
drewniany przez rzekę Strumień miały być zniszczone, 
a załogi miały dołączyć do kompanii kmdra MORGEN
STERNA.

4. Bataliony Flotylli miały w dniu 18 września wyma- 
szerować do. M. Moroczno.

5. Pińsk miał zostać opuszczony przez kmdta Garnizonu 
z kompanią asystencyjną w styczności ogniowej z woj
skiem sowieckim.

Flotylla nie posiadała materiału wybuchowego, albowiem 
ani przewidziany zapas mob., ani rozchodowy materiał do 
ćwiczeń na 1939 rok nie zostały dostarczone.

Na wypadek konieczności zniszczenia statków, było 
przewidziane, że najpierw miały być wyrzucone za burtę lub 
zakopane zamki od dział, mechanizmy i inne urządzenia 
potłuczone młotami, poczym amunicja miała być zalana 
paliwem i podpalona. Rozkaz D-cy Grupy Oper. Nakazujący 
ewentualne uruchomienie okrętów w ciągu 7-iu dni nie 
pozwalał na palenie albo wysadzenie okrętów w powietrze. 
Stosując się do rozkazu D-cy Grupy Oper., D-ca Flotylli 
wydał instrukcję postępowania:
1/ Zamki od dział oraz niektóre części mechanizmów, jak 
głowice motorów miały zostać zakopane w pobliżu okrętów, 
zamaskowane ogniskami w których miało być spalone 
wszystko to, co się nie da wziąć ze sobą, oraz akta tajne 
i kancelaria okrętowa.
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2/ Same kadłuby miały zostać zatopione na możliwie 
głębszych miejscach. Jedynie monitor „Warszawa” pozostał 
na bardzo płytkiej mieliźnie, z której nie mógł zejść.

O ile wiadomo, wszystkie okręty, które nie udało się wy
cofać na Kanał Królewski, zostały prowizorycznie znisz
czone w nakazany sposób. W dalszym rozwoju wypadków, 
gdy sytuacja się wyjaśniła, jednostki na Strumieniu i na 
Kanale Królewskim zostały zniszczone ogniem i eksplodo
waniem amunicji.

Podniesienie zniszczonych i zatopionych statków w warun
kach bardzo małych głębokości, lub nawet będących na 
mieliźnie, nie mogło przedstawiać dużych trudności. 
Częściowo dla oczyszczenia nurtu, częściowo dla celów 
propagandowych, wszystkie wraki zostały przez Sowiety 
podniesione i możliwie, że część ich została doprowadzona 
do stanu użyteczności. Pocieszającym w tym wypadku jest 
to, że najcenniejsze jednostki kanonierki, udało się zniszczyć 
bardzo dobrze. Jeden z monitorów /O.R.P. „Kraków”/ roz
leciał się od wybuchu na dwie części i również prawdo
podobnie odbudowany być nie mógł. O taborach będących na 
granicy nie ma żadnej wiadomości.

Popołudnie 17.IX i noc z 17. na 18 września D-two Flotylli 
i Komenda Portu zajęte były rekwizycją niezbędnych tabo
rów batalionowych oraz dla sprzętu, który miał być ewa
kuowany; również przystosowaniem oddziałów do długich 
i uciążliwych marszów, które czekały bataliony w warun
kach zupełnego nieprzystosowania tych oddziałów do tego 
rodzaju czynności. Wysłano patrole do okolicznych wsi po 
konie i wozy, rekwirowano samochody ciężarowe, przewo
żono broń i amunicję z zapasów kwatermistrzostwa Grupy 
Operacyjnej, ładowano paliwo i prowiant, wykonywano 
spiesznie żelazne skrzynie i kubły mające zastąpić kuchnie 
połowę, odbierano mundury od wałęsających się po mieście 
maruderów i wcielano wszystkich przydatnych do służby 
liniowej ze stacji zbornej. Wymarsz do Moroczna miał odbyć 
się rano dnia następnego w przewidywaniu, że sowieckie 
oddziały zmotoryzowane nie spotykając żadnego żołnierza na 
północ od Prypeci i nie powstrzymywane przez nikogo, mogą 
następnego dnia zająć Pińsk.
Celem utrzymania porządku w mieście i zabezpieczenia 
ludności od grabieży, Kmdtowi Garnizonu została oddana 
i kompania pod dowództwem /ppor.mar.rez. J. GRANICZNE
GO/. Kmdt Garnizonu otrzymał rozkaz wycofania się dopiero 
w styczności ogniowej z nplem. Po wycofaniu kompani 
asystencyjnej, kpt. MAKUSZYŃSKI miał wysadzić most 
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przez Pinę, po czym kmdr. MORGENSTERN z oddziałem 
miał dołączyć do batalionów Flotylli drogą przez Moroczno.

Powyższe zarządzenia były niezbędne, albowiem na 
pierwszą wieść o wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski, do 
Pińska zaczęły tłumnie napływać podejrzane indywidua 
z szerokiej okolicy celem grabieży sklepów i ludności cy
wilnej po opuszczeniu przez nas miasta. W mieście pozo
stawało około 500 rodzin oficerów i podoficerów, duża ilość 
rodzin urzędniczych, sporo miejscowej ludności polskiej nie 
tylko z miasta lecz i okolic i całe rzesze uchodźców.

Od rana dnia /IX oddziały lądowe Flotylli podjęły marsz 
w kierunku Moroczna drogą przez Stetyczów.

Kanonierki zajęły stanowiska ogniowe na Strumieniu, 
ubezpieczając przemarsz własnych oddziałów. Monitor 
„Kraków” /który uprzednio predestynowany był do 
Horodyszcza/ i był niedaleko Pińska oraz I i II Grupy K.U. 
z częścią załogi II Dyonu pod dowództwem kmdr. ppor. 
S. KAMIŃSKAIEGO były w drodze do Pińska.

Odległość przeszło 40 km marszu po złych piaszczystych 
drogach była zbyt wielkim wysiłkiem dla ludzi niewytre- 
nowanych do marszów. Wydane poprzedniego dnia nowe 
bytu z zapasów kwatermistrzostwa Grupy poodparzały mary
narzom nogi, tak iż kolumny marszowe rozciągnęły się na 
kilometry, a ciężko ładowane samochody ciężarowe trzeba 
było odkopywać z piasku. Późnym wieczorem bataliony 
osiągnęły Moroczno. Z braku kuchen potowych, ludzie cały 
dzień nic nie jedli i zostali obudzeni na obiad dopiero późno 
w nocy. Starsi wiekiem marynarze i podoficerowie oblepiali 
i bez tego przeładowane furmanki. Siana ani owsa dla koni nie 
było. Zakup i rekwizycja mięsa, siana i owsa oraz ponowna 
rekwizycja taborów dla dalszego marszu zajęła cała noc.

Boczny trakt prowadzący przez Moroczno wyznaczony 
jako oś marszu był przeładowany uchodźcami z całej Polski. 
Uchodźcy tłumnie oblegali bataliony Flotylli szukając och
rony i pomocy. Jedni szli z Zachodu na Wschód, inni ze 
Wschodu na Zachód, szereg porzuconych samochodów, 
pozawalane mostki, najróżniejsze wersje i plotki - wszystko 
to działało deprymująco na marynarzy. Zarządzona zapora 
policyjna zatrzymała sporo rozbitków (i innych) wojsko
wych, którzy porzucili swe oddziały. W tej liczbie areszto
wani zostali dwaj podporucznicy i jeden sierżant udający się 
samochodem do rzekomo tworzącej się Dywizj i Rezerwowej 
w już zajętym przez Sowietów Łuńcu. Przy rewizji znale
ziono przy nich 114.000 zł, które zostały zarekwirowane do 
kasy Flotylli.
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Popołudniu dnia 18/IX Radio Wileńskie nadało fantasty
czną wiadomość o przełamaniu linii Zygfryda w 9 miejscach, 
o klęsce i odwrocie Niemców, o przystąpieniu do wojny po 
stronie Aliantów omal wszystkich państw neutralnych i o co
faniu się wojsk bolszewickich z powrotem na Wschód. 
Wiadomość ta wywołała zupełną konsternację i zmianę 
marszruty wśród uchodźców oraz nadmierną radość w od
działach. Miało to ten tylko skutek, że gdy wiadomość ta 
okazała się fałszywą, tym boleśniejszy był zawód. 
Wieczorem nadeszły wiadomości o zajęciu Łuńca i zachowy
waniu się wojsk sowieckich. Szybkość ich marszu na 
obydwu osiach centralnego Polesia okazała się wolniejsza niż 
przypuszczano.

Nastroje wśród ludności miejscowej zaczęły przejawiać 
wrogie ustosunkowanie się do władz polskich. Z rana dnia 
18/IX ludność Noroczna zrabowała gminny magazyn 
skonfiskowanej broni i częściowo uprowadziła konie i bydło 
do lasu, celem zapobieżenia rekwizycji.

Wykonawszy rozkaz niszczenia statków, załogi III Dyonu, 
taboru transportowego, część załóg Bazy Wysuniętej oraz 
część załóg II Dyonu skoncentrowały się na południe od Pry
peci we wsi Płotnica, tworząc dwie kompanie pod do
wództwem kpt. mar. B.PORADZAYA i por. J. MAYA. 
Całością jako batalionem dowodził kpt. B. BOŃCZAK. 
Dalsze losy tego batalionu nie są dokładnie znane. Wycofując 
się razem z K.O.P., który na własną rękę wyszedł z pod
ległości D-cy Grupy Operacyjnej „Polesie” i zmienił kie
runek wycofania na bardziej południowy, batalion kpt. 
BOŃCZAKA został według niesprawdzonych wiadomości 
rozbrojony razem z K.O.P. we wsi Piaski, na zachód od 
Bugu, przyczym podczas przeprawy przez Bug na południe 
od Włodawy został zaatakowany przez czołgi sowieckie 
i miał straty10.
Dnia 19./IX sowieckie oddziały zmotoryzowane zajęły Pińsk. 
Celem uchwycenia w swe ręce mostu na rzece Pinie czołgi 
dużą szybkością przeszły przez miasto i skierowały się na 
most. Kompania oddana do dyspozycji Kmdta Garnizonu nie 
była w stanie ich powstrzymać i spiesznie wycofała się za 
most, który został wysadzony przez kpt. N. MAKUSZYŃ
SKIEGO, przyczym 1 czy 2 czołgi będące wtedy na moście

10 Batalion ten w rejonie wsi Tur-Zabłocie został rozbrojony przez oddział radzieckiej 32 Ppanc. 
Kilkunastu oficerów i starszych podoficerów rozstrzelano koło folwarku w pobliskiej miejscowości 
Mokrany. W 1991 r. w miejscu kaźni odsłonięto pomnik z udziałem delegacji oficerów MW. Szerzej 
Z. Wojciechowski, Zbrodnia w Makranach, Przegląd Morski”, 1992, nr 2, s. 70-79.
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zginęły, a jeden, który zdążył już przejść most i zapędził się 
za wycofującym się oddziałem kmdra MORGENSTERNA, 
szybko wycofał się w kierunku mostu. Gdy kmdr MORGEN
STERN ze swym oddziałem nieścigany już więcej przez 
nikogo wyminął kanonierki, takowe zostały podpalone i wy
sadzone, przyczym por. mar. J. DE LATOUR doznał opa
lenia twarzy. Załogi kanonierek i oddziały kmdra MORGEN
STERNA, idąc forsownym marszem, dołączyły do batalio
nów w rejonie Lubieszowa.

Oddział kmdr.ppor. KAMIŃSKIEGO w składzie monitora 
„Kraków”, który nadszedł do Pińska, I i II Grupy K.U. oraz 
kilku motorówek i kryp z marynarzami z innych oddziałów, 
opuścił Pińsk 19/IX wieczorem i po całonocnym marszu 
rzeką Piną osiągnął dnia 20/IX pierwszą szluzę Kanału 
Królewskiego na 40. km od Pińska. Z powodu spuszczenia 
całej wody z jeziora Białego, warunki nawigacyjne na 
wschodniej pochylni kanału były znacznie lepsze niż na 
Pinie. Dalsze jednak wycofanie statków było niemożliwe 
z powodu zabarykadowania kanału przez wysadzone przez 
saperów mosty. Statki więc zostały zniszczone, a kmdr. ppor. 
KAMIŃSKI ze swym oddziałem udał się pociągiem kolejki 
wąskotorowej do m. Kamień-Koszyrski i dołączył do 
batalionów Flotylli na następnym postoju. Po drodze pociąg 
został zbombardowany przez sowieckie lotnictwo.
Strat w ludziach nie było, udało się bowiem zawczasu 
opuścić pociąg i ukryć ludzi w lasach. Pociąg natomiast 
został zniszczony.

Idąc forsownymi marszami po 14 godzin na dobę, oddział 
Flotylli osiągną w dniu 19 września Lubieszów i w dniu 20 
września Kamień-Koszyrski. W Lubieszowie D-ca Flotylli 
zetknął się z D-cą Grupy Operacyjnej, któremu przedstawił 
trudności dalszego marszu bez wypoczynku oraz brak sprzętu 
taborowego. D-ca Grupy Operacyjnej nie widział jednak 
innego wyjścia, polecił jedynie zredukować do minimum 
tabory.

Na pierwszą wiadomość o przekroczeniu granicy przez 
wojska sowieckie, zaczęła się szerzyć dywersja. Bandy 
napadały po drogach, rabowały i mordowały. W ten sposób 
zginął kpt.mar. Czesław BASIŃSKI. Pojedyńcze glisery 
wysyłane z rozkazami były ostrzeliwane z przybrzeżnych 
zarośli.
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Po opuszczeniu Lubieszowa, sytuacja znacznie się pogor
szyła. Bandy dywersyjne weszły w posiadanie dużej ilości 
broni i granatów ręcznych i otwarcie napadały na nasze 
oddziały, wszelkimi siłami przeciwdziałając przemarszowi 
naszych wojsk. Duża ilość dezerterów z wojska, masy 
porzuconej broni i amunicji, rozbrajanie naszych oddziałów 
przez wojska sowieckie - wszystko to stwarzało nowe 
przeszkody i obniżało ducha w naszych oddziałach. Wielu 
dowódców, zaskoczonych akcją Sowietów, rozpuszczało 
swoje oddziały wystawiając żołnierzom świadectwa zwolnie
nia z wojska. Partie tych żołnierzy napotykane w marszu, 
okazywały te świadectwa, co było skutkiem, że marynarze 
pochodzenia kresowego zaczęli dezerterować, unosząc ze 
sobą broń, lub porzucając ją. Odwrotnie też - wielu mary
narzy prawomyślnych, napotykając zwolnionych żołnierzy; 
obdzierało ich z mundurów, których potrzebowali i nie
jednokrotnie bili jako zdrajców sprawy Polskiej. Wszystko to 
działo się w długim ogonku rozciągniętych kolumn marszo
wych. Z okolicznych lasów szła nieustanna strzelanina, lecz 
czas nie pozwalał na robienie obław na dywersantów. Ilość 
uchodźców z powodu niebezpieczeństwa ze strony band 
dywersyjnych znacznie zmalała, natomiast wielu czepiało się 
oddziałów Flotylli szukając obrony i powodując zarazem 
jeszcze większy nieporządek.

Niebezpieczeństwo ze strony dywersantów doszło do tego, 
że D-ca Gr. Op. zmuszony był rozsyłać rozkazy całymi 
szwadronami, albowiem bandy dywersantów dochodziły do 
setek. Noclegi musiały być ubezpieczone kilku plutonami 
z bronią maszynową na wylotach ulic. Zdarzały się nawet 
wypadki, że przy wejściu do wioski nasze oddziały spotykane 
były ogniem z domów, drzew i rowów. D-ca Gr. Op. roz
kazał energicznie tępić dywersję, to też każda wieś, z której 
strzelano do naszych wojsk, z reguły została spalona, a przy
łapanych z bronią w ręku - rozstrzeliwano.

Mając przed sobą Niemców, za sobą Sowietów, nad sobą 
lotnictwo, a cały kraj objęty pożogą dywersji i szerzącą się 
dezercję, D-ca Gr. Op. miał przed sobą ciężkie zadanie, 
a jako najbliższy cel - wyprowadzenie czym prędzej swego 
wojska z kraju objętego dywersją.

Przy oddziale Flotylli było dużo oficerów nieprzydzie- 
lonych, częściowo niezdolnych do marszu, ani żadnych wy
siłków fizycznych. Posuwali się oni przy oddziale samo
chodami. Obciążało to bardzo tabory, albowiem trzeba było 
dla nich wozić paliwo jak również częstej pomocy tym samo
chodem na piaszczystych i rozjeżdżonych drogach. W dodatku, 
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wielu z tych oficerów zupełnie sobie nie zdawało sprawy 
z sytuacji i nastrojów, jak też z wysiłków przemęczonych 
ludzi. Urządzeni wygodnie w samochodach, znajdując na 
oczach mijających ich głodnych i wyczerpanych ludzi, 
budzili oni zawiść i dawali powód do szemrania. Na postoju 
pod Lubieszowem, D-ca Gr. Op. zwolnił oficerów nieprzy- 
dzielonych dawnego swego sztabu O.K. i polecił zwolnić 
oficerów nieprzydzielonych Flotylli nakazując udanie się 
samochodami na Zachód, w kierunku, który był uważany za 
bezpieczniejszy od innych. D-ca Flotylli zebrał więc 
wszystkich nieprzydzielonych oficerów i polecił tym, którzy 
nie byli zdolni do marszu, opuścić oddział. Z reszty została 
utworzona Legia Oficerska pod dowództwem kmdr. ppor. 
inż. Tadeusza DOBRZYŃSKIEGO. Nieprzydzieleni oficero
wie zostali wyposażeni w benzynę, uzbrojeni i opuścili 
oddział kilkoma samochodami. Na razie posuwali się oni 
w pewnej odległości za oddziałem, a po przekroczeniu szosy 
Kowel-Brześć odłączyli się zupełnie. Kierując się własnymi 
planami i znajomością terenu, podzielili się oni na grupy 
i każda grupa udała się na własną rękę. Grupa kmdr. por. inż. 
Władysława SAKOWICZA przedostała się szczęśliwie do 
Warszawy, grupa kmdra MORGENSTERNA i kmdr. por. 
EIBLA do Małopolski i dalej na Węgry, o grupie kmdr. ppor. 
Mieczysława REUTTA i czwartej brak wiadomości.11

Na postoju w Lubieszowie D-ca Gr. Op. powziął decyzję 
przebijania się na Węgry. Odpowiednio do tego została 
przeprowadzona redukcja taborów, wydzielono tylko niez
będną ilość samochodów według posiadanego zapasu paliwa, 
a resztę samochodów i zbytecznego sprzętu została znisz
czona.

W Kamieniu - Koszyrskim było sporo różnych rozbitków, 
którzy zostali powcielani do różnych oddziałów

Pomiędzy innymi D-ca Flotylli spotkał tam kpt. mar. obs. 
Wiktora ZŁOTKOWSKIEGO z oddziałem lotników por. 
lotn. WYSOCKIEGO na samochodach. Oddział ten miał 
poza sobą różne przejścia z dywersantami i został scharak
teryzowany przez kpt. Z. jako bitny oddział bojowy. Oddział 
ten zgłosił chęć być wcielonym do oddziałów Flotylli. Na 
rynku odbyło się oficjalne wcielenie i przegląd przez D-cę 
Flotylli. Wykorzystując zmotoryzowanie tego oddziału D-ca 
Flotylli zamierzał użyć go do akcji rozpoznawczej na tyłach 11 

11 Kmdr ppor. M. Reutt dostał się do niemieckiej niewoli. Po wyzwoleniu służył w PM W w Wiel
kiej Brytanii.
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i dla łączności z sąsiadami, odczuwając brak takiego 
oddziału. Jednak wieczorem poglądy por. W. i kpt. Z. Uległy 
zmianom. Oświadczyli oni, że Dowódca Gr. Op. zamierza 
podporządkować ich sobie bezpośrednio i opuścili oddział 
Flotylli. W dalszym ciągu działań, bataliony Flotylli nie 
stykały się z nimi. W Kamieniu-Koszyrskim zgłosił się do 
D-cy Flotylli por. SOSNOWSKI z 84 p.p., były adiutant tego 
pułku, który stał w Pińsku. Por. S. miał przy sobie pod 
mundurem sztandar pułkowy. Oficer ten opowiedział, że pułk 
jego został całkowicie zniesiony, wytrzymując pierwsze ude
rzenie niemieckiej broni pancernej pod Wieluniem.

Okolica Kamienia-Koszyrskiego słynęła zawsze z ban
dytyzmu i propagandy, co też od razu wyczuło się w zmożnej 
akcji dywersyjnej po wymarszu z Kamienia - Koszyrskiego. 
D-ca Gr. Op. w rozkazie o dalszym marszu stworzył oddział 
straży tylnej podporządkowując przejściowo obydwa 
bataliony Flotylli ppłk. Wilhelmowi PASZKIEWICZOWI, 
który był dowódcą oddziału w sile jednego dobrego batalionu 
plus 9 działek przeciwpancernych. Oddział ten był doskonale 
wyposażony i świetnie się prezentował ppłk. PASZKIE
WICZ objął dowództwo nad batalionami Flotylli we wsi 
Krymo. Pod jego dowództwem bataliony przemaszerowały 
na postój do wsi Huta Stepańska. Kwatera Dtwa Flotylli była 
niedaleko opodal w folwarku. W nocy kmdr ppor. PAW
ŁOWSKI przysłał meldunek, prosząc D-cę Flotylli o na
tychmiastowe przybycie. Cała okolica brzmiała od ognia 
karabinowego i dalekich wybuchów. Po przybyciu do m.p. 
batalionów, D-ca Flotylli zastał duże zdenerwowane w od
działach. Okazało się, że ppłk. Paszkiewicz przybył do kmdr- 
ppor. PAWŁOWSKIEGO i wziąwszy słowo honoru, że ni
komu nie wyjawi treści rozmowy, zaproponował mu porzu
cenie Grupy Operacyjnej gen. KLEEBERGA i udania się 
z obydwoma batalionami pod dowództwem ppłk PASZKIE
WICZA przez okupację sowiecką, na Litwę. Kmdr-ppor. 
PAWŁOWSKI odmówił. Ppłk. PASZKIEWICZ wykazywał 
silne zdenerwowanie, do łez włącznie, określał decyzję D-cy 
Gr. Op.: przebijanie się na Węgry - jako absurd i powiadomił 
kmdr-ppor. PAWŁOWSKIEGO, że skoro odmawia, sam wy
kona swój plan. Udał się do m.p. swego batalionu, zwolnił 
wszystkich żołnierzy pochodzenia kresowego, zniszczył 
część broni i dużo amunicji i zorganizowawszy coś na kształt 
lekkiego „komuniku”, o świcie porzucił miejsce swego pos
toju w niewiadomym kierunku. Wieść o zwolnieniu żołnierzy 
z sąsiedniego oddziału przedostała się do batalionów, a że 
okolica cała była nasycona bandami dywersyjnymi ostrzeli- 
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wującymi drogi, oraz że bataliony Flotylli były dość daleko 
eksponowane w stosunku do innych oddziałów, co budziło 
uczucie osamotnienia, powstał rodzaj paniki i marynarze nie 
tylko pochodzenia kresowego lecz i z zachodu a nawet jeden 
oficer rezerwowy, zaczęli tłumnie dezerterować. Zapobiedz 
temu nocą, w rozległej wiosce było nie podobieństwem. Gdy 
kmdr.ppor. PAWŁOWSKI ze skrupułami co do danego sło
wa, odpowiedział o tern D-cy FL, ten ostatni objął d-two 
z powrotem, wysłał silny oddział na samochodach cięża
rowych z meldunkiem do Dowódcy G. Op. i zwołał odprawę 
d-ców kompanji, poleciwszy zarazem przyprowadzić na od
prawę po czterech pewnych marynarzy z kompanji celem 
szerzenia patriotycznej propagandy wśród marynarzy, 
albowiem zbieranie pomęczonych ludzi do zbiórek po nocy 
w rozległej wsi nie było możliwem.

W ten sposób sytuacja została opanowana, delegaci dobrze 
wykonali swe zadanie głośno występując przeciw tchó
rzostwu i dezercji. Mimo to spora ilość marynarzy i podofi
cerów zdołała zdezerterować. Nad ranem D-ca FL przyjął 
defiladę przemaszerowujących kompanji.

O dalszych losach podpułkownika PASZKIEWICZA i jego 
oddziału nic nie jest wiadome, a na Litwie też o nim nikt nie 
słyszał. Trzeba nadmienić, że oficer ten był odznaczony 
„Virtutti Militari” i potrójnym Krzyżem Walecznych. 
Szkoda, którą wyrządził była nieobliczalna, albowiem jedyny 
oddział, który' był obficie wyposażony w broń przeciw 
pancerną i mógł stawić czoło nacierającym na tyły czołgom 
Sowieckim, przestał istnieć.
Maszerując dalej, oddział flotylli napotkał mały oddziałek 
taborów artylerii i Naczelnego D-twa. Część wozów tabo
rowych zastąpiła zarekwirowane furmanki, żołnierze zostali 
wcieleni do batalionów, a konie wierzchowe przydzielone dla 
dowódcy, adjutanta, d-ców batalionów i paru gońców kon
nych. W kilka godzin później jednak połowa tych koni zos
tała zabita a część została pogubiona podczas nalotu. Masze
rując dalej, bataliony Flotylli przeszły przez wieś Zalesie 
i dalej wąską i otwartą groblą przez bagna do wsi Nujno. Gdy 
czoło wchodziło do tej wsi, przez tą wieś przechodziły tabory 
Grupy Op. i kwatermistrz Grupy pułk. X zatrzymał marsz 
oddziałów Flotylli ze względu na wąskość drogi. Tymczasem 
rozciągnięte kolumny dołączały na grobli, gdzie powstał 
rodzaj zatoru z ogonem wysuniętym aż za wieś Zalesie, 
długości około 2 km. Nakazany został wypoczynek i wyda

103



Brak map.

wanie strawy. Zupełnie niespodziewanie, albowiem do tego 
czasu lotnictwo Sowieckie nie bombardowało naszych od
działów, pojawiło się kilka kluczy samolotów, razem około 
trzydziestu, które zaczęły obrzucać bombami wieś Nujno 
i groblę, a potem, z lotów koszących - ostrzeliwać skupienie 
ludzi na skrzyżowaniu dróg w Nujnie i groblę z karabinów 
maszynowych. Warunki dla obrony p.L były jak najgorsze, 
dla atakujących natomiast samolotów niezwykle sprzyjające. 
Luźny ogień karabinowy tych oddziałów, które już zdążyły 
być na krańcu wsi, nie przedstawiał dużego efektu. Na grobli 
powstało wielkie zamieszanie. Dużo koni taborowych zostało 
zabitych, a wozy powywracane do bagna. Straty w ludziach 
były znaczne, aczkolwiek trudno było dokładnie to zewiden
cjonować. Nalot trwał około 2 godz. 1 drugie tyle zbieranie 
rozproszonych ludzi i sprzętu. Ciężko ranni w liczbie około 
20-tu zostali załadowani na samochody ciężarowe i pod 
opieką kpt.lek. KOZŁOWSKIEGO odesłani z powrotem do 
Kamienia Koszyrskiego z poleceniem oddania rannych do 
szpitala Sejmikowego. Kpt. lek. K. Otrzymał eskortę i po
lecenie natychmiastowego powrotu. Samochody z eskortą 
wróciły, Kpt. K. jednak pod jakiemś pozorem został i później 
zdezerterował do Pińska, gdzie została jego rodzina.

Po zebraniu ludzi i oporządzeniu się, bataliony pozostały 
jakiś czas w pobliskim lesie, poczem ruszyły na noc do wsi 
Kaczyn, którą osiągnięto po nocy 22.IX.. Przed wsią zostało 
wysłane rozpoznanie, albowiem były wiadomości że wojska 
Sowieckie zdążyły już wyprzedzić oddział Flotylli. Jedno
cześnie D-ca FI. Zwołał odprawę d-ców i polecił wysegre
gować zbyteczny sprzęt, nadmiar amunicji i broni i zniszczyć 
to na polu. Obecność npla nie została stwierdzona i oddział 
Flotylli wszedł na noc do wsi Kaczyn.

Ze względu na brak obrony P.L., D-ca FL Postanowił nadal 
maszerować nocami, a w dzień odpoczywać. Prócz tego 
koniecznym było zreorganizowanie batalionów po przejś
ciach w Hucie Stepańskiej i pod Nujnem.

Dotychczas posługiwano się mapami z zapasów Flotylli; 
dalej rozdzielnik map urywał się i na cały oddział była tylko 
jedna mapa samochodowa. Komplikowało to ogromnie spra
wę, albowiem z rozkazów D-cy Gr. Opr. Nie można się było 
zorientować ani co do trasy marszu, ani odległości do 
sąsiednich oddziałów.
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Podczas postoju we wsi Kaczyn 23.IX., D-ca FI. otrzymał 
zupełnie wiarogodne doniesienie od majora Łabędzkiego 
o patrolowaniu szosy Kowel-Brześć, którą oddział Flotylli 
miał przekroczyć, przez czołgi Sowieckie. Wydawało się 
więc, że wojska Sowieckie wyprzedziły marsz oddziału 
Flotylli i że dalszy marsz będzie się odbywać w warunkach 
wywalczania sobie drogi. Nie mając żadnej broni ppanc., 
jedyną możliwością było wyzbyć się taborów, możliwie 
usamodzielnić każdego marynarza pod względem zaopa
trzenia i zrobić oddział bardziej ruchliwym. Zostały więc wy
dane zarządzenia rozdziału amunicji i suchego prowiantu po 
pięć porcji na człowieka. Maski gazowe zostały zniszczone, 
a torby od nich użyte do prowiantu i amunicji. Nadmiar 
zapasów został również zniszczony, zarekwirowane furmanki 
zwolnione i zostawiono tylko konie i wozy taborowe dla 
karabinów maszynowych. Oficerom i podoficerom zawo
dowym wypłacono 2-ch miesięczną gaże, marynarzom wy
dano po 100 zł., a kasę w sumie 820,000 zł. komisyjnie za
kopano w lesie. Marynarze zostali pouczeni o kierunku mar
szu i postępowaniu w razie potrzeby przebijania się małymi 
grupkami oraz miejsce dalszych zbiórek. Wieczorem podjęto 
dalszy marsz. Ludzie wypoczęli, zdążyli wyprać bieliznę, 
mieli dobre humory i ze śpiewem wymaszerowali ze wsi. Na 
moście przez rzekę /Turję górny bieg/ czekali saperzy, którzy 
spalili most po przejściu oddziału Flotylli. Po drodze 
napotykano jedynie spalone wsie, stosy porzuconej amunicji 
artyleryjskiej i granatów ręcznych, wozy, samochody i inny 
sprzęt. Utwierdzało to w przekonaniu, że kraj przed sobą jest 
już zajęty przez npla. Maszerujące oddziały ostrzeliwane 
były ogniem karabinowym z lasów, lecz strat nie było. 
Z braku mapy i nieznajomości licznych leśnych dróg posłu
giwano się z trudem zdobytym przewodnikiem. Po zbliżaniu 
się do szosy Kowel-Brześć usłyszano liczne strzały, wysłane 
rozpoznanie nie stwierdziło jednak nikogo na drodze prócz 
bandy dywersyjnej, która uciekła i cały oddział przeszedł na 
drugą stronę szosy, aczkolwiek jak się później okazało 
najbliższa miejscowość w kierunku Kowla w odległości 3-ch 
km. zajęta była istotnie przez wojska Sowieckie. Wyznaczona 
rozkazem D-cy Gr. Opr. następna wieś jako punkt wypoczyn
ku, okazała się kompletnie spalona, tak samo następna, a cała 
ludność ukryta po lasach. Wobec tego, forsując marsz dalej, 
oddział osiągnął z rana dn. 24.IX. osiedla Ossowa, gdzie 
pozostał do wieczora. Most przez rzekę Wyżewka był przy
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gotowany do spalenia, lecz saperzy mieli rozkaz czekać na 
przemarsz K.O.P.-u, któremu D-ca Gr. Opr. chciał dopomóc 
w przekroczeniu rzeki o trudno dostępnych i bagiennych 
brzegach. Pomimo zapewnień D-cy Flotylli, że za oddziałem 
Flotylli nie ma już nikogo, oficer saper postanowił trzymać 
się rozkazu D-cy Gr. Opr. I w rezultacie most został później 
opanowany przez Wojska Sowieckie.

Postój w Ossowej zaznaczył się usilną akcją rozpoznawczą 
lotnictwa, nalotu jednak nie było: z Ossowej marsz prowadził 
do Szacka. Gdy straż tylna przekraczała Szack, pojawiły się 
czołgi i ostrzelały Legję Oficerską idącą na tyłach poczem 
napadały na część taborów Gr. Opr., zajętych rekwizycją 
mąki. Straciwszy część wozów, tabory uszły jednak. Npl. 
posuwał się ostrożnie i nie przedsięwziął dalszego pościgu.

Po drodze do Szacka, oddział Flotylli miał postój we wsi 
Krymo 25.IX, gdzie zostały podporządkowane D-cy Flotylli 
dwa bataliony rezerwowe ppłk. MIKOSIA i kpt. LEPECKIE- 
GO. Bataliony te były bardzo nieliczne, mniej więcej po 300 
ludzi, składały się ze starszych roczników i były przeciążone 
taborami.

Przemarsz z Ossowej do Krymna należał do najcięższych 
zarówno ze względu na odległość przemarszu wynoszącą 62 km 
tak i na konieczną szybkość marszu, aby być odciętym przez 
wojska sowieckie.

Z Krymna po kilkugodzinnym wypoczynku Zgrupowanie 
D-cy Flotylli podjęło marsz bez postoju przez Szack brze
giem jeziora Świteź do Włodawy. Trudny ten marsz zorgani
zowany został w ten sposób, że co godzina następował 15- 
minutowy odpoczynek, a co 4 godziny - od 1 do 2 godzin. 
W ten sposób sposób Zgrupowanie osiągnęło po dobie mar
szu rzekę Bug. Przy zbliżaniu się do mostu kolejowego, który 
miano przekroczyć, usłyszano ogień broni maszynowej na 
prawym brzegu rzeki. Rozpoznanie stwierdziło oddział z Dy
wizji płk. Adama EPPLERA, wysłany przez D-cę Gr. Op. dla 
ubezpieczenia przejścia Zgrupowania D-cy Flotylli przez 
most. Kompania kpt. art. J. WOJCIECHOWSKIEGO została 
wysłana jako ubezpie-czenie przeprawy, podczas gdy reszta 
Zgrupowania przeprawiała się na lewy brzeg Bugu do 
Włodawy. Tyły Zgrupowania zostały zaatakowane przez 
czołgi sowieckie, przyczym zginęło dwóch podchorążych 
S.P.M.W. Wieczorem dnia 26 września cała Gr.Op. znalazła 
się na lewym brzegu Bugu.
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We Włodawie został wyznaczony jednodniowy wypo
czynek. Pomęczeni do ostatnich granic, przemoknięci do nit
ki podczas ostatniego przemarszu i głodni, ludzie mieli 
wreszcie możność wyspania się w koszarach. Wieczorem 
następnego dnia po wejściu do Włodawy zarządzona została 
odprawa dowódców Gr. Op. w m. Adampol. Po zoriento
waniu się w stanach poszczególnych formacji, D-ca Gr. Op. 
nakazał m.i. reorganizację Zgrupowania D-cy Flotylli. Na 
skutek dezercji i start marszowych w postaci maruderów, 
którzy zostawali w tyle, nie mogąc nadążyć za oddziałem, 
stany tak zmalały, że nazwy kompanii i batalionów stały się 
fikcyjne. Wielu też ludzi, szczególnie starsze roczniki z b. kom
panii Modlińskiej i b. kompanii Portowej oraz batalionów 
ppłk MIKOSIA i kpt. LEPECKIEGO, nie były w stanie dalej 
maszerować. D-ca Gr. Op. nakazał więc wybrać z całego 
Zgrupowania ludzi zdolnych do walki i dalszych wysiłków 
i stworzyć z nich batalion 3-kompanijny z kompanią ckm. 
Z reszty ludzi miała być sformowana kompania wartownicza, 
podporządkowania ppłk.żand. BARCZOWI, w dyspozycji 
Komisarza Cywilnego przy Grupie Operacyjnej, byłego 
wojewody GNOIŃSKIEGO.

Następny dzień poświęcony został reorganizacji, czyszcze
niu broni i oporządzaniu się.

Początkowo batalionem miał dowodzić D-ca Flotylli, gdy 
jednak wyjaśniło się, że d-cą 82 pułku rezerwowego, do 
którego batalion Flotylli miał być wcielony, jest major 
/PAJĄK/, D-ca Gr. Op. wyznaczył na d-cę batalionu kmdr, 
ppor. S. KAMIŃSKIEGO.12 Oficer ten ukończył w Rember
towie kurs dowódców batalionów i wykazał potrzebne cechy 
dowódcze. Kompania wartownicza została oddana do dyspo
zycji Komisarza Cywilnego. Szef sztabu Flotylli mjr. dypl. 
Władysław SZCZĘKOWSKI został wyznaczony szefem 
Oddziału I Sztabu Gr. Op., a D-ca Flotylli i kpt.mar. Wacław 
TRZEBIŃSKI zostali przydzieleni do sztabu Grupy bez fun
kcji.

82 p.p. z powodu szczupłych stanów zorganizował się 
w dwa bataliony, tak iż batalion Flotylli został wcielony do 
pułku jako III batalion.

Niemcy z niewiadomych powodów cofali się ku Wiśle, 
a wojska sowieckie przeprawiały się na południe od Brześcia 
na lewy brzeg Bugu i posuwały się na Zachód. Nie sprawdzo-

12 Ostatecznie pułkiem dowodził ppłk Franciszek Targowski. Jednostka wchodziła w skład 60 DP 
rez. Mjr Franciszek Pająk dowodził 80 pp rez. Marynarze wchodzili również w skład samodzielnego 
batalionu 179 pp rez.. tworząc 4 kompanię pod dowództwem por.mar.rez. Bohdana Korsaka.
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ne wersje głosiły, że pomiędzy Niemcami a Sowietami 
nastąpiło nowe porozumienie, oddające im cały kraj aż po 
Wisłę. Wolna strefa między obydwoma armiami okupacyj
nymi, przesuwając się ku Zachodowi wynosiła 25 km. W tej 
wolnej przestrzeni operował D-ca Gr. Op. „Polesie”.

Po upadku Warszawy, oraz niemożliwości przebicia się na 
Węgry, D-ca Gr. Op. postanowił zdobyć Dęblin i tam 
przetrzymać jak długo będzie mógł. Na tę decyzję wpłynęły 
wiadomość o rzekomo słabym garnizonie niemieckim w 
Dęblinie i o dużej ilości zapasów wojennych, których nie 
zdążono wywieść z Dęblina. Ogólna oś marszu została 
wytknięta przez Parczew, Kock, Dęblin.

Grupa posuwała się trzema kolumnami. Dywizja płk. 
EPPLERA, w skład której wchodził 82 p.p., a z nim razem 
batalion Flotylli, posuwała się na prawym skrzydle Grupy.

Pod Jabłonią doszło do walki z wojskiem sowieckim 
Batalion Flotylli wziął udział w natarciu w drugiej lini. 
Walka trwała 6 godzin i batalion poniósł tylko nieznaczne 
straty.

Kontynuując marsz na Zachód, batalion Flotylli osiągnął 
dnia 4. października rejon Kocka, przechodząc do odwodu na 
postój w nadleśnictwie Adamów.

Sztab Gr. Op. został przesunięty do Parczewa. Stamtąd do 
folwarku Siemień, gdzie uległ bombardowaniu i ostrzeliwa
niu przez lotnictwo sowieckie. Nalot trwał kilka godzin. Po 
Siemieniu, Sztab Grupy kilka razy zmieniał swe miejsce 
postoju, aż wreszcie dnia 6 października o świcie znalazł się 
we wsi Hordziczka.

Mjr. dypl. W. SZCZĘKOWSKI i kpt. mar. W. TRZE
BIŃSKI byli użyci przez szefa sztabu D-cy Grupy do 
nawiązywania łączności z oddziałami polskimi, o których D- 
ca Grupy dowiadywał się. W ten sposób mjr SZCZEKOW- 
SKI z dużym powodzeniem w ciągu jednej nocy dotarł przez 
kraj patrolowany przez npla pod Lublin, gdzie odszukał 
Brygadę Kawalerii gen. (?) i dostarczył jej rozkaz przyłą
czenia się do Grupy Operacyjnej „Polesie”, poczym szczęś
liwie zdołał powrócić.

Dnia 4. Października D-ca Flotylli otrzymał polecenie od 
Szefa Oddz. II Sztabu Grupy płk. TROJANOWSKIEGO 
udania się do Garwolina i zorganizowania tam placówki 
łącznikowej, mającej na celu wejść w styczność z oddziałami 
polskimi, będącymi w rejonie na wschód od Warszawy 
i skierowania ich do Grupy Operacyjnej. Wiadomości o tych 
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Radiostacja
Flotylli D-twie 
Gr. Op.

Bitwa pod 
Kockiem. 
Szkic 8-y

oddziałach dostarczania ludność miejscowa. Projekt ten 
jednak nie doszedł do skutku, albowiem tegoż dnia Garwolin 
został zajęty przez Niemców.

Do dyspozycji D-cy Grupy została oddana jedna z radio
stacji Flotylli pod d-twem kpt. mar. w st. sp. Józef WOZNIC- 
KIEGO. Oficer ten z wielkim poświęceniem pełnił swe obo
wiązki, jednak służba łączności w wojsku była widocznie źle 
postawiona, albowiem nie można było tą drogą porozumieć 
się z innymi oddziałami polskimi.
Dnia 5. i 6. Października z rana batalion Flotylli stał na 
postoju ubezpieczonym w lasku w pobliżu wsi Wola- 
Gułowska.13

Rozpoczęte dnia 5. Października natarcie koncentryczne na 
Kock rozwijało się pomyślnie. Dnia 6. Października batalion 
Flotylli otrzymał rozkaz uderzenia na wieś Helenów. O godz. 
10.00 batalion wymaszerował z lasku. Wieś X naprzeciwko 
lasku, była pod ogniem artylerii i broni maszynowej npla. 
Batalion ominął wieś w szyku luźnym i przegrupował się do 
ataku u wylotu wsi. Lewo-skrzydłowa kompania kpt. mar. 
Lucjana RABENDY otrzymała rozkaz zajęcia skraju lasu 
i drogi prowadzącej do wsi Helenów. Kompania środkowa 
kpt. art. J. WOJCIECHOWSKIEGO otrzymała rozkaz zajęcia 
lasku i zaatakowania wsi położonej na prawo od lasku, a 
kompania por. art. Zenona WIERZBICKIEGO - ataku 
skrzydłowego na tę wieś. Około godziny 13.00 kpt. mar. 
L. RABENDA rozpoczął natarcie. Początkowo natarcie roz
wijało się skutecznie. Po wyparciu npla z lasu kpt. mar. 
RABENDA zaatakował wieś Helenów. Natarcie spotkało się 
z bardzo silnym ogniem broni maszynowej wskutek czego szło 
bardzo powoli, przy czym kpt. mar. RABENDA został ranny. 
Obiekt natarcia, wieś Helenów, został zajęty o zmroku.

W godzinę po wyruszeniu natarcia kpt. mar. RABENDY, 
rozpoczął natarcie kpt. WOJCIECHOWSKI. Zbliżanie się do 
lasu trwało 2 godziny, po czym wieś za lasem została zdobyta 
szturmem. O godz. 17.00 kpt. WOJCIECHOWSKI otrzymał 
rozkaz zaatakowania dalszej wsi X. Natarcie trwało 2 godziny 
i wieś została zdobyta, przy czym kpt. WOJCIECHOWSKI 
został ranny.

13 Szerzej M. Sadzewicz, Ostatnia bitwa kampanii 1939 Warszawa 1971; L. Głowacki, Działania 
wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939, Lublin 1976; A. Epler, Ostatni żołnierz polski kampanii 
1939 r., Tel Aviv 1942, wyd. polskie Warszawa 1989 oraz J. Wróblewski, Samodzielna Grupa 
Operacyjna „Polesie” 1939, Warszawa 1989.
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Złożenie broni 
przez Grupę 
Operacyjną 
„Polesie”

Kompania por. WIERZBICKIEGO wykonywała obejście obie
ktu natarcia kompanii kpt. WOJCIECHOWSKIEGO, jednak 
o działaniach tej kompanii brak wiadomości.

Prawym sąsiadem batalionu Flotylli był w tym dniu 1/82 p.p.
Około północy z 6. na 7. października nadszedł rozkaz za

przestania walki. W ciągu dnia 6. Października batalion miał 
następujące straty: zabity 1 oficer - por. mar. Witold 
WYROSTEK; zginął on bohatersko podrywając kompanię do 
szturmu. Rannych oficerów - 2. Podchorążych zabitych, 3 ran
nych 8. Podoficerów i marynarzy: zabitych 15 - rannych X.

Straty npia wynosiły około 50 zabitych, do niewoli wzięto 2.
W bitwie tej batalion walczył bardzo dzielnie. Na wy

różnienie zasługują: D-ca batalionu kmdr.ppor. S. KAMIŃ
SKI, jego adiutant a zarazem d-ca kompanii ckm.kpt.mar. 
Ignacy RAROT i wszyscy trzej d-cy kompanii. Z pośród 
marynarzy najbardziej wyróżnił się mar. PIOTROWSKI.

Podczas gdy w dniach 5. i 6. października oddziały nasze 
zwycięsko posuwały się naprzód, zdobywając teren i biorąc 
jeńców, nieprzyjaciel, mający wbrew posiadanych wiadomo
ściom duże siły w rejonie Dęblina, przerzucił w nocy z 5. na 
6. października duże siły pancerne i zmotoryzowane na tyły 
Grupy Operacyjnej, o czym D-ca Grupy dowiedział się 
dopiero około godziny 10.00 dnia 6. Nieprzyjaciel silnie 
natarł na tyły Grupy. Sytuacja w ciągu godzin stała się 
krytyczna a o godz. 13.00 miejsce postoju sztabu Grupy było 
już pod ogniem artylerii npla. Nie mając dostatecznych sił, 
aby osłonić od tyłu lub czasu na przegrupowanie D-ca Grupy 
postanowił zaprzestać dalszych walk i wysłał po parla- 
mentariuszy. Pod wieczór gen. Franciszek KLEEBERG ze
brał sztab i oddział sztabowy, przemówił do zebranych i oz
najmił, że uważając dalszą walkę za zbyteczny przelew krwi, 
postanowił wszcząć pertraktacje z nplem.

Na zapytanie poszczególnych oficerów sztabu Grupy czy 
obowiązuje ich podanie się, ogłosił, że kto chce, może 
próbować przedzierania się przez oddziały npla na własną 
rękę.

Wówczas D-ca Flotylli zebrał 2 b.oficerów Flotylli mjra 
dypl. SZCZEKOWSKIEGO, i kpt. mar. TRZEBIŃSKIEGO, 
bosmanmata SUCHORSKIEGO i 3 marynarzy i o zmroku 
wyruszył z nimi w kierunku na miasteczko ŻELECHÓW. Po 
dwukrotnym ostrzelaniu przez placówki niemieckie, grupka 
straciła 1 marynarza i została rozproszona na 2 części. D-ca 
Flotylli z mjrem SZCZĘKOWS KIM i 2 marynarzami prze
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Ostatnie od
działy polskie 
w kraju.

dostali się po kilku dniach do Warszawy, a kpt. TRZE
BIŃSKI z bosmanmatem SUCHORSKIM - do Lublina i da
lej na Węgry.

Rozkaz zaprzestania walk dotarł do kmdr-ppor. S. KAMIŃ- 
SKIEGO przed północą i wzbudził zdziwienie, albowiem 
oddział ten nie widząc o sytuacji na tyłach i skrzydłach Grupy 
czuł się zwycięsko. Dnia 7. października nastąpiło złożenie 
broni przez batalion Flotylli w pobliżu wsi Wola-Gułowska. 
Oficerowie i podchorążowie zostali wysłani samochodami 
ciężarowymi do Dęblina. Marynarze skierowani byli pieszo. 
Zarówno podczas marszu, jak i później podczas postoju jeń
ców, z powodu słabej ochrony, wielu podchorążych i mary
narzy zdołało uciec z niewoli.

Grupa Operacyjna gen. F. KLEEBERGA była ostatnim 
zgrupowaniem wojska na terenie Polski. Z chwilą złożenia 
przez nią broni, wszelka walka w kraju ustała.

WYKAZ SZKICÓW

1/ Dyslokacja na skutek rozkazu operacyjnego Nr. 1.
2/ Sytuacja 16. września.
3/ Sytuacja 18. września.
4/ Sytuacja 20. września.
5/ Trasa marszu oddziałów Flotylli.
6/ Bitwa pod Kockiem.



Szkic nr 3. D
yslokacja na skutek rozkazu operacyjnego N

r 1
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Szkic nr 4. Sytuacja 16 w
rześnia
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Szkic nr 5. Sytuacja 18 w
rześnia
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Szkic nr 6. Sytuacja 20 w
rześnia
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Szkic nr 8. Bitwa pod Kockiem 
(natarcie 6 października na Helenów - przyp. Z.W.)
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Kmdr por. w st. spocz. Andrzej KŁOPOTOWSKI

Z MARYNARSKICH WSPOMNIEŃ1

Opowiadania moje to przeżycia młodego oficera Marynarki Wojennej przed 
wybuchem wojny 1939 r„ wojenne „górki i doliny” na burzliwych morzach 
i Oceanie Atlantyckim, służba na ORP „Błyskawica”, „Wilk”, „Sokół” i „Dzik” 
jako dowódca. Wreszcie tragedia „żelaznej kurtyny”, pół wieku na obczyźnie oraz 
powrót do kraju.

XXX

Mając lat siedemnaście, po zdaniu matury, zarówno mój ojciec jak i ja 
stanęliśmy przed problemem co dalej robić z moim życiem. Ojciec mając pięciu 
synów, czterech dorosłych na różnych stanowiskach, po ukończonych studiach, nie 
mając księdza w rodzinie proponował mi zawód księdza.

Chmury wojenne zaczęły się gromadzić nad Polską - wybrałem Marynarkę 
Wojenną, widząc piękne mundury oficerów Marynarki Wojennej i nie będąc 
w swym życiu na morzu. Nie było to jednak łatwe. Wierzyłem zawsze w swe 
szczęście. Należało przebrnąć ciężki egzamin konkursowy, na który zgłosiło się 
320 kandydatów na 24 miejsca. Małe miałem szanse, by kończąc gimnazjum 
humanistyczne rozwiązać wzory matematyczne i zdać egzamin z fizyki i chemii. 
Nie było to proste. Spotkanie z dowódcą szkoły przeszło względnie łatwo, a była to 
pierwsza próba zostania marynarzem. Próba właściwego zachowania się, 
odpowiedzi na jego pytania, co niektóre dość skomplikowane, ale czułem po 
dwudziestu minutach „wywiadu” i minie dowódcy, że mam szansę. Liczba 
kandydatów zmniejszyła się pokaźnie, widząc w dniu następnym ponad trzydziestu 
niedoszłych kolegów opuszczających Toruń. Pozostali po badaniu sprawności 
fizycznej, zdaniu konkursowego egzaminu, w moim przypadku nie czułem, że było 
to na „piątkę” - poczułem się przyjęty.

Ogolono nam głowy, wydano ładne mundurki z kołnierzem marynarskim 
i oddano pod dowództwo może srogich, ale wspaniałych w moim wyczuciu 
podoficerów i oficera kursowego. Poczem zaczęły się ćwiczenia połowę 

1 Kmdr por. w st. spocz. A. Kłopotowski ur. 8.9.1917 r. Promocja SPMW z 1938 r. Po kursie 
aplikacyjnym służył w Kadrze Floty, na ORP „Wilia” i na krótko w Mdlot. w Pucku. Od 8.5.1939 r. 
na ORP „Błyskawica”, a potem na ORP „Wilk”. Od 1941 r. w załodze ORP „Sokół”, a po kursie 
dowódców okrętów od 12.12. 1942 r. zastępca dowódcy ORP „Dzik”. Ostatni wojenny dowódca 
tegoż okrętu. Wykładowca SPMW. Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, 
Krzyżem Walecznych /2-krotnie/, Medalem Morskim /4-krotnie/, brytyjskim DSC i norweskim 
Medalem za Narwik . W 1991 r. powrócił do kraju. Członek Kapituły Orderu Virtuti Militari. 
Obecnie mieszka w Gdyni. Część wspomnień była drukowana w miesięczniku MW „Bandera”.
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z rozkazami: - „padnij”, „zawsze z górki”, „siadać” - zawsze pod górkę, obciążeni 
karabinem i plecakiem.

Trzy lata studiów w Szkole Podchorążych MW w Toruniu przebiegły bardzo 
szybko. Zostaliśmy promowani na stopień podporuczników, otrzymując piękne 
galowe umundurowanie w roku 1938, kiedy chmury wojenne roztaczały się już 
nisko nad naszymi głowami.

Kiedy wojna wisiała już na włosku, otrzymałem przydział wojenny na ORP 
„MEWA”. Został on zbombardowany w pierwszych dniach wojny. Nie było mnie 
już tam, ponieważ zostałem przeniesiony przed wybuchem na ORP „Błyskawica”, 
która po wykonaniu rozkazu „PEKING” znalazła się w Anglii. Na moim miejscu 
jako oficer wachtowy na „MEWIE” zginął kolega z rocznika ppor. mar. Zbigniew 
Mielczarek.

Poczucie wrodzonego szczęścia pozostało ze mną do dnia dzisiejszego, które 
pozwoliło mi przeżyć wojnę w służbie na okrętach podwodnych gdzie szanse 
przeżycia były małe wśród 80% zaginionych okrętów.

Pierwsze dwa lata wojny jako drugi oficer torpedowy na O.R.P. „Błyskawica”, 
uczyłem się zawodu marynarskiego, biorąc udział w walce o Narwik, osłonach 
konwoju i widząc pierwsze zwycięstwa ORP „Błyskawicy, odznaczonej Złotym 
Krzyżem VIRTUTI MILITARL

W roku 1941 zgłosiłem się na ochotnika na nowo budujący się okręt podwodny 
ORP „SOKÓŁ”, mając już doświadczenie oficera nawigacyjnego na ORP 
„WILK”.

Zameldowałem się do dowódcy ORP „SOKÓŁ” kpt. mar. Borysa Karnickiego 
w Barrow in Furness, stoczni budującej nasz przyszły okręt. Dowódca wydał mi się 
bardzo stary. Miał już trzydzieści jeden lat, a ja tylko dwadzieścia jeden. Siedział 
za swym biurkiem ze zmarszczonymi brwiami i pozwolił mi usiąść, z czego byłem 
zadowolony, zmieniając swą pozycję wyprężoną na baczność, naprzeciw 
przyszłego dowódcy. Długo coś pisał, nie patrząc w moją stronę. Rzucił wreszcie 
pytanie, po którym znalazłem się w zakłopotaniu. „Czy miał pan w rodzinie 
inżyniera Kłopotowskiego, który wynalazł boje do ratowania załóg z zatopionych 
okrętów podwodnych?” Nie mogłem się wyprzeć swego brata, więc 
odpowiedziałem lekko drżącym głosem - „Tak jest panie kapitanie, jest to mój 
brat.” Cisza - pisał coś w swoich aktach „Dobrze” - ciągnął dalej, patrząc surowym 
wzrokiem w moją stronę, „Gdzie się panu bardziej podoba - w kościele czy 
w domu rozpusty?” Czułem jak pot oblewa moje czoło. Od mojej odpowiedzi, 
może będzie zależało, czy będę „podwodnikiem”. „W burdelu” - panie kapitanie. 
Pisał dalej. Spojrzenie jednak nie było już tak srogie. „Dziękuję” - powiedział - 
niech się pan melduje jutro na okręcie”.

Wojna „na wesoło” zaczęła się od mej decyzji w odpowiedziach na srogie 
pytania mego przyszłego dowódcy. Oceniłem to jako pierwszy sukces 
i zwycięstwo „podwodnika”. Reszta szła Jak z płatka”. ORP „SOKÓŁ” z moim 
uczestnictwem jako oficer torpedowy brał udział w dwóch kampaniach, 
przydzielony do najsławniejszej dziesiątej flotylli okrętów podwodnych na Malcie, 
w czasie obrony tej dzielnej wysepki w okresie walk z niemieckim Luftwaffe, oraz 
bojowych patroli na morzu Śródziemnym i Egejskim, gdzie zatopiliśmy oraz 
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uszkodziliśmy 21 okrętów i statków handlowych, braliśmy udział w walce 
artyleryskiej 10 razy, dokonaliśmy 4 abordaże, oraz wsławiliśmy się wprawdzie 
„nieudanym” wejściem do portu Navarino, grzęznąc w siatce wejściowej, 
stosowanej przeciw okrętom podwodnym, topiąc jeden niszczyciel stojący 
w porcie, oraz dwa statki handlowe, wychodzące z portu następnej nocy. Akcja ta 
przyniosła nam najwyższe angielskie i polskie odznaczenia w postaci angielskich: 
D.S.O., D.S.C., D.S.M. oraz podziw i pochwały angielskiej Admiralicji za odwagę 
i męstwo, będąc trzecim z kolei okrętem w czasie dwóch wojen światowych, które 
weszły, lub próbowały wejść do portu nieprzyjaciela. Z takich akcji powrotu 
praktycznie nie było.

Zastanawiam się nieraz jak w swej brawurze wraz z okrętami musieliśmy topić 
tysiące załóg, skazanych na śmierć przez swych dowódców. Widzieliśmy śmierć 
okrętów - rozbitków nie zbieraliśmy, ale też nie strzelaliśmy do nich, co często 
zdarzało się alianckim rozbitkom.

Zgrozę i piekło na morzu widzieliśmy, zatapiając kilkudziesięcio tysięczny 
statek pod banderą niemiecką z wycofującymi się wojskami, według źródeł 
niemieckich, mający na pokładzie pięć dywizji wojsk. Statek trafiony trzema 
torpedami, zapalił się i płonąca ropa morze ogniem i płynącymi ludzkimi trupami. 
Wychodząc na głębokość peryskopową, podnosiliśmy peryskop, aby wciągnąć pod 
wodę palących się żołnierzy, chwytających się peryskopu, aby ulżyć ich cierpieniu 
przez utopienie.

Wojna miała się ku końcowi. Szala zwycięstwa zaczęła się przechylać na stronę 
aliantów. Może wreszcie żywi i cali będziemy mogli wrócić do naszej Gdyni, którą 
opuściliśmy tyle lat wstecz? Po tylu latach „przymusowej emigracji” w Anglii, po 
zakończonej zwycięskiej wojnie, przeczytałem niedawno w angielskiej gazecie 
znamienny artykuł kolegi, dowódcy okrętu podwodnego, który wielce wzruszył 
mnie oraz zadziwił znając anglo-saski charakter. Poniżej cytuję tłumaczenie 
z języka angielskiego:

Kmdr. John Wingate D.S.C.
„WALCZĄCA Flotalla Dziesiąta” - MALTA
W marcu 1944 r. mój okręt podwodny „UNTIRING” powrócił z patrolu, kiedy 

były obecne w bazie dwa polskie okręty podwodne OORP „Sokół” i „Dzik” na 
postoju po przebytym patrolu.

Było z tej okazji „szalone party” z dużą ilością Whiski, Ginu i piwa. Kiedy 
polscy koledzy byli już gotowi do zasłużonego wypoczynku o godzinie 22-giej 
słuchaliśmy wszyscy audycji BBC, jako rutyna mesowa, ostatnich wiadomości 
wojennych ze świata.

Kompletna cisza zaległa, kiedy usłyszeliśmy wiadomość że Anglia na czele 
z Churchillem zgodziła się z Roosweltem i Stalinem oddać Polskę „pod jego 
opiekę”.

Zobaczyliśmy nagle naszych przyjaciół - Romanowskiego, - Koziołkowskiego - 
Kłopotowskiego - Bernasa we łzach. Ich nagroda za pięcioletnią walkę na morzach 
i ich wielką odwagę przy boku Aliantów, walcząc za niepodległą Ojczyznę, stały 
się nicością.
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Zostali nagle bez Ojczyzny, za którą mogli wrócić po zakończonej wojnie. 
Uczucie wstydu, patrząc na ich cierpienie zostało ze mną do dnia dzisiejszego. Łzy 
toczyły się do mego zaciśniętego gardła wraz z ginem, który myślałem że mi 
pomoże, nie wierząc jeszcze w podane wiadomości.

Kiedy dowódca flotylli żegnał się z dzielnymi dowódcami i podkreślał brawurę 
ich okrętów i załóg, Admiralicja nasza również zarejestrowała w historii ich ducha 
ofensywnego, wyróżniając ich męstwo wysokimi odznaczeniami: D.S.O. - D.S.C - 
jak również D.S.M.

Bolcio Romanowski po swym ostatnim patrolu, napisał że my Polacy, byliśmy 
bardzo dumni, będąc częścią Dziesiątej Flotylli Okrętów Podwodnych, dodając do 
wielkiej liczby zatopień i zwycięstw, - naszą ilość trafnych torped.

Męstwo polskich okrętów podwodnych można jedynie porównać do wrodzonej 
skromności Dowódców, Oficerów i załóg „SOKOŁA” i „DZIKA”.

Obecnie po powrocie do kraju w roku 1991, po 53 latach przymusowej 
emigracji, przeżywając dużą degradację w kraju, w którym Anglicy „łaskawie” 
pozwolili nam zostać, pozostały tylko wspomnienia młodości. Radość, że 
doczekaliśmy czasu w „starszawym” już wieku, kiedy udało się nam zintegrować 
ze społeczeństwem po półwiecznej rozłące, a najważniejsze, że ukochana nasza 
Marynarka Wojenna przyjęła nas w swe ramiona na czele z dowództwem 
naczelnym, oferując mi uczucie, że nigdy Jej nie opuściłem. Z wielką dumą 
i radością zakładam mój mundur komandora porucznika, na który stopień ostatnio 
zostałem awansowany i wysokie bojowe odznaczeniami VIRTUTI MILITARI 
znalazło swe właściwe miejsce.

Mówiąc dalej o wspomnieniach, ku mej wiecznej pamięci miniaturki „JOLLY 
ROGERS” z paskami zatopionych okrętów, wiszące nad moim biurkiem oraz znak 
dowódcy, pięknie oprawiony z dedykacją oferowany w prezencie na moją 80. 
rocznicę urodzin przez Bractwo Okrętów Podwodnych. Wielką radością jest 
posiadanie, licznych grup przyjaciół jaką mam szczęście mieć obecnie jako emeryt, 
zarówno w Marynarce Wojennej, jak również na Malcie oraz Bejrucie z okresu 
wojny, z którymi przebywaliśmy szczęśliwie, wesołe dni i wieczory po powrotach 
z patroli i witając „starego przyjaciela” z otwartymi ramionami i gorącym sercem. 
Był to czas, kiedy trzeba było żyć szybko i wesoło przed następnym patrolem, 
z którego się może nie powróci. Trzeba było wydać miesięczną pensje w krótkim 
czasie wypoczynku na lądzie na przyjemności naszego młodego wieku.

Będąc obecnie w kraju wolnym i demokratycznym, wszyscy którzy wrócili 
mamy poczucie spełnionego obowiązku, do którego bylimy zobowiązani składając 
przysięgę wierności umieszczone na sztandarach słowa: „Bóg - Honor i Ojczyzna”.

Toruń 1935 - 1938

Niewiele pozostało już mieszkańców Torunia, którzy kojarzą stare mury Koszar 
Racławickich z kolebką szkolnictwa podchorążych Marynarki Wojennej. Koszary 
dzisiaj już niemal w gruzach, ale malowniczo położone wzdłuż murów obronnych, 
Krzywą Wieżą i skarpą Wisły z drugiej swej strony. Budynki mieściły w swych 
mało gościnnych, grubych murach, przez długie lata od 1925 r. do 1938 r. pod
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chorążych wydziałów: morskiego, technicznego i administracyjnego. Pokoje 
sypialne w wielkościach od 20 m2do 40m2 mieściły w sobie od 2 do 12 łóżek. Brak 
centralnego ogrzewania, łazienek oraz pryszniców stwarzał raczej prymitywne 
warunki mieszkalne.

Wiele lat minęło od ukończenia szkoły i awansu na podporucznika Marynarki 
Wojennej w roku 1938. Myśli moje pobiegły do przeszłości, w czasie uroczystości 
wręczenia nowego sztandaru Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie 
miałem zaszczyt być gościem, jako kombatant, oraz jedyny żyjący dowódca okrętu 
podwodnego z okresu ostatniej wojny - ORP „DZIK”.

Patrząc na szeregi podchorążych, defilujących przed dowódcą Marynarki 
Wojennej i zaproszonymi gośćmi, z nowo ofiarowanym sztandarem, na wzór 
przedwojennego, gdzie godło białego orła w koronie i hasłem „Bóg - Honor - 
Ojczyzna”, będącym słowami naszej przysięgi, tak bliską nam wszystkim 
marynarzom, bez względu na wiek i długą historję naszego życia, zarówno 
w kraju, jak i rozsiani po świecie. Wraz ze wzruszeniem (pół wieku poza krajem, 
przymusowej emigracji), myśli pobiegły do czasów, kiedy na tym samym 
dziedzińcu obecnej Akademii, niemal co do dnia, tylko 60 lat wstecz rocznik mój 
24 kandydatów do Szkoły Podchorążych, w Toruniu, odbywał ćwiczenia 
przeszkolenia wojskowego, aby otrzymać mundur podchorążego, pierwszego roku 
szkoły. Wiadomo było, że będzie to ciężka szkoła życia. Należała ona do jednych 
z najlepszych szkół wojskowych, poprzez swoje wymagania egzaminów 
konkursowych i wykazania przez kandydatów sprawności fizycznej w czasie 
trzyletniej nauki, oraz praktyki morskiej.

Była to szkoła, która rok w rok z pośród setek kandydatów wybierała nieliczną 
grupę kilkunastu szczęśliwców, którzy potrafili przejść poprzez prezentację 
z komendantem szkoły. Była ona próbą psychiczną, kiedy wygląd, zachowanie 
i rozmowa pół godzinna, dotycząca pochodzenia, zainteresowań, motywów, chęci 
wstąpienia w szeregi oficerów Marynarki Wojennej, mogły decydować o powrocie 
do domów. Wypowiedź na powyższe tematy, winna być jasna w zadaniach 
prawidłowo sformułowanych.

Badanie zdrowia i sprawności fizycznej również przerzedzały szeregi z dnia na 
dzień. Wreszcie egzamin z psychologii, przedmiotów ścisłych i języków obcych, 
zdecydowało o naszej pozostałej grupie dwudziestu czterech.

Nie było to jednak końcem naszej gehenny. Kurs rekrucki, który chyba miał na 
celu zniszczenie naszego człowieczeństwa, kiedy leżąc na ziemi, po rozkazie 
„padnij”, ledwo żywi po długich ćwiczeniach, oraz walki na bagnety, usłyszeliśmy 
potężny głos naszego wychowawcy - podoficera bosmanmata - „Ludzie, - wyście 
nie są ludzie, - jesteście teraz marynarze.”

Była to dla na ludzi z cywila, degradacja numer dwa. Pierwszą, było ogolenie 
naszych czupryn cywilnych na zero.

Zarówno okres wstępny jak i następne trzy lata studiów były bardzo ciężkie. 
Czterdzieści dwa przedmioty, wykładane, z których trzeba było złożyć egzaminy, 
po każdym roku służby poza słuchaniem wykładów, długich godzin wieczornych 
i nawet nocnych na wertowanie podręczników i wyprowadzania wzorów ma
tematycznych. Każdy z nas zdawał sobie sprawę, że jeden stopień niedostateczny 
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w następnych egzaminach, groził usunięciem ze szkoły. Na nieszczęście było 
wśród nas kilku „zdolniaków”, celujących na pierwsze lokaty, co zmuszało 
„średniaków” do nieraz nadludzkiego wysiłku wielu dodatkowych godzin uczenia 
się, kiedy ich umysły dolne były do zrozumienia i pamiętania tematów tylko po 
wysłuchaniu wykładów.

Przedmioty ścisłe jak matematyka, chemia i fizyka na poziomie uniwer
syteckim, dla takich jak ja, po maturze gimnazjum humanistycznego, były 
powodem zmartwienia. Natomiast wszystkie inne przedmioty, które ściśle wiązały 
się z naszym przyszłym zawodem marynarskim, a należały do nich nawigacja, 
locja, astronomia i historia wojen morskich, nie mówiąc o dwóch językach obcych 
(angielski, francuski), jako obowiązkowe i niemiecki nadobowiązkowy nie 
sprawiały kłopotów. Wysoki poziom szkolenia, zawdzięczaliśmy doborowi 
naszych wykładowców w osobach komendanta szkoły i jego zastępcy, dyrektora 
nauk, oficerów kursowych, jak i podoficerów, do utrzymania nas w ryzach 
wojskowości.

Nie sposób jest wymienić szeregu nazwisk, chociażby prymusów szkoły jak 
i oficerów zasłużonych w czasie ostatniej wojny: kmdr Brunon Jabłoński (pier
wszy prymus rocznika 1925), który zapoczątkował Szkołę Podchorążych w To
runiu. Salomon Władysław, Szalewicz Kazimierz, Łomidze Wiktor, Francki 
Wojciech, Piasecki Andrzej, Mieszkowski Stanisław, Krawczyk Bogusław, 
Tymiński Romuald, Gorazdowski Tadeusz, Kasperski Robert, Wroński Bohdan, 
Kamicki Borys, Romanowski Bolesław, Łoskoczyński Włodzimierz, Hess 
Kazimierz, Tchórznicki Jan, Tyc Antoni, Busiakiewicz Jan, Bratosik Józef, 
Tumaniszwili Jerzy i dziesiątki innych, którzy wykazali swoim męstwem, 
wiadomościami, zarówno w czasie pokoju jak i wojny, poziom swoich 
charakterów, ukształtowanych przez toruńską Szkołę. Wielu poniosło śmierć 
w obronie Ojczyzny, zasługując na podziw i szacunek nas wszystkich. Dekorowani 
wysokimi orderami alianckimi, wykazali, że jako dowódcy i oficerowie nie 
odbiegają od standartów wyszkolenia największych marynarek świata.

Byłoby dużą przesadą, podporządkowywać, całe nasze studja trzyletnie do 
ciężkich i nieprzyjemnych. Wiele było wesołości i śmiechu. Były lekcje tańca, 
kiedy uczono nas że w czasie czułego tanga należy patrzeć partnerce tylko w oczy., 
trzymać lekko lewą ręką dłoń partnerki, jak również prawą ręką obejmować 
partnerkę, ale nie niżej niż pod łopatki, i nie przebierać palcami w takt muzyki.

Tak dobrze wyszkolonych, niemal w każdą • sobotę, delegowano na 
najrozmaitsze bale i zabawy z wyraźnym rozkazem tańczenia z paniami, które 
siedzą pod ścianami, oraz brzydkimi, które nie były proszone do tańca. Szybko się 
okazało, że właśnie one były najmilsze, najbardziej szczęśliwe w nauczonym, 
delikatnym uścisku podchorążych marynarki i one robiły nam dużą propagandę, 
przez co byliśmy zapraszani na następne bale i nie było już więcej siedzących pań 
pod ścianami.

Bale kończyły się normalnie o świcie białym mazurem, i trzeba było śpieszyć 
się nieraz, aby się przebrać i być gotowym do przymusowego marszu przez ulice 
Torunia do kościoła na pierwszą mszę.
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Maszerowaliśmy równo i dumnie w czwórkach z naszym oficerem kursowym 
na czele. Wylęgało na nasze powitanie masę znajomych i nie znajomych 
pensjonarek, a my z uśmiechem na twarzy i zawadyjacką miną śpiewaliśmy 
przysłowiową piosenkę w rytmie marszu: - „W ręku teczka, oto jest pensjona- 
reczka.”

W kościele, delegaci balowi, zmęczeni tańcami i flirtami spali jak susły, kryjąc 
się za plecami kolegów, aby ksiądz z ambony nie widział.

Były inne marsze przez ulice Torunia, jednak bez śpiewów. Marsze badzo nie 
łubiane, ponieważ nie było w naszych koszarach łazienek, ani pryszniców, na które 
budżet marynarki nie pozwalał. Prowadzono nas do zaprzyjaźnionej szkoły 
podchorążych artylerii, gdzie były prysznice, ale często bez ciepłej wody.

Kąpiel odbywała się na rozkaz. „Rozebrać się!!” krzyczał nasz podoficer 
wychowawca - RAZ...DWA...TRZY!,,- Liczę tylko do sześciu „Pod prysznic, - 
biegiem”, następny rozkaz. Krzyk jak zażynanych dwudziestu byczków. Woda 
zimna jak lód. -„Namydlić się - raz..-dwa.-trzy”. „Pod prysznic, - biegiem”, 
ponowny krzyk. „Umyć się - nie marnować wody, wytrzeć się i ubrać! - Liczę do 
sześciu.” Może dobrze, że wody należy oszczędzać. Jeszcze kilka minut i znów 
zabrzmi nasza piosenka „PENSJONARECZKA”.

Niektórzy, bardziej sprytni, znaleźli sposób na nie kąpanie. Wystarczyło dostać 
zaświadczenie przeziębienia, lub bólu głowy od lekarza, aby uniknąć agonji 
tygodniowego prysznica. Znalazł się nawet taki mądrala, który pobił wszystkie 
rekordy. Nie kąpał się przez trzy miesiące. Nie mieszkając w tej samej sypialni, 
nigdy nie dowiedzieliśmy się jak reagowali jego współtowarysze.

Minęły trzy lata. Mianowani podporucznikami Marynarki Wojennej szybko 
zapomnieliśmy o szkole, o wojskowym drylu. Byliśmy dumni i zadowoleni 
z siebie, patrząc w naszą piękną przyszłość. Nikt nie spodziewał się, że pokojowa 
służba na morzu, będzie trwała tak krótko. Promocja roku 1938 okazała się niemal 
w kilku miesiącach pokoleniem najmłodszych oficerów, wychowanków Torunia.

Dzisiaj, gdy minęło dużo lat od zakończenia wojny, w różnych specjalnościach, 
na różnego typu okrętach i na różnych morzach świata, walcząc pod polską 
banderą, pokazaliśmy swym aliantom, poziom naszego wyszkolenia, jak też 
poczucie patriotyzmu, wszczepionego w nasze umysły i serca przez toruńską 
szkołę.

Dla wielu z nas nadszedł moment dowodzenia, gdy trzeba było zmienić rolę 
dowodzonego na dowodzącego. Fakt, że nie sprawiło to trudności, było zasługą 
„TORUNIA”, który nauczył nas być przykładnym podwładnym, a nasi dowódcy 
wojenni, absolwenci tej samej szkoły potrafili przelać na nas swe doświadczenia 
dowódcze, przez okres dowodzenia nami.

Nadszedł również koniec wojny dla wszystkich służących u boku aliantów, 
zakończenia służby marynarskiej i najcięższej decyzji życiowej. Wracać do kraju, 
w czasie kiedy Ojczyzna nas nie chce, czy pozostać na ziemi ex-aliantów, którzy 
z łaski pozwalają nam zostać?...

Potworne uczucie upokorzenia i degradacji. Przypominały się nam ogolone 
głowy po wstąpieniu do Szkoły Podchorążych i słowa naszego bosmanmata:- 
„Ludzie wyście nie są oficerami, - Jesteście cywilami”.
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Starsi wiekiem, bez jakiejkolwiek szansy pracy umysłowej, przez długie lata, 
zmuszeni zostali do prac w kuchniach, piekarniach, lub fabrykach, jako robotnicy 
i sprzątacze.

Młodsi silniejsi fizycznie, łatwiej znaleźli odpowiedzialniejsze zajęcia, co 
niektórzy zaczęli zakładać swe własne firmy, bez doświadczenia i pieniędzy. 
Doświadczeniem była jedynie szkoła toruńska, oraz służba w marynarce, ucząc nas 
współżycia z ludźmi i dowodzenia zespołem swych zatrudnionych.

Jaka wielka szkoda, że tyle lat minęło i czas nie zatrzymał się, aby móc 
podziękować naszym toruńskim wykładowcom, zanim odeszli z tego świata. 
Dziękujemy jedynie dobremu losowi, który pozwolił obejrzeć stare mury koszar 
Racławickich, oraz młode pokolenie podchorążych, obecnej Akademii MW w 
Gdyni, szkolonych w tym samym duchu, będącym ciągłością naszej tradycji 
morskiej, ze swym nowym sztandarem z białym orłem w koronie królewskiej.

Oszukać śmierć

Nieraz zastanawiałem się jak wielu innych podwodników, dlaczego zgłosiliśmy 
się na ochotnika do służby w Marynarce Wojennej na okrętach podwodnych. Nie 
znalazłem do dzisiejszego dnia logicznego wytłumaczenia. Może dlatego, że 
służba była inna. Noc była naszym życiem a dzień służył do spania. Przy małej 
stawce - było nią tylko własne życie, my byliśmy natomiast zbyt młodzi, by nam 
na nim zależało - mogła trafić się duża wygrana: sukcesy i szybka kariera 
marynarska. Nie mówiąc o pewnych drobiazgach, które niech lepiej zostaną 
sekretem podwodniaków.

W decyzji nie było brawury: była raczej bojaźń podwodnika przed nawod- 
nikiem. Gdyby nawodnicy wiedzieli, jak boją się ich podwodnicy, to nie bałby się 
jeden drugiego. Ale przez wzajemną bojaźń został zachowany szacunek nawod- 
ników do podwodników jak i podwodników do nawodników.

Początek nie był łatwy. Nowy dowódca jak sądziłem, był bardzo srogi. Wydał 
mi się bardzo stary. Musiał już mieć ponad 30 lat. Nie wiedziałem, kiedy się śmiać 
z jego dowcipów a kiedy mówić: tak jest, panie kapitanie!

Pierwsze zetknięcie z okrętem podwodnym było potworne. Ten, kto wymyślił 
coś podobnego, musiał być geniuszem. Na tak małej przestrzeni zmieszczono 
wszystko: torpedy, składy amunicji i żywności, setki rur i tysiące zaworów, 
zbiorniki, maszyny, diesle, motory, baterie. Tylko zapomniał o jednym: miejscu 
dla trzydziestki ludzi załogi, którzy tam mieli żyć, oddychać i może nawet umierać. 
Pomyślał też o dwóch też o dwóch umywalkach. Obydwie z bieżącą wodą wprost 
zza burty, aby mydło się nie mydliło.

Patrole były długie i w większości bez wrażeń i historii. Tylko szum motorów 
w czasie dnia był naszą muzyką do snu a huk diesli w nocy zagłuszał możliwości 
porozumiewania się ludzkim głosem.

Mimo wysiłków kucharza, jadaliśmy źle. Cztery fajerki nie wystarczały na 
przygotowanie posiłku w czasie sztormowych nocy dla trzydziestu zgłodniałych 
majtków. A surowce, po kilku tygodniach pobytu w morzu, świeżością nie 
grzeszyły.
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Mieliśmy patrole pełne sukcesów, „Sokół” wraz z „Dzikiem” zatopiły ponad 
czterdzieści jednostek nieprzyjacielskich. Anglicy nazywali nasze okręty „terrible 
twins”. Admiralicja oceniała nasze powodzenia jako szczyt brawury polskich 
dowódców, oficerów i załóg.

O tym wszystkim niech mówią karty historii. Większość tego wojennego czasu 
w morzu to była nicość. Towarzyszyła nam tylko wściekłość fal tłukących 
o kadłub okrętu. Część załogi nawet widzieć ich nie mogła pełniąc swą służbę 
podwodną. Nie dla nich było światło dzienne ani nocne gwiazdy na niebie.

O patrolach bez bomb głębinowych i torped jeszcze opowiem.
Często się słyszało o zdolnościach naszych aliantów do wygrywania walk do 

ostatniego cudzoziemca. „Sokołowi” też to się zdarzyło. Ze względu na wielką 
tajność rozkazów patrolowych, zalakowane koperty otwierało się na pokładzie już 
po wyjściu z portu.

Przy otwarciu koperty byli obecni dowódca, zastępca dowódcy i szef maszyn, 
stary wilk morski znany powszechnie jako „kurczę pieczone”.

Przedziwny był to rozkaz. Brzmiał następująco: „przejść maksymalnie możliwą 
szybkością nie atakując nieprzyjaciela. W razie spotkania (dążyć do pozycji) x, 
zanurzyć się na głębokości 200 stóp i kursem 90° przejść między wyspami Kitira 
i Aikitira przez kanał Kitiraje, łączący M. Egejskie z Jońskim. Wynurzyć się 
i zameldować pozycję wynurzenia”

- Kurczę pieczone - powiedział szef maszyn. Zaległa długa cisza. Wszystko już 
było jasne: mamy przejść pod polem minowym!

- Wreszcie nas dostali! - mówi z.d.o.
- Czas przejścia - pięć godzin - wtrąca nawigator.
- Przejdziemy, bo jesteśmy szczęśliwi, mówi dowódca. - Gorsze dla nas jest 

jednak nadanie sygnału, bo cały świat będzie wiedział o naszej pozycji 
wynurzenia.

Zasępiły się twarze załogi, poinformowanej o zadaniu przejścia pod minami.
- Jeżeli przejdziemy - myślał głośno nawigator, kreśląc nakazane kursy - 

wszystkie następne okręty będą chodzić naszym kursom oszczędzjąc 600 mil 
morskich w dojściu do sektora i tysiące ton paliwa. A jeżeli nie - też niewielka 
strata. Jeden polski okręt poszedł na dno, friend lost. Będzie też duże pijaństwo 
w bazie a następne okręty będą chodzić , jak zawsze, dookoła Krety.

Po pięciu godzinach marszu nakazanym kursem i głębokością nadszedł 
niezwykle oczekiwany sygnał do wyrzucenia

Odpowiedź na nasz sygnał przyszła natychmiast: Congratulations! Weil done 
Please to your patrol position! Cpt. Submarine Flotilla.

Napięte nerwy załogi zgrzyty lin o kadłub już minęły! Przed nami roztacza się 
piękne i równe jak tafla Morze Egejskie z dziesiątkami wysp i wysepek, które 
nieraz atakowaliśmy w nocy, gdy w blaskach księżyca braliśmy je za wielkie 
okręty.

Wachtowy niewiele czasu dał na odpoczynek, odprężenie nerwów, meldując 
coś na horyzoncie.

Pełną szybkością dochodzimy, wynurzając się niemal pod burtą przedziwnego 
kutra. Tak przynajmniej wyglądał przez peryskop. Był pełen biegających po 
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pokładzie ludzi i kaemów wzdłuż całej burty. Po wynurzeniu lornetka już nie była 
potrzebna. Ponad burtą wystają...długie ośle uszy a na pokładzie rozpaczliwie 
biegają kobiety, rzucają się na kolana, wymachują rękami i coś krzyczą w naszym 
kierunku. Trudno zresztą im się dziwić.

Załoga desantowa sprawdziwszy zawartość kutra podobno nic nie znalazła poza 
czterdziestu parami oślich uszu i ładnymi Greczynkami. Nawet sucharów i wody 
już nie miały. Po zaopatrzeniu ich w prowiant zanurzyliśmy się przed nadlatującym 
samolotem. Było nam żal Greczynek jak i osiołków, dla których nie mieliśmy 
żadnego pożywienia.

Nie dostaliśmy jednak pochwały od admirała po powrocie do bazy. Rozkaz 
brzmiał twardo: „topić wszystko, co pływa po morzu!”

Dzisiaj rad jestem, że nasza znajomość angielskiego nie była tak precyzyjna. 
Dzięki temu może do dziś Greczynki wspominają polski okręt marynarzy.

Do końca patrolu już nic się nie działo. Czuliśmy się bardzo zmęczeni. Trudno 
powiedzieć, czy wpływał na to brak torped i bomb głębinowych, czy morze jak 
jezioro. W czasie bezchmurnych nocy przypominaliśmy sobie konstelacje na 
niebie, zakładając się o wiarygodność nazw gwiezdnych, które od czasów 
szkolnych uciekły już nam z pamięci.

Marzyliśmy o kąpieli w słodkiej wodzie w naszym nowo wynajęty mieszkaniu. 
Myśleliśmy o dobrym jedzeniu podawanym na półmiskach i białych obrusach. 
Cieszyliśmy się na ponowne zobaczenie naszych maltańskich przyjaciół, którzy 
byli zawsze dla nas mili i Maltanek, które mimo swoich krzywych nóżek były 
jeszcze milsze.

Po powrocie z patrolu przyszliśmy nieco wcześniej, niż sprzątająca przyjęta 
przed wyjściem w morze mogła się spodziewać. Była to rosła Maltanka z włosami 
zrobionymi na blond, modnie zwichrzonymi. „Chochoł” ją nazywaliśmy. Miała 
sprzątać, gotować i opiekować się nami.

Na schodach siedziało dwóch Amerykanów palących papierosy. W salonie 
następnych czterech. Nasz gin wypity. Szukamy „Chochoła” po mieszkaniu. 
Znaleźliśmy wreszcie: zajęta! Wściekli wracamy do bazy bez wymarzonej kąpieli, 
wyrzuciwszy przed wyjściem oburzone towarzystwo wraz z „Chochołem”. Tam 
dowiadujemy się o zdolnościach naszego „Chochoła”. „Lokal” miał być zamknięty 
przed naszym powrotem. Tylko „Chochoł” miał błędne informacje o terminie 
naszego powrotu. Tajność patroli miała swoje dobre strony...

Bombardowanie Malty wzmagało się z miesiąca na miesiąc. Odpoczynki 
między patrolami stawały się coraz bardziej uciążliwe. Co trzy godziny 
z niemiecką precyzją setki samolotów nadlatywały nad tę maleńką wysepkę. Duże 
straty w okrętach. „Sokół”, ciężko uszkodzony bombami lotniczymi oraz 
ostrzelany z działek nurkujących samolotów, broni się przed kompletnym 
zniszczeniem. Załoga pod osłoną sieci i gałęzi naprawia maszyny, łata dziury, 
wymienia potłuczone i spalone baterie. Doki ciężko uszkodzone, a warsztaty 
zbombardowane. Zdemoralizowani robotnicy portowi odmawiają pomocy polskiej 
załodze.

Przez miesiąc trwały zmagania krwawiącego „Sokoła” z nurkującymi na niego 
bombowcami. Zdawało się niemożliwością znalezienie miejsca, które wkrótce nie 
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zostałoby wykryte. Dziesiątki bomb padało wokoło zadając znów następne rany. 
Nie mogły jednak zniszczyć morale załogi. „Sokół” zwyciężył raz jeszcze 
i o własnych siłach przyszliśmy do Anglii na dalsze remonty.

Admirał Max Horton napisał w swej książce o bombardowaniach „Sokoła” jako 
o jednej z piękniejszych epopei wojennych, gdzie brawura i determinacja załogi 
będzie przykładem dla przyszłych kadr podwodników.

Wracamy z patrolu. Wszystkie torpedy - poza jedną - wystrzelone a cztery 
transportowce - pełne ewakuowanych wojsk niemieckich zatopione.

Kiedy morze się paliło i wraz z setkami palących się ciał zdawało zapadać 
w głębiny, by znów wzróść na wybuchach naszych torped, zapadaliśmy w jakiś sen 
letargiczny pomiędzy wachtami, słysząc przerażające ludzkie głosy, budzące do 
kolejnej wachty.

Odpoczywaliśmy pełni dumy, która zdawała się rozsadzać nam piersi.
Przed wejściem do portu spotkaliśmy angielski okręt podwodny, który 

podobnie jak i my wracał z patrolu. O świcie otrzymujemy sygnał z bazy o 
zauważonym nieprzyjacielskim okręcie podwodnym blisko wejścia do portu. Nie 
minęło wiele czasu, gdy nasz Anglik sygnalizuje zauważony peryskop. Podając 
odchodzimy, odchylając się całą mocą silników.

- Nie mam torped - nadaję światłem.
- Good luck! - otrzymałem w odpowiedzi.
Zaspany dowódca zanurza okręt, wpatruje się przez peryskop w podanym 

namiarze. Podsłuch nic nie melduje. Podchodzimy bliżej.
- Jest! - krzyczy uradowany dowódca.
Ostatnia torpeda szarpnęła okrętem opuszczając wyrzutnię. Czekamy na 

wybuch. Na dużej głębokości, jak zwykle po ataku. Sekundy płyną. Nie ma 
wybuchu! Torpeda chybiła.

Powrót na peryskopową. Nieprzyjaciel nie zmienił taktyki. Peryskop podnosi 
się i chowa. Podnosi się i znika. Tylko namiar się nie zmienia. Wściekły dowódca 
zarządza wynurzenie okrętu.

Podchodzimy pełną szybkością do atakowanego peryskopu...
- Oficer wachtowy! Podnieść tę miotłę! Będzie dobra do mycia pokładu!
Do portu weszliśmy pełni chwały, pod piracką banderą z czterema nowymi 

paskami po zatopionych statkach. Entuzjazm był duży. Wypito całą masę ginu - nie 
tylko na poczet naszych sukcesów, ale i za uratowanie naszego towarzysza od 
możliwego ataku ze strony sygnalizowanego wrogiego okrętu u wejścia do portu.

Tak mówi historia pisana. Należy zatem w nią wierzyć.

Pod bombami

Malta - marzec 1942

„...Bombardowanie, walka i zwycięstwo polskiego okrętu podwodnego ORP 
„Sokół” stanowiła, rzadko spotykany w historii wojen, przykład niezrównanej 
odwagi i brawury zaprezentowanej przez jego dowódcę, oficerów i załogę 
w zmaganiach z niemieckim lotnictwem”.
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ORP „Sokół” pod dowództwem kmdr. ppor. Borysa Kamickiego, po trzy 
tygodniowym patrolu, wszedł 17 marca do portu La Valleta, aby o świcie 
zacumować w Lazaretto, bazie okrętów podwodnych 10. Flotylli. Malta budziła się 
ze snu po czterogodzinnej przerwie od ostatniego nalotu niemieckiej Luftwaffe.

Byliśmy wszyscy bardzo zmęczeni. Burzliwa o tej porze roku - pogoda na 
Morzu Śródziemnym, pełna sztormów, nie przyniosła nam sukcesu bojowego, poza 
szczęśliwym dla okrętu wyjściem cało spod ciężkiego ataku ścigaczy i sześć
dziesięciu bomb. Nie odnieśliśmy żadnych szkód ale sześciogodzinna ucieczka 
poważnie nadszarpnęła nasze nerwy. Stąd nawet możliwość zejścia na ląd i spot
kania tam z przyjaciółmi oraz ... dziewczynami nie cieszyły, chociaż przecież 
powinny. Do tego jeszcze czekała nas niemiła perspektywa kolejnych 
bombardowań, które raz już, przed wyjściem na patrol, przeżyliśmy.

Po zacumowaniu przystąpiliśmy do rutynowych zajęć - wyładowania torped, 
przygotowania do dwutygodniowego postoju w porcie i - jakże utęsknionej - 
kąpieli w gorącej słodkiej wodzie i pachnącym mydle. Niestety, okazało się ono 
zbyteczne, bowiem marzenia i mrożonki lądowe rozwiały się szybko, wraz 
z ogłoszeniem przez dowódcę flotylli zakazu wyjścia na ląd dla wszystkich załóg 
okrętów podwodnych. Koncentracja niemieckich i włoskich sił powietrznych na 
Sycylii zwiastowała jeszcze silniejsze ataki na wyspę, na której zaczynało 
brakować amunicji i żywności. Malta leżała - prawie dosłownie w gruzach. 
Poniesiono duże straty w ludziach, okrętach, statkach transportowych, urządze
niach portowych. Ludność cywilna chroniła się wykopując głęboko w miękką 
skałę maltańską wychodząc ze schronów tylko między nalotami.

Niedługo czekaliśmy na dźwięk syren zapowiadający kolejny nalot.
„Sokół” - „grzeje” tysiącami pocisków z karabinów maszynowych. Grzmią 

setki dział. Zatrzęsła się wyspa. Rozkołysał się okręt na fali po rozrywających się 
bombach.

Nalot skierowany na główny port, cumujące tam okręty, doki i składy amunicji, 
kładzie także w gruzach część La Valletty wraz z pięknym gmachem opery. Znów 
giną setki ludzi...

Baza naszej flotylli tym razem ocalała. Wiemy jednak, że szczęście nie może 
trwać wiecznie.

W myśl zasady, że bomby nigdy nie spadają w te same miejsca - „Sokół” 
zostaje przesunięty do portu głównego, który solidnie ucierpiał podczas nalotu. 
Stojąc na beczce, czujemy się jakoś bezpieczniej, mając większe pole ostrzału oraz 
mogąc łatwo uwolnić się od niej - w razie potrzeby. Widoki wokół nas nie tyleż 
ciekawe, co przerażające - ruiny budynków portowych, maszty zatopionych 
statków oraz sterczące kadłuby okrętów.

Nie zdążyliśmy nawet zjeść posiłku, gdy po upływie niecałych czterech godzin 
od ostatniego nalotu - poderwał nas sygnał alarmu powietrznego. Nalot, nie tak 
gwałtowny jak poprzedni, okazał się mimo to zgubny w skutkach dla naszego 
okrętu. Trudno dziś dociec, czy przypadek sprawił to, czy też widok biało- 
czerwonej bandery, niemniej trzy bombowce niemieckie, nurkując na „Sokoła”, 
zrzuciły bomby. Rozrywając się blisko burt okrętu wyrzuciły w górę słupy wody, 
na które „Sokół” zdawał się wdrapać, stając niemal dęba, to znów zapadał się 
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w głębiny wodnych kraterów. Dzielny nasz okręt, mimo poważnych uszkodzeń 
utrzymał się jednak na powierzchni i przechylony na burtę, w kompletnej 
ciemności, konał.

Krzyki załogi oraz odgłos wydawanych rozkazów przez głośniki zdawały się 
być krzykiem o pomoc, która znikąd nadejść nie mogła. Włączone światła 
awaryjne pozwoliły ocenić ogrom zniszczeń. Nie było kawałka szkła, które nie 
zostało stłuczone. Nie było baterii, która by ocalała. Gryząco-trujący dym 
wypełniał wnętrze okrętu w postaci sterów głębokości - zwisały bezradnie, 
wyrwane ze swych „stawów”. Z trudem udało nam się - po odwołaniu alarmu - 
powrócić o własnych siłach (na nieuszkodzonych dieslach) do bazy Lazaretto.

Nie odbyło się to bez „przygód”. Przy zapadającym już zmroku i prawie 
u wejścia do portu, niezauważony, mimo dziesięciu ludzi na pomoście, samolot 
wywiadowczy, lecąc nisko nad wodą, otworzył ogień, dziurawiąc w kilkunastu 
miejscach kiosk „Sokoła”, a setki pocisków z karabinów maszynowych przeszyły 
burty. Nikt nie zginął ani nie został raniony spośród załogi, która na rozkaz 
dowódcy, leżała plackiem na pokładzie.

Jeden tylko gruby Olek, nie słuchając rozkazu „Padnij”, rzucił się głową w dół 
do włazu, grzęznąc tylną częścią ciała i uniemożliwiając ucieczkę pozostałym. 
Opatrzność pokarała go jednak za to. Kula nieznacznie raniła jego sterczące nogi. 
Nie krzycz Olek - uspokajali go koledzy. Masz szczęście, że w nogi, a nie 
między...”.

Rano specjalna komisja stwierdziła niemożność naprawy okrętu w miejscowej 
stoczni, a zdemoralizowana ekipa robotników dokowych wręcz odmówiła pracy na 
„cuchnącym” okręcie alianckim. Groziło nam zdjęcie załogi z okrętu i wycofanie 
z dalszych działań bojowych 10. Flotylli. Zaprotestowaliśmy z całą mocą i pos
tanowiliśmy przeprowadzić niezbędny remont własnymi siłami, jeżeli tylko 
dostaniemy części zamienne i nowe baterie. Długo trwały pertraktacje z Admi
ralicją zanim, przekonana o determinacji załogi i jej woli dalszej walki o okręt, 
wyraziła zgodę na nasz plan. Dobry duch najwidoczniej czuwała nad nami.

Dowódca decyduje się położyć okręt na dnie głębokiej zatoki portowej, aby 
w spokoju - przed nalotami - doprowadzić „Sokoła” do idealnego porządku 
i czystości. W odblaskach światła nikłych żarówek oświetlenia awaryjnego, 
zmęczona i słaniająca się na nogach załoga z bladymi twarzami i ciemno 
podkrążonymi oczyma, wygląda niczym stado lemurów. Pełni zapału 
wykrzesujemy ostatnie siły do wykonania nowego zadania.

Nocą wynurzamy się z trudem, bez działających sterów głębokości, aby znaleźć 
w małej, portowej zatoczce nową kryjówkę, między dziesiątkami na wpół 
zatopionych barek i kutrów rybackich. Znajdujemy tam masę poszarpanych sieci, 
gałęzie drzew, liście i inne brudy wyrzucone przez morze, którymi maskujemy 
kadłub zranionego „Sokoła”...
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Fot. 1. Budynek Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu

Fot. 2. Promocja absolwentów SPMW w 1938 r.
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Fot. 3- ORP „Sokół” na Morzu Śródziemnym

Fot. 4. Powrót z patrolu ORP „Dzik”
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Fot. 5. Dowódca ORP „Dzik” Por. mar. Andrzej Kłopotowski

Fot. 6. Oficerowie podwodniacy: z lewej por. mar. Andrzej Kłopotowski, 
kmdr ppor. Borys Karnicki, kpt. mar. Tadeusz Bernas.

Wielka Brytania 1943/1944 r.
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Fot. 7. Załoga ORP „Sokół”. Stoją: trzeci od lewej por. mar. Andrzej Kłopotowski, czwarty 
kpt. mar. Jerzy Koziołkowski, w środku kmdr ppor. Borys Karnicki, obok z brodą bosm. 

Tadeusz Dornicz. Wielka Brytania 1943/1944 r.

Fot. 8. Po latach w salonie dowódcy ORP „Błyskawica” Anna Strakacz-Appleton 
(matka chrzestna ORP Jastrząb” i kmdr por. w st. spocz. Andzrej Kłopotowski. 

Gdynia 10.05.1999 r.
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Kpt. mar. w st. spocz. Edmund PAPPELBAUM

WSPOMNIENIA Z OBRONY WYBRZEŻA 1939 r.*

I właśnie 1 września 1939 r. miałem wykonać lot patrolowy we wczesnych 
godzinach porannych w kierunku zachodnim. Gdy o godzinie 0300 znalazłem się 
na lotnisku mój R XIII już był gotowy do lotu. Pilot mat Gliszczyński 
zameldował mi, że maszyna jest wyhamowana i gotowa do lotu. Ubrałem się 
w kombinezon lotniczy, sprawdziłem kursy na mapie, zapoznałem się z ko
munikatem meteorologicznym, skontrolowałem uzbrojenie, radiostację i aparat 
fotograficzny, porozmawiałem dyżurnym radiotelegrafistą na radiostacji lotniczej 
i zawiadomiłem oficera dyżurnego lotniska o swej gotowości do lotu. Mieliśmy 
właśnie startować, gdy horyzont zaczął się nagle zasnuwać mgłą, napływającą 
z północy, od morza. Mgła leżała nisko nad wodą i uniemożliwiała obserwację 
morza. Postanowiliśmy zaczekać do wschodu słońca, gdy mgła się rozejdzie. 
Ubrani w kombinezony czekaliśmy z pilotem na poprawienie się widoczności. 
Mgła jednak nie ustępowała. Słońce wzeszło a mgła w dalszym ciągu zalegała 
nisko nad morzem, mimo że niebo było czyste. Zbliżała się godzina 0500. Od 
oficera dyżurnego lotniska otrzymałem wiadomość, że lot trzeba odwołać, 
ponieważ również Rozewie melduje mgłę na otwartym morzu. Zdjąłem 
kombinezon i udałem się w kierunku kasyna oficerskiego, położonego obok 
koszar dywizjonu przy drodze, prowadzącej z Pucka do Wielkiej Wsi. Obok 
kasyna spotkałem dowódcę dywizjonu kmdr. por. Edwarda Szystowskiego. Nie 
zdziwiłem się tym spotkaniem, ponieważ kmdr Szystowski często kontrolował 
podległą mu jednostkę w różnych porach doby. Komandor zapytał mnie co 
słychać i czy wracam z lotu. Złożyłem mu wyjaśniający meldunek. Komandor 
zaaprobował decyzję niewykonania lotu. Nagle komandor wskazał ręką 
w kierunku Wielkiej Wsi, mówiąc: „Niech pan patrzy! Co to za samoloty?!” - 
Było około 0500. Od Wielkiej Wsi i od zachodu, na wysokości z około 2000 m 
leciała w kierunku Pucka liczna grupa samolotów w szyku trójkowym. Nim 
odpowiedziałem na pytanie komandora Szystowskiego, zagadka nie znanych 
samolotów wyjaśniła się sama. Spadły pierwsze bomby. Najpierw na magazynu

AMMW, sygn. 459. Relacja napisana została w 1969 r. Kpt. mar. E. Pappelbaum (1912 - 
1997). SPMW ukończył 1933 r. Po odbyciu kursu oficerów artylerii morskiej służył 
w dywizjonie Artylerii Nadbrzeżnej w Helu jako dowódca 32 baterii. Pływał na OORP 
„Burza” i „Czajka”. Od 1938 r. w MDLot. w Pucku jako ofic. uzbrojenia. Ukończył kurs 
oficerów obserwatorów lotniczych. W obronie Półwyspu Helskiego w 1939 r. organizował 
i dowodził 34 baterią. Po powrocie z niewoli w 1 smbz jako dowódca kompanii, 
a następnie dyr. nauk w SSM i z-ca dowódcy Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej w Gdyni- 
Redłowie. Zwolniony z MW w 1947 r. Pływał w PŻM i PLD jako kpt Ż.W. Ławnik Izby 
Morskiej w Szczecinie i Gdyni. Ekspert Polskiej Izby Handlu Zagranicznego. 
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amunicji i bomb dywizjonu a potem na lotnisko w Pucku. Komandor stwierdził: 
Nie ulega wątpliwości, to są maszyny niemieckie! Wojna się rozpoczęła!” Potem 
dodał: „Niech pan natychmiast zawiadomi sztab Floty w Gdyni, że Puck jest 
bombardowany przez samoloty niemieckie!” Komandor pozostał na drodze, 
rozdzielającej lotnisko i kasyno i instynktownie wszedł pod koronę przydrożnego 
drzewa. Gdy go opuszczałem doszli do niego dwaj podoficerowie-zbrojmistrz 
dywizjonu st.bosm. Skrzypnik i jego zastępca bosm. Krasicki, moi bezpośredni 
współpracown icy.

Pobiegłem do budynku dowództwa dywizjonu. W momencie, gdy podniosłem 
słuchawkę telefonu, posypał mi się tynk z sufitu na głowę, budynek zadrżał, 
nowa seria bomb spadła na lotnisko. Telefon był głuchy. Wybiegłem z do
wództwa dywizjonu i wśród padających bomb wpadłem do kasyna oficerskiego. 
Tutaj również telefon był głuchy. Opuściłem kasyno w poszukiwaniu telefonu 
w koszarach dyonu. - Przed kasynem, w odległości około 20 m, pod ściętym 
przez bombę drzewem ujrzałem leżącego na ziemi dowódcę dywizjonu kmdr, 
por. Szystowskiego i bosm. Krasickiego. Komandor Szystowski nie żył, bosman 
Krasicki był ranny. St. bosm. Skrzypnik uratował się skacząc do przydrożnego 
rowu. Jak później poinformowali mnie obaj podoficerowie, kmdr Szystowski nie 
chciał kryć się, aby dokładnie obserwować nalot. - Po moim wyjściu z kasyna, 
budynek został trafiony bombą. Został ogłoszony alarm przeciwlotniczy. W mo
mencie, gdy syreny alarmowe zagrały, atak hitlerowskich samolotów, jak na 
komendę, skończył się. Samoloty nieprzyjacielskie odleciały w kierunku zachod
nim.

Nalot trwał krotko, wydaje się, że nie więcej jak około 20 minut. Wkrótce na 
lotnisku zjawił się z-ca dowódcy dywizjonu kmdr ppor. Kazimierz Szalewicz, 
który objął dowództwo nad dywizjonem i zarządził jego ewakuację na Hel.

Zniszczenia po nalocie i bombardowaniu były niewielkie. Ucierpiał 
nieznacznie jeden z hangarów i warsztaty lotnicze, został zniszczony budynek 
kasyna oficerskiego. Bombardowanie magazynów uzbrojenia koło Swarzewa nie 
było celne. Straty w ludziach: strata najboleśniejsza - zginął dowódca dywizjonu 
kmdr por. Edward Szystowski i został ranny bosm. Krasicki. Szystowski był 
pierwszym marynarzem, który oddał życie w obronie Wybrzeża 1939 r.

Dywizjon ewakuował się na Hel drogą powietrzną, morską i lądową. 
Wodnosamoloty odleciały do portu wojennego na Helu, gdzie w kilka dni 
później, nie mając dostatecznej ochrony, zostały zniszczone przez samoloty 
hitlerowskie. Reszta dywizjonu najpierw ulokowała się w Kuźnicach, potem 
w Jastarni a następnie w Juracie. Do ewakuacji drogą morską został użyty ORP 
„Pomorzanin” i kutry rybackie z Kuźnicy i Jastarni. Ewakuację dywizjonu 
zakończono w godzinach wieczornych 1 września 1939 r.

Personel dywizjonu został spieszony i w sile jednej kompanii został 
skierowany do obrony Wielkiej Wsi. Kompanią dowodził kpt.mar. Stanisław 
Szczepaniuk. Wyewakuowane uzbrojenie, przeważnie karabiny maszynowe 
i amunicja do nich, zostały przeznaczone do obrony plot. Helu. Jedyny 
dostarczony z Włoch dwu-silnikowy wodnosamolot typu CANT odleciał w głąb 
kraju z poleceniem wodowania na jednym z jezior. Oficerowie, podoficerowie 
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i marynarze, którzy nie weszli w skład kompanii pieszej, zostali skierowani do 
różnych oddziałów obrony półwyspu. Większość czyniła to spontanicznie, na 
własną rękę nie chcąc czekać bezczynnie.

Morski Dywizjon Lotniczy, jako jednostka lotnicza przestał istnieć. Nim 
wodnosamoloty, które lądowały na Helu, uległy zniszczeniu, były robione 
przygotowania do nalotu bombowego na okręty hitlerowskie w Gdańsku. Nie 
znam przyczyn, dlaczego ten zamiar nie został wykonany. Możliwe, że brano 
pod uwagę, aby nie stwarzać precedensu bombardowania ludności cywilnej, 
ewentualność takiego komentowania bombardowania przez prasę i propagandę 
hitlerowską.

Jako artylerzysta morski zgłosiłem się do Dywizjonu Art. Nadbrzeżnej 
/DAN/. Dywizjon ten znałem dobrze. Uważałem go za swoją jednostkę 
macierzystą. Zostałem przyjęty z otwartymi rękami. Spotkałem tu kpt. mar. 
Zbigniewa Przybyszewskiego, który objął dowództwo baterii im. H. Las
kowskiego, najsilniejszej baterii w obronie Helu. Spotkałem również kolegów 
artylerzystów z zatopionego ORP „Wicher” i uszkodzonego „Gryf’. Objęli oni 
dowództwa baterii lądowych i gniazd obrony przeciwlotniczej. Duch bojowy 
w dywizjonie był wspaniały. Nikogo nie załamały dotychczasowe niepowo
dzenia. Wszyscy byli ogarnięci chęcią walki aż do zwycięstwa. Dowódcą 
dywizjonu był kmdr. ppor. Stanisław Kukiełka, jego z-cą kpt. mar. Tadeusz 
Rutkowski. Dywizjon podlegał dowódcy Rejonu Umocnionego Hel kmdr. 
Włodzimierzowi Steyerowi. Ten z kolei podlegał dowódcy Obrony Morskiej 
Wybrzeża komandorowi Stefanowi Frankowskiemu. Dowódca Obrony 
Morskiej Wybrzeża podlegał dowódcy sił morskich i lądowych kontradm. 
Józefowi Unrugowi, najwyższemu zwierzchnikowi na Wybrzeżu.

Będąc w dyspozycji dowódcy DAN, wykonywałem różne czynności. 
W czasie jednego z pobytów w porcie wojennym Hel, dokonałem oględzin 
zatopionego ORP „Wicher” i uszkodzonego ORP „Gryf’, znajdującego się 
w zatopionym doku pływającym,. ORP „Wicher” leżał na burcie i całe jego 
uzbrojenie znajdowało się pod wodą ORP „Gryf’ był częściowo zanurzony, stał 
na stępce z przegłębieniem na rufę. Uzbrojenie jego, a mianowicie działa 
częściowo znajdowały się pod wodą, a częściowo nad wodą. Trzy działa 120 mm 
w tym jedno pojedyncze oraz dwa podwójne były nieuszkodzone. Również nie 
uszkodzone były 2 działa plot. 40 mm. Była również możliwość wydobycia 
amunicji do dział. Od kpt. Kazimierza Sulisza, który sprawował pieczę nad 
magazynami amunicyjnymi na Helu, dowiedziałem się, że dysponuje pociskami 
do dział 120 mm oraz, że po wydobyciu pocisków z zatopionych komór „Gryfa” 
i odpowiednim przygotowaniu ich, jest możliwość uzyskania 1500 szt. bojowych 
pocisków.

Wiadomościami tymi podzieliłem się z dowództwem DAN. Powstała myśl, 
aby działa „Gryfa” zdemontować, wydobyć z zatopionych komór amunicję 
i utworzyć baterię nadbrzeżną. Na miejsce baterii wybraliśmy punkt w połowie 
odległości między Helem i Jastarnią, gdzie już w czasie pokoju projektowano 
ustawienie drugiej identycznej jak bateria im. Laskowskiego, baterii kalibru 
152,4 mm.
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Projekt przeniesienia dział „Gryfa” na ląd, gdyśmy zaczęli konfrontować 
trudności i przeszkody, wydawał się początkowo nierealny, wprost niemożliwy 
do wykonania. Były głosy, że nie do zrealizowania. Trzeba było zdjąć trzy 
działa. Działa podwójne znajdowały się do połowy w wodzie. Jak odkręcić 
śruby fundamentowe pod wodą? Czym zdjąć działa z okrętu? Jak je prze
transportować na ląd? Czym przewieść je po wydmach i piaszczystych 
dróżkach leśnych na odległość około 10 km? Jak i czym ustawić działa na 
stanowiskach? Jak zbudować fundamenty pod działa? Wydobyć pociski z za
topionych komór amunicyjnych? Jak wykonać cały szereg innych prac? I to 
w czasie stałego bombardowania i ostrzeliwania z morza i z powietrza, przez 
nieprzyjaciela. Równocześnie trzeba było sformować skład osobowy baterii. 
Dziesiątki spraw do załatwienia i skoordynowania, a czas uciekał! Wróg 
z każdym dniem coraz silniej atakował! Trzeba jak najszybciej wprowadzić do 
akcji działa gryfowskie. Tak, trzeba je jak najszybciej uruchomić! Nie można 
pozwolić, aby trzy dobre działa stały bezczynnie! Poprosiłem, aby pozwolono 
mi działać! Kmdr ppor. St. Kukiełka i kpt. mar. T. Rutkowski zdecydowali: 
„Dobrze! Niech pan rozpoczyna! Otrzyma pan wszelką pomoc! Niech pan 
buduje baterię!”.

Przydzielono mi około 100 wspaniałych marynarzy z zatopionego „Wichra” 
i uszkodzonego „Gryfa” oraz zmobilizowanych rezerwistów o specjalności 
artyleryjskiej. Wśród nich znaleźli się również: chor. mar. Franciszek 
Jendrysiak i st. bosm. Zdzisław Ficek. Pierwszy był bardzo doświadczonym 
rusznikarzem DAN-u, a drugi rzutkim i doświadczonym szefem baterii. Obu 
znałem ze wspólnej służby w baterii Laskowskiego. Chor. Jędrysiak wziął na 
swoje barki zdjęcie dział z „Gryfa”, a st. bosm. Ficek szefostwo baterii. Na 
dowódców baterii zostali wyznaczeni por. rez. Kucharski, pracownik NBP 
w Gdyni i st. bosm pchor. Tadeusz Netter. Chor. Jędrysiak dobrał sobie jako 
współpracownika bosm. rusznikarza Gwiazdę. Wśród dców działonów przy
pominam sobie mata Woryńczaka, dzisiaj kmdr. ppor. Jako jednego z naj
lepszych marynarzy artylerzystów zapamiętałem mar. rez. Antoniego Żyłę. 
Budowę fundamentów pod działa powierzono ppor. rez. Henrykowi Wagne
rowi, który pracował przy budowie 31 baterii im. H. Laskowskiego.

Bez wahań i zwłoki przystąpiliśmy do pracy. Bateria otrzymała nazwę 
BATERIA Nr 34.

Baterię rozpoczęto budować około 10 września 1939 r. Trudności były ogro
mne. Wszystkie prawie prace wykonano w nocy. Nie mniej faktem jest, że 
działa zostały zdemontowane z ORP „Gryf’, fundamenty pod działa wykonane, 
działa przetransportowane i ustawione na wyznaczonym miejscu.

Zbudowaliśmy punkt kierowania ogniem, schrony ziemne dla obsady baterii 
i pocisków, dwa gniazda obrony plot, uzbrojenie w karabiny maszynowe 13,2 
mm i obok baterii właściwej, baterię atrapę, by na nią kierować ataki 
samolotowe. Właściwa bateria została wspaniale zamaskowana.

Nikt nie szczędził swych sił! Wszyscy pracowali z największym oddaniem. 
Trzeba było rozwinąć cały szereg problemów w trudnym terenie i trudnych 
okolicznościach. Należy podziwiać ile inwencji i pomysłowości wykazali 
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wszyscy a specjalnie chor. mar. Fr. Jendrysiak, bosm. Gwiazda, st. bosm. 
Z. Ficek i mar. rez. A. Żyła. Ambicją każdego członka baterii było wykonać 
nakazaną pracę szybko i jak najlepiej. Na wyróżnienie zasługuje również nurek, 
nie pamiętam jego nazwiska, który w niezmiernie trudnych warunkach 
pracował pod wodą przy odkręcaniu śrub fundamentowych dział na ORP 
„Gryf’ i wydobywał amunicję z zatopionych komór okrętu! Patrząc 
w przeszłość i wspominając te odległe dni, uważam, że każdy członek baterii 
zachował się jak bohater!

30 września 1939 r. ppor. inż. H. Wagner powiadomił mnie, że fundamenty 
dział odpowiednio zastygły. Beton jest twardy! Można przestrzelać działa. 
Czekaliśmy tylko na to.

Wieczorem tego dnia oddaliśmy z działa pojedynczego po jednym wystrzale 
na najmniejszym i największym celowniku. Wszystko było w porządku! Działo 
stało pewnie. Nie było żadnych uszkodzeń! Przestrzelanie podwójnego działa 
mieliśmy wykonać nazajutrz! Była to tylko formalność. Nowa bateria Nr 34, 
składająca się z jednego działa pojedynczego i jednego podwójnego mogła 
rozpocząć strzelać i walczyć! Te trzy działa 120 mm posiadały zasięg 18000 m. 
Sektor między Helem i Jastarnią od pełnego morza nie był już bezbronny. 
Mogliśmy również dać wsparcie ogniowe oddziałom lądowym na odcinku 
Wielka Wieś - Chałupy. Ogarnęło nas wielkie wzruszenie! Zostały wyznaczone 
dyżurne obsady dział! Zameldowałem dowódcy DAN o gotowości baterii do 
akcji bojowej! Otrzymałem odpowiednie rozkazy i instrukcje.

Tymczasem, nazajutrz 1 października 1939 r. ogromne rozczarowanie 
i gorycz! - Kapitulacja!

Nikt nie chce się z tym zgodzić! To niemożliwe! Spotykam się z kpt. 
Przybyszewskim, d-cą baterii im. H. Laskowskiego, przychodzą inni dowódcy 
baterii - por. mar. Kowalski, por. mar. Wnorowski, por. mar. Dehnel,, por. mar. 
Rychel i inni. Chcemy walczyć dalej, wbrew rozkazom kapitulacyjnym! Jednak 
ze względu na możliwe represje w stosunku do ludności cywilnej, jakie 
hitlerowcy mogli zastosować, z niechęcią pod presją rozkazów dowódców 
rezygnujemy z dalszego oporu.

Baterię budowaną z takim trudem naszymi rękami, również naszymi rękami 
zniszczyliśmy. 2 października 1939 r. - Ostatnia zbiórka baterii. Pożegnania, 
łzy zalewające oczy, przysięga powrotu tu na Hel! Przysięga dalszej walki. 
I okrzyk tragiczny ale pełen nadziei: „Niech żyje Polska”!

Zostałem oddzielony przez hitlerowców od marynarzy i rozbrojony. 
Również marynarzy rozbrojono. Pod eskortą zaprowadzono mnie na statek, 
gdzie już znajdowali się inni dowódcy baterii i oficerowie z obrony Helu. Moja 
dzielna i bohaterska załoga została na brzegu.

Statek odbił od nabrzeża w porcie wojennym i wziął kurs na Gdańsk. Powoli 
znikały brzegi ukochanego Helu. Rozpoczynała się niewola, długa, ponad pięć 
lat trwająca niewola, męczący okres, w którym każdy rok liczył się podwójnie 
w życiu człowieka,. „Pięć zim w nieopalonym baraku, gdzie za termometr 
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służyła wysokość oblodzenia wilgoci w próchniejącym rogu izby...” jak napisał 
w swych wspomnieniach kontradmirał Włodzimierz Steyer.

Dziś, po latach, które są historią, ślad po baterii nie zaginął. Przez lata 
wojny zachowało się podwójne działo baterii. Jako pamiątka historyczna 
zostało umieszczone w Muzeum Marynarki Wojennej, w Gdyni. Jest ono 
trwałym symbolem bohaterstwa polskiego marynarza, gotowego zawsze walczyć 
za Ojczyznę w najtrudniejszych warunkach oraz ponosić dla niej największe trudy 
i ofiary.



Por. w st. spocz. Władysław HESS

WSPOMNIENIA WOJENNE Z OBRONY HELU 
W 1939 r.1

Zapewne wiele szczegółów zarówno z przeżyć własnych jak i najbliższych 
towarzyszy broni a szczególnie oddziału w którym służyłem jako oficer służyłem 
jako oficer służby stałej w stopniu porucznika na stanowisku dowódcy plutonu, 10 
kompanii, IV baonu KOP „Hel” - uleciało z biegiem czasu z pamięci. Pragnę 
zaznaczyć, że podawana przeze mnie relacja z okresu wojny 1939 r. oparta jest na 
notatkach własnych, dokonanych bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej 
t.j. po powrocie z niewoli niemieckiej do kraju, jak również na przeprowadzonych 
konsultacjach i wspomnieniach kolegów - oficerów IV baonu KOP „Hel”, zarówno 
w czasie pobytu w długoletniej niewoli jak i spotkań w okresie powojennym.

Opisane wspomnienia dotyczą wyłącznie przeżyć własnych i podległego mi 
pododdziału oraz tych faktów, które były mi znane w owych czasach jako 
oficerowi, młodemu dowódcy na szczeblu plutonu, któremu dziwnym trafem 
„szczęścia żołnierskiego” przypadłe brać udział w najcięższych i największych 
walkach stoczonych przez oddziały piechoty w obronie lądowej Półwyspu Hel.

Powstanie i organizacja IV baonu KOP „Hel”

W dniu 13 maja 1939 r. pokojowy żołnierski tryb XVI batalionu KOP 
w Sienkiewiczach po Łuniniec na Polesiu - zakłócił nadeszły w Łunnicu rozkaz 
o mobilizacji części XVI batalionu i gotowości w ciągu 12 godzin do wyjazdu na 
wybrzeże Bałtyku. Nieoficjalnie dotarła do nas wiadomość, że wyjeżdżamy na 
półwysep Hel. Skład oddziału zmobilizowanego liczył dwie kompanie a to: 10 
kompania strzelecka i jedna kompania ciężkich karabinów maszynowych. 
Dowódcą kompanii strzeleckiej był kpt. Michniewski Stanisław a dowódcami 
plutonów por. Okinic Emil, por. Lindner Sławomir i por. Hess Władysław oraz 
szef kompanii sierż. Zakrzewski. Dowódcą kompanii CKM - był kpt. Braniecki 
Zbigniew a dowódca plutonu por. Borkowski Henryk i szef kompanii sierż. 
Guścin. Wyjazd tych dwóch kompanii nastąpił w godzinach wieczornych 
pociągiem osobowym ze stacji Sienkiewicze. W drodze na stacji kolejowej 
w Łunnicu dołączono dalsze wagony, w których jechała z batalionu w Sarnach 
jedna kompania strzelecka pod dowództwem kpt. Wiśniowskiego Stanisława 
i dowódca plutonu w tej kompanii por. Wojciechowski Jan. Również z kierunku 
Sarn wraz z wymienioną kompanią przybył mjr Wiśniewski Jan, dotychczasowy 
zastępca Dowódcy XVII baonu KOP w Dawidgródku, który na stacji kolejowej 
w Łuninicu zwołał w wagonie kolejowym nas wszystkich oficerów i na krótkiej 1 

1 AMMW; sygn. 297, relacja została napisana w 1972 r. w Rzeszowie.
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odprawie dla wydania rozkazów porządkowej przedstawił się, podając wszystkim 
obecnym do wiadomości rozkaz wyznaczający go na dowódcę całości oddziału 
skierowanego na Hel. Trasa przejazdu prowadziła przez Pińsk-Brześć-Warszawa- 
Toruń-Gdynia-Hel. Zapewne już w dniu 16 maja 1939 r. transport nasz przybył na 
Hel, gdzie IV baon KOP „Hel” w składzie dwóch kompanii strzeleckich i kompanii 
CKM został rozlokowany: a to: 10 kompania strzelecka i kompania CKM 
w Osadzie Hel, a 11 kompania strzelecka w Jastarni. W miesiącu czerwcu i lipcu 
1939 r. do składu IV baonu przybyli dalsi oficerowie służby stałej a to: por. Łada 
Paweł z KOP „Zawiasy” por. Gibuń Kazimierz i por. Korzeniowski Antoni z KOP 
„Wilno”. Ownież w miesiącu czerwcu i lipcu nastąpiło dalsze uzupełnienie IV 
baonu szeregowymi rezerwy z miejscowej ludności, oraz oficerami rezerwy, wśród 
których między innymi znajdowali się por. Werner, ppor. Bitner i ppor. Majb 
Gerard.

Z przybyciem oficerów rezerwy i uzupełnieniu batalionu szeregowymi rezerwy 
do pełnego stanu - nastąpiła reorganizacja baonu, który ostatecznie składał się:

IV baon KOP „Hel”

10 kompania strzel.

11 kompania strzel.

12 kompania strzel.
13 kompania strzel.

4 kompania CKM.

Dowódca - mjr. Wiśniewski Jan
Zastępca dowódcy - kpt. Michniewski Stanisław 
Adjutant d-cy baonu - kpt. Braniecki Zbigniew 
Dowódca kompanii por. Giluń Kazimierz 
Dowódca I plutonu - por. Hess Władysław 
Dowódca II plutonu - ppor. Bitner
Dowódca kompanii - kpt. Wiśniowski Stanisław 
Dowódca I plutonu - por. Korzeniowski Antoni 
Dowódca II plutonu - por. Łada Paweł 
Dowódca kompanii - por. Wojciechowski Jan 
Dowódca kompanii - por. Okinczyc Emil 
Dowódca plutonu - por. Lindner Sławomir, który 
od dnia 9 września stanowił samodzielny oddział 
odwodowy w składzie którego wchodził również 
Dowódca plutonu ppor. rez. mar. Pacełujew.
Dowódca kompanii - por. Borkowski Henryk 
Dowódca plutonu - ppor. Majb Gerard.

Zadania IV baonu KOP „Hel” od 15.V. do 31.YHI. 1939 r.

Głównym zadaniem baonu w okresie poprzedzającym wybuch wojny było 
przygotowanie obrony półwyspu przeciw desantom nieprzyjaciela.2 Dla 
przygotowanie tej obrony szły główne wysiłki zarówno dowództwa i kadry baonu 
jak też prace przygotowawcze i szkoleniowe załogi. Całe wybrzeże półwyspu 
zostało podzielone na odcinki obronne na których przygotowano stanowiska 
dowódców, broni maszynowej, obserwatorów oraz częściowo stanowiska 

2 Baon liczył ok. 440 ludzi. Był uzbrojony w 13 ckm, 18 rkm, 6 granatników i 2 
moździerze kal. 81 mm (przyp. redakcji).
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strzeleckie w postaci lekkich schronów drewnianoziemnych. Przez cały czas 
przeprowadzano z załogami ćwiczenia dzienne i nocne dla szczegółowego 
poznania terenu i dróg domarszu do poszczególnych stanowisk i odcinków, oraz 
zapoznawano się z zasadami wałki przeciwdesantowej. Od strony nasady półwyspu 
obrona polegać miała na zatrzymaniu nieprzyjaciela na stałej pozycji obrony 
w rejonie około 1000 m na zachód od Jastarni, oraz na opóźnianiu działań 
ofensywnych nieprzyjaciela w wyniku powstrzymywanie go na kolejnych 
pozycjach opóźniających na przedpolu pozycji obrony stałej.

Stałą pozycję w rejonie na zachód od Jastarni stanowiły 4 schrony betonowe 
wybudowane bezpośrednio przed samą wojną, które nie zostały jeszcze ostatecznie 
wykończone t.j. bez urządzeń wentylacyjnych a przede wszystkim bez uzbrojenia 
w broń maszynową, zmontowaną na stałe w kopuły stalowe i nie zostało 
ukończone ich zamaskowanie3. Bezpośrednio na przedpolu pozycji stałej były 
wykopane rowy przeciwczołgowe oraz jako zapory czołgowe dwa rzędy szyn 
wbitych w ziemię. Każdy schron betonowy przeznaczony był dla obsady w sile 
drużyny strzeleckiej wraz z ciężką bronią maszynową. Dla powstrzymywania 
nacierającego nieprzyjaciela od strony nasady półwyspu - na przedpolu pozycji 
obrony stałej w rejonie Jastarni były również częściowo przygotowane względnie 
przygotowywane już w czasie działań wojennych tzw. pozycje opóźniające, 
których łącznie było pięć a to: w kierunku nasady półwyspu:

I-sza w odległości 700 m na zachód od leśniczówki w miejscowości Chałupy.
H-ga 200 m na wschód od miejscowości Chałupy /największy odcinek 

półwyspu Hel/.
III-cia na zachód od miejscowości Kuźnice.
lV-ta na wschód od miejscowości Kuźnice.
V-ta przed pozycją obrony stałej przed Jastarnią.
Umocnienia na wszystkich pozycjach opóźniających polegały na wykopanych 

stosunkowo płytko stanowiskach strzeleckich i dla broni maszynowej, częściowo 
rowy strzeleckie przykryte drewnianymi daszkami i przysypane ziemią oraz przed 
każdą pozycją wycięto zalesienie na przedpolu o długości do 150 m dla uzyskania 
pola ostrzału i obserwacji. Ponadto przed Il-gą pozycją opóźniającą na całej jej 
szerokości wkopano głowice torpedowe, które po ich odpaleniu miały odciąć 
półwysep od lądu stałego wzmacniając tym samym dalszą obronę pozostałej części 
półwyspu.

Ugrupowanie IV baonu KOP „Hel” po dniu 1.IX.1939 r.

Z chwilą rozpoczęcia działań wojennych zgodnie z rozkazem dowództwa baonu 
- pododdziały baonu przyjęły ugrupowanie w następujących rejonach:

- 10 kompania strzelecka w miejscowości Hel jako przeciwdesantowa
- 11 kompania strzelecka w miejscowości Jastarnia jako przeciwdesantowa

3 Schrony miały nazwy: Sabała, Sokół, Sępi i Saragossa, ale ich nie używano (przyp. 
redakcji).
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- 12 kompania strzelecka w miejscowości Jurata jako przeciwdesantowa
- 13 kompania strzelecka w miejscowości Bór jako przeciwdesantowa
- 4 kompania CKM - została dla poszczególnych kompanii strzeleckich 

zgodnie z potrzebami taktycznymi.
Ugrupowanie powyższe we wskazanych rejonach przyjęte przez poszczególne 

pododdziały baonu w początkowej fazie walki w zależności od zmieniającej się 
sytuacji bojowej i stale otrzymywanych nowych rozkazów bojowych - ulegało 
ciągłym zmianom.

Zdanie 10 kompanii a w jej składzie I plutonu od 1. IX do 15.IX.39 r.

10 kompania strzelecka pod dowództwem por. Gilunia Kazimierza w składzie 
której byłem jako dowódca I plutonu i ppor. Bitner jako dowódca II plutonu 
stacjonowała w miesiącu sierpniu w miejscowości Hel, gdzie przeprowadzała 
normalne zajęcia szkoleniowe a szczególnie pod kątem przyszłej obrony wybrzeża 
i portów przeciw desantom nieprzyjaciela. Około 15 sierpnia 1939 r. wraz z moim 
plutonem zostałem wysłany do miejscowości Jastarnia gdzie wykonywałem pracę 
przy maskowaniu i umacnianiu pozycji stałej obrony w Jastarni.. Umacnianie 
pozycji polegał na wykonywaniu rowu przeciwczołgowego na przestrzeni od 
zatoki do lasu /około 150 m/ w odległości do 30 m przed nowo wybudowanym 
schronem betonowym od strony zatoki, a ponadto przeszkoda przeciwczołgowa 
została jeszcze dodatkowo wzmocniona dwoma rzędami wbitych pionowo 
w ziemię szyn kolejowych o długości po 3 m. każda.

Wybuch wojny w dniu 1 września 1939 r. zastał mnie i mój pluton przy 
wykonywaniu umocnień na bezpośrednim przedpolu schronu betonowego przy 
zatoce w rejonie miejscowości Jastarnia. Około godz. 5.15 dla nas już pracujących 
na pozycji stałej obrony były dobrze widoczne samoloty nieprzyjaciela 
bombardujące miejscowość Puck a liczne odgłosy wybuchających bomb oraz 
unoszące się dymy nad tą miejscowością był oczywistym dowodem napaści 
hitlerowskiej i początku wojny.

Fakt rozpoczęcia przez Niemców działań wojennych potwierdził się niebawem, 
bo już około godz. 6.00 w rejonie postoju mego plutonu w odległości 500 m od 
miejscowości Jastarnia wodowały 3 wodnopłatowce z Morskiego Dywizjonu 
Lotniczego w Pucku, od załogi których dowiedziałem się o przebiegu i skutkach 
tego pierwszego i tak zaskakującego bombardowania. Drogą telefoniczną oraz od 
dowódcy 11 kompanii kpt. Wisnowskiego Stanisława stacjonującego w Jastarni 
dowiedziałem się również, że podobny los jak w Pucki spotkał również osadę Hel, 
gdzie szczególnie silnie bombardowany był port wojenny już we wczesnych 
godzinach rannych. Po doraźnym i pospiesznym zakończeniu robót przy 
umacnianiu przedpola pozycji stałej obrony w rejonie schronu nazwanego „Sabała” 
- bo każdy z 4 schronów miał swoją nazwę - udałem się do dowództwa 11 
kompanii gdzie otrzymałem rozkaz - niezwłocznie wraz z plutonem dołączyć do 
swojej 10 kompanii znajdującej się w rejonie osady Hel. Po przybyciu w godzinach 
popołudniowych w dniu l.IX do miejscowości Hel zameldowałem się u dowódcy 
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10 kompanii por. Gilunia Kazimierza. 10 kompania bez mego plutonu już w tym 
dniu była na stanowiskach ogniowych w rejonie portu wojennego z zadaniem 
obrony przeciwdesantowej. Również i mój pluton otrzymał podobne zadanie 
w rejonie bezpośredniej bliskości portu. Żołnierze niezwłocznie przystąpili do 
wykonywania sobie stanowisk strzeleckich, kopiąc wpierw doły a następnie łącząc 
je rowami na terenie lekko pagórkowatym z wydm piaszczystych o dosyć rzadkim 
zalesieniu. Jak dowiedziałem się od dowódcy kompanii, to w godzinach rannych 
w czasie bombardowania 10 kompania znajdowała się na swojej pokojowej 
kwaterze w budynku pensjonatu „Riwiera Polska” tuż nad zatoką. W wyniku 
bombardowania kompania nie poniosła strat w ludziach a jedynie uległo uszko
dzeniu zadaszenie przylegające do pensjonatu gdzie znajdowała się żołnierska 
kuchnia, która uległa zniszczeniu wraz z przygotowywanym dla kompanii 
posiłkiem. Po wydaniu rozkazów do okopywania się plutonu na zajmowanych 
stanowiskach w czasie rozpoznania terenu szczególnie w rejonie portu 
stwierdziłem, że w zasadzie port był pusty bez okrętów. Podobnie jak mój pluton 
również i inne oddziały znajdujące się w miejscowości Hel pospiesznie 
rozczłonkowane w terenie zatrudnione były przy wykonywaniu swoich stanowisk 
ogniowych a w tym oddziały artylerii i obrony przeciwlotniczej. W godzinach 
wieczornych po spożyciu pierwszego polowego obiadu cała kompania wraz 
z moim plutonem dokonywała w dalszym ciągu umocnień wyznaczonych 
stanowisk ogniowych, poczym już w późnych godzinach po zapadnięciu nocy przy 
czuwaniu części oddziału w pełnej gotowości bojowej do walki - reszta kompani 
odpoczywała, na przygotowanych za dnia stanowiskach. W godzinach popołu
dniowych pierwszego dnia wojny w prawdzie nie z bezpośredniej styczności 
z nieprzyjacielem ale na odległej przestrzeni wód zatoki w kierunku Gdańska 
i Gdyni oddziały na ocyplu Helu przygotowujące się do obrony przeciwdesantowej 
- obserwowały pierwsze ciężkie zmagania naszej floty z lotnictwem bombowym 
nieprzyjaciela. Byliśmy świadkami ciężkich chwil przeżywanych przez załogi 
naszych okrętów wojennych ORP „Gryf’, ORP „Wicher” i wielu innych 
mniejszych na wodach zatoki w czasie stawiania przez nich zapór minowych. 
Zauważone okręty przez lotnictwo nieprzyjaciela były następnie silnie 
bombardowane odnosząc ciężkie straty w ludziach oraz częściowe uszkodzenia. 
Jak później okazało się po zawinięciu okrętów w ciągu nocy do portu na Helu, 
w czasie zmagań okrętów z lotnictwem wśród licznych zabitych zginął dowódca 
ORP „Gryf’ komandor Kwiatkowski, W dniu 2. IX. 1939 już we wczesnych 
godzinach rannych żołnierze broniący port wojenny na Helu zgłosili, że w porcie 
znajdują się okręty Wicher i Gryf oba uszkodzone w czasie nalotu w dniu 1 wrze
śnia. Widzieliśmy wszyscy jak „Gryf’ i „Wicher” w dniu 2 września utknęły 
w porcie na Helu i przechylone mocno stały nieruchomo już nie jako bojowe 
jednostki pływające ale jako przyszłe wraki z których wymontowywano działa 
i inną ciężką broń, aby nią wzmocnić obronę półwyspu. Również z dowództwa 
Baonu otrzymaliśmy rozkazy, aby oddalić nieco swoje oddziały od bezpośredniej 
styczności z portem oraz strzec żołnierzy od ewentualnej możliwości wybuchu 
amunicji i torped znajdujących się na uszkodzonych okrętach.
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Drugi dzień wojny - w godzinach przedpołudniowych normalna praca żołnierzy 
w terenie przy ciągłym umacnianiu stanowisk ogniowych, dalsze pogłębianie 
rowów, maskowanie i.t.p. W godzinach rannych nalotów nieprzyjacielskich nie 
było. Pododdziały zostajązapoznane z rozkazami w zakresie dyscypliny, porządku, 
obowiązujących sygnałów alarmowych oraz zadań i sposobów ich wykonywania 
w czasie przyszłych działań. W godzinach popołudniowych zostaliśmy nagle 
zaalarmowani o groźbie nalotów nieprzyjacielskiego lotnictwa a równocześnie 
dobrze widoczne kilkanaście samolotów zaczęło ciężkie bombardowanie portu 
wojennego oraz stanowisk ogniowych załóg obrony cypla. W tym nalocie poraź 
pierwszy mocno bombardowano również rejon stanowisk naszej najcięższej baterii 
artylerii nadbrzeżnej. W czasie nalotu na zabudowania osady Hel oraz na 
przylegający do portu las zrzucane były nieduże bomby zapalające, które jednak 
nie spowodowały większych pożarów w wyniku ich niezwłocznego unieszko
dliwiania przez żołnierzy. W ciągu tego dnia jeszcze kilka razy załogi obrony cypla 
Helu przeżywały ciężkie naloty i bombardowania, w czasie których niezależnie od 
zniszczeń materialnych ponosiliśmy straty w ludziach od pocisków broni maszy
nowej bombardujących samolotów. Z każdym nowym nalotem krzepła odporność 
obrońców - widać było bohaterskie zaangażowanie się wszystkich żołnierzy 
w zwalczaniu wrogich samolotów każdą posiadaną bronią nie wyłączając nawet 
pojedynczych karabinów, chociaż skuteczność takiej walki na pewno nie dawała 
pożądanych rezultatów. Podobne kilkakrotne naloty na Hel miały miejsce w nocy 
z 2 na 3 września, których celem było niszczenie portu, okrętów i zwalczanie 
naszej obrony plot. Już od wczesnych godzin trzeciego września nie danym nam 
było z obrony lądowej wybrzeża odpocząć po tak często zakłócanej nalotami nocy. 
Nieprzyjaciel ciągle ponawiał bombardowania w wyniku których zniszczone 
zostały ostatecznie dwa nasze największe a pozostałe na Bałtyku okręty t.j. „Gryf’ 
i „Wicher” - oba wyeliminowane z dalszych działań położone na burtach w porcie 
Hel. Inne mniejsze okręty nasze trałowce - gotowe i zdolne do wykonywania zadań 
odpłynęły z Helu do Jastarni. Trzeba zaznaczyć, że wyjątkowo silną mieliśmy na 
Helu obronę przeciwlotniczą. W skład tej obrony wchodziły działa i działka p-lot, 
najcięższe karabiny maszynowe, zdjęte ze zniszczonych okrętów, oraz CKM-y 
i ręczna broń maszynowa znajdująca się na stanach pododdziałów. Widoczne więc 
były skutki walki naszej obrony p.Iot, która w ciągu odpierania nalotów 
nieprzyjacielskich samolotów w znacznym stopniu przeszkadzała w swobodnym 
działaniu nieprzyjaciela, zadając mu poważne straty zestrzelenie kilkunastu 
samolotów. Należy podkreślić, że noc z drugiego na trzeciego września była 
najcięższym przeżyciem dla obrońców Helu ze względu na ciągłe co kilkanaście 
minut powtarzające się naloty i ostrzeliwania obrońców z broni pokładowej. W tej 
sytuacji u żołnierzy naszych następowała przy wzrastającym zmęczeniu coraz 
większa zaciętość do walki i chęć zwalczania wroga wszelką posiadaną bronią, 
wielu wypadkach nawet mało skuteczną a więc niecelową.

W następne dni września, po zniszczeniu naszych okrętów w porcie Hel, 
oddział mój pozostawał w dalszym ciągu łącznie z całą 10 kompanią na 
stanowiskach przeciwdesantowych w rejonie portu Hel. W tym czasie niezależnie 
od ataków nieprzyjacielskiego lotnictwa w akcję niszczenia obrony Helu 
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wkroczyła artyleria z pancerników Schlezwig Holstein i Schlesien, Ciężkie pociski 
tych pancerników kierowane były przede wszystkim na naszą baterię cyplową, 
jako jedyną przeszkodę dla podejścia okrętów nieprzyjaciela do półwyspu. Bateria 
cyplowa pod dowództwem kpt.mar. Przybyszewskiego Zbigniewa przyjmowała 
otwartą walkę artyleryjską pancernikami, odnosząc sukcesy w postaci trafień 
i zmuszając pancerniki do wycofania się z walki pod osłoną dymną.

Trzeba zaznaczyć, że dla nas obrońców padające na cypel pociski Schlezwiga 
i Schlesiena powodowały wiele zdenerwowania i zamieszania, zmuszały nas do 
dokładnego krycia się w prowizorycznie chronionych stanowiskach ogniowych. 
W odróżnieniu od reakcji naszej na bomby lotnicze w odniesieniu do pocisków 
pancerników nie wiadomo było kiedy gdzie będą padać, niemniej jednak i one nie 
powodowały większych strat ludziach jak i sprzęcie.

Należy sadzić, że Niemcy po upływie mniej więcej tygodnia trwających działań 
ich lotnictwa i marynarki na półwysep doszli do przekonania, że wzięcie Helu od 
strony morza poprzez desant jest niemożliwe, dlatego tez w drugim tygodniu 
działań wojennych zaczęli zdobywanie półwyspu drogą lądową od strony jego 
nasady.

W tym czasie około 10 września z naszej strony miał miejsce śmiały wypad 
oddziału złożonego z plutonu piechoty 12 kompanii strzeleckiej plutonu 
marynarzy-lotników pod dowództwem por. Wojciechowskiego Jana na Wielką 
Wieś u nasady półwyspu, w celu rozpoznania znajdujących się tam sił 
nieprzyjacielskich. Powodzenie tej akcji było pełne w czasie której zadano 
nieprzyjacielowi poważne straty a ponadto schwytano pięciu niemieckich żoł
nierzy, których jako jeńców przyprowadzono do dowództwa batalionu w miej
scowości Hel.

Przebieg walk 10 kompanii w czasie od 15.IX. do 2.X.1939 r.

W drugim tygodniu walk, z chwilą kiedy Niemcy zdecydowali się na 
zdobywanie półwyspu od strony jego nasady i po zajęciu przez nich Wielkiej Wsi, 
wycofujące się nasze oddziały straży granicznej zajęły stanowiska obronne 
w rejonie 1 kilometra na wschód od osady Chałupy. Był to oddział w sile plutonu 
strzeleckiego bez ciężkiej broni maszynowej, pod dowództwem ppor. rez. Kolaka 
Jana - oficera straży granicznej. Prowizorycznie i w pośpiechu zorganizowana linia 
oporu wzmocniona została dodatkowo przez zaminowanie przedpola na całej 
szerokości półwyspu. Zaminowania dokonano bez szczegółowego planu ułożenia 
min co w konsekwencji doprowadziło już po kilku dniach do nieznajomości miejsc 
rozłożenia min jak również ich ilości, w terenie w którym jeszcze przez kilkanaście 
dni zarówno sami wykonawcy jak i zmieniające ich inne oddziały działały w czasie 
prowadzenia walk na przedpolu.

Również dla posiadania lepszego przedpola obstrzału tuż przed stanowiskami 
strzeleckimi na głębokości do 150 m wycięto las, pozostawiając pnie drzew do 
wysokości 1 mjako ewentualna przeszkoda przeciwczołgowa.
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Zapewne w tym czasie powstał w dowództwie Batalionu plan obrony półwyspu 
przed atakami nieprzyjaciela drogą lądową od strony Wielkiej Wsi, w sposób 
powstrzymywania go na kolejnych pozycjach opóźniających na przestrzeni od 
miejscowości Chałupy do miejscowości Jastarnia aż do pozycji obrony stałej ze 
schronami betonowymi około 1 km na wschód od miejscowości Jastarnia, gdzie 
nieprzyjaciel miał być ostatecznie zatrzymany.

Było ogółem pięć pozycji opóźniających ustytuowanych kolejno od nasady 
półwyspu Hel w kierunku wschodnim do miejscowości Jastarnia.

I-sza pozycja - 700 m na zachód od leśniczówki w miejscowości Chałupy.
Il-ga pozycja - około 20 m na wschód od miejscowości Chałupy /w naj

większym odcinku półwyspu/.
III-cia pozycja - przed miejscowością Kuźnica na zachodnim skraju.
IV-ta pozycja - za miejscowością Kuźnica na wschodnim skraju.
V-ta pozycja - przed pozycją obrony stałej na zachód od miejscowości 

Jastarnia.
W pierwszej fazie organizacji do działań opóźniających nieprzyjaciela na 

przedpolu pozycji obrony stałej - pododdziały stanowiące obsadę pozycji opóźnia
jących podlegały bezpośrednio dowódcy V baonu „Hel” mjr. Wiśniewskiemu 
Janowi, a od dnia 15.IX.1939 r. dowództwo nad pozycjami opóźniającymi 
w ramach IV baonu objął kpt. mar. Kasperski Robert - dowódca trałowca ORP 
„Żuraw” po rozbiciu dywizjonu trałowców w rejonie portu Jastarnia, przez 
lotnictwo bombowe nieprzyjaciela.

Miejsce postoju i punkt dowodzenia kpt. mar. Kasperskiego Roberta - dowódcy 
nad wszystkimi pozycjami opóźniającymi, znajdowało się w miejscowości 
Chałupy, zaś dowódcy IV baonu „Hel” mjr. Wiśniewskiego Jana w lesie w rejonie 
miejscowości Jurata.

10 kompania strzelecka pod dowództwem por. Gilkunia Kazimierza otrzymała 
w dniu 15 września zadanie przejścia z dotychczasowego rejonu miejscowości 
Chałupy w celu opóźniania działań ofensywnych nieprzyjaciela na przedpolu 
pozycji obrony stałej - poprzez obronę ruchomą na kolejnych pozycjach 
opóźniających.

W dniu 15 września 10 kompania wykonując otrzymane zadanie bojowe 
osiągnęła rejon miejscowości Chałupy i przyjęła następujące ugrupowanie wraz 
z przydzieloną do niej bronią ciężką z 4 kompanii CKM.

Miejsce postoju dowódcy 10 kompanii - w leśniczówce około 500 m na zachód 
od miejscowości Chałupy.

I pluton strzelecki pod moim dowództwem, wzmocniony przydzielonymi: 
dwoma CKM, dwoma moździerzami 81 m/m i dwoma granatnikami 45 m/m - 
zajmuje stanowiska na I pozycji opóźniającej w odległości 700 na zachód od 
leśniczówki w miejscowości Chałupy.

II pluton strzelecki pod dowództwem ppor. Bitnera - jako odwód kompanii - 
zajmuje stanowiska w rejonie miejsca postoju dowódcy kompanii przy 
leśniczówce.

W dniu 15 września w godzinach popołudniowych wraz z moim plutonem 
i przydzielonymi środkami wzmocnienia na czele oddziału liczącego ogółem 92 
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żołnierzy udałem się pod osłoną lasu na I pozycję opóźniającą, aby tam dokonać 
przyjęcia jej i zluzowania dotychczasowej obsady tj. plutonu straży granicznej pod 
dowództwem ppor. Kolaka Jana.

W godzina popołudniowych po zorientowaniu się w terenie i zajęciu przez 
poszczególne drużyny oraz broń maszynową - wyznaczonych stanowisk - jak na 
załączonym szkicu - ubezpieczony na przedpolu już przez własnych żołniezry - 
pożegnałem ppor. Kolaka, który odchodząc na tyły ze swoimi żołnierzami życzył 
mi wiele szczęścia żołnierskiego w przyszłych bojach.

Noc z 15 na 16 września dla mego oddziału na stanowiskach ogniowych 
przeszła spokojnie, żołnierze patrolując przedpole pozycji nie meldowali o na
potkaniu nieprzyjaciela. Dla wsparcia ogniowego 1 pozycji jak i działań 10 kom
panii, rozlokowano w dniu 15 września dodatkowo na przestrzeni od I pozycji do 
miejscowości Chałupy broń ciężką zdemontowaną częściowo z trałowców i innych 
okrętów, która pozostawała pod rozkazami kpt. mar. R. Kasperskiego, jako 
dowódcy oddziałów na pozycjach opóźniających. Broń wsparcia stanowiły:

- 1 karabin - N.K.M. p-lotniczy z „Żurawia” z dowódcą ppor. mar. Kolasa i jego 
zastępcą ppor. mar. Smoleńskim, wraz z obsługą.

- 1 karabin N.K.M. z „Gryfa” z dowódcą matem Tomczykiem.
- półbateria p-lot. - 2 działka 40 m/m, z dowódcą por. mar. Denelem Jackiem.
- 1 działo 75 m/m z baterii por. mar. Prowansa - dowódcą był st. bosman.
Te wszystkie środki ogniowe zostały w dniu 29 września wycofane na dalsze 

tyły dla wzmocnienia pozycji obrony stałej w rejonie Jastarni, a ponadto 
przewidywano, że nastąpi wkrótce wycofanie I pozycji opóźniającej pod naciskiem 
działań ofensywnych nieprzyjaciela.

Dla całości charakterystyki I pozycji opóźniającej w rejonie około 1 km na 
zachód od miejscowości Chałupy niezależnie od podanego składu oddziału i broni, 
dodam, że stanowiska ogniowe stanowiły pojedyncze doły umożliwiające 
prowadzenie ognia w pozycji klęczącej a częściej tylko leżącej ze względu na zbyt 
płytko występującą wodę.

Każde stanowisko ogniowe chronione było drewnianym daszkiem przykrytym 
piaskiem i zamaskowane, posiadające w kierunku przedpola szczelinę dla 
obserwacji i ostrzału. Już od wczesnych godzin dnia 16 września jak i później po 
każdym ogniu nieprzyjaciela, artylerii czy lotnictwa poszczególni żołnierze sami 
ciągle umacniali swoje stanowiska środkami jakie las mógł dostarczyć, ale 
okazywało, że umocnienia te nie dawały pełnej ochrony za wyjątkiem przed 
drobnymi odłamkami i pociskami karabinów.

Od dnia 15 września aż do ostatniego dnia walk na jedynym już w tym czasie 
skrawku wolnej ziemi, załoga I pozycji trwała w stałej styczności z nieprzy
jacielem i pod jego stałym ogniem artylerii lądowej i okrętowej, lotnictwa oraz 
oddziałów piechoty. Po każdej nawale ogniowej umacnialiśmy ciągle systemem 
potowym nasze stanowiska strzeleckie i broni maszynowej aby móc wytrwać jak 
najdłużej i nie dać się zepchnąć w głąb półwyspu.

Z aktywnego zachowania się nieprzyjaciela na naszym przedpolu jak również 
z częstych nalotów jego lotnictwa rozpoznawczego widać było, że przygotowuje 
się on do generalnego natarcia dla zdobycia półwyspu wyłącznie od strony lądu.
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Taką samą ocenę sytuacji potwierdzały i własne patrole rozpoznawcze, które 
docierając niejednokrotnie aż pod samą Wielką Wieś stwierdzały tam większe 
zgrupowania coraz to nowych i większych oddziałów nieprzyjaciela.

Niemal codziennie już od 15 września nieprzyjaciel prowadził na I pozycję oraz 
w rejon miejscowości Chałupy trwający po 2 godziny ogień nękający.

Codziennie po kilka razy wzdłuż półwyspu od strony Wielkiej Wsi nadlatywały 
na bardzo niskich pułapach tuż nad lasem nieprzyjacielskie samoloty rozpoz
nawcze, które siały ogniem karabinów maszynowych zarówno na zgrupowania 
naszych żołnierzy jak i miejscową ludność cywilną.

Jako jedyna nasza obrona przeciw samolotom to było ostrzeliwanie ich z po
siadanych przez nas karabinów oraz o ile był na to czas ewentualne częściowe 
krycie się. Na szczęście trzeba stwierdzić, że w czasie wszystkich nalotów 
w okresie od 15 do 30 września ani jeden żołnierz z podległego mi oddziału na 
I pozycji nie był nawet ranny.

Kilkakrotnie w czasie nalotów nieprzyjaciel niemalże zasypywał nas na pozycji 
zarzucanymi ulotkami o treści nawołującej do przerwania przez nas walki, do 
poddania się do zaprzestania niepotrzebnego przelewu krwi, gdyż cała Polska jest 
już w ich rękach - gwarantując nam swobodny powrót do domu i dalszej pracy.

Reakcja ze strony obrońców I pozycji jak i całej 10 kompanii na taką 
propagandę godna była zawsze honoru żołnierza polskiego i tym bardziej 
wzmagała się zaciętość walki i wytrwałość trwania w uporczywej walce.

Jak mi było wiadome, w innych tyłowych oddziałach gdzie większość stanowili 
rezerwiści a szczególnie wśród miejscowej ludności cywilnej miejscowości 
Chałupy i Kuźnice dochodziło do objawów chęci zaprzestania dalszej walki 
i wywarcia w tym kierunku poniekąd nacisku na dowództwo całości obrony 
półwyspu.

Nadszedł dzień 23 września. Jak każdy poprzedni wschód słońca zapowiadał 
piękny słoneczny dzień. Ale właśnie ten dzień wydal się nieco odmienny, bo na 
przedpolu naszym wzmaga się ruch większych oddziałów, które zapewne już 
w ciągu nocy podciągnęły pod samą 1 pozycję.

W godzinach rannych rozpoczyna się ostrzeliwanie stanowisk 1 pozycji silnym 
ogniem artylerii nieprzyjaciela trwającym ponad godzinę, gdy w pewnym 
momencie zauważamy, że ogień artyleryjski został przeniesiony na nasze tyły - 
ruszają do natarcia frontalnego nieprzyjacielskie oddziały piechoty.

Ale nie dają się zaskoczyć żołnierze - obrońcy I pozycji, natychmiastowe 
otwarcie ognia z broni ręcznej, maszynowej i moździerzy celny ogień obrońców 
powstrzymuje i załamuje szyki nacierających, a w końcu nieprzyjaciel wycofuje 
się na swoje pierwotne podstawy wyjściowe, utrzymując jednak od tego dnia 
w swoich rękach nasze bezpośrednio - najbliższe przedpole.

Wśród moich żołnierzy są ranni i zabici - opuszczają na zawsze nasze szeregi 
waleczni żołnierze tacy jak kpr. Pawłowski i strzelec Sala.

Sądząc z zachowania się nieprzyjaciela w następnych dniach należało 
przypuszczać, że czyni on przygotowania do ostatecznego natarcia w celu złamania 
oporu na I pozycji opóźniającej w Chałupach.
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A więc dalsze wzmożone naloty rozpoznawcze połączone każdorazowo 
z silnym ogniem karabinów maszynowych na naszą pozycję jak i wzdłuż półwyspu 
na dalsze pozycje opóźniające, wraz ze stosowaniem znanej nam już broni 
godzącej w morale i ucha żołnierza tj. zrzucanie ulotek nawołujących do 
zaprzestania przez nas dalszej obrony w tak beznadziejnych warunkach.

Stwierdzaliśmy również za pomocą obserwacji dalsze ruchy wojsk 
nieprzyjaciela w rejonie Wielkiej Wsi. W tym też czasie zaczęliśmy odczuwać 
skutki ognia nękającego prowadzonego przez Schlezwig - Holstein z dział 
o kalibrze 280 m/m, którego pociski padały wzdłuż półwyspu od I pozycji 
w Chałupach w kierunku na Jastarnię.

Wśród wielu spadających na nas pocisków były też tzw. Niewypały, których 
widok przedstawia załączone zdjęcie fotograficzne - nad jednym z niewypałów 
stoją, kpt. Michniewski Stanisław i kpt. mar..... 4

W dniu 27 września po normalnym jak w każdym dniu poprzednim ogniu 
artylerii na I pozycję, w godzinach popołudniowych nieprzyjaciel po przeniesieniu 
swego ognia artyleryjskiego w głąb półwyspu ruszył ponownie do natarcia, które 
nie zaskoczyło nas i już w pierwszym momencie walki zostało przez broniących 
się na I pozycji odparte.

Tym razem na szczęście załoga nie poniosła żadnych strat a nastrój wśród 
żołnierzy i wola walki znacznie się polepszyły.

Zbliżał się ciągle ten dzień w którym musiało nastąpić uderzenie od nasady 
półwyspu. Po walkach w dniu 23 i 27 września a szczególnie w wyniku ciągłego 
ostrzeliwania 1 pozycji ogniem artylerii, nabraliśmy doświadczenia w zachowaniu 
się oraz w sposobie reakcji na wszelkie poczynania zaczepne nieprzyjaciela. Każdy 
żołnierz nabrał przekonania w potrzebę ciągłego umacniania swego stanowiska 
ogniowego, każdy z nas wyczulał się szczególnie w czasie trwania ognia artylerii 
na moment jego po pewnym czasie osłabienia co zwykle oznaczało rozpoczęcie 
przez nieprzyjaciela natarcia naszych stanowisk.

A więc nie dać się zaskoczyć - to jeden z głównych naszych wysiłków dla 
osiągnięcia powodzenia w walce.

Do ostrzeliwania I pozycji, jak z obserwacji naszej łatwe było do stwierdzenia, 
weszły również od kilku dni okręty niemieckie stojące w porcie Władysławowo 
oraz na zatoce w rejonie Pucka.

W dniu 30 września od godziny ósmej rozpoczęło się silne ostrzeliwanie I po
zycji w miejscowości Chałupy ogniem artylerii ciężkiej z rejonu Wielkiej Wsi oraz 
artylerii z okrętów, które już wcześniej wyjechały z portów we Władysławowie 
oraz w Pucku.. Na przedpolu I pozycji oddziały piechoty niemieckiej zachowały 
się biernie, kryjąc się wśród drzew w odległości do 200 metrów od naszej pozycji, 
kryjąc się przed pociskami własnej artylerii. W czasie ostrzeliwania nas 
wyczuwaliśmy stałe wzmaganie się siły ognia, włączanie się do niego coraz to 
nowych jednostek ogniowych o silniejszym działaniu na stan naszych stanowisk.

W tym ogniu nie było możliwe dla nas inne zachowanie się jak tylko krycie się 
na stanowiskach i obserwowanie nieprzyjaciela.

4 Brak nazwiska w relacji (przyp. redakcji).
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Już od pierwszych godzin tego silnego ognia artylerii utraciliśmy wszelką 
łączność z dowództwem 10 kompanii, gdyż wysyłanie gońców pieszych stało się 
niemożliwe a posiadana dwuprzewodowa łączność telefoniczna została całkowicie 
zniszczona. Żołnierze kryli się w lekko osłoniętych stanowiskach strzelecki ale nie 
brakło i rannych którym udzielanie pomocy sanitarnej stawało się bardzo ciężkie 
wśród gęsto padających i rozrywających się pocisków artyleryjskich.

O niesłabnącym natężeniu ogień artylerii nieprzyjaciela trwał bez przerwy do 
godziny dwunastej aby następnie przejść w tzw. ogień huraganowy trwający pięć 
minut t.j. do godziny 12.05.

Nagle ogień artylerii milknie na I pozycji i zostaje przeniesiony w rejon 
odwodów 10 kompanii na zachodnim skraju wsi Chałupy. Równocześnie z zaprze
staniem ognia artyleryjskiego rusza silne natarcie nieprzyjaciela - głównie trzema 
kierunkami t.j. po obu stronach toru kolejowego, wzdłuż plaży od strony pełnego 
morza oraz od strony zatoki po płytkiej w tym rejonie wodzie.

Dzielnie bronią się sterroryzowani długotrwałym ogniem żołnierze 1 pozycji 
prowadząc ogień z karabinów o obrzucając nieprzyjaciela granatami ręcznymi. 
Widzę ze swego stanowiska kilkunastu moich żołnierzy w walce na bagnety z nie
przyjacielem który dopadł już do naszych stanowisk.

Szczególnie dzielnie broni się kpr. rez. Neminarz Stanisław, który jako celo
wniczy R.K.M-u celnym ogniem do ostatniej chwili powstrzymuje nacierającego 
nieprzyjaciela od strony zatoki, dając przez to możność wycofania się drużynie 
naszej zajmującej stanowiska od toru kolejowego do zatoki.

Gdy boczne oddziały nacierającej piechoty niemieckiej zagrażały już obejściem 
od strony skrzydeł bronionej pozycji - dałem rozkaz do wycofania się.

W czasie odwrotu mego oddziału z I pozycji w rejonie leśniczówki na zachód 
od miejscowości Chałupy, zetknąłem się z odwodem 10 kompanii w składzie 
plutonu strzeleckiego z bronią maszynową pod dowództwem ppor. Bitnera.

Odwód prowadził do przeciwuderzenia dowódca 10 kompanii por. Giluń 
Kazimierz. Rozpoczęła się krótkotrwała walka leśna z postępującym 
nieprzyjacielem, która umożliwiła wycofanie się resztkom żołnierzy z I pozycji, 
a następnie cała już 10 kompania w bezpośredniej styczności z nieprzyjacielem 
wycofała się na III pozycję opóźniającą w rejonie na zachód od miejscowości 
Kuźnice, pozostawiając nieprzyjaciela zatrzymanego na przedpolu II pozycji 
opóźniającej bronionej przez oddział pod dowództwem por. Wojciechowskiego 
Jana.

Z załogi I pozycji opóźniającej podległej mi w czasie walk w dniu 30 września 
liczącej 92 żołnierzy wraz ze mną, wycofało się na III pozycję 68 żołnierzy, 
natomiast 24 żołnierzy pozostało na stanowiskach I pozycji jako ranni, zabici lub 
wzięci do niewoli.

W ciągu nocy z 30 września na 1 października nastąpiło dalsze przegrupowanie 
oddziałów zajmujących poszczególne pozycje opóźniające i tak - 10 kompania 
obsadziła IV i V pozycję opóźniającą a 12 kompania objęła III pozycję.

Przegrupowanie powyższe nastąpiło w wyniku wycofania się 12 kompanii pod 
naporem nieprzyjaciela w dniu 30 września z II pozycji.
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Wraz z oddaniem II pozycji na rozkaz dowództwa batalionu została wysadzona 
zapora minowa przez II pozycją, która miała w efekcie odciąć półwysep od reszty 
lądu, a przez to wzmocnić obronę Helu.

Osobiście nie byłem świadkiem wysadzania zapory minowej, ale jak wiem nie 
dało to przedsięwzięcie przewidywanych efektów, gdyż nie nastąpiło w pełni 
podcięcie półwyspu w wyniku zbyt płytkiego wkopania głowic torpedowych /min/.

Kapitulacja załogi Helu

W dniu 1 października 10 kompania a w jej składzie i mój pluton już od 
wczesnych godzin rannych rozpoczęła intensywne umacnianie systemem polowym 
zajęte nowe stanowiska obronne na IV i V pozycji opóźniającej.

W tym czasie nieprzyjaciel zatrzymany na III pozycji nie przejawiał większej 
aktywności, ograniczając się jedynie do lotów rozpoznawczych oraz prowadzenia 
nękającego ognia artylerii i dla celów wstrzeliwania się na bronione przez nas 
pozycje.

W godzinach popołudniowych zaczęły dochodzić wiadomości, że toczą się 
pertraktacje na temat kapitulacji Helu.

Nie było już odpoczynku tej nocy - szeroko komentowano kapitulację, nastały 
wśród żołnierzy nastroje pełne pesymizmu, jakie będą dalsze losy ojczyzny, 
własnych rodzin i nas samych.

Mimo oficjalnych rozkazów zdania broni i amunicji w całości, następowało 
masowe niszczenie broni przez pozbawianie jej zasadniczych części a amunicję 
wrzucano do morza lub zakopywano w lesie.

Na zbiórce IV Batalionu w Jastarni po pożegnaniu się z żołnierzami 
pododdziałów, wszyscy oficerowie zostali zaokrętowaniu na stojące w porcie 
Jastarnia niemieckie trawlery, skąd drogą przez Puck przywieziono nas do Gdyni 
i umieszczono już pod strażą wachmanów w Państwowej Szkole Morskiej, skąd 
następnie w dniu 4 lub 5 października specjalnymi pociągami wywieziono nas do 
obozu - Oflag w Nienburgu nad Wezerą.

Jak się później okazało był to jeden z kolejnych czterech Oflagów w którym 
przebywali prawie w całości oficerowie Rejonu Umocnionego „Hel”.

Zakończenie

W dniu 30 września po walkach z przeważającymi liczebnie i siłą ognia 
nieprzyjacielem na I, II i III pozycji opóźniającej, milkną na długie lata strzały 
polskich żołnierzy z ostatniego punktu oporu Wolnej - Niepodległej Ojczyzny. 
Były to ostatnie walki żołnierzy 10 i 12 kompanii a zarazem ostatnie strzały 
batalionu KOP „Hel”. W dniu 2 października batalion wraz z całą bohaterską 
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załogą „samotnego półwyspu” kapitulował, rozpoczynając wieloletnią tułaczkę po 
hitlerowskich obozach jenieckich.

Żołnierską postawę dzielnych obrońców polskiego wybrzeża na Helu musiał 
uznać nawet sam wróg na dowód czego niech posłuży fakt, w dniu 2 października, 
po wylądowaniu Batalionu w Gdyni zostałem wezwany przez adiutanta batalionu 
kpt. Branieckiego Zbigniewa do dowódcy batalionu mjr. Wiśniewskiego Jana, 
który stojąc przy generale niemieckim - dowódcy wojsk nacierających na Hel 
zgłosił mu, że to jajestem por. Hess - dowódca I pozycji w miejscowości Chałupy.

Generał pytał mnie poprzez kpt. Branieckiego który znał język niemiecki - czy 
to ja jestem por. Hess, czy to ja byłem dowódcą w miejscowości Chałupy, czy 
jestem ranny a następnie czy wiem ilu moich żołnierzy pozostało w wyniku walki 
w dniu września a I pozycji.

Następnie wyraził zdziwienie, że zdołaliśmy tak długo bronić się i wytrwać 
w tak silnym ogniu oraz zapewnił, że ranni żołnierze zostali dobrze zaopatrzeni 
i znajdują się w szpitalu, a zdrowi po kilku dniach zostaną zwolnieni do swoich 
domów.

Na zakończenie żegnając mnie powiedział „Ich gratuliere Ibnem und Ihren 
Soldaten”.

.... a potem rozpoczęła się długoletnia tułaczka po niemieckich obozach 
jenieckich.



UGRUPOWANIA I PLUTONU Z PRZYDZIELONĄ BRONIĄ MASZYNOWĄ 
NA I POZYCJI OPÓŹNIAJĄCEJ W REJONIE M. CHAŁUPY OD 15-30.LX.1939 r.



Fot. 1. Obchody święta 1 Moskicgo Pułku Strzelców. Za pocztem sztandarowym stoją: 
kmdr Stefan Frankowski i Starosta wejherowski S. Potocki. Wejherowo 03.08.1939 r.

Fot. 2. Defilada 1 Moskiego Pułku Strzelców na zakończenie uroczystości 
w dniu 03.08.1939 r.



Fot. 3. Ćwiczenia Morskiego Dywizjonu Lotniczego

Fot. 4. Pancernik niemiecki „Schleswig Holstein” ostrzeliwuje Wojskową Składnicę 
Tranzytową na Westerplatte. 01.09.1939 r.



Fot. 5. Stawiacz min ORP „Gryf"

Fot. 6. Niszczyciel ORP „Wicher”



Fot. 7. Okręt podwodny „Wilk” podczas załadunku min 
w oksywskim porcie wojennym

Fot. 8. Jeden z sześciu minowców ORP „Rybitwa’



Fot. 9. Kanonierka „Komendant Piłsudski”

Fot. 10. Kanonierka „Generał Haller” w porcie wojennym Gdynia-Oksywie. 
W głębi po prawej ORP „Bałtyk”



Fot. 11. Okręt hydrograficzny „Pomorzanin”

Fot. 12. Jedno z dział kal. 100 mm baterii „Canet” na Oksywiu



Fot. 13- Działo kał. 152,4 mm 31 baterii artylerii nadbrzeżnej na cyplu helskim

Fol. 14. Fragment stanowiska ogniowego 31 baterii



Fot, 15. Stanowisko obserwacyjne na Helu

Fot. 16. Zamaskowany dojazd do cyplowej baterii



Fot. 17. Stanowisko ogniowe baterii artylerii przeciwlotniczej w Helu

Fot. 18. Dowódca artylerii nadbrzeżnej kmdr ppor. Stanisław Kukiełka w rozmowie 
z ppor. rez. inż. Borowskim, kierownikiem budowy 34 baterii i wartowni na Westerplatte



Fot. 19- Szef Sztabu batalionu KOP „Hel”, kpt. Zbigniew Broniecki

Fot. 20. Żołnierz batalionu KOP „Hel” na posterunku



Fot. 21. Dowódca Obrony Wybrzeża, kontradm. Józef Unrug

Fot. 22. Zatopiony 03.09-1939 r. w helskim porcie wojennym 
niszczyciel ORP „Wicher"



Fot. 23. Dowódca Rejonu Umocnionego Hel w rozmowie z niemieckimi oficerami. 
Hel 2.10.1939 r.

Fot. 24. Obrońcy Helu w niewoli 2.10.1939 r.



Kmdr por. mgr Tadeusz ZARZYCKI

POWSTANIE I ROZWÓJ OŚRODKA SZKOLENIA 
NURKÓW I PŁETWONURKÓW

WOJSKA POLSKIEGO

Kiedy zawierucha wojenna dobiegała końca a zniszczenia infrastruktury por
towej Gdyni i odzyskanego Gdańska były znaczne, jasnym stało się, iż potrzeba 
będzie wysoko kwalifikowanej kadry zajmującej się pracami podwodnymi.

Początkowo w oczyszczaniu portowych basenów z wraków niemieckiej 
Krigsmarine korzystano z kwalifikowanej kadry radzieckich nurków klasycznych. 
Równolegle zaś w 1945 r. podjęto pracę nad tworzeniem własnej kadry. Zadanie to 
powierzono Oddziałowi Ratowniczemu Marynarki Wojennej

W dniu 03.09.1964 r. rozkazem dziennym nr 0285 dowódca ówczesnego Od
działu Ratowniczego Marynarki Wojennej reorganizuje jednostkę. W skład nowej 
struktury wchodzi Ośrodek Szkolenia Specjalistów Ratownictwa (OSSR).

Pierwszym dokumentem świadczącym o sformowaniu OSSR jest rozkaz 
dzienny nr 1 z dnia 1 grudnia 1964 r., który brzmi; w pkt I „W dniu 1 grudnia 1964 r. 
sformowałem Ośrodek Szkolenia Specjalistów Ratownictwa; pkt II Wyznaczenie 
na stanowiska :
- kpt. mar. Roman Marek - dowódca
- kmdr ppor. Edward Przewoźniak - z-ca dowócy d/ s politycznych
- kpt. mar. mgr Michał Skąpski - z-ca dowócy d / s szkolenia

W pierwszej grupie kadry OSSR znaleźli się między innymi: kmdr ppor. Jerzy 
Niklewicz, kpt. mar. Henryk Solecki, kpt . mar. lek. Janusz Krzemiński, por. mar. 
Stefan Marcinkowski, por. mar. Gerard Gemba , por. mar .Zbigniew Godecki, st. 
bosm. Franciszek Wieczorek, st. bosm. Julian Wojczyk, st. bsm. Zenon Proszkie- 
wicz, bsmt Janusz Szeligiewicz

Warunki funkcjonowania nowej jednostki były niezwykle trudne. Nakładane 
zadania na świeżo sformowany ośrodek nierzadko przekraczały jego możliwości 
lokalowe i kadrowe. Świeżo upieczeni wykładowcy a także kadra podoficerska 
często sama musiała uczyć się poszczególnych partii materiału , aby potem zdobyte 
w drodze samokształcenia wiadomości przekazywać kursantom

Kmdr ppor. Marek Roman -pierwszy dowódca Ośrodka Szkolenia Specjali
stów Ratownictwa tak wspomina te pierwsze lata „Kiedy jako zastępca szefa Od
działu Ratowniczego Marynarki Wojennej ds. nurkowych otrzymałem rozkaz 
szkolenia płetwonurków na potrzeby Marynarki Wojennej czułem , że czeka mnie 
wielka przygoda i sporo pracy . Zaczynaliśmy praktycznie od zera. Były cztery apa
raty nurkowe i dwa skafandry. Dwa baraczki w których mieściły się koszary. Sztab 
i sale wykładowe stanowiły naszą bazę socjalno-szkoleniową. Kadra była niedo-
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świadczona. Często sami musieliśmy się uczyć , aby potem zdobyte wiadomości 
przekazywać kursantom . Pamiętam z tamtych lat kpt. Piotrowskiego- zamiłowane
go w swoim zawodzie oficera . kpt. Skąpskiego- inteligentnego , pracowitego czło
wieka , Bosmana Szeligiewicza - solidnego , lojalnego, tryskającego zdrowiem 
i chęcią do pracy. Dzięki nim i wielu innym udawało nam się prowadzić szkolenie 
i zdobywać sprzęt na nasze potrzeby . Szukaliśmy przyjaciół wszędzie między inny
mi przy pomocy inż. Jana Hiszpańskiego rozpoczęliśmy w Zakładach Mechaniki 
Precyzyjnej w Oliwie budowę aparatu typu „Neptun”. Pomimo trudności zadania 
stawiane przed nami wykonywaliśmy zupełnie dobrze. Efektem tego były wysokie 
oceny z kontroli W1965 roku po przeprowadzonej wizytacji przez kontradmirała 
Ludwika Janczyszyna jednostka została wysoko oceniona . Od tej pory rodzą się 
koncepcje utworzenia ośrodka szkolącego nie tylko dla Marynarki Wojennej ale 
całego wojska. Rozpoczęła się żmudna praca planistyczna . Nie zliczę nie przespa
nych nocy .nerwowych dni , wyjazdów do Warszawy. Bardzo ciepło wspominam 
pułkownika Borzyma , który całym sercem był z nami i pomagał jak tylko mógł . 
Niezastąpionym entuzjastą naszej idei był kmdrppor. Dworaczek....”

W kwietniu 1968 r. dowódca Marynarki Wojennej rozkazem nr 036 z dnia 26 
lutego 1968 r. poleca przeformować OSSR MW na Ośrodek Szkolenia Nurków 
i Płetwonurków Wojska Polskiego (OSNiPWP). W rozkazie tym dowódca Mary
narki Wojennej nakazuje komendantowi OSSR przeformować w terminie do dnia 
31 maja 1968 r. jednostkę istniejąca według etatu nr 35 / 433 na Ośrodek Szkole
nia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego wg etatu nr 35/469. Termin wyko
nania rozkazu ustalony zostaje na dzień 10 maja 1968 r. Zgodnie z rozkazem 
dowódcy MW oraz zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego OSNiPWP w nowej 
organizacji został podporządkowany bezpośrednio dowódcy Marynarki Wojennej 
a w sprawach szkolenia nurków i płetwonurków dla potrzeb rodzajów wojsk 
Głównemu Inspektoratowi Szkolenia MON. Czasowe pełnienie obowiązków do
wódcy powierzono kmdr ppor. Romanowi Markowi.

4 czerwcal968 r. dowódca OSNiPWP składa dowódcy Marynarki Wojennej 
meldunek o zakończeniu prac organizacyjnych nad przeformowaniem Ośrodka 
Szkolenia Specjalistów Ratownictwa na Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonur
ków Wojska Polskiego .

Rozpoczyna się nowy etap rozwoju jednostki . Niestety początek nie należy do 
najszczęśliwszych .

9 czerwca 1968 r. na skutek odniesionych obrażeń podczas wykonywania 
obowiązków służbowych na poligonie ćwiczebnym w Wicku Morskim umiera por. 
Tadeusz Walkowiak - starszy wykładowca rozpoznania inżynieryjnego (specjalne
go OSNiPWP).

Prawie z marszu ośrodek przystępuje do szkolenia nurków i płetwonurków dla 
potrzeb całego Wojska Polskiego w następujących specjalnościach:
- płetwonurków bojowych dla potrzeb wojsk lądowych
- płetwonurków zwiadowców dla potrzeb wojsk lądowych
- płetwonurków grup ewakuacyjne - ratunkowych dla potrzeb wojsk lądowych

1 T. Zarzycki, „Dzieje ośrodka we wspomnieniach dowódców”, Bandera, -marzec 1994 r.
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- płetwonurków minerów morskich
- nurków klasycznych dla potrzeb Marynarki Wojennej i wojsk lądowych

Po zrealizowaniu szkolenia specjalistycznego , którego okres wynosi średnio 6 
miesięcy i złożeniu egzaminu końcowego z oceną pozytywną kursanci otrzymują 
książeczkę specjalisty wojskowego III klasy. Organizuje się również kursy II klasy 
dla specjalistów wojsk lądowych . O przyjęcie na te kursy mogą ubiegać się żołnie
rze posiadający minimum półroczny staż i praktykę nurkową . Trwają one około 
dwóch miesięcy, w czasie których żołnierze doskonalą i poszerzają swoją wiedzę 
oraz umiejętności. Uprawnienia II klasy mogą otrzymać żołnierze bez odbywania 
kursu , a jedynie w wyniku zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego z za
gadnień objętych programem . Egzaminy takie jak również związane z wyższymi 
klasami dla płetwonurków i nurków ośrodek organizuje dwa razy w roku , wiosną 
i jesienią.

Oprócz szkolenia nurków i płetwonurków OSNiPWP rozpoczyna kursy do
wódców mechaników ruchomej bazy płetwonurków „ORTOLAN” oraz organi
zuje szkolenie dla mechaników sprzętu nurkowego .
Należy podkreślić ,iż w trakcie szkolenia w sposób optymalny wykorzystywana 
jest baza szkoleniowa w skład której wchodzą:
• baseny nurkowe o głębokościach 5 i 8 metrów gdzie kursanci poznają podsta

wowe zasady nurkowania. Baseny te odziedziczone zostały po ośrodku wybu
dowanym w latach 40-tych przez Niemców. Służyły one Krigsmarine do 
szkolenia załóg okrętów podwodnych.

• poligon prac podwodnych wyposażony w sprzęt i urządzenia do nauki spawania 
i cięcia metali oraz obsługi narzędzi mechanicznych

• poligon minerski zawierający elementy podwodnych zapór przeciwdesanto
wych .

• poligon na Babi Dołach w rejonie torpedowni ( w latach 80 tych ze względu na 
zanieczyszczenie wód zaprzestano nurkowań w tym rejonie )

• poligon w rejonie torpedowni na Oksywiu .
• poligon czołgowy przeznaczony do nauki wydobywania załóg z zatopionych 

czołgów.
• w okolicach Helu , przeprowadza się ćwiczenia z użyciem materiałów wybu

chowych
• (pierwszy poligon w zakresie podwodnych prac minerskich zorganizowano 

w dniach .5.1972r . Od 1996 w wyniku zakazu detonowania ładunków wybu
chowych na Półwyspie Helskim ośrodek rozpoczyna szkolenie w zakresie prac 
minersko - zaporowych na poligonie w Ustce)

• Płetwonurkowie dla potrzeb wojsk lądowych od czerwca 1970 r. odbywają 
ćwiczenia w warunkach prądów wodnych na rzece Wiśle w rejonie Tczewa. 

Szkolenie nurków w ciężkim sprzęcie nurkowym odbywa się początkowo 
w specjalnym basenie znajdującym się w jednostce. Kolejnym etapem szkolenia są 
ćwiczenia w warunkach morskich oraz na rzece Wiśle. W szkoleniu nurków dużą 
uwagę przykłada się do nauczenia ich wykonywania rozmaitych prac podwodnych 
z wykorzystaniem rozmaitych narzędzi i urządzeń mechanicznych stąd też znaczną 
część zajęć praktycznych na powierzchni i pod wodą stanowi: nauka spawania, 
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cięcia metali , obsługa narzędzi pneumatycznych i podwodnego pistoletu , betono
wanie, oraz inne prace remontowe przy okrętach i urządzeniach hydrotechnicz
nych.

Do najtrudniejszych ćwiczeń w szkoleniu nurków, jak i płetwonurków należą 
ćwiczenia wykonywane w Wiśle. Nurkowania odbywają się w warunkach bardzo 
silnych prądów wodnych dochodzących do 1,5 m. / s oraz przy minimalnej wi
doczności podwodnej . Szkolenie to wymaga bardzo dużej odporności psychicznej 
i dużego wysiłku fizycznego. Opisane formy i metody szkolenia z niewielkimi tyl
ko zmianami realizowane są w ośrodku do dnia dzisiejszego.

21 sierpnia 1968 r. rozkazem personalnym MON nr 0368 stanowisko dowódcy 
OSNiPWP obejmuje kmr Stanisław Mielczarek . Służbę w MW rozpoczął ochotni
czo w roku 1936 .Służył miedzy innymi na ORP „Mazur” „Gryf’. Po kapitulacji 
półwyspu helskiego dostaje się do niewoli , w której przebywa do końca wojny . 
W 1945 r powraca do kraju i włącza się w proces odbudowy MW. W czasie swojej 
służby piastuje różne odpowiedzialne stanowiska m.in. w latach 1952 - 1954 do
wodzi ORP „Błyskawicą” Do 1968 r. kieruje pracami Studium Wojskowego Pań
stwowej Szkoły Morskiej. W 1972 r. kmdr Stanisław Mielczarek przechodzi w stan 
spoczynku2.

Z czasem Ośrodek staje się miejscem kształcenia dobrze przygotowanych spe
cjalistów do prowadzenia prac podwodnych dla potrzeb wojska . Powstaje wyczy
nowa sekcja płetwonurków , która w dniach 24 i 25 maja 1969 r. po raz pierwszy 
startuje w okręgowych zawodach płetwonurkowych o mistrzostwo Wybrzeża zdo
bywając szereg czołowych miejsc Pierwszymi reprezentantami sekcji byli: por. 
Wojciech Pstrokoński , bosmat Ryszard Prełowski, st. Mar. Zbigniew Łuka, szer. 
Kazimierz Litowski .
W ogólnopolskich zawodach płetwonurków o Złotą Nike - odbywających się 
w dniach 7-8 czerwca 1969 r. w Warszawie powyższy skład zdobywa puchar 
przechodni Przewodniczącego Stołecznej Rady Narodowej , puchar Ligi Obrony 
Kraju- na stałe- złoty, srebrny i brązowy medal Wielokrotnie jeszcze sekcja zdo
bywa laury na krajowych i międzynarodowych zawodach w płetwonurkowniu. 
W latach 80. najlepsi zawodnicy z sekcji oddelegowani zostają do WKS Flota 
i tworzą jedną z wiodących sekcji sportowych tego klubu.

W maju 1970 r. ma miejsce ważne wydarzenie w życiu jednostki. Uchwałą Ra
dy Państwa z dnia 4 maja 1970 r. Ośrodkowi Szkolenia Nurków i Płetwonurków 
Wojska Polskiego nadano sztandar, którego wręczenia dokonał gen. bryg. Wacław 
Czyżewski.

W 1972 r. następują dalsze zmiany organizacyjne i szkoleniowe ośrodka. 
W dniu 3 czerwca 1972 r na podstawie rozkazu personalnego MON nr 0105 z dnia 
19 maja 1972 r. następuje przekazanie i objęcie obowiązków służbowych na sta
nowisku dowódcy. Odchodzi w stan spoczynku kmdr Stanisław Mielczarek a obo
wiązki dowódcy OSNiP WP obejmuje kmdr dypl. Gwidon Karolczak .

2 Por. Z. Wiśniewski B. Zalewski „Patroni jednostek MW III RP” wyd. „Warszawa” 1997 r. oraz 
Z.Wojciechowski „Stanisław Mielczarek”; „Biuletyn Historyczny” Muzeum MW, Gdynia 1989 r„ 
s.179-183; OSNiPWP im. S.Mielczarka(w)Tradycje MWRP, kompendium, Gdynia 1996, s. 75-78, 
oraz „Kmdr S. Mielczarek ”, „ Bandera” nr 26 z 26.6.1988 r. s. 10.
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,, W 1972 r. objąłem stanowisko dowódcy ośrodka - wspomina kmdr Gwidon 
Karolczak - którym dowodziłem 13 lat. Stanowisko przyjąłem z pewnymi obawami 
. Ośrodek uważany był za jednostkę trudną.
Z jednej strony ciągle małe doświadczenie kadry . Z drugiej szkoliliśmy prawie ty
siąc kursantów rocznie za bezpieczeństwo których braliśmy odpowiedzialność. 
Sporym mankamentem była podwójna podległość w stosunku do Sztabu General
nego , oraz Marynarki Wojennej. Ta sytuacja nie sprzyjała załatwianiu spraw bie
żących .... ”3

Ośrodek rozbudowuje się uzyskując dodatkowe pomieszczenia koszarowe i go
spodarcze oraz zwiększa swoje zaplecze techniczne. Dzięki kontaktom z instytu
cjami cywilnymi płetwonurkowie mają możliwość wykonywania zadań specjalis
tycznych na rzecz gospodarki narodowej. Uatrakcyjnia to szkolenie i jednocześnie 
pozwala na sprawdzenie umiejętności w trakcie praktycznego działania. I tak: na 
rzecz Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w dniach 3 -5 
1974 r. ekipa płetwonurków pod kierownictwem A . Cichego montuje echosondy 
pod kadłubem statku badawczego „ Profesor Siedlecki ”,

W tym samym miesiącu grupa płetwonurków w składzie: bsm. B. Nierzwicki , 
st. szer. L . Brokos i mar. Z . Piwoński , dokonuje przeglądu podwodnej części ka
dłuba oraz wymiany czujników echosond przy radzieckim trawlerze - przetwórni 
„Wyborskaja Strana”. Zespoły płetwonurków biorą ponadto udział w pracach 

podwodnych na rzecz Elektrowni Szczytowo - Pompowej w Żarnowcu , Stoczni 
Północnej w Gdańsku , Stoczni Gdyńskiej oraz Stoczni Nauta .
Najtrudniejszą z technicznego punktu widzenia jest układanie rurociągów i kabli 
sterujących pod dnem rzeki Wisły . Prac tych nie podjęły się inne przedsiębiorstwa 
specjalistyczne , z uwagi na bardzo silny prąd w głównym nurcie rzeki dochodzą
cym do 1 , 5 m. / sekundę, oraz bardzo słabą widoczność pod wodą . Trudność wy
konania przekopu pod rurociągi na dnie Wisły spowodowana była również 
zalegającymi w mule potężnymi pniami starych dębów.

Nie tylko płetwonurkowie doskonalą swoje umiejętności w praktycznym dzia
łaniu . Od stycznia do maja 1974 r. kpt. lekarz Władysław Wolański jest człon
kiem Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Wietnamie, gdzie pełnił 
funkcję konsultanta chorób zakaźnych i tropikalnych .

Obok działalności zasadniczej jaką jest szkolenie nurków i płetwonurków 
Ośrodek rozwija szereg form pracy na rzecz patriotycznego wychowania młodzie
ży. Praca ta obfituje w wiele ciekawych imprez. Echa tej działalności wykraczają 
daleko poza teren środowiska wojskowego. Przykładem takiego działania jest pa
tronat organizacji młodzieżowej nad dziećmi górników kopalni węgla kamiennego 
„Czerwone Zagłębie” spędzającymi wakacje nad morzem Corocznie imprezami 
organizowanymi przez kadrę i marynarzy ośrodka objętych jest kilkaset dzieci gór
ników. Z czasem przedsięwzięcia te przekształcają się w „Dni otwartych koszar” 
w ramach których organizowane są pokazy pracy nurków, sprzętu nurkowego, 
zwiedzanie bazy szkoleniowej itp.

3 T.Zarzycki, „Dzieje ośrodka........ ” op. cit.
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Reasumując, okres lat 60. i 70. charakteryzuje się ugruntowaniem najbardziej 
efektywnych form szkolenia , które do dzisiaj mają najbardziej znaczący udział 
w przygotowaniu wysoko kwalifikowanych specjalistów w dziedzinie nurkowania.

Początek lat osiemdziesiątych to dla ośrodka okres szczególny. Zarówno jak 
i na całym społeczeństwie, tak i na pracy ośrodka, odbija się wprowadzenie 
uchwałą Rady Państwa 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego.
Oprócz toczącego się normalnym rytmem szkolenia specjalistycznego, kadra i ma
rynarze wykonują szereg zadań specjalnych polegających przede wszystkim na 
patrolowaniu wydzielonych rejonów Gdyni . Po za tym na podstawie dekretu Rady 
Państwa , wyznaczeni zostają spośród kadry, komisarze wojskowi Komitetu Obro
ny Kraju na teren miasta Rumia oraz gminy Kosakowo , działając tam jako tere
nowa grupa operacyjna. W skład Terenowej Grupy Operacyjnej wchodzą: 
Kierownik, kmdr ppor . Janusz Karpiński i członkowie: kpt. mar. Jerzy Sawczuk, 
st. mat Aleksander Pawlaczyk, st. mar Jerzy Szymański.

Kolejne lata po zakończeniu stanu wojennego w OSNiPWP to nieustanne 
szkolenie specjalistów dla potrzeb Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych oraz 
wykonywanie szeregu innych niekonwencjonalnych zadań jak chociażby organi
zowanie kursów mechaników sprzętu nurkowego dla potrzeb Ligi Obrony Kraju, 
czy kursów spawania podwodnego i obsługi komór dekompresyjnych dla pracow
ników Kombinatu Górniczo - Hutniczego Miedzi w Lubinie. Nierzadkim jest rów
nież szkolenie w ośrodku specjalistów dla Straży Pożarnej i Milicji Obywatelskiej . 
Pasjonującym przedsięwzięciem realizowanym na zlecenie Muzeum Marynarki 
Wojennej jest penetracja wraku okrętu ORP „Wicher”. Zadanie jest realizowane 
w dniach 6-15 czerwca 1989 r. przez parę płetwonurków w składzie kpt . mar. 
K. Skibiński i por . J . Kamiński. Mimo dużych nadziei muzeum na liczne pamiątki 
, łupem poszukiwaczy skarbów pada tylko amunicja do przeciwlotniczego karabinu 
maszynowego kal. 13,2 mm wyprodukowana w 1937 r.

W dalszym ciągu ośrodek nie zaniedbuje pracy z młodzieżą. Efektem tego są 
liczne słowa uznania kierowane na ręce dowódcy. Szczególnie sympatyczną wy
mowę ma akcja ufundowania wychowance Państwowego Domu Dziecka z Gdyni- 
Demptowo , Dorocie Budynkowskiej książeczki oszczędnościowej z niemałym jak 
na tamte czasy wkładem 25000 złotych. W 1995 r. ośrodek na życzenie Pani Do
roty przekazał jej 10 letnie oszczędności

8 października 1985 r. następuje w ośrodku zmiana na stanowisku dowódcy. 
Kmdr dypl. Gwidon Karolczak rozkazem personalnym szefa departamentu kadr 
MON zwolniony zostaje z zawodowej służby wojskowej .

„Był to okres kiedy koło historii przetaczało się przez nasz kraj. Ludzie byli 
niespokojni o swoją przyszłość . Żyli dniem dzisiejszym . Wielu decydowało się 
na odejście do rezerwy . Na to wszystko nakładały się problemy materiałowo - 
techniczne . Staraliśmy się za wszelką cenę utrzymać poziom bazy szkoleniowej , 
koszarowej oraz socjalno - bytowej . W dniu 26 czerwca 1988 r. odbyła się szcze
gólna uroczystość . Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nadano jednostce imię 
kmdr. Stanisława Mielczarka.

Przyszedł rok 1990 lotem błyskawicy rozeszła się informacja , że w dniach 20 - 
30 maja zostaniemy poddani inspekcji Sił Zbrojnych . „Mieliśmy chwile zwątpie
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nia , czy uda nam się wyjść „ z tarczą czy na tarczy ” tym bardziej, że sporo do
świadczonej kadry odeszło . Pozostało niewiełu takich jak między innymi kmdr por 
. Sławomir Jałoszewski, chor . szt. Tadeusz Grzegorzewski, st. chor .sztab. Jerzy 
Sigorski, st . bsm . szt. Bogdan Ciechanowski, którzy wykazali się wspaniałymi 
umiejętnościami . Potrafili swoim przykładem zachęcić innych do walki o ocenę. 
Efekt był wyśmienity . Uzyskaliśmy ocenę 4, 36.
Kadra z wielką satysfakcją przyjmowała informacje o kolejnych sukcesach . 
Otrzymaliśmy medal pamiątkowy „ Za wybitne osiągnięcia w służbie wojskowej" 
oraz medał „ Za zasługi w rozwoju kułtury fizycznej w WP”. Ukoronowaniem 
wszystkiego było zdobycie miana najlepszego pododdziału brzegowego w MW za 
1990 rok wraz z przechodnim dzwonem okrętowym .
„Miałem to niewątpliwe szczęście , że udało mi się dowodzić jednostką w okresie , 
kiedy przyszedł czas obfitych , szczęśliwych żniw” - kończy swoje wspomnienia 
kmdr dypl. Bogdan Kurzy ca, który dowodził jednostka w latach 1986 - 1992 ”4.

W roku 1992 w ośrodku następuje kolejna zmiana na stanowisku dowódcy. 
8 stycznia , dowódcą zostaje kmdr por. Aleksander Wołoszko .

Rok później 16 stycznia marynarze na uroczystym apelu składają po raz pierw
szy w historii jednostki przysięgę wojskową według nowej roty / kadra przysięgę 
składa w grudniu 1992 r. /.

11 listopada 1993 r. w ośrodku po raz pierwszy wręczone zostają odznaki pa
miątkowe ośrodka. Odznaka ta została opracowana przez st. bosm. Mirosława 
Draguna. Odznakę nadaje dowódca na wniosek specjalnej komisji. Pierwszym 
przewodniczącym komisji odznaki w dniu 30 kwietnia 1993 r. na zebraniu kadry 
wybrany zostaje kmdr por. Wojciech Kwiatkowski. Przysługuje ona tym wszyst
kim żołnierzom zawodowym którzy przesłużyli nienagannie w ośrodku minimum 
5 lat .Pracownicy wojska mogą ubiegać się o przyznanie odznaki po 15 latach pra
cy w ośrodku .

W 1995 r. w nocy z 11 na 12 maja nieznani sprawcy napadają na wartownika 
chroniącego obiekty ośrodka . Przestępcy zaskakują żołnierza, obezwładniają , biją 
i kradną kbkAK z 30 sztukami amunicji . Dochodzenie prowadzi Prokuratura Ma
rynarki Wojennej. Niestety nie jest to odosobniony wypadek w WP i zapewne jest 
to efekt gwałtownego zapotrzebowania na broń w świecie przestępczym .

W tym samym roku po wielu staraniach OSNiPWP otrzymuje nowy sztandar 
zaprojektowany przez por. Wiesława Geriga a ufundowany przez społeczeństwo 
Gminy Kościerzyna, Centralny Zakład Sprzętu Ratowniczego MW, Przedsiębior
stwo „Nordtechnik”, Spółkę „Aqua -Press”, Związek Byłych Żołnierzy Zawodo
wych, Kadrę i pracowników jednostki.

Uroczystość pożegnania starego sztandaru i wręczenia nowego odbywa się 
18 czerwca 1995 r .

Pomimo trapiących ośrodek problemów finansowych , postępującej dekapitali
zacji sprzętu technicznego oraz braków materiałowych poziom szkolenia stoi nadal 
na wysokim poziomie. Rozwijają się nowe nie spotykane poprzednio formy szko
lenia.

4 T.Zarzycki, „Dzieje ośrodka..... ” op. cit,
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Przy współudziale Zakładu Sprzętu i Technologii Prac Podwodnych AMW roz
poczyna się szkolenie nurków głębokowodnych . Pierwszą grupę tej specyficznej 
specjalności stanowią por . Jarosław Perron i bsm . Marek Kaszorek bsm . Marek 
Śmigielski.

Nurkowie ci na podstawie umowy pomiędzy dowództwem MW a PP „Petro- 
baltic” wykorzystywani są od 1994 roku do prac przy platformach wiertniczych. 
Prace rozpoczęto w lipcu i polegają one na przygotowaniu do eksploatacji platfor
my „West Beta ”.

W tym samym roku na prośbę Gdańskiego Urzędu Morskiego ekipa płetwonur
ków w składzie: kmdr ppor. Ryszard Gnitecki, por. mar. Waldemar Kusiak, bosm. 
Janusz Czarzasty, szer . Piotr Haczek oraz Artur Kwiatkowski , mar. Czesław Ga- 
czorek i Robert Skorupski przystępuje do prac wydobywczych wraka okrętu nie
mieckiego zatopionego w rejonie plaży w Gdańsku-Brzeźnie. Prace te trwają 
z krótkimi przerwami do końca 1996 r .

W 1996 roku ośrodek rozpoczyna szkolenie kadry w sprzęcie nowej generacji 
firmy Comex -Pro Fuli Mask . Sprzęt przeznaczony jest do nurkowania na dowol
nych głębokościach z wykorzystaniem mieszanin oddechowych; Nitrox , Trymix , 
Heliox . Nurek wyposażony w taki kombinezon i hełm może przebywać pod wodą 
w czasie ograniczonym jedynie kondycją i wytrenowaniem. Ważne jest również 
i to , że sprzęt ten używany jest w większości flot państw NATO .
Kadra instruktorska ośrodka uczestniczy w ćwiczeniach „Baltops” oraz 
„Cooperative Venture”, gdzie ma możliwość skonfrontowania swoich umiejętno
ści z wiedzą płetwonurków NATO.

Coraz częściej zaczynają gościć w ośrodku płetwonurkowie z państw NATO. 
Nieobce są też wyjazdy naszej kadry za granicę . Kpt. Roman Szymański odwiedza 
wojskową szkołę nurków w amerykańskiej bazie na Florydzie w Key West. Szkołę 
podwodnego pływania w Zeebrugge w Belgii odwiedza kpt. R. Szymański, por. 
Radosław Jagiełło, ppor. Robert Szymaniuk a w ośrodku niemieckiej Bunesmari- 
ne przebywał kpt. Jerzy Gołąbek .

Gdyńscy oficerowie z kontaktów tych wyciągają jednoznaczny wniosek, iż 
systemy szkolenia wszędzie są podobne i co najważniejsze oni sami poziomem 
wyszkolenia nie ustępują rówieśnikom z NATO. Zasadnicza różnica jest jednak 
w jakości bazy szkoleniowej. Wybudowane na początku lat 40-tych baseny nurko
we potrzebują systematycznych i kosztownych remontów. Dlatego też pomimo 
trudnej sytuacji finansowej w 1992 r. baseny poddano remontowi głównemu oraz 
pokryto zbiorniki farbą antykorozyjną. Dokonano również przeglądu instalacji 
wodnej, zamontowano filtry biologiczne i odnowiono bazę socjalno-bytową. 
W 1994 r. placówka wzbogaciła się o sprężarkę powietrza dużej mocy, a komory 
dekompresyjne wyposażono w nową instalację tlenową wyprodukowaną przez 
Akademię Marynarki Wojennej.

Od 1998 r. trwają prace nad utworzeniem na bazie ośrodka instytucji zajmującej 
się szkoleniem z ratownictwa i przetrwania w wodzie dla personelu latającego 
i załóg okrętów. Od czerwca tego roku rusza pierwszy kurs w ramach którego pod 
kierownictwem kapitana Czesława Obarzanka szkoli się pierwszą grupę pilotów 
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Brygady Lotniczej Marynarki Wojennej5. Ostatnim akcentem szkolenia jest wpis 
potwierdzający przeszkolenie w osobistym dzienniku lotów. Pilot będzie miał 
obowiązek powtarzać kurs co pięć lat.

Lata 90. to okres gwałtownych zmian w szkoleniu. W ośrodku szkoli się coraz 
mniej marynarzy i żołnierzy zasadniczej służby wojskowej - jest to przede 
wszystkim efekt procesów restrukturyzacyjnych zachodzących w całej armii. 
Szkoli się więcej kadry i żołnierzy służby nadterminowej .

Obecnie gćlyński ośrodek jest jedynym w Polsce, który przygotowuje specjali
stów do wykonywania trudnych zadań pod wodą. Absolwenci podwodnego pływa
nia służą w bardzo wielu jednostkach wojskowych. Wielu z nich zapisało piękną 
kartę podczas prac penetracyjnych przy wraku „Heweliusz”. W 1997 r płetwonur
kowie ze śmigłowcowych eskadr ratowniczych Marynarki Wojennej ratowali życie 
i mienie powodzian. Liczna grupa płetwonurków z OSNiPWP przez wiele dni pe
netrowała dno Bałtyku, poszukując załogi helikoptera „ Anakonda”.
Dzisiaj nic nie wskazuje na to, aby jedyna tego typu szkoła w Polsce pomimo trud
ności i czekających ją zmian zaprzestała na przełomie wieku swoją działalność.6

5 Zarządzenie nr25/LOT DMW z dnia 24.03.1998 r.
W opracowaniu wykorzystano ponadto:

1 Historia i dzień dzisiejszy Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego. 
Gdynia 1985, (wydanie wewnętrzne ośrodka).

2 . Informacja historyczna (1968-1987) - wydanie wewnętrzne,
Gdynia, czerwiec 1987,

3 . Kroniki OSN i PWP z lat 1967-1982 i 1982-1998,
4 Dzienniki rozkazów ośrodka 1968-1998,
5 . Tadeusz Zarzycki „ Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego”

„ Przegląd Morski” 1999 r., s. 81-89.
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Por. mar. mgr Mariusz KONARSKI

LOTNICTWO MARYNARKI WOJENNEJ 
PIERWSZEJ DEKADY 

PO II WOJNIE ŚWATOWEJ

Lotnictwo polskie utworzone w Związku Radzieckim nie posiadało jednostek 
przeznaczonych do współpracy z Marynarką Wojenną. W sierpniu 1944 roku 
Naczelne Dowództwo WP zleciło Oddziałowi Lotniczemu Dowództwa 1 Armii 
WP opracowanie projektu powojennej organizacji lotnictwa. Przewidywał on 
uwzględniając geograficzne położenie Polski i jej potrzeby obronne m.in. 
sformowanie mieszanej dywizji lotnictwa morskiego w sile około 82-95 
samolotów, myśliwskich, bombowych, rozpoznawczych i pomocniczych. Dywizja 
miała bezpośrednio podlegać Dowództwu Lotnictwa WP1.

7 lipca 1945 r. Naczelny Dowódca Wojska Polskiego marszałek Michał Rola- 
Żymierski wydał rozkaz organizacyjny powołujący do życia Marynarkę Wojenną. 
Jako samodzielnemu rodzajowi Sił Zbrojnych Wojska Polskiego powierzył jej 
zadania ochrony interesów i granic państwa na morzu i obszarach nadmorskich 
uznając przy tym, że dla prawidłowego wykonywania zadań powinna dysponować 
wszystkimi rodzajami broni i służb, w tym także lotnictwem morskim i lądowym. 
W punkcie 5 rozkazu nakazano skierowanie przez dowódcę Lotnictwa WP do 
dyspozycji dowództwa MW Klucza Lotniczego składającego się z 2 samolotów 
typu Po-2 z pozostawieniem go we wszystkich rodzajach zaopatrzenia 
i obsługi przy Lotnictwie WP1 2.

Już miesiąc później do zabezpieczenia lotniska w Pucku wyznaczono 
st.bosm.pil. Jana Klupsia z Kadry MW, któremu przydzielono 12 marynarzy. Znał 
on dobrze to miejsce gdyż służył w Morskim Dywizjonie Lotniczym od 1924 roku. 
W wyniku penetracji terenu znaleziono 4 poniemieckie samoloty łącznikowe 
Fieseler Fi-156C „Storch” oraz 20 silników „Argus”. Zgromadzone w hangarze 
„Storchy” stały się pierwszymi samolotami lotnictwa MW3.

Projekt początkowej organizacji lotnictwa Marynarki Wojennej przedstawił 
w czerwcu 1946 r. dowódcy MW kpt.mar.obs. Aleksander Krawczyk - przed
wojenny oficer Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Proponował on uwzględniając 
stan obecny floty, podzieloną na trzy etapy stopniową rozbudowę lotnictwa. 
W pierwszej kolejności utworzenie w Sztabie MW komórki lotniczej, która 

1 Krzemiński Cz., Początki kształtowania się lotnictwa morskiego, „Przegląd Morski”, 1980 nr 9, 
s. 67.
2 AMW, sygn. 2/49/15, k. 40-41.
3 Relacja st.bosm. Jana Klupsia złożona 20.06.1972.
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zajęłaby się opracowaniem m.in. planów rozbudowy lotnictwa, tymczasowych 
instrukcji i regulaminów oraz kierowanie całokształtem spraw lotniczych. 
W drugim etapie w lotnictwie MW zorganizowanie szkoły specjalistów lotnictwa 
morskiego we współpracy z lotnictwem WP. Przy czym do czasu utworzenia 
kursów dla pilotów w Mar. Woj. szkolenie ich odbywałoby się w pułkach 
lotnictwa lądowego. Trzeci etap to opracowanie etatu jednego dywizjonu 
liniowego jako podstawowej jednostki bojowej lotnictwa MW. Kapitan Krawczyk 
za najważniejsze zadanie w danej chwili uznał sformowanie oddziału portowego 
z trzema plutonami lotniskowymi i jednym plutonem transportowym. Oddział 
portowy zająłby się zabezpieczeniem wszystkich obiektów i urządzeń lotniczych 
należących do Mar. Woj. oraz przygotowaniem bazy pod mający się organizować 
dywizjon. Z chwilą otrzymania samolotów lub wodnosamolotów uruchomiono by 
eskadrę ćwiczebną dla przeszkolenia i treningu personelu latającego. Dalszy 
przydział personelu i sprzętu latającego będzie podstawą do uruchomienia eskadry 
liniowej, a w dalszej kolejności uzupełnianie etatów nowymi jednostkami. Autor 
projektu proponował aby sprzęt latający zakupić w ZSRR lub wykorzystać 
poniemiecki4.

W lipcu 1946 r. Naczelny Dowódca WP wydał „Wytyczne dla rozwoju 
Marynarki Wojennej na okres 1946-1949” z terminem realizacji do 1950 roku. 
Dokument ten przedstawiał zadania i zagadnienia rozbudowy MW oraz 
organizację operacyjnej obrony Wybrzeża z lotnictwem jako jednym jej 
elementem. Zadanie wykonania planu trzyletniego z uwzględnieniem odbudowy 
najważniejszych baz, koszar lotnisk i wodowisk ze szczegółowym kosztorysem 
prac na 1947 rok otrzymał dowódca MW. Dla zapewnienia ochrony lotnisk 
i wodowisk oraz zapoczątkowania tworzenia kadry lotnictwa morskiego dowódca 
Lotnictwa WP miał wspólnie z dowódcą MW opracować projekt organizacji 
dwóch plutonów lotniskowych, z których jeden będzie umieszczony na lotnisku 
w Pucku zaś drugi w Babich Dołach5.

W procesie realizacji „Wytycznych” dowódca MW kontradmirał Adam 
Mohuczy wydał 6 września 1946 r. rozkaz nr 31, na podstawie którego, do czasu 
zatwierdzenia etatów utworzono w Dowództwie MW w etacie 35/2 nieetatowy 
Wydział Lotnictwa z obsadą dwóch oficerów, szef wydziału i zastępca oraz jeden 
podoficer administracyjny6. Jego szefem został kmdr ppor. obs. Eustachy 
Szczepaniuk a zastępcą (starszym pomocnikiem ds. studiów) kmdr ppor. obs. 
Aleksander Krawczyk. Obaj latali przed wojną w Morskim Dywizjonie Lotniczym 
w Pucku i brali udział w walkach w obronie Wybrzeża7.

Pierwszym zadaniem jakie Szef Wydziału Lotnictwa otrzymał do wykonania 
rozkazem dowódcy MW nr 38 z 9 października 1946 r. było sformowanie 
plutonów lotniskowych, jednego w byłej bazie MDLot w Pucku, a drugiego 
w Babich Dołach. Równocześnie dla zabezpieczenia prac operacyjnych na terenie 

4 AM W, sygn. 67/49/17, k. 309-311.
5 AMW, sygn. 2/49/1, k. 57-60.
6 AMW, sygn. 2/49/3,. 39.
7 AMW, sygn. 1246.56/6, k. 142.
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obszarów nadmorskich do etatu 35/1 DMW włączono klucz lotniczy z pod
porządkowaniem Szefowi Lotnictwa MW8. Dowódcą puckiego plutonu 
lotniskowego mianowano st.bosm.pil. Jana Klupsia zaś w Babich Dołach por. 
Dymitra Bunto.

30 listopada 1946 r. kontradmirał A.Mohuczy przedstawił marszałkowi 
M.Żymierskiemu wstępny projekt lotniczej obrony Wybrzeża autorstwa kmdr 
ppor. obs. Aleksandra Krawczyka. W projekcie tym komandor Krawczyk 
przedstawił niezbędną liczbę samolotów wziąwszy pod uwagę stan obecny, 
przewidywaną rozbudowę floty, a także potrzeby obrony powietrznej obszaru 
operacyjnego MW oraz baz morskich i lotniczych. Za podstawę obliczeń przyjęto 
szczegółowe zadania lotnictwa morskiego oraz dzienne normy lotów dla 
poszczególnych typów samolotów, obowiązujące podczas ostatniej wojny. Plan 
ten zakładał utworzenie do 1955 roku 3 dywizjonów myśliwskich (9 eskadr - 108 
samolotów), 2 dywizjonów bombowo-torpedowych (6 eskadr - 54 samoloty), 2 
dywizjonów wodnosamolotów (6 eskadr - 39 samolotów), dywizjonu szturmo
wego (3 eskadry - 27 samolotów) oraz eskadry rozpoznawczej (9 samolotów). Siły 
te miały bazować na sześciu lotniskach: Babie Doły, Dziwnów, Puck, Rogowo, 
Szczecin-Dąbie i Przybrzeże (Wicko Morskie).

W ogólnych założeniach operacyjnych dla Marynarki Wojennej lotnictwu 
wyznaczono następujące zadania:

1. Obsługa floty.
Współpraca z dowódcami okrętów i zespołów - rozpoznanie i wywiad na 

korzyść okrętów. Zwalczanie nieprzyjacielskich jednostek - torpedowanie, bom
bardowanie, zwalczanie ogniem broni pokładowej samolotów małych jednostek 
nieprzyjaciela. Konwojowanie okrętów patrolowanie i patrolowanie po wyzna
czonych morskich liniach komunikacyjnych. Minowanie wyznaczonych miejsc 
i ich dozorowanie. Obsługa sanitarno-ratownicza na morzu.

2. Obsługa wojsk lądowych Marynarki Wojennej.
Współpraca z dowódcami piechoty i artylerii w obronie obszarów wojennych - 

rozpoznanie, wywiad, łączność. Zwalczanie ewentualnych desantów powietrznych 
zagrażającym obszarom wojennym.

3. Ochrona powietrzna swobody działania głównym bazom morskim i lot
niczym: Oksywie, Świnoujście, Kołobrzeg, Postomin oraz okrętom na czas ich 
działań w morzu.

Autor postulował także wyposażenie lotnictwa MW w dwusilnikowe wodno
samoloty o masie użytecznej 2500-3000 kg, do bezpośredniego współdziałania 
z okrętami oraz zadań ratowniczych9.

Pierwsze samoloty do klucza lotniczego w Pucku Marynarka Wojenna 
otrzymała 17 grudnia 1946 r. Były to dwa łącznikowe Po-2 z rozformowanego 
klucza lotniczego Dowództwa Okręgu Wojskowego VI w Łodzi, którymi 
przylecieli chor.pil. Józef Jasiński, chor.pil. Leopold Kocyła, plut.mech. Longin 

AMW, 2/49/3, k. 97.
CAW, sygn. 501.1/A 603, k. 2184-2197.
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Matorewicz i kpr.mech. Zygmunt Pawlak. Dowódcą klucza został chor.pil. 
J .Jasiński10 11.

Trzy dni później pluton lotniskowy MW zajął bazę lotniczą w Dziwnowie".
Biorąc pod uwagę możliwości rozwoju MW, minister Obrony Narodowej 

rozkazem organizacyjnym Nr 0155/Org. z 28 maja 1947 r. postawił dowódcy MW 
zadanie sformowania do dnia 15 lipca 1947 r. Szefostwa Lotnictwa w etacie 
Nr 35/66 Dowództwa MW z podległością dowódcy MW. Obowiązki szefa 
powierzono kmdr ppor.obs. Eustachemu Szczepaniukowi. Jednocześnie Szefowi 
Lotnictwa MW podporządkowano istniejące na samodzielnych etatach Oddział 
Portowy Lotniska MW w Pucku o stanie osobowym 45 wojskowych 
w skład którego wszedł Pluton Lotniskowy Puck oraz Klucz Lotniczy. Tym samym 
rozkazem drugi Pluton Lotniskowy MW bazujący w Babich Dołach przeniesiono 
na etat Oddziału Portowego Lotniska MW w Dziwnowie o stanie osobowym 50 
wojskowych i 10 kontraktowych z podporządkowaniem dowódcy Szczecińskiego 
Obszaru Nadmorskiego12.

Narada dotycząca sformowania mieszanej eskadry lotnictwa MW miała miejsce 
18 lipca 1947 r. w Dowództwie Wojsk Lotniczych w Warszawie. Marynarkę 
Wojenną reprezentował jej szef sztabu kmdr Stanisław Mieszkowski (wraz z kmdr 
ppor. obs. A. Krawczykiem) zaś Dowództwo Wojsk Lotniczych gen.bryg.pil. 
Aleksander Romeyko. Podczas narady ustalono założenia organizacyjne dla 
mającej powstać eskadry oraz Kompanii Ochrony Lotnisk. Przyjęto, że eskadra 
będzie bazować na dwóch lotniskach w Wicku Morskim i Dziwnowie. Lotnisko 
Wicko Morskie położone centralnie na Wybrzeżu, zapewniało możliwość 
skutecznego operowania samolotom nawet o średnim taktycznym promieniu 
działania. Lotnisko w Dziwnowie pozwalało na utrzymanie szybkiej łączności 
Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego z Dowództwem Marynarki Wojennej 
w Gdyni. Uzgodniono także, że eskadra będzie formowana w Poznaniu przy 
7 Pułku Bombowców Nurkujących13.

W wyniku tej narady, 28 lutego 1948 r. ukazał się rozkaz ministra Obrony 
Narodowej nr 030/org - nakazujący Dowódcy Wojsk Lotniczych sformowanie 
Eskadry Lotniczej Marynarki Wojennej wg etatu 35/104 o stanie etatowym 308 
wojskowych i 7 pracowników kontraktowych. Jednostce nadano numer 5576. Na 
miejsce formowania wyznaczono Poznań. Rozkaz podpisali marszałek Michał 
Rola-Żymierski (minister Obrony Narodowej) i gen. broni Władysław Korczyc 
(szef Sztabu Generalnego).

Kilka dni później (2 marca) Kadra MW objęła lotnisko Wicko Morskie 
wystawiając oddział w sile 15 ludzi. Szefostwo Lotnictwa czyniło także starania 
o przejęcie następujących lotnisk na Wybrzeżu: Świnoujście (wodne), Rogowo 
(lądowo-wodne), Unieście (wodne), Rumsko (wodne), Gardno (wodne), Zieniewo 

1U AMW, sygn. 74/6, k. 10.
11 AMW, sygn. 35/49/53, k. 4.
12 AMW, sygn. 87/50/2, k. 384-391.
13 AMW, sygn. 35/49/53, k.51-54.
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(lądowe). Nie było to zadanie łatwe gdyż lotniska te były zajęte przez jednostki 
Wojska Polskiego lub Armii Sowieckiej.

Decyzją MON nr 122 z 21 marca 1948 r. zmieniono miejsce formowania 
eskadry z Poznania na Ustkę.

W połowie kwietnia Dowództwo Marynarki Wojennej przedstawiło do 
zatwierdzenia ministrowi Obrony Narodowej długoterminowy plan rozwoju 
morskiego rodzaju sił zbrojnych obejmujący okres od 1948 do 1968 r. Według 
założeń tego planu rozwój Marynarki Wojennej powiązano ściśle z Marynarką 
Wojenną Związku Sowieckiego. Znaczną uwagę zwrócono w nim na rozbudowę 
silnego lotnictwa morskiego, przede wszystkim w oparciu o samoloty lądowe 
dostarczone przez wschodniego sojusznika. W 1968 r. przewidywano, że lotnictwo 
morskie będzie wyposażone w 332 samoloty różnych typów i przeznaczenia, 
w tym: 40 szturmowych, 60 torpedowych, 24 rozpoznawczych, 180 myśliwskich, 
12 współpracujących z artylerią, 16 wodnosamolotów ratowniczych i łączniko
wych14.

Plan ten był odpowiedzią Dowództwa MW na opracowany przez Sztab 
Generalny „Wstępny plan dozbrojenia wojska na lata 1948-1954”. W części 
dotyczącej lotnictwa zakładał on zaopatrzenie MW w 60 samolotów morskich (20 
rozpoznawczych i 40 torpedowych) oraz sformowanie morskiego dywizjonu 
lotniczego15.

Nieco odmienne poglądy Dowództwa MW na rolę Marynarki Wojennej 
spowodowały wydanie przez Sztab Generalny WP decyzji o wykonanie 
„6-letniego planu rozwoju i dozbrojenia Marynarki Wojennej” obejmujący lata 
1949-1955. Dowództwo MW wykonało go i przesłało do zatwierdzenia ministrowi 
Obrony Narodowej 21 października 1948 r. W planie tym główny nacisk położono 
na rozwój lotnictwa morskiego i artylerii nadbrzeżnej. Zamierzano sformować 
w tym okresie 7 eskadr lotniczych: dwóch myśliwskich, jednej szturmowej, jednej 
specjalnej, dwóch dalekiego rozpoznania i jednej wodnosamolotów. Proponowano 
zakupienie w ZSRR 12 samolotów rozpoznawczych, 4 wodnosamolotów ratow
niczych i 6 wodnosamolotów łącznikowych.

Rozkaz Sztabu Głównego Dowództwa MW nr 001/org wprowadzający w życie 
etat eskadry ukazał się 15 kwietnia. Przewidywał on 53 oficerów, 134 podoficerów 
i 129 szeregowych. Eskadra miała liczyć w sumie 316 wojskowych i 7 pra
cowników kontraktowych.

4 maja 1948 r. ukazało się zarządzenie organizacyjne Sztabu Generalnego nr 
083/org dotyczące sformowania Kompanii Ochrony Lotnisk MW. Na jej dowódcę 
wyznaczono por. Bolesława Hetaka. Kompania składała się z 2 plutonów i liczyła 
4 oficerów, 10 podoficerów i 60 marynarzy. (Jeden pluton, pod dowództwem ppor. 
Dymitra Bunto przeznaczono do ochrony lotniska w Dziwnowie).

14 Przybylski J., Rozwoj Marynarki Wojennej i jej rola w obronie Wybrzeża w latach 1949-1956, 
Warszawa 1979, s. 17.
15 Przybylski J., op.cit., s. 17.
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6 września na mocy rozkazu ministra Obrony Narodowej nr 0156/org Klucz 
Lotniczy Dowództwa MW bazujący w Pucku wcielono do etatu Eskadry Lotniczej 
Marynarki Wojennej.

W celu przejęcia eskadry od Dowództwa Wojsk Lotniczych, wyznaczono 
komisję DMW w składzie: kmdr por. obs. Eustachy Szczepaniuk (Szef Lotnictwa 
MW), kmdr ppor.pil. Witold Wronka (z Oddziału VII Sztabu Głównego MW), 
kmdr por. Antoni Grondkowski (z Głównego Kwatermistrzostwa MW), kpt.mar. 
Henryk Tauzowski (z Zarządu Polityczno-Wychowawczego MW), por.mar. Jan 
Zielant (z Wydziału Samochodowego MW), ppor.mar. Władysław Pacholczyk 
(z Szefostwa Uzbrojenia MW) oraz kmdr por. pil. Aleksander Majewski (dowódca 
eskadry).

Uroczyste przekazanie Eskadry Lotniczej MW miało miejsce 18 października 
1948 r. na lotnisku Wicko Morskie. W uroczystości wzięli udział m.in.: 
gen.bryg.pil. Aleksander Romeyko - dowódca Wojsk Lotniczych oraz kontradmirał 
Włodzimierz Steyer - dowódca Marynarki Wojennej (patrz schemat organizacyjny 
Eskadry Lotniczej MW).

Wyposażenie wg stanu z 1.09.1949 r. wynosiło 31 samolotów różnych typów:
• Samoloty bojowe - 3 Jak-9M, 2 Jak-9P, 3 Pe-2FT, 9 Ił-2m3
• Samoloty szkolno-bojowe - 1 UJak 9, 1 UPe-2, 1 Ulł-2
• Samoloty łącznikowe - 8 Po-2WS (3 w Dziwnowie, 1 w Wicku Morskim i 4 

w Pucku) oraz 2 poniemieckie Fi-156C „Storch” (1. w dyspozycji d-cy eskadry 
w Wicku Morskim, drugi w Pucku)

• Samoloty szkolne - 1 UT-2.
Obsada etatowa eskadry składała się z oficerów wydzielonych z poszcze

gólnych jednostek wojsk lotniczych.
Dowódca eskadry - kmdr por. pil. Aleksander Majewski, przybył z OSL 
w Dęblinie gdzie był zastępcą komendanta ds. wyszkolenia lotniczego. Przed 
wojną służył w lotnictwie. W czasie wojny latał w angielskim dywizjonie obrony 
wybrzeża. Zastępca ds. polityczno-wychowawczych - por.mar. Stanisław Ordon. 
Zastępca ds. pilotażu - por.pil. Mieczysław Góral, przybył z 1 plm „Warszawa”.
Szef sztabu - por.pil. Jan Lata (Łaniecki), przybył z 5 pIsz w Łodzi. Przed wojną 
latał w Świdniku.
Starszy inżynier eskadry (kierownik sekcji inżynieryjno - eksploatacyjnej) - kpt. 
Stefan Szeliński, przybył z 5 pIsz w Łodzi. Przed wojną służył jako mechanik 
w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Dęblinie.
Nawigator eskadry - por.obs. Eugeniusz Pogorzelski, przybył z 7 plb w Poznaniu. 
Szef strzelania powietrznego - por.pil. Stanisław Łukasik, przybył z 5 plsz 
w Łodzi.
Kwatermistrz eskadry - por. Leon Strugała.

Poszczególnymi kluczami dowodzili:
- kluczem myśliwskim - por.pil. Stanisław Kowal. Do eskadry przybył z 1 plm.
- kluczem bombowo-rozpoznawczym - por.pil. Tadeusz Batzdorf. Do eskadry 

przybył z 7 plb.
- 1 kluczem szturmowym - por.pil. Józef Laskowski. Do eskadry przybył z 4 plsz.
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- 2 kluczem szturmowym - por.pil. Stanisław KucieL Do eskadry przybył z 6 
plsz.
Dowódcą klucza łącznikowego, stacjonującego na lotnisku w Dziwnowie, 

został wyznaczony ppor.pil. Władysław Szklarz. Klucz wyposażony był w 4 
samoloty Po-2.

Na stanowiska pilotów w kluczach bojowych przybyli absolwenci szkół 
lotniczych w ZSRR oraz pierwsi wychowankowie odtworzonej w czasie wojny 
w Zamościu i przeniesionej po wyzwoleniu do Dęblina Oficerskiej Szkoły 
Lotniczej. Wszyscy przybyli do eskadry z lotniczych pułków bojowych. Do nich 
należeli oficerowie:

- w kluczu myśliwskim
ppor.pil. Tadeusz Kołodziej - przybył z 1 plm,
ppor.pil. Zygmunt Samborski - przybył z 1 plm,
ppor.pil. Kazimierz Serwinowski - przybył z 1 plm, (po jego śmierci, od 22 
czerwca 1949 r. ppor.pil. Marian Piątek)
ppor.pil. Lesław Węgrzynowski - przybył z 1 plm.

- w kluczu bombowo-rozpoznawczym
ppor.pil. Celestyn Cudny - przybył z 7 plb
ppor.pil. Jerzy Wojciechowski - przybył z 7 plb
ppor.pil. Teodor Figiel - przybył z 7 plb
ppor.pil. Hilary Zarudzki - przybył z 7 plb

- w kluczach szturmowych
ppor.pil. Jan Aleksandrowicz - przybył z 6 plsz
ppor.pil. Witold Bartkowski - przybył z 6 plsz
ppor.pil. Arkadiusz Korobczyński - przybył z 5 plsz
ppor.pil. Bronisław Kluczyk - przybył z 5 plsz
ppor.pil. Stanisław Juchnik - przybył z 6 plsz
ppor.pil. Mieczysław Paprocki - przybył z 6 plsz
ppor.pil. Kazimierz Przysucha - przybył z 4 plsz

Na stanowiska pilotów klucza łącznikowego stacjonującego na lotnisku 
w Dziwnowie, byli wyznaczeni:
ppor.pil. Józef Stefańczyk przybył z 5 plsz
ppor.pil. Stanisław Maj (wyszkolony w eskadrze)

Klucz ten zabezpieczał łączność pomiędzy Warszawą, a tajnym ośrodkiem 
rehabilitacji partyzantów greckich w Dziwnowie (ośrodek ten znajdował się pod 
pieczą Oddziału II Sztabu Generalnego i MSW). Piloci klucza wykonywali loty 
dyspozycyjne do stolicy po leki oraz z komendantem ośrodka pułkownikiem 
Kamińskim i głównym lekarzem podpułkownikiem Barcikowskim. Oprócz lotów 
dyspozycyjnych normalnie szkolono się w zależności od potrzeb gotowości 
bojowej. Personel klucza obowiązywało ścisłe przestrzeganie tajemnicy. W końcu 
marca 1950 r. klucz przebazowano do Słupska.

Szefem łączności eskadry został wyznaczony por. Roman Miduch. Obowiązki 
szefa Służby Spadochronowej pełnił por. Zbigniew Szałaśny. Nad uzbrojeniem 
znajdującym się na samolotach miał pieczę ppor. Ludwik Krawiec, a za osprzęt 
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odpowiedzialny był ppor. Henryk Białkowski. Głównym meteorologiem 
w eskadrze był doświadczony oficer, wykładowca z OSL w Dęblinie - ppor. Jerzy 
Luniak. Oficerem ds. szkoleniowych był przedwojenny lotnik por. pil. Jan Kabat. 
Oficerem czuwającym nad rozpoznaniem fotograficznym został ppor. Stanisław 
Woyna. Funkcję oficera zaopatrzenia technicznego pełnił ppor. Zenon Mielczarek, 
a oficera mundurowego ppor. Gustaw Wilhelm. Funkcję lekarza eskadry 
sprawował ppor. lek. med. Witold Stępiński.

Eskadra ustrzegła się w czasie swego istnienia poważniejszych wypadków 
lotniczych w czym niamała zasługa personelu technicznego. Znacznie utrudniał im 
pracę nie w pełni wyremontowany hangar co zmuszało do wykonywania prac przy 
sprzęcie na wolnym powietrzu. Należeli do niego tacy technicy i mechanicy jak: 
ppor. Jerzy Aksamitowski, st.bosm. Mieczysław Zakrzewski, st.bosm. Józef 
Jagodziński, st.bosm. Roman Żyluk, st.bosm. Tadeusz Drozd, bosmani: Jerzy 
Włastowski, Eugeniusz Kaczorowski, Kazimierz Surowiec, Józef Kowalczyk, 
Tadeusz Szpalerski, Edmund Nowosielski, Bolesław Suwik, Józef Drożdż, 
Żygmunt Kłos, Jan Perski, Edward Szyszkowski, bosmaci Józef Smieciuch i Józef 
Grzebisz.

Cenionymi i doświadczonymi strzelcami pokładowymi, latającymi w czasie 
wojny byli st.bosmani: Józef Nitecki i Mieczysław Bagiński. Dobrym wyszkole
niem wyróżniali się strzelec radiotelegrafista st. bosm. Kazimierz Jamrozik oraz 
strzelec pokładowy mat Jerzy Imieliński.

Zaopatrzenie w artykuły pierwszej potrzeby dla kadry i marynarzy odbywało się 
samochodami z odległej o 20 km Ustki. Dzieci rodzin wojskowych także 
dowożono do szkoły w Ustce. Kadra oficerska przybyła wraz z rodzinami 
mieszkała w domkach, zaś kawalerowie zamieszkiwali w drewnianym baraku - 
internacie. Marynarze służby czynnej zamieszkiwali w dwóch barakach na terenie 
jednostki. Podstawową rozrywką dla kadry był zaimprowizowany niewielki klub 
oficerski.

Tymczasem 8 listopada 1948 r. Szef Lotnictwa kmdr por.obs. E. Szczepaniuk 
przedstawił projekt etatu I Dywizjonu Lotniczego MW. Etat dywizjonu miał być 
utworzony na bazie przeformowanej istniejącej już Eskadry Lotniczej MW. 
Planowano, że w 1949 roku będzie sformowane dowództwo Dywizjonu i eskadra 
dalekiego rozpoznania na lotnisku w Wicku Morskim oraz eskadra ratowniczo- 
wodująca na lotnisku w Pucku. Eskadrę dalekiego rozpoznania przewidziano do 
lotów długodystansowych przede wszystkim na rozpoznanie portów duńskich 
i szwedzkich, a także całego Bałtyku. Wyposażenie eskadry to 10 samolotów 
bojowych Tu-2 oraz jeden szkolny tego typu. Eskadrę ratowniczo-wodująca 
przewidziano do wykonywania zadań specjalnych, łącznikowych i ratowniczych. 
Miała zostać wyposażona w klucz wodnosamolotów ciężkich (4 sztuki) oraz 
2 klucze wodnosamolotów lekkich (6 sztuk). Konkretnych typów wodnosa
molotów nie podano przedstawiając jedynie wymogi jakim mają odpowiadać16.

Przy opracowaniu poszczególnych fragmentów etatu, posługiwano się 
obowiązującymi etatami pułków lotnictwa bombowego i szturmowego.

16 Misztal Z., Zarys historii lotnictwa Marynarki Wojennej w latach 1948-1960, Gdynia 1963, s. 23-25.
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Proponowany skład osobowy Dywizjonu obejmował 719 wojskowych w tym 143 
oficerów, 342 podoficerów i 234 szeregowców oraz 43 pracowników kontrak
towych17.

Szkolenie na ziemi i w powietrzu

Eskadra rozpoczęła działalność w warunkach z którymi nikt z przybyłych nie 
miał do czynienia z wyjątkiem kmdr pil. A. Majewskiego. Z tego powodu 
przygotowanie do zadań w powietrzu rozpoczęto od szkolenia teoretycznego 
w zakresie ogólnej wiedzy morskiej, z ukierunkowaniem na takie specyficzne 
elementy jak:

- przyswojenie tajników nawigacji nad morzem,
-umiejętności rozpoznawania linii brzegowej i obiektów na niej leżących,
- pamięciową znajomość obiektów charakterystycznych i umiejętność ich 

rysowania z pamięci,
- rozpoznawanie symptomów zmiany warunków meteo w rejonach przybrzeż

nych i nad morzem,
- rozpoznawanie z powietrza klasy okrętu, jego przynależności państwowej, 

prędkości w węzłach z przeliczeniem na km/h oraz jego kierunku ruchu,
- określanie stanu morza wg przyjętej skali w stopniach,
- utrzymywanie łączności radiowej i wzrokowej z okrętami na morzu,
- sposoby naprowadzania okrętów na cel i wspólnego z nimi zwalczania 

wybranych celów,
- zapoznanie się z taktyką działania własnych i obcych sił morskich,
- zaznajomienie z miejscami bazowana obcych sił morskich i powietrznych 

w rejonie Bałtyku oraz ich danych taktyczno-techn.
- teoria i praktyka wykonywania skoków spadochronowych do wody.
Tajniki wiedzy teoretycznej w wymienionym zakresie wdrażali załogom 

eskadry podczas specjalnie zorganizowanych zajęć, doświadczeni oficerowie 
Marynarki Wojennej. Byli to m.in. kmdr Stanisław Mieszkowski, kmdr por. 
Bolesław Romanowski, kmdr ppor. Zbigniew Węglarz, kmdr ppor. pil. Witold 
Wronka.

Szkolenie rozpoczęto tradycyjnym w lotnictwie oblotem nowego rejonu 
lotniska oraz skokami spadochronowymi do wody. Wiele uwagi poświęcono 
przezwyciężeniu swoistego lęku przed lotami nad morzem bez widoczności linii 
brzegowej. W tym celu trasę lotu dobierano tak by przynajmniej jej 2/3 
przebiegało nad morzem. Końcowy punkt tej trasy był w rejonie morskiego 
poligonu na którym wykonywano bombardowanie i strzelanie do ruchomego lub 
nieruchomego celu. Nad morzem strzelano też do holowanego przez samolot 
rękawa. W tego rodzaju lotach ćwiczono umiejętność określania na oko wysokości 
samolotu od lustra wody, stanu morza, prędkości i kierunku wiatru. Wykorzy
stywano przejścia własnych okrętów do szkolenia załóg w rozpoznawaniu 
i zwalczaniu celów morskich. Wykonywano wtedy ataki pozorowane przy użyciu 

17 AMW sygn. 82/50/51, k. 263-283.
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rakiet sygnalizacyjnych. Nie zawsze to pomyślnie przebiegało. Zdarzył się 
wypadek zaatakowania przez pomyłkę szwedzkich traulerów, co spowodowało, 
przesłanie noty protestacyjnej. Nieprzyjemności i wstydu było wiele. Długo po 
tym wydarzeniu, prowadzący grupę samolotów jak i jej piloci byli przedmiotem 
docinków i kawałów. Z upływem czasu i stałego treningu niedociągnięcia 
wyeliminowano.

Pogoda w rejonie nadmorskim często ulega nieprzewidzianym zmianom. 
Komplikowało to znacznie planowanie lotów. By eskadrze zapewnić należyte 
warunki szkolenia w powietrzu dowódca eskadry otrzymał od dowódcy Wojsk 
Lotniczych zezwolenie na rozpoczynanie lotów bez uprzedniej zgody z Warszawy. 
Loty planowano codziennie a rozpoczynano na sygnał komandora Majewskiego. O 
tym czy będzie dzień lotny, czy dzień zajęć teoretycznych dowódca eskadry 
zawiadamiał podwładnych wcześnie rano w dość niekonwencjonalny sposób. 
Otóż, w oknie domu w którym mieszkał wystawiał w zależności od sytuacji białą 
lub czerwoną chorągiewkę startową. Biała oznaczała loty, czerwona zajęcia 
teoretyczne. Miernikiem była widoczność zarysu sylwetki wiatraka oddalonego ok. 
3 km, a znajdującego się na południowym brzegu jeziora Wicko.
W drugiej połowie 1949 roku, eskadra była już w pełni zgraną i obeznaną z lotami 
nad morzem jednostką lotniczą.

Klucz myśliwski pełnił codziennie dyżury bojowe parą samolotów od świtu do 
zmroku. Często był podrywany w powietrze gdyż Wybrzeże penetrowały w owym 
czasie obce samoloty. Najczęściej były to dwusilnikowe maszyny rozpoznawcze 
bez znaków przynależności państwowej. Zdarzało się, że krążyły nad lotniskiem. 
Myśliwcy, którzy startowali na przechwycenie mieli rozkaz zmusić naruszyciela 
do lądowania na lotnisku, ale bez użycia uzbrojenia. Kończyło się to zazwyczaj 
ucieczką obcego samolotu w morze. W lipcu i sierpniu 1949 roku było tylko 
dwóch pilotów myśliwskich pełniących codzienny dyżur dzień w dzień bez 
podmian. Po dwóch miesiącach para dyżurna ppor.pil. Lesław Węgrzynowski 
i ppor.pil. Zygmunt Samborski w stanie poważnego wyczerpania zostali 
skierowani do sanatorium. Przez miesiąc ich nieobecności dyżur pełniła para 
wydzielona z wojsk lotniczych.

Wkrótce klucz myśliwski otrzymał pierwszy Jak-9 P. Oblatywał go por. St. 
Kowal. Gdy przelatywał nad lotniskiem na małej wysokości z dużą prędkością, 
przerwał pracę silnik. Pilot został zmuszony do przymusowego lądowania na polu 
poza lotniskiem gdzie samolot skapotował. Dzięki pomocy pracujących w polu 
rolników lekko rannego pilota wydobyto z uszkodzonej maszyny.

Klucz bombowo-rozpoznawczy prowadził rozpoznanie i patrolowanie w wyz
naczonych akwenach morza w rejonie wyspy Bornholm i na zachód od niej. 
Zabezpieczał też strzelanie do celów powietrznych naszych okrętów na poligonach 
morskich.

Klucze szturmowe osiągnęły zgranie w lotach grupowych nad morzem. Ich 
poloci wykonywali bombardowania i strzelania z zamkniętego kręgu 8. samolotów 
oraz z lotu koszącego - tzw. bombardowania topmasztowe. Przyswojono załogom 
umiejętność określania należytej odległości samolotu od lustra wody oraz 
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uwzględniania właściwej wielkości poślizgu bomby w zależności od prędkości, 
wysokości zrzutu i stanu morza.

Jak każdą jednostkę lotniczą tak i eskadrę nie minęły smutne i tragiczne 
w skutkach wydarzenia w jakie obfitował rok 1949.

- 21 marca 1949 r. uciekł do Szwecji samolotem Ił-2 ppor. pil. Arkadiusz 
Korobczyński. W kabinie Strzelca pokładowego znajdował się mechanik samolotu 
bosman E. Kaczorowski. Szwedzi odesłali samolot wraz z mechanikiem, który nie 
chciał zostać w Szwecji, statkiem do Gdyni.

- 2 maja 1949 r. w jeziorze Wicko utonęli ppr.pil. Kazimierz Serwinowski oraz 
bosman Karol Styczyński;

- 8 sierpnia 1949 r. zginął st.mar. Zubrzycki, którego silny podmuch powietrza 
podczas treningowego skoku ze spadochronem zanióśł daleko w morze;

Po ucieczce ppor. Korobczyńskiego aresztowano i bezpodstawnie sądzono 
dowódcę eskadry kmdr por. pil. A. Majewskiego oraz dowódcę klucza szturmo
wego por.pil. Stanisława Kuciela. Obaj przesiedzieli do „odwilży paźd
ziernikowej” w 1956 r. Brutalnie przesłuchiwany był dowódca klucza sztur
mowego w którym latał ppor. Korobczyński, por.pil. Józef Laskowski i wkrótce 
przeniesiony do Bydgoszczy. Bosmana Kaczorowskiego zaś przeniesiono do 
Modlina.

Po aresztowaniu komandora Majewskiego dowódcą eskadry został od 13 czer
wca, kpt. pil. Bohdan Pałuczak, który dotąd dowodził eskadrą szkolną 
w Radomiu18.

Jesienią aresztowano i niewinnie uwięziono również dowódcę klucza 
bombowo-rozpoznawczego eskadry por.pil. Tadeusza Badzdorfa.

W listopadzie 1949 r., po wielu dyskusjach na szczeblu Ministerstwa Obrony 
Narodowej zmieniono plan rozwoju lotnictwa MW. Zrezygnowano z formowania 
dywizjonów lotniczych, a zdecydowano zorganizowanie Dowództwa Lotnictwa 
MW oraz dywizji lotnictwa MW. Pierwszym krokiem w tym kierunku było 
powołanie do życia 30 Pułku Lotnictwa MW na bazie istniejącej w Wicku 
Morskim eskadry, 50 Batalionu Obsługi Lotnisk MW oraz Kompanii Szkolnej 
Lotnictwa MW (rozkaz organizacyjny ministra Obrony Narodowej nr 0235/org. 
z 22.11.1949 r. nakazujący ich sformowanie do 25 marca 1950 r.). Na miejsce 
formowania i postoju wyznaczono Słupsk. Dowódcą pułku wyznaczono 
radzieckiego oficera mjr. pil. Stanisława Turczyńskiego. Etat 30 Pułku nr 35/118 
o stanie osobowym 261 wojskowych i 1 kontraktowego na etapie organizacyjnym 
przewidywał dowództwo pułku, sztab sekcję polityczną, sekcję inżynieryjno- 
eksploatacyjnąoraz 3 eskadry bojowe:

1) eskadra myśliwska w składzie 2 kluczy po 3 samoloty Jak-9. W maju eskadra 
otrzymała uzupełnienie - 4 Jak-9P.

2) eskadra szturmowa w składzie 2 kluczy po 4 samoloty Ił-2. W maju eskadra 
otrzymała 8 11-10.

3) eskadra dalekiego rozpoznania w składzie 2 kluczy po 3 samoloty Pe-2FT, 
1 Pe-2FT d-cy eskadry oraz 1 szkolno-bojowy UPe-2.

18 AMW sygn. 175/51/28.
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Ponadto w składzie pułku znalazły się: klucz dowództwa - 1 samolot Tu-2 i 1 Ił-2, 
klucz łącznikowy dowództwa pułku - 5 samolotów Po-2 i 1 Fi-156 „Storch”, klucz 
łącznikowy Dowództwa Marynarki Wojennej - 3 samoloty Po-219.

W grudniu 1949 r. w samą Wigilię Bożego Narodzenia rano, rzut powietrzny 
eskadry przebazowano na lotnisko w Słupsku. W Wicku Morskim pozostał jedynie 
klucz myśliwski pełniący nadal dyżury bojowe. Pozostawienie myśliwców 
wynikało z faktu działania w Wicku Morskim radzieckiej stacji radarowej do 
wykrywania celów i naprowadzania na nie samolotów myśliwskich. Pewien wpływ 
na tę decyzję miał także brak betonowego pasa startowego w Słupsku tak ważnego 
dla startujących alarmowo myśliwców.

Przebazowana w grudniu 1949 r. Eskadra Lotnicza MW stała się zalążkiem 
sformowania w Słupsku w okresie od stycznia do marca 1950 r. 30 Pułku 
Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Wraz z przeniesieniem do Słupska poprawił się stan warunków bytowych kadry 
oraz marynarzy. Kończono remont budynków koszarowych i hangaru zaś oddano 
już do użytku sztab i kasyno. Nieco więcej problemów dostarczała trawiasta płyta 
lotniska, gdyż po silnych opadach grzęzły w niej koła ciężkich samolotów. 
Wyszkolenie bojowe w tym okresie ograniczało się do podtrzymania nabytych 
umiejętności lotniczych zaś podczas szkolenia teoretycznego nacisk kładziono na 
m.in. nawigację morską, specyfikę lotów nad morzem, rozpoznawanie sylwetek 
własnych i obcych okrętów.

Pierwszym poważnym sprawdzianem personelu pułku był udział w centralnych 
obchodach 1 maja w Warszawie. Z końcem maja samoloty pułku wykonały 
pierwsze zadania na rzecz MW - było to holowanie rękawa do strzelania. Na 
początku czerwca rozpoczęto przeszkolenie personelu technicznego i latającego na 
samoloty Ił-10 i Tu-2, by pod koniec miesiąca latać już w składzie całego pułku. 
Wkrótce, bo już we wrześniu ćwiczenia lotniczo-taktyczne z udziałem jednostek 
floty wykazały, że pułk osiągnął gotowość bojową. Przy tym obeszło się bez 
poważnych wypadków lotniczych z jednym wyjątkiem. 14 lipca 1950 r. ppor. pil. 
Marianowi Piątkowi podczas lotu na Jak-9P przerwał pracę silnik. Niesterowny 
samolot uderzył w słup wysokiego napięcia i uległ rozbiciu zaś pilot odniósł lekkie 
obrażenia20.

Ważym wydarzeniem w życiu jednostki był otrzymany 27 sierpnia sztandar 
ufundowany przez Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Katowicach.

Rozwój lotnictwa MW spowodował konieczność powołania instytucji, która 
zajmowałaby się wszystkimi sprawami związanymi z dowodzeniem, wyposaże
niem, szkoleniem, rozwojem oraz współdziałaniem z jednostkami floty. 
W związku z tym, 7 grudnia - na podstawie rozkazu ministra Obrony Narodowej nr 
0130/org. na bazie Szefostwa Lotnictwa MW utworzono Dowództwo Lotnictwa 
MW wg etatu 35/137 o stanie osobowym 89 wojskowych i 4 pracowników 

19 Rutkowski E.. Zarys historii 30 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego Marynarki Wojennej, 
Siemierowice 1964.
20 Rutkowski E., op.cit., s. 34.
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kontraktowych z miejscem dyslokacji w Babich Dołach21. Jego dowódcą 
wyznaczono radzieckiego oficera ppłk. pil. Michała Griba. Był on bohaterem 
Związku Radzieckiego. W okresie wojny zestrzelił 24 niemieckie samoloty nad 
Morzem Czarnym i u jego wybrzeży.

21 marca 1951 r. szef Sztabu Gen. WP nakazał d-cy lotnictwa MW 
rozformować Oddział Portu Lotniczego nr 1 w Pucku (klucz lotniczy DMW 
przebazowano na Babie Doły jeszcze w listopadzie poprzedniego roku) i na jego 
bazie sformować 65 Batalion Obsługi Lotnisk MW w Babich Dołach. Jego 
zadaniem miała być obsługa mającego powstać pułku lotnictwa myśliwskiego.

Niecały miesiąc później minister ON rozkazem operacyjnym nr 0041 polecił 
przebazować na Babie Doły 30 pl MW (co nastąpiło w maju tego roku) wraz z 50 
Batalionem Obsługi Lotnisk MW22. Kompanię Szkolną Lotnictwa MW 
podporządkowano dowódcy Wojsk Lotniczych. W wyniku tych zmian na lotnisku 
w Babich Dołach znalazły się: Dowództwo Lotnictwa MW, 30 pl MW, 65 boi 
MW i 50 boi MW.

W grudniu 1951 r. dowódca MW zwrócił się do Sztabu Gen. z propozycją 
utworzenia pułku lotnictwa myśliwskiego na lotnisku Babie Doły. 10 grudnia min. 
ON rozkazem organizacyjnym nr 095 nakazał w terminie do 1 lutego 1952 r. 
sformować 34 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego o stanie osobowym 231 wojskowych 
i 2 kontraktowych na bazie eskadry myśliwskiej 30 pl MW. Organizację nowej 
jednostki powierzono kmdr por. pil. Bogdanowi Pałuczakowi. Do września 1952 r. 
pułk składał się z 2 eskadr wyposażonych w samoloty Jak-9P. Był to już sprzęt 
przestarzały o małej wartości bojowej. Po sformowaniu 3 eskadry personel pułku 
przeszkolono na samoloty odrzutowe typu Lim-1, które weszły na wyposażenie 
jednostki od kwietnia następnego roku23.

Ponieważ w dowództwie Wojsk Lotniczych zdawano sobie sprawę z nie
wielkiej siły bojowej lotnictwa MW wystąpiono o dokonanie zmian organi
zacyjnych i jego rozbudowę. Propozycje te zostały częściowe wprowadzone 
w życie. 15 kwietnia 1953 r. minister ON rozkazem organizacyjnym nr 029 polecił 
przemianować Dowództwo Lotnictwa MW na Dowództwo 33 Dywizji Lotnictwa 
MW.

Niebawem, bo 24 kwietnia w katastrofie lotniczej samolotu Ił-10 zginęli 
w Zatoce Puckiej ppor. mar. pil. Ryszard Makowski i strz. pokł. st. mar. Zdzisław 
Jasiński z 30 pl MW. Była to pierwsza katastrofa w lotnictwie morskim 24.

Zmiany organizacyjne jakim podlegało lotnictwo MW w tym okresie miały za 
zadanie usprawnienie jego dowodzeniem. W tym celu powołano do życia 107 
Kompanię Łączności, Pluton Fotograficzny, Poligon Lotniczy nr 11 oraz 12 
Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania.

AMW sygn. 315/9, k. 1-5.
22 AMW sygn. 2998/5, k.39.
23 Rutkowski E., op. cit., s. 55.
24 AMW sygn. 1154/55/60, k. 32-67.
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W kwietniu 1954 r. 30 pl MW i 50 BOL przebazowano na lotnisko 
w Gdańsku-Wrzeszczu. Dzięki bliskości miasta znacznie poprawiły się warunki 
socjalno-bytowe kadry i marynarzy.

Kolejnym posunięciem organizacyjnym było sformowanie w październiku 1954 r. 
16 Eskadry Lotnictwa Łącznikowego na bazie kluczy łącznikowych. Eskadra 
bazowała na lotnisku Babie Doły i była wyposażona w 10 samolotów typu Po-2 
i jeden An-2.

Następnie w grudniu 1955 r. sformowano 47 Kompanię Szkolną Specjalistów 
Lotnictwa mającą szkolić młodszych specjalistów lotniczych rekrutujących się ze 
służby czynnej.

We wrześniu następnego roku na bazie eskadry dalekiego rozpoznania 30 pl 
MW sformowano 15 Samodzielną Eskadrę Lotnictwa Rozpoznawczego MW 
o stanie osobowym 113 wojskowych i jeden pracownik kontraktowy. Personel 
eskadry został uprzednio przeszkolony przy 15 Dywizji Lotnictwa Bombowego 
w Modlinie na samoloty odrzutowe Ił-28. Eskadrę wkrótce przebazowano na nowe 
lotnisko w Siemirowicach koło Lęborka. W tym samym czasie rozformowano 
16 elł MW.

W związku ze zmianami organizacyjnymi dokonanymi w latach 1953-56 
w składzie 33 Dywizji Lotnictwa MW znalazły się następujące jednostki 
i pododdziały: 30 pl MW, 34 plm, 15 selr, 26 boi, 50 boi, grupa organizacyjno- 
przygotowawcza obsługi lotniska, 12 dywizjon zabezpieczenia ślepego lądowania, 
16 elł, 107 kompania specjalistów lotniczych, ruchome warsztaty remontowe 
lotnictwa „Parm-3”. Stan lotnictwa na dzień 1 października wynosił 1915 ludzi. 
W skład uzbrojenia wchodziło 24 samoloty szturmowe tłokowe Ił-10, 43 
odrzutowe samoloty myśliwskie typu Lim-1 i Lim-2 oraz 5 odrzutowych 
samolotów bombowych i rozpoznawczych Ił-2825.

Ważniejszymi wydarzeniami tego okresu było zwolnienie z powodów 
politycznych szeregu oficerów, przede wszystkim pilotów oraz odejście więk
szości radzieckich oficerów pełniących służbę w lotnictwie MW.

Misztal, Z., op. cit., s. 107.
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Schemat organizacyjny Eskadry Lotniczej MW



Fot. 1. Por. A.Miduro (z lewej). Gdańsk-Wrzeszcz 1955 r.

__
_

Fot. 2. Para dyżurna: Lesław Węgrzynowski, Zygmunt Samborski. 
Wicho Morskie 1949 r.
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Fot. 3. 34 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego MW, Por. mar. pil. Bazyli Jermołowicz 
i por. mar. pil. Stefan Rajnik przy samolocie Lim-2Z. Babie Doły 2954 r.

Fot. 4. H-10 .kpt.Bolesława Serafina. 
Gdańsk-Wrzeszcz - po przymusowym lądowaniu
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Fot. 5. Załoga Pe-2. Por. pil. Hilary Zarudzki, ppor. nawig. Tadeusz Pawlaczek, 
bosmat strz. radio Jerzy Raj. Babie Doły 04.07.1952 r.

Fot. 6. Por. pil. Mieczysław Paprocki. Babie Doły 1953 r.
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Fot. 7. CSS S-13. Babie Doły.

Fot. 8. Przy śmigle ppor. pil. Bronisław Kluczek, obok ppor. pil. Wacław Przydatek, 
bosm. Nowaczek-techn. samolotu. Wicho Morskie 1948 r.
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Kmdr por. mgr Walter PATER 
Mgr Irena KOSS

KOMANDOR KAROL TRZASKO-DURSKI 
(1894-1971)

Urodzony 22 lutego 1894 r. w Grazu (Austria) Karaol Edward Trzasko-Durski 
był starszym z dwóch synów, osiadłego po I wojnie światowej i wojnie polsko- 
radzieckiej najpierw w Gnieźnie, a ostatecznie w Wadowicach, Karola Trzaska- 
Durskiego (1849-1935) - austriackiego marszłka polnego, z ramienia Austrii - 
komendanta Legionów Polskich w latach 1914-1915, a od 1919 r. dowódcy 
Okręgu generalnego Warszawa i generała broni Wojska Polskiego, odznaczonego 
m.in. Orderem Virtuti Militari V klasy i Orderem Odrodzenia Polski III klasy.

Jego młodszy brat Antoni (1895-1982) był oficerem Legionów Polskich, 
a później pułkownikiem dyplomowanym WP, m.in. dowódcą 1 pułku szwole
żerów i 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej, a we wrześniu 1939 r. dowódcą 
piechoty dywizyjnej 15 Dywizji Piechoty. W 1966 r. awansowany został na 
generała brygady. Był również odznaczony, m.in. Orderem Virtuti Militari oraz 
dwukrotnie Krzyżem Walecznych1.

Późniejszy komandor Trzasko-Durski był wyznania rzymskokatolickiego.
Związek małżeński zawarł z Izabelą Ludwiką, z domu Ścibor-Rylską, z którą 

miał córkę Barbarę Magdalenę, urodzoną 10 kwietnia 1928 r.1 2.
W okresie swej służby w warszawskim kierownictwie Marynarki Wojennej 

zamieszkiwał z rodziną w m. Jabłonna (ul. Bukowiec 34)3.
Służbę wojskową rozpoczął 15 czerwca 1914 r. w marynarce wojennej Austro- 

Węgier. Ukończył Akademię Morską, Szkołę Morskich Kadetów, Kurs Awiacji 
Morskiej w 1915 r. i w roku następnym Szkołę Aspirantów Morskich4. Później w 
polskiej Marynarce Wojennej w latach 1930-1931 odbył sześciomiesięczny drugi 
Kurs Aplikacyjny dla komandorów podporuczników i kapitanów w Szkole 
Podchorążych Marynarki Wojennej, nazywany też Oficerskim Kursem 
Taktycznym5. Po zdaniu odpowiednich egzaminów jako pierwszy w Marynarce 

1 Jan Zbigniew Pachoński, Durski Trzaska Karol, w: Polski Słownik Biograficzny, t. VI, Kraków 
1948, s. 11-13; Rocznik Oficerski 1923, Warszawa 1923, s. 1923, s. 1575; Tadeusz Kryska-Karski, 
Stanisław Żurakowski, Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 1991, s. 24, 89.
2 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie (dalej AIPMS), sygn. 
MAR. A. V. 12/35., s. 2.
3 Mirosław Kułakowski, Marynarki Wojenna Polski Odrodzonej, t. II, Toronto 1988, s. 447.
4 AIPMS, op. cit., s. 2; Lista starszeństwa oficerów zawodowych Mar. Woj., oficerów rezerwy MW 
powołanych do służby czynnej oraz oficerów zawodowych innych korpusów osobowych armii i przy
dzielonych do MW, Warszawa 1930, s. 4.
5 Tamże, s. 4; Stanisław Mariusz Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, t. 1, 
Albany 1983, s. 113.
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Wojennej otrzymał nadane przez szefa KMW 15 lipca 1931 r. specjalności 
oficerskie: Lotnika Morskiego i Obserwatora Morskiego, z prawem do noszenia 
odpowiednich odznak. Wcześniej dostał tez znak francuskiego pilot morskiego6.

Trzeba zaznaczyć, przedstawiając jego kwalifikacje, że Karol Trzasko-Durski 
poznał wiele krajów Europy, a szczególnie: Włochy, Francję, Niemcy i Dalmację. 
Znał również języki obce. Niemieckim posługiwał się biegle zarówno w mowie, 
jak i piśmie. Rozmawiał też w językach - włoskim i francuskim7.

Na początku swej kariery wojskowej, w latach 1914-1915 pełnił służbę jako 
młodszy oficer na stawiaczu min i młodszy oficer artylerii pancernika „Habsburg”, 
a następnie zaczął specjalizować się w zakresie lotnictwa morskiego, najpierw 
w charakterze obserwatora lotniczego, a później - pilota morskiego.

W maju 1916 r., już w stopniu chorążego, dowodził eskadrą lotnictwa 
morskiego. Awansowany na porucznika - od 1 listopada 1916 r. do końca 
października 1918 r. był nadal dowódcą eskadry lotniczej i kierował szkołą 
obserwatorów.

Po zakończeniu wojny w 1918 r. został przyjęty do armii polskiej we Włoszech 
i na początku roku następnego wrócił do kraju. Przyjęty został do służby 
w Marynarce Wojennej jako referent organizacyjny i lotniczy Sekcji Marynarki 
(następnie Departamentu dla Spraw morskich) MS Wojsk. W stopniu porucznika 
marynarki8.

W lutym 1920 r. przejściowo zajmował stanowisko komendanta bazy rzecznej 
Flotylli Pińskiej. Od kwietnia do września 1920 r. był komendantem na 
szwedzkim statku "Cavalla", jednym z trzech zaczarterowanych przez Naczelne 
Dowództwo WP do Przetransportowania z Salonik do Gdańska dostaw amunicji na 
front wschodni9.

Po powrocie przeniesiony został do Sztabu Dowództwa Wybrzeża Morskiego 
w Pucku, gdzie od października 1920 r. do stycznia 1921 r. zajmował się różnymi 
sprawami organizacyjnymi tworzonego Dowództwa Floty10 11.

W wyniku weryfikacji przeprowadzonej w wojsku ogłoszony został 30 stycznia 
1921 r. Dekret Naczelnego Wodza, w którym Karol Trzasko-Durski wymieniony 
został wśród kapitanów korpusu morskiego. W tym czasie, od stycznia do lipca 
1921 r., przebywał we Włoszech, wydelegowany tam w celu dokonania odbioru 
wodnosamolotów dla Marynarki Wojennej".

Potem na pewien okres oderwał się od spraw lotnictwa. Zajmował różne 
stanowiska służbowe na pierwszych okrętach i w pierwszych zespołach okrętów 
MW. Na początku 1922 r. (styczeń-luty) był zastępcą dowódcy okrętu na 
kanonierce „Generał Haller”. Od września 1922 r. do stycznia 1923 r. zajmował 
stanowisko dowódcy minowca „Jaskółka”, będąc jednocześnie dowódcą grupy 

6 AIPMS. op. cit., s. 3; M. Kułakowski, op cit.., t. II s. 428; St. M. Piaskowski, op. cit., t. I, s. 119.
7 AIPMS, op. cit., s. 2.
8 Tamże, s. 3-4.
9 Tamże, s. 4; M. Kułakowski, op cit., 1.1, s. 51.
10 AIPMS, op. cit., s. 4.
11 Rozkaz nr 9 Departamentu dla Spraw Morskich z 9 lutego 1921 r., w: M. Kułakowski, op.cit., t. II, 
s. 647; AIPMS, op cit., s. 4.
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trawlerów (trałowców). Potem przez rok, od kwietnia 1923 r. do kwietnia 1924 r. 
dowodził ORP „Generał Haller”12. Następnie, do końca 1924 r. był oficerem 
wachtowym transportowca MW „Warta”. Okręt ten, w pierwszym rejsie z Francji 
do Polski, w czerwcu 1924 r., przewiózł 599 t materiałów wojskowych13. Przez 
następne półtora roku, do czerwca 1926 r., zajmował stanowisko dowódcy 
dywizjonu ćwiczebnego w Gdyni i jednocześnie był dowódcą kanonierki 
„Komendant Piłsudski”, a przez następnych 6 miesięcy nadal jako dowódca tego 
dywizjonu (jednocześnie) dowodził ORP „Warta”14.

Następny okres jego działalności służbowej do 1939 r. był związany z lot
nictwem morskim. Od lutego 1927 r. do marca 1933 r. był dowódcą Morskiego 
Dywizjonu Lotniczego w Pucku, który przejął po płk. pil. Antonim Leonkowie15. 
Do 1930 r. nastąpiła znaczna rozbudowa MDLot. Jako dowódca dywizjonu kmdr 
ppor. Trzasko-Durski wykazywał znaczną aktywność.

W 1928 r. przebywał służbowo (kolejno) we Francji, Kopenhadze i Rydze, 
a w 1930 r. w Libawie. Brał udział w lotach krajowych i zagranicznych. Szkolił 
oficerów dla lotnictwa morskiego.

W 1930 r. wykładał taktykę lotnictwa morskiego i sprzęt lotniczy na Kursie 
Aplikacyjnym dla kapitanów i komandorów podporuczników korpusu morskiego. 
Był także wykładowcą lotnictwa na Kursie Aplikacyjnym dla Podporuczników 
MW16.

Kolejny awans do stopnia komandora porucznika otrzymał 1 stycznia 1931 r. 
Nadal brał udział w działalności służbowej (znacznie szerszej niż to mogło 
wynikać z zajmowanego stanowiska) w zakresie lotnictwa morskiego. W sierpniu 
1932 r. włączony został w skład komisji oceniającej przydatność samolotu „Lublin 
R XIII bis” produkowanego w kraju, a zakupionego w celu zabezpieczenia potrzeb 
sprzętowych lotnictwa morskiego i flotylli rzecznej17.

Cieszył się dobrą opinią wśród przełożonych oraz podwładnych. Był 
człowiekiem o nienagannych manierach. Potrafił też zapewnić w dywizjonie 
odpowiedni poziom dyscypliny i realizacji zadań . Wkrótce został przeniesiony na 
wyższe stanowisko służbowe o szerszym zakresie kompetencji i odpowie
dzialności, co niewątpliwie stanowisko poważny awans. Obowiązki dowódcy 

12 AIPMS, op. cit., s. 4; w Roczniku Oficerskim 1923, Warszawa 1923, s. 1438 - 
wymieniony jest jako kpt. por. ze starszeństwem od 1 czerwca 1919 r. na stanowisku 
komendanta ORP „Generał Haller” w puckim Dywizjonie Ćwiczebnym.
13 Tamże; Wg Rocznika Oficerskiego 1924, Warszawa 1924, s. 1306 i 1311 - występuje 
jako kpt. Mar. ze starszeństwem od 1 czerwca 1919 r. - dowódca minowca „Jaskółka” 
z grupy trawlerów Dywizjonu Ćwiczebnego; M. Kułakowski, op. cit., t. I s. 205.
14 AIPMS, op. cit., s. 4.
15 Tamże, s. 4; Dziennik Personalny MSWojsk. Nr 7/27, cyt. Za: St. M. Piaskowski, op. 
cit., t. I, s. 76; Rocznik Oficerski 1928, Warszawa 1928, s. 537 - wykazuje go w stopniu 
kmdr. ppor. I dowódcy MDLot. W Pucku.
16 Andrzej Olejko, Portret dwóch komandorów, „Przegląd Morski”, 1993 nr 1, s. 78-80, St. 
M. Piskowski, op. cit., 1.1, s. 89, 100.
17 M. Kułakowski, op. cit., t. II, s. 412; w: Roczniku Oficerskim 1932. Warszawa 1932, s. 
393 i 895 wymieniony jest jako dowódca MDLot. w Pucku w stopniu komandora 
porucznika w korpusie morskim ze starszeństwem od 1 stycznia 1931 r.
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MWLot. i jednocześnie komendanta garnizonu Puck przekazał 24 kwietnia 1933 r. 
kmdr. por. pil. Edwardowi Szystowskiemu, a następnie wyjechał do Warszawy, 
gdzie 6 maja przejął od por. pil. Ludwika Baczyńskiego stanowisko kierownika 
Samodzielnego Referatu Lotnictwa KMW, który powstał w miejsce Referatu 
Lotnictwa Morskiego KMW18.

Aczkolwiek stan polskiego lotnictwa morskiego we wrześniu 1939 r. trudno 
uznać za zadowalający, to jednak działalność kmdr. Trzasko-Durskiego ocenia się 
wysoko. W latach 1933-1939, gdy mógł wywierać wpływ na lotnictwo Marynarki 
Wojennej, przeprowadzona została modernizacja i rozbudowa puckiego MDLot. 
oraz pińskiej rzecznej Eskadry Lotniczej. Prowadził penetrację rynku 
europejskiego i światowego w celu zaopatrzenia (w razie gdyby powstały takie 
możliwości) lotnictwa MW w odpowiednie samoloty oraz negocjował w tej 
sprawie z wytwórniami w kraju, a także we Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, 
Niemczech, Włoszech, Szwecji, Norwegii i Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie, 
co było bardzo istotne dla właściwego rozumienia pilotów, był czynnym lotnikiem, 
latał często w kraju, także nad Bałtykiem oraz za granicę.

Brał także udział w pracach wielu komisji zajmujących się problemami 
lotnictwa. W 1936 r. m. in. uczestniczył w działalności komisji zajmującej się 
rozwojem Flotylli rzeczne i przyczynił się do przyjęcia ustalenia, że w skład jej 
eskadry myśliwskiej wprowadzone zostaną również wodnosamoloty19.

W 1938 r. zaangażował się bardzo w sprawę zakupu we Włoszech 
nowoczesnych maszyn typu „Cant Z-506 B Airone”, czego już sfinalizować nie 
zdążył.

Na początku 1939 r., wraz z kadm. Ksawerym Czernickim - szefem Służb 
KMW, został delegowany do Triestu w celu zawarcia umowy dotyczącej 
przeszkolenia tam personelu latającego MW, a latem tego roku wizytował 
wytwórnię „Cantów” - Cantiero Riuniti dell Adriatico w Monfalcone koło 
Triestu20.

Wybuch II wojny światowej zastał go w trudnej sytuacji życiowej. Od 30 lipca 
do 5 września 1939 r. przebywał na leczeniu w szpitalu Centrum Wyszkolenia 
Sanitarnego w Warszawie, gdzie przechodził operację wyrostka robaczkowego 
oraz leczył zapalenie opon brzusznych i zapalenie płuc.

5 września, wraz z personelem KMW, został ewakuowany transportem 
kolejowym z Warszawy do Pińska. Następnie w składzie zasadniczej grupy 
kilkudziesięciu oficerów i urzędników, częściowo z rodzinami, dotarli do Brodów 
i Klewania, skąd pieszo i furmankami dostali się 17/18 września do m. Deraźne. Po 
złożeniu przez nich broni przed przedstawicielami wojsk radzieckich (22 września) 
uniknął losu kadm. Czernickiego i innych oficerów - zamordowanych później 
przez funkcjonariuszy NKWD i przez Wilno, Kowno, Rygę, Tallin, Sztokholm,

18 St. M. Piaskowski, op. cit., t. I, s. 133. Na Liście starszeństwa oficerów zawodowych Marynarki 
Wojennej, oficerów rezerwy MW powołanych do służby czynnej, oficerów zawodowych korpusów 
osobowych wojska pełniących służbę w formacjach MW i w formacjach wojska, przydzielonych do 
Marynarki Wojennej sporządzonej na 15 sierpnia 1934 r. - wymieniany jest jako kmdr por. dziesiąty 
w kolejności według korpusu i szósty w posiadanym stopniu; A. Olejko, op.cit., s. 79.
19 A. Olejko, op. cit.; s. 80; M. Kułakowski, op cit., t. II, s. 433.
20 A. Olejko, op. cit., s. 80; M. Kułakowski, op. cit., t. II, s. 433.
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Oslo
i Bergen dotarł 28 listopada 1939 r. do Tynemouth Castle w Wielkiej Brytanii, 
a następnie do Londynu, dokąd kierowali się po tragedii wrześniowej oficerowie 
i marynarze na ocalałych polskich okrętach i samodzielnie21.

2 grudnia 1939 r. został zaokrętowany na ORP „Gdynia” (ex „Kościuszko”), 
statek pasażersko-towarowy wcielony w listopadzie 1939 r. do PM W, zakotwi
czony na stałe w Devonport, przeznaczony na bazę mieszkalną oraz pomieszczenie 
dla szkół i kursów Polskiej marynarki Wojennej, odtwarzanej w Wielkiej Brytanii.

19 grudnia 1939 r. został wyznaczony na dowódcę ORP „Gdynia”. Cieszył się 
nadal wysokim autorytetem i uznaniem w kręgach MW. Wyrazem tego może być 
fakt, że na początku 1940 r. wszedł w skład Sądu Honorowego dla oficerów 
sztabowych.

Zajmował się też przygotowaniami do niedoszłego przejęcia francuskiego 
pancernika „Paris” przez PMW22. Nowe, ważne stanowisko kierownika Bazy 
Zaopatrzenia MW objął 21 września 1940 r. Zajmował je do połowy 1942 r., a 19 
czerwca 1942 r. przejął od kpt. mar. Mariana Kadulskiego kierownictwo Polskiej 
Misji Morskiej w Gibraltarze, utworzonej w związku z rozwinięciem działalności 
istniejącej tam wcześniej polskiej Placówki Ewakuacyjnej23.

W związku z rozwojem sytuacji strategicznej w basenie Morza Śródziemnego 
oraz na frontach Afryki Północnej i Europy Zachodniej kmdr. por. Trzasko-Durski 
przenosił siedzibę swej misji najpierw do Algieru, a następnie do Włoch. 21 
listopada 1943 r., zajmując nadal swe dotychczasowe stanowisko, pełnił 
jednocześnie obowiązki starszego oficera PMW na Morzu Śródziemnym, co 
związane było z dużym zaangażowaniem sił PMW w tym rejonie.24

Wobec dalszego rozwoju działań wojennych w Europie - misja uległa 
likwidacji, natomiast kmdr por. Trzasko-Durski powrócił do Wielkiej Brytanii, 
gdzie objął kolejne odpowiedzialne stanowisko. 28 października 1944 r. został 
szefem Wydziału Wywiadowczego KMW (nazywanym również szefem Wywiadu 
Obronnego lub szefem Wydziału Wywiadu Obronnego) i pozostawał na nim do 
czasu likwidacji tegoż wydziału, co nastąpiło 8 marca 1946 r.25.

Wcześniej, 3 maja 1945 r. zarządzeniem Prezydenta RP z 12 marca 1945 r. 
został awansowany na komandora, co stanowiło zakończenie jego kariery 
wojskowej.26

Po rozwiązaniu Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii w końcu 
marca 1947 r. kmdr Trzasko-Durski starał się o wyjazd z Wielkiej Brytanii. 
W 1948 r. zamieszkał na stałe w Kanadzie.

AIPMS, op. cit., s. 5; St. M. Piaskowski, op. cit., t. II, 1987, s. 85 i 107.
22 AIPMS, op. cit., s. 6; Pismo szefa KMW do dowódcy ORP „Gdynia” z 15 lipca 1940 r. w: J.
Pertek, Wielkie dni małej floty, Poznań 1990, s. 278.,.
23 AIPMS, op. cit., s. 6; St. Piaskowski, op. cit., t. 3, 1990, s. 50; J. Pertek, op cit., s. 381.
24 St. M. Piaskowski, op. cit., t.3, s. 108 i 125.
25 Tamże, s. 190; Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej, Alfons Jankowski, Kierownictwo 
Marynarki Wojennej na Zachodzie w latach 1939-1946, maszynopis, sygn. 569, s. 12.
26 St. M. Piaskowski, op. cit. S. 209.
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Zmarł 18 maja 1971 r., w wieku 77 lat, w Toronto i został pochowany na
77Prospect Cemeterey.

Przebieg jego działalności służbowej, dramatyczne koleje losu i loty na sprzęcie 
trudnym do określenia jako doskonały - można zamknąć dodatkową informacją, że 
kmdr. Trzasko-Durski wyszedł bez szwanku z trzech wypadków lotniczych, które 
w latach międzywojennych były w lotnictwie nagminne, a tylko raz, w 1916 r. był 
.ranny (i to lekko).27 28

Odznaczony został Medalem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem 
Dziesięciolecia odzyskanej Niepodległości oraz Srebrnym i Brązowym medalem 
za Długoletnią Służbę, a także takimi odznaczeniami zagranicznymi, jak: 
szwedzkim Orderem Vasa III klasy, francuską Legią Honorową III klasy i wę
gierskim Krzyżem Zasługi „Pour la merite” III klasy29., a ponadto alianckimi 
medalami pamiątkowymi za udział w II wojnie światowej.

27 Z karty żałobnej, „Nasze Sygnały”, 1971 nr 124, s. 13; J. Pertek, Epitaphiuin Navalis 1946-1986, 
Poznań 1987, s. 30; St. Piaskowski, op. cit„ t. I. S. 15; w Liście starszeństwa oficerów Polskiej 
Marynarki Wojennej 1946, Londyn 1946, s. 1 - wymieniony jest wśród komandorów - 1 lokata
28 AIPMS, op. cit„ s. 3.
29 AIPMS, op. cit., s. 7; Rocznik Oficerski 1924..., s. 1311.
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Dr Jarosław TULISZKA

KOMANDOR PORUCZNIK 
STANISŁAW HRYNIEWIECKI 

(1896-1943)

„Po zapoznaniu się z życiorysem orzekliśmy wspólnie z młodzieżą, że to imię 
bohatera walk o wolność naszą i waszą, człowieka prawego i skromnego, 
doskonałego oficera i dowódcy, będzie wzorem godnym do naśladowania dla 
naszej młodzieży”.

Ten cytat pochodzi z księgi pamiątkowej Szkoły Podstawowej nr 9 w Słupsku. 
Jest to umotywowanie wyboru komandora porucznika Stanisława Hryniewieckiego 
na patrona tej szkoły.

Tak szczególnego patrona dla tej szkoły zaproponował znany marynista, śp. 
Jerzy Pertek. Warto zatem szerszej rzeszy czytelników przybliżyć sylwetkę tego 
mało znanego oficera.

Urodził się 11 listopada 1896 r. w majątku ziemskim Grawdusze (powiat 
Teleszewski na Litwie), w rodzinie szlacheckiej Adolfa i Marii (z domku 
Kaliszewska) Hryniewieckich. Wykształcenie elementarne otrzymał w domu. 
Dalszą naukę, na poziomie szkoły średniej, pobierał w latach 1907-1911 w dwóch 
gimnazjach - do 1910 r. uczęszczał do gimnazjum w Szawlach, a następnie 
kontynuował naukę w gimnazjum w Teleszach. Tam uzyskał maturę.

Jako młody, prawie szesnastoletni chłopak, urzeczony wizją pływania po 
morzach i oceanach, we wrześniu 1912 r. wstąpił do słynnego Morskiego Korpusu 
w Petersburgu. W lipcu 1915 r. został mianowany na stopień gardemaryna. Tym 
samym rozpoczęła się jego służba na morzu. Jej początek przypadł akurat na okres 
pierwszej wojny światowej. Po dwuletniej służbie otrzymał w dniu 4 maja 1917 r. 
awans na pierwszy stopień oficerski - miczmana (porucznika) - z jednoczesnym 
przydziałem na nowoczesny okręt liniowy „Połtawa”. W ciągu przeszło półtora
rocznej służby na tej jednostce pełnił kolejno funkcje: naczelnika wachty i jedno
cześnie dowódcy kompanii, oficera torpedowego, oficera artylerii, starszego 
pomocnika dowódcy okrętu. W dniu 16 grudnia 1918 r. został wysłany na własną 
prośbę na oficerski kurs artylerii1. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że formalnie 
od dnia 11 lutego 1918 r. Hryniewiecki służył w Robotniczo-Włościańskiej Flocie 
Czerwonej, przekształconej z floty rosyjskiej zajętej przez bolszewików.
Do Hryniewieckiego doszły wieści o utworzeniu niepodległego państwa polskiego. 
W dniu 3 lutego 1919 r. nielegalnie porzucił służbę we flocie rosyjskiej 
(bolszewickiej). W siedem dni później zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego 

1 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Akta personalne Stanisława Hryniewieckiego, 
sygn. AP 3067+4495+121. Zeszyt ewidencyjny.
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i służył w 2 pułku artylerii polowej. W składzie tej jednostki uczestniczył 
w walkach z wojskami rosyjskimi (bolszewickimi) pod Wołożynem, Dubiną, 
Chołobłem, Rodoszczowiczami, Gródniem Semkowskim, Papiernią, Mińskiem, 
Smolewiczami, Żodinem, Polivrą, Upierewielami oraz w wielu pomniejszych 
potyczkach. Zyskał sobie uznanie w oczach dowódcy 2 pap: „Jako oficer liniowy 
zasługuje ze wszech miar na najwyższą pochwałę; bardzo odważny, służbisty 
i obowiązkowy (...) Jako kolega - nadzwyczaj miły i przez wszystkich kochany, 
pozostawia dobre wspomnienia i żal w sercach współkolegów z powodu swojego 
z dywizjonu odjazdu”2.

Uzyskał przeniesienie do Marynarki Wojennej i już od 8 września 1919 r. służył 
we Flotylli Pińskiej jako dowódca uzbrojonej motorówki.

Od maja tegoż roku Flotylla uczestniczyła w walkach z okrętami rosyjskimi 
(bolszewickimi) na Polesiu. Hryniewiecki wziął udział w tych bojach - między 
innymi jako dowódca oddziału okrętów rzecznych. Oddział ten w końcu 1919 r. 
zniszczył na Prypeci rosyjski (bolszewicki) transportowiec „Wołga”. Hryniewiecki 
otrzymał specjalne podziękowanie w rozkazie 9 Dywizji Piechoty, płk. 
Władysława Sikorskiego. Ponadto dowodzony przez niego uzbrojony statek 
„Trachtamirów” zatopił rosyjski (bolszewicki) statek uzbrojony „Sonia”.

Po przejściu wojsk polskich za Dniepr, jego statek został wysłany do Kijowa. 
Przez cały czas osłaniał tam odwrót wojsk polskich, walcząc z silnym 
ugrupowaniem wroga. W rejonie Pieczek „Trachtamirów” zaatakował pancerne 
statki rosyjskie (bolszewickie), osłaniając przeprawę własnych oddziałów przez 
Dniepr. W walce, jeden z okrętów rosyjskich został uszkodzony. Po zakończeniu 
odwrotu własnych wojsk. Hryniewiecki częściowo zniszczył most, uniemoż
liwiając pościg wojskom rosyjskim, i wycofał swój statek z walki spod silnego 
ostrzału artyleryjskiego.

Za swe czyny w czasie tej kampanii został odznaczony Krzyżem Yirtuti Militari 
V klasy oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych3.

Po rozwiązaniu Flotylli Pińskiej4 został przydzielony do Flotylli Wiślanej. 
W dniu 11 sierpnia 1920 r. został wyznaczony na pełniącego obowiązki nowo 
wybudowanego monitora rzecznego „Horodyszcze”5. Pod koniec tego roku miał 
problemy zdrowotne. Prawie dwa miesiące spędził w szpitalu wojskowym 
w Grudziądzu.

W 1921 r. miała miejsce weryfikacja stopni wojskowych oficerów marynarki, 
uzyskanych przez nich w czasie służby we flotach zaborczych. Hryniewiecki został 
zatwierdzony w stopniu porucznika, ze starszeństwem tylko od dnia 1 kwietnia 
1920r.6.

Dalsza jego służba miała następujący przebieg:

2
CAW, Akta personalne Stanisława Hryniewieckiego..., Karta ewidencyjna.

3 Tamże.
4 Flotyllę Pińską rozwiązano w owym czasie ze względu na utratę okrętów na skutek szybkich 
postępów wojsk rosyjskich (bolszewickich). Oficjalnie nastąpiło to w dniu 4 sierpnia 1920 roku.

CAW, Akta Kierownictwa Marynarki Wojennej, sygn. 1.300.21.6. Rozkaz dzienny szefa 
Departamentu dla Spraw Morskich nr 66 z dnia 3 września 1920 r.
6 CAW, Akta personalne Stanisława Hryniewieckiego..., Karta ewidencyjna.
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2 marca 1921 r. - przeniesiony z dniem 10 marca do Dowództwa Portu 
Wojennego Pińsk,
5 marca 1921 r. - został wyznaczony dowódcą półkompanii portowej,
9 czerwca 1921 r. - został odkomenderowany do Dywizjonu Torpedowców 
z dniem 1 czerwca,
23 lipca 1921 r. - przydzielony z Dywizjonu Torpedowców do Dowództwa 
Portu Wojennego Pińsk. Objął dowództwo statku „Bug”,
8 listopada 1921 r. - odkomenderowany do dyspozycji Flotylli Wiślanej,
5 kwietnia 1922 r. - z dniem 9 maja objął dowództwo monitora „Warszawa” 
i jednocześnie dowództwo drugiej grupy motorówek,
1 września 1922 r. - przydzielony z Flotylli Pińskiej do Dywizjonu 
Torpedowców, gdzie 5 września przejął obowiązki starszego oficera na 
torpedowcu „Kujawiak”,
18 sierpnia 1923 r. - objął funkcję zastępcy dowódcy torpedowca 
„Ślązak”,
11 września 1923 r. - przeniesiony z dniem 16 września do Szkoły 
Oficerskiej Marynarki Wojennej w Toruniu. Najpierw został tam 
mianowany kierownikiem wychowania fizycznego, a później referentem do 
spraw mobilizacyjnych,
1 maja 1924 r. - odkomenderowany do dyspozycji kierownika Samodziel
nego Referatu Planowania Kierownictwa Marynarki Wojennej w Warsza
wie,
1 lipca 1924 r. - przeniesiony do Dowództwa Floty jako oficer kursowy 
podczas praktyk odbywanych przez słuchaczy OSMW.

W dowództwie Floty pełnił kolejno funkcje: oficera artyleryjskiego Dywizjonu 
Ćwiczebnego, dowódcy trałowca „Rybitwa”, pełniącego obowiązki dowódcy 
torpedowca „Podhalanin” i jednocześnie oficera artyleryjskiego obu dywizjonów 
okrętów.

Z okazji święta 3 Maja 1926 r. uzyskał awans na stopień kapitana marynarki ze 
starszeństwem z dnia 1 sierpnia 1924 r.

W lipcu tegoż roku był uczestnikiem szkolenia na „kursie informacyjnym 
z artylerii”.

Przez pierwsze półrocze następnego roku odbył jeden rejs na transportowcu 
„Wilia” jako oficer płatnik. Po skończonym rejsie został przeniesiony na 
torpedowiec „Kujawiak”, na stanowisko dowódcy tego okrętu.

W okresie od 16 czerwca do 15 sierpnia 1928 r. odbył dwumiesięczny staż na 
okrętach francuskich. Wiązało się to niewątpliwie z planami KMW względem jego 
osoby - objęcia określonej funkcji na budowanym we Francji pierwszym 
kontrtorpedowcu. Po powrocie z Francji jeszcze do 10 kwietnia 1929 r. pracował 
jako referent w Wydziale Organizacyjno-Mobilizacyjnym KMW.

Następny dzień był znaczący w jego karierze. Został mianowany zastępcą 
dowódcy pierwszego polskiego kontrtorpedowca „Wicher”, będącego wówczas 
jeszcze w trakcie budowy. Z „Wichra” w dniu 1 listopada 1930 r. przeniesiono go 
do Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu7, na pierwszy w historii 

7 Do 1928 roku szkoła ta nosiła nazwę: Szkoła Oficerska Marynarki Wojennej.
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organizowany przez polską Marynarkę Wojenną sześciomiesięczny Oficerski Kurs 
Taktyczny. Po powrocie z kursu objął dowództwo torpedowca „Podhalanin”.

Kolejny awans, na komandora podporucznika, otrzymał w 1932 r. z okazji 
lutowego święta zaślubin z Bałtykiem (starszeństwo z dniem 1 stycznia 1932 r.).

Przez dwa miesiące pełnił obowiązki dowódcy „Wichra”, po czym los rzucił go 
na dłuższy czas ponownie na Polesie. Z dniem 3 kwietnia 1932 roku został 
mianowany zastępcą dowódcy Flotylli Rzecznej w Pińsku. Pełnił tą funkcję aż do 
24 grudnia 1936 r. W tym czasie uczestniczył w trzech kursach dla wyższych 
dowódców8.

Kolejnym szczeblem w karierze Hryniewieckiego było dowodzenie Dywizjo
nem Artylerii Nadbrzeżnej. Trwało to krótko, gdyż 25 stycznia 1937 r. został 
wyróżniony nominacją na dowódcę będącego w budowie w Wielkiej Brytanii 
najnowszego polskiego kontrtorpedowca „Grom”. Niedługo potem, 19 marca 1937 r., 
awansował na stopień komandora porucznika.

Niestety stan jego zdrowia systematycznie pogarszał się. Już po przeszło trzech 
miesiącach od wejścia do służby „Groma”, musiał zejść z jego pokładu na leczenie 
szpitalne. Po powrocie pełnił ponownie swoje obowiązki do końca 1938 r. 9 10. 
W dniu 7 listopada 1938 r. otrzymał przeszło miesięczny urlop zdrowotny, 
z którego nie powrócił już na okręt. Był w dyspozycji najpierw dowódcy Floty, 
a później szefa KMW.

W tym okresie Hryniewiecki znalazł w końcu czas na uregulowanie własnego 
życia prywatnego. Mając 42 lata, w dniu 28 stycznia 1929 r., zawarł związek 
małżeński z młodszą od siebie o 11 lat Barbarą Sutocką.

Stan zdrowia nie pozwolił mu na dalszą służbę w marynarce. Orzeczenie 
komisji lekarskiej było jednoznaczne: „Zupełnie i trwale niezdolny do służby 
wojskowej i zawodowej (...) Niezdolność powstała z powodu uszkodzenia zdrowia, 
nabytego bez własnej winy po wstąpieniu do służby wojskowej. Uszkodzenie 
zdrowia częściowo stoi w związku przyczynowym ze służbą wojskową. Z ogólnej 
utraty zdolności zarobkowej, wynoszącej na stałe 75%, służba wojskowa 
spowodowała 55% (...)'. Komandor porucznik Stanisław Hryniewiecki w dniu 28 
lutego 1939 r. został przeniesiony w stan spoczynku.

Tak zakończyła się dwudziestoletnia służba Hryniewieckiego w Marynarce 
Wojennej Drugiej Rzeczypospolitej. Powyższe przedstawienie jego przebiegu 
służby to tylko suche zestawienie kolejnych stanowisk, na których pełnił swoje 
obowiązki. Warto zatem spojrzeć na jego międzywojenną służbę po kątem opinii, 
jakie uzyskał od swoich przełożonych.

Dysponujemy kilkoma opiniami Hryniewieckiego z tego okresu.

8 26.04-28.07.1933 r. - Kurs Dowódców Pułków w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Remberto
wie; 07.05-09.05.1934 r. - Kurs Informacyjny dla dowódców pułków w Centralnym Instytucie 
Wychowania Fizycznego; 20.09.-08.11.1934 r. - IV Kurs Taktyczny Dowódców Dywizjonów 
w Szkole Strzelania Artylerii w Toruniu.
9 W okresie od 11.09.1937 do 04.01.1938 r. pełnił jednocześnie obowiązki dowódcy Dywizjonu 
Kontrtorpedowców.
10 CAW, Akta personalne Stanisława Hryniewieckiego,..., Orzeczenie komisji wojskowo-lekarskiej 
z dnia 12 stycznia 1939 r.

193



W tak zwanej Liście kwalifikacyjnej za 1922 r., gdzie był za służbę na 
torpedowcu „Kujawiak”. Dowódca tego okrętu wystawił mu bardzo pochlebną 
ocenę: pod względem fachowym - „dzielny, staranny, pełen poświęcenia służbo
wego”, pod względem moralnym - „oficer ideowy, na postępach i prowadzeniu się 
tak w służbie jak i poza nią - wzorowy”.

Trochę gorzej wypadł Hryniewiecki podczas przeglądu Dywizjonu Torpe
dowców w 1923 r. Pełniąc wtedy obowiązki zastępcy dowódcy torpedowca 
„Ślązak”, w ocenie komandora Świrskiego (wówczas dowódcy Floty) dokonują
cego kontroli, źle wykonał manewr okrętem. Za kolejny niewłaściwie wykonany 
manewr okrętem, tym razem torpedowcem „Kujawiak”, którym dowodził w 1928 r., 
został ukarany przez dowódcę Floty, komandora Unruga, trzydniowym zakazem 
opuszczania okrętu11.

Przedstawione tu dwie opinie Hryniewieckiego są jedynymi, które zachowały 
się z okresu lat dwudziestych. Należy domniemywać, że tylko przypadkowo są one 
dla niego niepochlebne. Lecz pominięcie ich w kreśleniu obiektywnej charakterys
tyki tego oficera byłoby błędem Należy zauważyć, że Hryniewiecki w latach 
dwudziestych musiał bardzo dobrze wypełniać swoje obowiązki służbowe, skoro 
2w 1931 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi na polu wysz
kolenia wojska11 12.

Potwierdzają to opinie służbowe za kolejne lat. Tak scharakteryzował go 
w 1932 r. jego bezpośredni przełożony, dowódca Flotylli Rzczecznej, kmdr por. 
Witold Zajączkowski: „B. dobry. Indywidualność silnie rozwinięta. Uparty i ambi
tny, nie zmienia swych poglądów, nie ulega wpływom. Posiada dużo dodatnich 
i szlachetnych cech charakteru, na ogół - b. jeszcze młodzieńczego. Fizycznie 
zupełnie zdrów. Inteligentny. Przytomny i bystry umysł. Duża zdolność 
orientowania się w nowych warunkach. Oficer o dużej praktyce bojowej w dowo
dzeniu statkami rzecznymi. W dowodzeniu większym zespołem lub kierowania 
większą ilością napotyka jednak na pewne trudności, spowodowane brakami natury 
organizacyjnej. W stosunku do podwładnych wymagający i sprawiedliwy, potrafi 
zawsze własnym przykładem zachęcić do pracy i wytrwania. Nadaje się do do
wodzenia jednostką liniową”13.

Hryniewiecki odbywał przeszkolenia w jednostkach lądowych. W ocenie 
tamtejszych dowódców nie wypadł najlepiej, ale „ (...) jak na oficera marynarki 
[uzyskał - JT] wyniki zadawalające”14.

Ciekawie przedstawia się dalsza kariera Hryniewieckiego, obserwowana na / 
podstawie opinii służbowych. W 1933 r. uzyskał bardzo wysokie notowania od 
dowódcy Flotylli w postaci najwyższej oceny kwalifikacyjnej - „wybitny”. Szef 
KMW, kontradm. Świrski, uznał, że jest to „opinia zbyt wygórowana w stosunku 

11 CAW., Akta Oddziałów MW, sygn. 1.328.1.40. Dowództwo Floty. Rozkaz Oficerski nr 1 
Dowódcy Floty z dnia 15 marca 1928 r.
12 CAW, Akta personalne Stanisława Hryniewieckiego .... Wniosek o nadanie kpt. mar. 
Stanisławowi Hryniewieckiemu Krzyża Zasługi; Tamże, Wyciąg ewidencyjny z 9 września 1931 r.
13 CAW, Akta personalne Stanisława Hryniewickiego..., Opinia za rok 1932.
14 CAW, Akta personalne Stanisława Hryniewieckiego..., Wyciąg kwalifikacyjny. Opinia komendan
ta Centrum Wyszkolenia Piechoty płk. Olbrychta z VII kursu unifik.-doskonal, ofic.sztab, broni 
w dniach 26.04 -26.07.1933 r.
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do innych, wcale nie gorszych oficerów sztabowych^..), mających ocenę „B. 
dobry”15.

W roku następnym dowódca Flotylli obniżył ogólną ocenę Hryniewieckiemu za 
„(...) nadmierny pociąg do zabaw towarzyskich i obcowanie z młodszymi 
oficerami16. W opinii natomiast zaznaczył, że Hryniewiecki posiada zdolności do 
samodzielnego dowodzenia jednostką bojową. Szef KMW potwierdził tą opinię.

Z 1934 r. posiadamy także ocenę wartości zawodowych Hryniewieckiego, 
sporządzoną przez dowódcę Flotylli. Na uwagę zasługuje jej fragment: „Oficer 
o dużej praktyce bojowej, wyróżnia się zdolnościami dowódczymi, szybka i trafna 
ocena taktyczna, logiczna i rozsądna decyzja. Uzdolnienia wojskowe, wybitnie 
podkreślone w połączeniu z młodzieńczym jeszcze zapałem i odwagą stwarzają typ 
oficera zdolnego w czasie wojny do czynów opartych nie tylko na znajomości 
fachu i przygotowaniu taktycznemu, bez przeciwskazań na wszystkich walorach 
dowódcyf..)”17.

W następnym roku opinia Hryniewieckiego posiada również pozytywny 
wydźwięk. Na uwagę zasługują wybitne zdolności dowodzenia na szczeblu 
średnim: wypróbowana odwaga i mocne nerwy, duża zaradność, spryt i orientacja 
„(...) Zasługuje na szczególne wyróżnienie podniesienie poziomu taktycznego 
wyszkolenia zespołów, jako rezultat osobistych zdolności i zachęty podwładnych 
”18. W dalszej służbie dowódca Flotylli widział go na stanowisku dowódcy dużego 
kontrtorpedowca lub nawet dowódcy dywizjonu kontrtorpedowców. Przestrzega 
natomiast przed kierowaniem Hryniewieckiego na stanowiska administracyjne ze 
względu na jego indywidualne cechy charakteru. Szef KMW zgodził się z opinią 
kmdr. Zajączkowskiego, ale nie poparł dowódcy Flotylli w kwestii możliwości 
awansowania w tym czasie Hryniewieckiego na dowódcę dywizjonu kontrtorpe
dowców ze względu na brak jego doświadczenia w kierowaniu pojedynczym ok
rętem tej klasy.

W 1936 r. utworzono we Flotylli Rzecznej nowy etat - oficera sztabowego 
artylerii. Spowodowało to zmianę kompetencji Hryniewieckiego jako zastępcy 
dowódcy Flotylli. Doszło do konfliktu pomiędzy tymi oficerami. Dowódca flotylli 
za ten stan rzeczy uczynił winnym Hryniewieckiego, uważając, ze było to 
wynikiem Jego wybujałej ambicji i źle rozumianego prestiżu służbowego, 
nacechowanego daleko idącą wrażliwością i obraźliwością”. Dlatego też kmdr 
Zajączkowski zasugerował przesunięcie służbowe Hryniewiecckiego na dowódcę 
kontrtorpedowca19.

Po krótkim dowodzeniu Dywizjonem Artylerii Nadbrzeżnej, zgodnie z sugestią 
kmdr. Zajączkowskiego, został mianowany dowódcą kontrtorpedowca „Grom”. 
Było to niewątpliwie duże wyróżnienie. W tym czasie był to najnowszy i naj
większy polski okręt.

15 CAW, Akta personalne Stanisława Hryniewieckiego..., Opinia za 1933 r.
16 Tamże. Opinia za 1934 r.
17 Tamże, Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej za rok 1934.
18 Tamże, Opinia za 1935 r.
19 Tamże, Opinia za 1936 r.
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Na tym stanowisku został oceniony przez dowódcę Floty, kontradm. Unruga, 
podczas jesiennej inspekcji w 1937 r.: „(...) odniosłem wrażenie, że opiniowany nie 
wniknął jeszcze dostatecznie w swe obowiązki d.o. [dowódcy okrętu - JT] - 
Okrętem manewruje bez zarzutu, ale służbę wewnętrzną pozostawia swym 
oficerom i osobiście mało się nią zajmuje. Mam wrażenie, że jest za mało 
wymagający i nie pracuje dość osobiście”20. W roku następnym dowódca Floty 
zmienił swoją opinię o Hryniewieckim. Podstawą takiej oceny była bardzo 
pozytywna opinia, jaką wystawił Hryniewieckiemu dowódca Dywizjonu 
Kontrtorpedowców, kmdr Tadeusz Morgenstern21 22.

Z powodów zdrowotnych Hryniewiecki musiał odejść ze służby"’. Okazało się 
jednak, że nie na długo. Wobec zagrożenia wojennego, w sierpniu 1939 r„ został 
ponownie powołany do służby czynnej. Powierzono mu funkcję kierownika 
Warsztatów Portowych MW w Gdyni.

Rozpoczęła się wojna polsko-niemiecka. W bitwy powietrzno-morskiej w Zato
ce Gdańskiej, w pierwszym dniu wojny, zginął dowódca stawiacza min „Gryf’, 
kmdr ppor. Stefan Kwiatkowski. Dowództwo tego okrętu powierzono 
Hryniewieckiemu. Decyzją przełożonych „Gryf’ stojący w porcie helskim został 
przekształcony w nieruchomą baterię artyleryjską. Hryniewiecki dowodził 
„Gryfem” podczas zwycięskiej porannej potyczki artyleryjskiej z dwoma 
kontrtorpedowcami niemieckimi rankiem 3 września. Niestety, podczas nalotu 
niemieckich bombowców, w tym samym dniu, „Gryf’ został zatopiony.

Hryniewiecki pozbawiony w ten sposób dowodzenia okrętem, wobec braku 
innych okrętów, których dowództwo mógłby objąć, uzyskał przydział do sztabu 
dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża, płk. Stanisława Dąbka. Pełnił tam funkcję 
oficera do specjalnych zleceń. Kiedy obrona Oksywia chyliła się ku upadkowi, 
podjął zamiar przedostania się drogą morską do neutralnego portu. Na półwyspie 
helskim, gdzie miały toczyć dalsze walki, nie było dla niego odpowiedniej funkcji. 
Dlatego też kontradm. Unrug wyraził zgodę na tą ryzykowną wyprawę. 
Towarzyszyli mu w niej: kpt. mar. Wiktor Łomidze, były zastępca dowódcy 
„Gryfa”, leczący wówczas rany w gdyńskim szpitalu, por. mar. Stanisław 
Pohorecki, adiutant Hryniewieckiego, por. mar. Jerzy Koziołkowski, oficer 
z zapasowej załogi Dywizjonu Okrętów Podwodnych, por. mar. inż. Stanisław 
Uniechowski, oficer Warsztatów Potowych MW, oraz dwóch marynarzy i dwaj 
bracia Kruger, właściciele kutra rybackiego „Gdy-55 - Albatros”, który został 
zarekwirowany do tego celu.

Kuter wyruszył z Gdyni 14 września i dotarł do łotewskiego portu Lipawa dzień 
później23. Tam wszyscy uczestnicy wyprawy (oprócz cywilnych rybaków) zostali 
internowani. Po umieszczeniu w obozie, niektórzy przyłączyli się do ucieczki 
organizowanej przez wcześniej internowanych polskich żołnierzy 5 pułku lot
niczego z Lidy. Miała ona miejsce w nocy z 19 na 20 października 1939 r. Z ofi

-?q
Tamże. Opinia służbowa za 1937 r.

21 Tamże, Roczna lista kwalifikacyjna za rok 1938.
22 Ponadto w 1937 roku miał ciężki wypadek samochodowy.
23 Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego (dalej IPM), Akta personalne Wiktora Łomidze, 
sygn. MAR.A.V. 12/121. Przebieg służby, poz. 29 i 30.
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cerów marynarki, oprócz Hryniewieckiego, wzięli w niej udział Łomidze 
i Pohorecki. Niestety zamiar nie powiódł się i wszyscy ponownie znaleźli się 
w obozie. Przeniesiono ich do Rygi. W rezultacie zabiegów dyplomatycznych, 
3 stycznia 1940 r. Hryniewiecki, Uniechowski i Łomidze, przez Szwecję, dotarli 
po 12 dniach podróży do Wielkiej Brytanii (Pohoreckiemu i Koziołkowskiemu 
udało się dotrzeć tam wcześniej24.

Już 28 marca 1940 r. Hryniewiecki objął funkcję dowódcy Dywizjonu 
Kontrtorpedowców25. W tej roli uczesniczył w kampanii norweskiej. Okrętem 
flagowym Dywizjonu uczynił „Groma”, którym kiedyś dowodził. Kiedy 4 maja 
1940 r. „Grom” został zatopiony w fiordzie koło Narwiku, z tonącego okrętu 
zszedł jako ostatni. Na okręty brytyjskie ratujące rozbitków, pozwolił się zabrać 
dopiero po wciągnięciu z wody wszystkich członków załogi (niemiecka piechota 
strzelała z brzegu do rozbitków). Opił się przy tym ropy pływającej na powierzchni 
po zatopieniu okrętu. Z tego powodu pogorszył się jego stan zdrowia. Życie 
uratowała mu operacja żołądka.

Wypełniając rzetelnie swoje obowiązki służbowe, zmuszony był zgłosić 
wniosek o wszczęcie dochodzenia przeciwko swojemu koledze, kmdr. por. 
Eugeniuszowi Pławskiemu, dowódcy kontrtorpedowca „Piorun”26. Postawił mu 
zarzut unikania walki podczas pościgu za niemieckim pancernikiem „Bismarck”. 
Dochodzenie przeprowadziła komisja pod przewodnictwem kmdr Czesława 
Petelenza. Na podstawie wyników pracy komisji szef KMW, wiceadm. Swirski, 
uznał, że zarzuty stawiane przez Hryniewieckiego są bezpodstawne. W efekcie 
Swirski nakazał Hryniewieckiemu „(...) przedsięwziąć kroki celem skorygowania 
opinii powstałej wskutek błędnego oświetlenia faktów, i celem przedstawienia 
akcji ORP „Piorun” we właściwym świetle, jak najbardziej uwypuklającym 
znaczenie dla Sprawy Polskiej udziału tego okrętu w tej historycznej akcji”27.

W swojej odpowiedzi na pismo szefa KMW Hryniewiecki stwierdził, że nie jest 
w stanie zmienić na rozkaz swojego głębokiego przekonania i szczegółowo 
wyjaśnił swoje stanowisko28.

Hryniewieckiemu dane było osobiście dowodzić „Piorunem” - w sierpniu 1941 r., 
kiedy zastępował przebywającego na urlopie kmdr. por. Pławskiego i krótko-trwale 
- od stycznia 1942 r. Potem był zmuszony ratować swoje zdrowie.

24 J. Pertek, Mała flota wielka duchem.. Poznań 1989, s. 100-102.
25 W Wielkiej Brytanii dla okrętów klasy kontrtorpedowiec zaczęto używać nazwy niszczyciel, wzo
rując się na angielskiej nomenklaturze. Było to raczej nieformalne, gdyż np. nie zmieniono nazwy 
Dywizjonu.
26 E. Pławski, „Piorun” w akcji (1940-1941 r.). [w:] Nasze Sygnały, 1972. nr 127. s. 34.
27 Pismo szefa KMW, wiceadm. Świrskiego, do dowódcy Dywizjonu Kontrtorpedowców kmdr. por. 
Hryniewieckiego (do rąk własnych) z dnia 11 września 1941 r. Poufne. Orginał znajduje się 
w zbiorach prywatnych p. Heleny Krzyżanowskiej (córki kmdr. Zajączkowskiego), kserokopia 
w posiadaniu autora.
28 Pismo dowódcy Dywizjonu Kontrtorpedowców, kmdr. por. Hryniewieckiego, do szefa KMW, 
wiceadm. Świrskiego, (do rąk własnych) z dnia 23 września 1941 r. Orginał w zbiorach prywatnych, 
jak wyżej.
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W dniu 10 czerwca 1942 r. został mianowany dowódcą kontrtorpeowca 
„Błyskawica”, ale zarządzenie o tej nominacji zostało anulowane w dniu 7 lipca 

• 29tegoż r. .
W dniu 18 listopada 1942 r. Hryniewiecki został wyznaczony dowódcą najnow

szego, będącego jeszcze w budowie, kontrtorpedowca „Orkan”. Po sześciotygo
dniowym szkoleniu okręt ten wszedł do służby w styczniu 1943 r. Nie odniósł 
spektakularnych sukcesów. Wykorzystywano go najczęściej do żmudnej i trudnej 
służby konwojowej. „Orkan” wielokrotnie walczył z niemieckim lotnictwem i ok.- 
rętami podwodnymi. Jako wyróżnienie można poczytać użycie „Orkana” dwu
krotnie do zabezpieczenia podróży króla Zjednoczonego Królestwa, Jerzego VI. 
Smutnym obowiązkiem, jaki powierzono okrętowi, było przewiezienie trumny ze 
zwłokami gen. Sikorskiego z Gibraltatu do Wielkiej Brytanii.

Aż nadszedł dzień 8 października 1943 r. „Orkan”, będący wówczas w składzie 
eskorty konwoju „S.C.-143”, znajdującego się na Północnym Atlantyku, został 
storpedowany przez niemiecki okręt podwodny „U-378”. Z wyjątkiem kpt. mar. 
Pohoreckiego zginęli wszyscy oficerowie tego okrętu wraz ze swoim dowódcą, 
kmdr por. Stanisławem Hryniewieckim, który wówczas znajdował się na pomoście 
bojowym. Oprócz wyżej wymienionego jednego oficera zdołano uratować tylko, 
39 podoficerów i marynarzy polskich oraz 3 marynarzy brytyjskich* 30.

W drugiej wojnie światowej zginęło niewielu polskich wyższych oficerów 
Marynarki Wojennej. Hryniewiecki jest jednym z dziesięciu. Pozostawił żonę, 
z którą po ślubie przebywał zaledwie kilka miesięcy. Osierocił córkę, Ewę Marię, 
która nigdy nie miała okazji nacieszyć się ojcem. Ojcem, który spełniając swój 
żołnierski obowiązek, oddał życie za ojczyznę.

Rodzina urządziła mu symboliczny grób na cmentarzu w Otwocku.

70
S.M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946. Tom 3. Albany, s.44.

30 PM, Akta KMW, sygn. MAR.A.V.18. Kronika kampanii ORP „Orkan”. Od dnia 18.01.1942 r. do 
dnia 28.07.1943 r„ s. 3.
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Kmdr por. dr Dariusz NAWROT

KSIĄDZ KOMANDOR PODPORUCZNIK 
WŁADYSŁAW MIEGOŃ - PIERWSZY POLSKI

KAPELAN BŁOGOSŁAWIONY

Dzień trzynasty czerwca 1999 r. wpisał się na trwałe w dzieje Polskiej 
Marynarki Wojennej jako dzień, w którym Ojciec Święty Jan Paweł II podczas 
ostatniej swej pielgrzymki do Ojczyzny dokonał beatyfikacji ks. kmdr. ppor. 
Władysława Miegonia. Ten pierwszy polski kapelan i jednocześnie pierwszy 
żołnierz NATO wyniesiony przez Kościół na ołtarze to także jeden z najbardziej 
zasłużonych oficerów Marynarki Wojennej RP. 0 nim to niezwykle surowy 
w swych opiniach, dowódca Floty, kadm. Józef Unrug wyraził się: „Wzorowy 
kapelan-wychowawca znający do głębi duszę marynarzy i wywierający na nich 
duży wpływ. Lubiany i bardzo popularny we flocie. Człowiek o wyjątkowych 
walorach moralnych.”'

Ten niezwykły ksiądz i oficer urodził się w średnio zamożnej rodzinie 
włościańskiej, w dniu 30 września 1892 r. jako najstarszy z ośmiorga dzieci 
Stanisława i Marianny z domu Rewera, w Samborcu na Sandomierszczyźnie.1 2

Jego ojciec, Stanisław Miegoń, obok gospodarstwa rolnego prowadził również 
warsztat kołodziejski, co umożliwiło mu zdobycie odpowiednich funduszy na 
naukę dla syna. Władysław, który od wczesnego dzieciństwa zdradzał dużą 
ciekawość świata, po ukończeniu szkoły stopnia podstawowego dalszą edukację 
kontynuował w gimnazjum sandomierskim. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, 
w 1908 roku, zgodnie ze swym powołaniem, rozpoczął studia w Sandomierskim 
Seminarium Duchownym.3

W czasie studiów, alumn Władysław Miegoń, dał się poznać nie tylko jako 
dobrze zapowiadający się kapłan, ale również jako gorący patriota i świetny 
organizator działalności kulturalno - oświatowej. Między innymi w czasie przerw 
semestralnych, w swej rodzinnej wiosce skupiał młodzież szkolną i urządzał 
przedstawienia oparte na tekstach popularyzujących polskie tradycje narodowe. 
W ten sposób wśród rusyfikowanej przez zaborcę młodzieży krzewił uczucia 
patriotyczne i rozwijał zamiłowanie do polskiej kultury.4

1 Centralne Archiwum Wojskowe, Warszawa (CAW), KZ 23/405, Wniosek o odznaczenie 
Złotym Krzyżem Zasługi księdza kapelana Władysława Miegonia, (dalej KZ 23/405).
2 CAW, Teczka Akt Personalnych (dalej TAP), 4589, Karta ewidencyjna księdza kapelana 
kmdr. ppor. Władysława Miegonia.
3 CAW, KZ 23/405, op. cit.
4 J. Więckowiak, Sługa Boży ksiądz Władysław Miegoń starszy kapelan Polskiej 
Marynarki Wojennej, Gdynia 1998, s.l 1.
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Praca społeczna nie stanowiła dla Władysława żadnej przeszkody w ter
minowym rozliczaniu się z egzaminów i zaliczeń przewidzianych programem 
studiów. Bez problemów więc zdobywał kolejne stopnie formacje kapłańskie. 
W dniu 4 grudnia 1910 r. otrzymał tonsurę i święcenia niższe. Trzy lata później 
w dniu 22 marca 1914 r. - subdiakonat a 20 grudnia 1914 r. diakonat.

Święcenia kapłańskie Władysław Miegoń, otrzymał w dniu 2 lutego 1915 r. 
z rąk biskupa sandomierskiego Mariana Ryxa, w jego kaplicy domowej.5

Ostatnie lata studiów i początek pracy duszpasterskiej księdza Władysława 
Miegonia przypadły na czas I wojny światowej. Pierwszą placówką, na której 
w roli wikariusza z dniem 24 lutego 1915 r. rozpoczął swoją duchową misję, były 
Iwaniska. Ponieważ wioska ta położona była na terenie przyfrontowym, udręczeni 
przedłużającą się wojną jej mieszkańcy oczekiwali od swoich kapłanów specjalnej 
opieki nie tylko duszpasterskiej.6

Rzucony na głęboką wodę ksiądz Miegoń umiejętnie łączył w Iwaniskach 
obowiązki kapłana z działalnością społeczną. Samodzielność i przedsiębiorczość 
młodego wikariusza sprawiła, że kiedy w sąsiednich Modliborzycach zachorował 
proboszcz Marian Kotowski, biskup właśnie jego skierował tam (od marca do 
września 1915 roku) na zastępstwo.7

Miejscowość ta była w tym czasie terenem ciężkich walk frontowych. Tam to 
właśnie zaledwie 23-letni ksiądz Miegoń na co dzień w swojej pracy 
duszpasterskiej spotykał się bezpośrednio z okropnościami wojny. Wrodzona 
wrażliwość na ludzką biedę i cierpienie sprawiała, że nie pozostawał na nie 
obojętny. Swoją pomocą obejmował nie tylko podległych mu parafian, ale w miarę 
możliwości udzielał jej także walczącym po obydwu stronach frontu żołnierzom. 
Wyrazem tego była pomoc udzielona przypadkowo spotkanemu w okopie rannemu 
żołnierzowi armii austro - węgierskiej. Kiedy zorientował się, jak poważny był stan 
rannego Austriaka, nie bacząc na związane z tym problemy, wsadził go na konia 
i zabrał na plebanię. Tam, po obmyciu ran żołnierza, wyspowiadał go i udzielił mu 
ostatniego namaszczenia. Następnie w poszukiwaniu pomocy lekarskiej dla 
rannego udał się do leżącego w pasie przyfrontowym pobliskiego Włostowa. 
Niestety jedyny lekarz jaki był w tej miejscowości, w obawie o własne 
bezpieczeństwo kategorycznie odmówił udziału w tak „niebezpiecznej wyprawie” 
jaką była, jego zdaniem, podróż do Modliborzyc. Niezrażony trudnościami ksiądz 
Miegoń wrócił do własnej parafii i za sowite wynagrodzenie wynajął woźnicę 
z furmanką, na której osobiście zawiózł rannego żołnierza do lekarza.8

Praca duszpasterska, w którą wkładał całe swoje serce i duszę spotykała się 

5 CAW, KZ 23/405, op. cit., Bp Marian Zimałek, Sługa Boży ks. Mjr. Władysław Miegoń 
(1892 - 1942), na prawach rękopisu w posiadaniu autora; Cz. Wnorowski, Kapelan 
Polskiej Marynarki Wojennej śp. W. Miegoń, Nasze Sygnały, Londyn 1966, nr 111, s. 20.
6 W lutym 1915 r. front rosyjsko - austriacki przebiegał wzdłuż linii Nidy i Dunajca, 
kilkadziesiąt kilometrów na południe od Iwanisk.
7 Kronika Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 1949, marzec - kwiecień, s.7.
8 J. Więckowiak, op. cit., s. 12; Relacja Anny Stepień.
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z ogromną wdzięcznością parafian i wysoką oceną przełożonych. Dawała ona 
również księdzu Miegoniowi dużo osobistej satysfakcji. Kiedy jednak z za
wieruchy wojennej poczęła odradzać się niepodległa Polska, wychowanie 
patriotyczne wyniesione z domu sprawiło, że rezygnując z dobrze zapowiadającej 
się dalszej drogi rozwojowej w doskonale mu już znanej pracy parafial-nej, jako 
jeden z pierwszych księży diecezji sandomierskiej, zadeklarował gotowość 
wstąpienia w szeregi pośpiesznie organizowanego wojska.

Prośbę o zgodę na skierowanie do duszpasterstwa wojskowego ksiądz 
Władysław Miegoń złożył już 28 listopada 1918 r., a więc w dniu wydania przez 
naczelnika państwa, Józefa Piłsudskiego dekretu o powołaniu do życia polskiej 
marynarki wojennej. Niestety wobec trudnej sytuacji kadrowej w diecezji ksiądz 
Miegoń cieszący się dobrą opinią swoich przełożonych otrzymał odpowiedź 
negatywną. Niezrażony odmową ponowił swą prośbę w roku następnym. Tym 
razem odpowiedź była pozytywna. Niewątpliwie na zmianę stosunku biskupa do 
przedłożonej mu ponownie prośby wpłynęło utworzenie przez Ojca Świętego, 
w dniu 5 lutego 1919 r., ordynariatu polowego.9

W ten sposób, w dniu 1 grudnia 1919 r. ksiądz Władysław Miegoń rozpoczął 
służbę wojskową jako kapelan i otrzymał związany z tą funkcją stopień kapitana. 
Zgodnie z decyzją księdza biskupa polowego Stanisława Galla, nowo promowany 
kapelan trafił do dyspozycji dowództwa Frontu Pomorskiego, gdzie otrzymał 
przydział służbowy do I Batalionu Morskiego.

Batalion ten, utworzony wiosną 1919 r. w Modlinie z myślą o objęciu straży 
nad polskim wybrzeżem, w swej drodze nad morze stacjonował wówczas 
w Aleksandrowie Kujawskim. Tym samym, niemal od początku tworzenia Polskiej 
Marynarki Wojennej ks. Władysław Miegoń związał z nią na trwale swoje życie.10 11

Od pierwszych dni pobytu w batalionie kapelan obok pracy duszpasterskiej 
aktywnie włączył się do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej. Wkrótce 
został też głównym organizatorem i wykładowcą kursów dokształcających dla 
marynarzy. Program tych kursów (dla początkujących i dla zaawansowanych) 
obejmował obok tematów z języka polskiego, matematyki, historii, geografii także 
pogadanki z zakresu wiedzy ogólnej.11

Pamiętać należy, że marynarze wywodzący się z trzech różnych zaborów 
prezentowali bardzo zróżnicowany poziom wykształcenia. Trudno dostępne 
a jednocześnie niezbędne do prowadzenia tych zajęć pomoce naukowe ksiądz 
Miegoń załatwiał, w sobie jedynie znany sposób z „Polskiego Białego Krzyża” 
oraz z innych organizacji społecznych.

Wszystko to realizowane było przez kapelana z myślą o jak najlepszym 
przygotowaniu marynarzy do objęcia wachty nad polskim wybrzeżem. Ten główny 
cel I Batalion Morski osiągnął 10 lutego 1920 r., kiedy to marynarze w składzie 
Frontu Pomorskiego, dowodzonego przez gen. Józefa Hallera, wkroczyli do Pucka. 
W tym dniu symbolicznych zaślubin Polski z morzem jednym z głównych 
punktów zorganizowanych wówczas uroczystości była Msza święta dziękczynna 

9 Ibid., s.49.
10 CAW, TAP, op. cit.
11 Cz. Wnorowski, op. cit., s.20.
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w intencji powrotu Polski nad morze. Nabożeństwo to celebrował dziekan połowy, 
ksiądz Antoni Rydlewski w asyście księdza Józefa Wryczy - kapelana 16 dywizji 
pomorskiej i księdza kpt. mar. Władysława Miegonia.12

Z tym dniem na mocy traktatu wersalskiego Polska weszła w posiadanie wybrzeża 
morskiego, które niestety licząc od ujścia Piaśnicy do folwarku Kolibki koło Orłowa 
obejmowało zaledwie 76 kilometrów (razem z Półwyspem Helskim - 140 km). 
Ponadto ten „polski dostęp do morza” stanowił teren całkowicie gospodarczo 
zaniedbany, nie posiadający nawet zaczątków przemysłu okrętowego.13 14

W tych warunkach pierwszą prowizoryczną bazą Marynarki Wojennej został Puck, 
jedyne wówczas nadmorskie miasteczko liczące niespełna 3000 mieszkańców. Mimo, 
iż Puck pozbawiony był wszelkich urządzeń niezbędnych flocie morskiej utworzono 
tam Dowództwo Wybrzeża Morskiego (od 1922 r. przemianowane na Dowództwo 
Floty), Komendę Portu Wojennego i Dowództwo Artylerii Nadbrzeżnej oraz 
przystąpiono do tworzenia lotnictwa morskiego.

Port pucki, mimo trudnych warunków, przez cztery lata pełnił rolę bazy floty 
• 14wojennej.

Tam też, w Pucku, ksiądz W. Miegoń kontynuował rozpoczętą w Aleksandrowie 
Kujawskim działalność duszpasterską i oświatową. Kapelan umiejętnie łączył pracę 
duszpasterską z działalnością kulturalno - oświatową. Główny cel prowadzonej przez 
niego, od pierwszych dni pobytu w Pucku, działalności kulturalno - oświatowej 
stanowiło obok walki z analfabetyzmem, podnoszenie poziomu patriotyzmu, wiedzy 
i kultury marynarzy. W ramach szeroko pojmowanego kształcenia obywatelskiego 
obok pogadanek, wykładów i odczytów poświęconych dziejom ojczystym i tradycjom 
oręża polskiego ksiądz kapelan organizował także dla kadry i marynarzy służby 
zasadniczej spektakle teatralne i seanse filmowe. Będąc wielkim entuzjastą morza, 
organizował również wycieczki turystyczno-krajoznawcze wzdłuż polskiego 
Wybrzeża.15

Ksiądz kapelan nawiązał również bliskie kontakty z ludnością cywilną. 
Organizował i osobiście prowadził pogadanki oraz odczyty dla mieszkańców Pucka, 
Swarzewa i Wielkiej Wsi na temat historii Pomorza i jego związków z Polską. Był 
poniekąd pionierem takiej działalności wśród Kaszubów.16

12 K. Małkowski, Wybór notatek biograficznych, Rocznik Gdyński 1989 - 1990, Gdynia 
1990, nr 9, s. 358.
13 S. Frankowski, Obrona Polski na morzu, w: XV lat polskiej pracy na morzu. Praca 
zbiorowa pod red. A. Majewskiego, Gdynia 1935, s.25.
14 Szerzej zob.: A. Komorowski, D. Nawrot, J. Przybylski, Absolwenci Uczelni Polskiej 
Marynarki Wojennej 1922- 1997, Gdynia 1998, s. 16.
15 Cz. Wnorowski, Kapelan Marynarki Wojennej ks. Władysław Miegoń, Nasze Sygnały, 
Londyn 1976, nr 135, s.6.
16 D. Nawrot, Kmdr ppor. Władysław Miegoń - kapelan i wychowawca marynarzy II 
Rzeczypospolitej, Nautologia 1997, nr 2, s. 50.
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Działalność duszpasterską i kulturalno - oświatową kapelana w Pucku jak 
i dalszy pokojowy rozwój Marynarki Wojennej przerwała wojna polsko-rosyjska 
1919/1920 roku. Dramatyczna sytuacja, zaistniała po przełamaniu frontu polskiego 
w dniu 5 czerwca 1920 r. przez I Konną Armię dowodzoną przez Siemiona 
Budionnego sprawiła, że na wniosek, szefa Departamentu dla Spraw Mors-kich, 
kadm. Kazimierza Porębskiego w dniu 6 lipca 1920 roku Minister Spraw 
Wojskowych wydał rozkaz (nr 2516/tj) powołujący Pułk Morski w celu 
skierowania go do walki na lądzie. W skład Pułku weszły trzy bataliony.

Wszystkie trzy bataliony oraz dowództwo pułku formowano w Toruniu 
i natychmiast po sformowaniu wysyłano kolejno na front. Jako pierwszy w dniu 19 
lipca 1920 r. wyruszył z Torunia na front pod Grodno II batalion pod dowództwem 
kpt. mar. Adama Mohuczego .

I batalion, przy którym znajdował się dowódca pułku, kpt. mar. Konstanty 
Jacynicz i mianowany kapelanem pułku ksiądz kpt. mar. Władysław Miegoń, 
wyruszył na front w dniu 31 lipca. Batalion ten był najsilniejszym (najliczniej
szym) z batalionów Pułku Morskiego. W dniu wyjazdu z Torunia wraz 
z dowództwem pułku liczył łącznie 756 ludzi, w tym: 16 oficerów, 6 pod
chorążych, 54 podoficerów i 680 marynarzy.17

Trzeciego sierpnia I batalion przybył do Ostrołęki gdzie w związku z alar
mującą wiadomością, że „bolszewicy są tuż”, marynarze po krótkiej zbiórce na 
peronie, w czasie której odbyli spowiedź powszechną i przyjęli z rąk księdza 
Miegonia absolucję in articulo moris, natychmiast skierowani zostali na 
wyznaczony im odcinek frontu, na lewym brzegu Narwii. Pierwszym zadaniem 
bojowym marynarzy było odbicie utraconych wcześniej miejscowości Susk i Nowa 
Wieś. W tym celu należało jednak wcześniej przeprowadzić rozpoznanie terenu 
przyszłej walki i zdobyć niezbędne informacje o rozmieszczeniu sił przeciwnika. 
Osiągnąć to można było jedynie poprzez skierowanie pododdziału rozpoznania na 
teren kontrolowany przez wroga. Ze względu na wagę tego zadania oraz związane 
z nim niebezpieczeństwo dowództwo pułku zdecydowało posłużyć się w tym celu 
ochotnikami. Niestety, na wezwanie odpowiedzialnego za realizację tego zadania 
dowódcy II kompanii, por. mar. Michała Wilkickiego, nie było większego odzewu. 
Zgłosił się tylko jeden podoficer i jeden marynarz. Niebezpieczne to zadanie wśród 
nieobytych jeszcze z frontem i walką na lądzie marynarzy wzbudzało po prostu 
zwykły ludzki strach. W tej kłopotliwej sytuacji z pomocą porucznikowi 
Wilkickiemu pośpieszył ksiądz kapelan, który widząc reakcje marynarzy zdecy
dował się własnym przykładem dodać im odwagi. Deklaracja księdza wyrażona 
słowami „Ja idę!” sprawiła, że do patrolu zgłosiło się jeszcze ośmiu ochotników.18

Mimo iż dla kapelana wojaczka, a szczególnie prowadzenie rozpoznania 

17 Por.: M.Kułakowski, Marynarka Wojenna Polski Odrodzonej, Toronto 1988, s. 66 - 67; 
J. Przybylski, Marynarka Wojenna w walce o granice i niepodległość Polski (1918 - 1920), 
Gdynia 1997, s. 85.
18 Ibid., s. 3.
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w terenie, także stanowiło całkowite novum, to właśnie on w roli dowódcy 
z karabinem w ręku poprowadził patrol w kierunku opanowanego przez bolsze
wików folwarku Susk.

Przeprowadzone przez kapelana i jego zwiadowców rozpoznanie umożliwiło 
zdekonspirowanie sowieckich stanowisk ogniowych. Dzięki temu celny ogień 
polskiej artylerii stanowił skuteczne wsparcie dla rzuconych do ataku podod
działów.19

Batalion do ataku, zakończonego pełnym sukcesem poprowadził osobiście 
dowódca Pułku. W pierwszym szeregu wraz z nieprzywykłymi jeszcze do boju 
marynarzami szedł ksiądz kapelan W. Miegoń.

Brawurowy atak marynarzy i odzyskanie miejscowości Susk znalazło odz
wierciedlenie w meldunku dowódcy grupy operacyjnej, który w tym dniu 
odnotował: „(...) Kilkakrotne silne ataki na Ostrołękę z północnego wschodu, 
odparto ze stratami obu stron. Rozpoczęte obejście miasta od południa na razie 
zlikwidowano za pomocą Baonu Morskiego, który bije się doskonale (. . .) ”.20

Niestety dzień następny nie był już tak fortunny pod osłoną zmasowanego 
ognia artyleryjskiego na polską linię obrony runął potężny atak sowieckiej 
piechoty. Mimo bohaterskiej obrony marynarze oraz wspierający ich 2 pułk 
ułanów zostali zmuszeni do chwilowego opuszczenia zajmowanej pozycji na linii 
Susk - Nowa Wieś.

To pierwsze na froncie niepowodzenie nie było jednak w stanie załamać ducha 
bojowego marynarzy i wkrótce kontratak 1 batalionu morskiego poprowadzony 
osobiście przez dowódcę pułku kpt. mar. K. Jacynicza nie tylko przywrócił 
poprzednią linię obrony, ale odbił także z rąk sowieckich położoną o 3 kilometry 
dalej wieś Zabiele. Na pierwszej linii wśród nacierających, aby być bliżej 
potrzebujących religijnej pociechy, był również ich kapelan. Zanim jednak 
marynarze zdążyli umocnić się na nowej rubieży runęło na nich potężne uderzenie 
trzech pułków kozackiej kawalerii. Rozbicie szwadronu ułanów, osłaniającego 
lewe skrzydło batalionu sprawiło, że marynarze zostali wzięci w krzyżowy ogień 
przeciwnika. Doszło do rozerwania linii polskiej obrony. W niezwykle trudnym 
położeniu znalazł się wówczas okrążony i odcięty od reszty batalionu 1 pluton 
2 kompanii. Tylko dzięki księdzu Miegoniowi, który jako ochotnik udał się na 
rozpoznanie terenu i zdobył dokładne dane o nieprzyjacielu, udało się wypro
wadzić zdziesiątkowanych marynarzy z okrążenia.21

W tym dniu, jak pokazała przyszłość, najcięższych walk, jakie stoczyli mary
narze w wojnie 1920 roku, ksiądz kapelan przebywał głównie tam, gdzie był 
najbardziej potrzebny wśród umierających i rannych na pierwszej linii toczących 
się walk. Obok funkcji duszpasterskiej (spowiadał rannych i udzielał ostatniego 
namaszczenia umierającym) o czym już wspomniano, gdy zaistniała taka koniecz
ność, prowadził również rozpoznanie terenu a także pełnił rolę sanitariusza. 
Dźwigał rannych, opatrywał ich rany i podtrzymywał upadających na duchu. Ponadto 

19 Ibid., s. 3; CAW, VM 34/2579, Wniosek na odznaczenie orderem Virtuti Militari księdza 
kapelana W. Miegonia (dalej VM 34/2579).
20 Cytat za: J. Przybylski, op. cit., s. 107.
21 CAW, VM 34/2579, op. cit.
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jako wyśmienity jeździec przemierzał pole bitwy na swym dzielnym koniu Selimie 
przenosząc rozkazy i zbierając meldunki. Bardzo wysoko za to został oceniony po 
latach przez kmdr. Tadeusza Podjazd - Morgensterna, który w swoich wspomnieniach 
na ten temat napisał: „Muszę tutaj wspomnieć o naszych „gońcach”, którzy 
zastępowali nieistniejący telefon połowy. O każdej chwili dnia i nocy byli gotowi 
wyruszyć - przeważnie galopem - z meldunkiem. Przypominam sobie szczególnie 
marynarza Chmarę, który pędził na koniu w stylu amerykańskich cowbojów. Ale 
najbardziej w tym działe zasługuje na wyróżnienie - jeżdżący stylem angielskim nasz, 
kochany kapelan ks. Miegoń ”.22

Z dramatycznej sytuacji zagrażającej całkowitym zniszczeniem batalionu, uratował 
marynarzy celny ogień skierowanej im na pomoc artylerii, która powstrzymała dalszy 
atak bolszewicki. Straty były jednak bardzo poważne. Mimo dotkliwych strat (do 
niewoli dostał się dowódca pułku kpt. mar. Konstanty Jacynicz, ranni zostali 
porucznicy Tomasz Duracz i Roman Pieńkowski, zginęło 25 marynarzy, wielu było 
rannych) batalion w tym dniu odparłjeszcze kilka sowieckich ataków. Dowódca grupy 
operacyjnej gen. Bolesław Roja, w swoim rozkazie dziennym napisał wówczas: „Dziś 
nieprzyjaciel mimo kilkakrotnych ataków wszędzie odparty, przyczem szczególnym 
męstwem wyróżnił się Baon Morski”.23 24

Nazajutrz, 5 sierpnia, mimo znacznego osłabienia batalion skierowany został na 
nowy jeszcze bardziej zagrożony odcinek frontu w rejonie wsi Tobolice na północ od 
dworca kolejowego w Rzekuniu. Na tej nowej rubieży przez dwa kolejne dni 
marynarze toczyli ciężkie boje z przeważającymi siłami nieprzyjaciela.

W nocy z 6 na 7 sierpnia, w związku z reorganizacją i przegrupowaniem Frontu 
Północno - Wschodniego, batalion otrzymał rozkaz wycofania się przez Różan 
i Tłuszcz w rejon Makowa Mazowieckiego. Rozpoczął się wyjątkowo trudny dla 
marynarzy okres walk odwrotowych. Maszerowano głównie nocą, a w dzień, 
w pośpiesznie budowanych okopach, stawiano opór atakującemu wrogowi. Ciągłe 
cofanie się ujemnie wpływało na morale żołnierzy. Zdarzały się wypadki dezercji 
i zwykłego maruderstwa. Kapelan, będąc świadkiem takich sytuacji, występował nie 
tylko jako duchowny ale także zależnie od sytuacji, w roli zdecydowanego oficera 
liniowego względnie starszego kolegi czy też nawet psychologa.27

Niewątpliwie to w dużej mierze zasługa kapelana, że marynarze walczący 
w całkowicie obcych im warunkach, mimo dotkliwych braków w umundurowaniu 
i uzbrojeniu, zdobywając sobie słowa najwyższego uznania, mężnie znosili trudy 
walki odwrotowej i wzięli również udział w walkach nad Wisłą, w których wojska 
sowieckie poniosły druzgocącą klęskę.

W dniu 25 sierpnia na wniosek szefa Departamentu dla Spraw Morskich batalion 
został wycofany z frontu i skierowany z powrotem do Torunia.

Po zakończeniu walk 1 baon liczył: 10 oficerów i 310 marynarzy, tj. 42% stanu 
osobowego, z którym wyruszył na front. W dniu 28 sierpnia 1920 r. batalion powrócił 

22 T. Morgenstern, O przygodach wojennych na lądzie, Nasze Sygnały, Londyn 1970, 
nr 121, s.25.
23 Cytat za: J. Przybylski, op. cit., s. 108; R. Dziewałtowski - Gintowt, K. Taube, Zarys 
historii wojennej pułku morskiego, Warszawa 1933, s. 34 - 35.
24 Ibid., s. 15-17.
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do Torunia. Dopiero wtedy ksiądz Miegoń poddał się leczeniu szpitalnemu (nie 
zagojona rana odniesiona w boju pod Makowem).25

Postawę kapelana w czasie walk frontowych bardzo wysoko ocenili jego 
współtowarzysze broni oraz przełożeni. Sam Wódz Naczelny, marszałek Józef 
Piłsudski w dniu 5 czerwca 1921 r. w Toruniu, na pokładzie monitora Flotylli 
Wiślanej „Horodyszcze”, zawiesił na piersi ks. kpt. mar. Władysława Miegonia 
Srebrny Krzyż Orderu „Virtuti Militari” V klasy. Kapelan otrzymał ponadto Krzyż 
Walecznych i odznakę za otrzymaną ranę.26

Po zakończeniu leczenia ksiądz Miegoń wrócił do Pucka gdzie ponownie obok 
obowiązków duszpasterskich objął również obowiązki oficera oświatowego w Do
wództwie Obrony Wybrzeża. Przywiązując wielką wagę do pracy z marynarzami 
kapelan kontynuował również zapoczątkowaną przed wojną polsko-bolszewicką 
działalność kulturalno-oświatową wśród mieszkańców Pucka i okolicznych miej
scowości. Działalność tę postrzegał jako istotny czynnik w procesie integracji 
marynarzy z miejscową ludnością cywilną. Pamiętać należy, że germanizowana przez 
długie lata zaborów ludność kaszubska nadal w większości posługiwała się językiem 
niemieckim, co w kontaktach z oficerami Marynarki Wojennej, z których wielu łatwiej 
posługiwało się językiem rosyjskim niż polskim często doprowadzało do sytuacji 
konfliktowych. Celem zbliżenia do siebie tak zróżnicowanych środowisk, ksiądz 
kapelan kontynuował zapoczątkowane wiosną 1920 roku odczyty dla stowarzyszeń 
rybackich i rolniczych oraz organizował wspólne obchody świąt oraz rocznic 
narodowych i wojskowych, w tym morskich (10 lutego, 28 listopada).27

Ponieważ Puck w tamtych latach nadal jeszcze był niemal całkowicie odcięty od 
reszty kraju, stacjonujący tam marynarze, szczególnie w okresie jesienno - zimowym 
(okręty bazowały w porcie gdańskim), odczuwali dotkliwy brak rozrywek 
kulturalnych. Dla wielu z nich, niestety jedynym środkiem do walki z wszech
ogarniającą po zakończonym sezonie letnim garnizon Pucki nudą, stawał się alkohol. 
Walcząc z tym problemem, ksiądz W. Miegoń przystąpił do zorganizowania teatru 
amatorskiego. Do współpracy pozyskał ppor. mar. Czesława Wnorowskiego, który 
przed wstąpieniem do wojska pracował w teatrze zawodowym.28

Po pierwszych udanych spektaklach „Teatr Maiynarski”, bo taką nazwę przyjął 
zespół, podejmował coraz bardziej ambitny repertuar. W ciągu dwóch lat działalności 
na deskach teatru wystawiono między innymi: „Lilię Wenedę” Juliusza Słowackiego, 
„Damy i huzary” Aleksandra Fredry, „Zaczarowane koło” Lucjana Rydla, a na-wet z 
udziałem orkiestry Marynarki Wojennej, francuską operetkę „Lalka”.29

Teatr ten spełniał także ważną rolę w integracji środowiska marynarskiego 
z ludnością cywilną miasta. Szczególnie pozytywnie mieszkańcy Pucka przyjęli 
wystawienie „Tajemnic Mszy Świętej” słynnego dramaturga hiszpańskiego Pedro 
Calderon'a de la Barca. W tym też czasie kapelan zorganizował kino, które było 

25 CAW, KW 79/2240, op. cit.
26 CAW, TAP, 4589; Pamiętnik ks. W. Miegonia, op. cit., s. 28.
27 A Świerkosz, Z Wybrzeża Polskiego - Puck, Wejherowo 1930, s.238 - 242.
28 Cz. Wnorowski, Kapelan Marynarki Wojennej, Nasze Sygnały, Londyn 1976, nr 135, s. 6.
29 Por.: Cz. Wnorowski, Kapelan Polskiej Marynarki Wojennej sp. W. Miegoń, Nasze 
Sygnały, Londyn 1966, nr 111, s.20.
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czynne dwa razy w tygodniu i założył bibliotekę marynarską. Na bazie działalności 
społecznej kapelana w 1924 r. powstało w Pucku Towarzystwo Kulturalno- 
Oświatowe „Bałtyk”.30

Oddanie do użytku w 1923 r. Tymczasowego Portu Wojennego na Oksywiu 
umożliwiło przeniesienie z Pucka do Gdyni Dowództwa Floty i Komendy Portu 
Wojennego. W ślad za tym w dniu 1 maja 1926 r. na terytorium podległym 
Dowództwu Floty została utworzona rzymsko-katolicka parafia wojskowa pod 
wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski z siedzibą w Gdyni. 
Obejmowała ona miasta Gdynię, Puck i Gdańsk oraz powiaty pucki i wejhe- 
rowski.31

Nowopowstałą parafię wojskową w Gdyni kapelan Marynarki Wojennej, ks. 
kpt. mar. Władysław Miegoń jako jej proboszcz objął w dniu 8 lipca 1926 r.
Działalność duszpasterską i oświatową kapelana na Oksywiu przerwało jego nagłe 
przeniesienie służbowe.

Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 5 listopada 1928 r. ksiądz ka
pelan Władysław Miegoń został skierowany do Lublina na stanowisko kierownika 
wojskowego rejonu duszpasterskiego.32

Przyczyn tego nagłego przeniesienia upatrywać należy w wyrażanej przez 
kapelana krytyce organizatorów „przewrotu majowego”. Ksiądz Miegoń, który 
wysoko oceniał rolę marszałka Józefa Piłsudskiego w budowie zrębów nie
podległego państwa, ubolewał jednocześnie nad tragedią, jaką była śmierć 
żołnierzy w wydarzeniach majowych 1926 r. Dawał temu wyraz w organizowa
niu nabożeństw i modlitw w intencji poległych.33 34

Przeniesienie to odczuł bardzo dotkliwie. Jak każdy prawdziwy marynarz 
ksiądz Miegoń źle się czuł z dala od morza. Kapelanowanie „zielonemu wojsku”, 
a nawet studia na Uniwersytecie Lubelskim i sukcesy odnoszone przez utworzone 
przez niego Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”, nie satysfakcjonowały w pełni 
księdza Miegonia. Tęsknił za Gdynią, okrętami i „swoimi dziećmi” jak określał 
marynarzy. Swój stosunek do marynarzy w liście napisanym z Lublina do swego 
wuja księdza Antoniego Rewery wyraził słowami: „Jest to dla mnie podnieta do 
przebywania wśród nich i służenia im ile tylko sił starczy”:4

Wreszcie po pięciu latach „wygnania” ordynariat połowy czyniąc zadość 
licznym prośbom oficerów i marynarzy Polskiej Marynarki Wojennej, w począt
kach 1934 roku przeniósł księdza kapelana W. Miegonia z powrotem na poprzed
nie stanowisko w Gdyni. Ksiądz biskup Józef Gawlina, przy tej okazji zwracając 

30 Por.: I. Koss, Droga ofiarnej służby kapelana Polskiej Marynarki Wojennej, Przegląd 
Morski 1989, nr 8, s.92.
31 CAW, I. 328.1.5, Rozkaz Nr 49 dowódcy Floty z 10 maja 1926 r.; J. Odziemkowski, 
B. Spychała, Duszpasterstwo wojskowe w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1987, s.98.
32 Cytat za: ks. kpt. Z.Jaworski, Sługa Boży ks. Kapelan Władysław Miegoń, Nasza Służba, 
nr 11, 1997, s. 5.
33 Relacja ks.kanonika J.Szarkowskiego.
34 Cytat za: M. Rutkowska, Wybrał dobrowolnie męczeństwo, Sługa Boży Władysław 
Miegoń, towarzysz męczeństwa bł. Michała Kozala, Słowo - dziennik katolicki z dnia 8 - 
9-10 kwietnia 1994, s. 10.
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się do kapelana, powiedział: „wróci ksiądz na dawne swe miejsce kapelana 
marynarki, bo wszyscy od admirała do marynarza nie dają mi o to spokoju ”.75

W Marynarce Wojennej kapelan ponownie z całym poświęceniem włączył się do 
pracy duszpasterskiej. Przeżywając chwile osobistych głębokich wzruszeń, znów 
święcił bandery okrętowe, odprawiał nabożeństwa na pokładach okrętów 
i odbywał z marynarzami podróże po morzach w rejsach szkoleniowych i kur
tuazyjnych do obcych portów. Aktywnie nadal uczestniczył w działalności kulturalno - 
oświatowej.

Jednym z pierwszych wymiernych efektów jego działalności na polu działalności 
kulturalno - oświatowej było utworzenie biblioteki marynarskiej na Oksywiu. Zasoby 
książkowe tej biblioteki szybko rozrosły się do kilkunastu tysięcy tomów.35 36

W dniu 1 stycznia 1934 roku księdzu Władysławowi Miegoniowi powierzono 
obowiązki starszego kapelana Dowództwa Floty z jednoczesnym awansem do stopnia 
komandora podporucznika.37

Mimo tego awansu, oznaczającego jednoczesne przejście kapelana do korpusu 
oficerów starszych, ksiądz Miegoń jak zawsze dalej aktywnie uczestniczył 
w działalności kulturalno-oświatowej. Prowadził wieczorowe kursy dokształcające dla 
podoficerów, odwiedzał z zespołem teatralnym marynarzy w Pucku, Helu 
i w Wejherowie. Osobiście wypożyczał książki i czasopisma w zorganizowanej przy 
Klubie Oficerskim bibliotece. Założył także kino i marynarską orkiestrę smyczkową. 
Praktycznie nie było w Marynarce Wojennej imprezy, której by nie był 
współorganizatorem lub uczestnikiem. Wiele z tych przedsięwzięć mogło zaistnieć 
tylko dzięki całkowitemu lub częściowemu ich sponsorowaniu przez kapelana. 
Ograniczając swoje wydatki osobiste do niezbędnego minimum, większość pensji 
oficerskiej (nie przyjmował opłat za śluby i pogrzeby) przeznaczał na cele społeczne 
i pomoc dla potrzebujących. Wspierał między innymi dwójkę poznanych w Lublinie 
niezamożnych studentów, wysyłając im regularnie pieniądze na dalsze studia.38

Znając szczodrość kapelana, z jego skromnych funduszy korzystalizarówno 
zasługujący na to jak i ci, którzy po prostu nadużywali jego dobroci. Nikt, kto się 
zwrócił o pomoc do kapelana, nie odchodził z pustą ręką. Każdemu potrzebującemu 
potrafił oddać nawet swój ostatni grosz. Sam poza łóżkiem, stołem i paroma 
krzesłami nic więcej nie posiadał, a na własne utrzymanie wydawał około 120 zł 
miesięcznie. Delikatny w obejściu, skromny, niezwykle wrażliwy na ludzką niedolę, 
posiadając rzadki dar podnoszenia ludzi na duchu, był nie tylko duchownym 
i nauczycielem ale także zaufanym powiernikiem i autentycznym przyjacielem 
marynarzy.39

35 Kronika diecezji sandomierskiej, op. cit., s. 73.
36 Cz. Wnorowski, Kapelan ..., NS 111/66, s. 19.
37 Ks. Czapski Leonard, urodzony 31.10.1907 r., w Liwie, kanonik kolegiaty janowskiej, 
proboszcz w Rozwadówce i kapelan Flotylli Pińskiej. W czasie II wojny światowej 
więzień obozu jenieckiego w Murnau oraz obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen, 
Buchenwaldzie i Dachau. Po wojnie w Anglii duszpasterz polskiej społeczności w Crewe, 
gdzie zmarł 19.02. 1986 r.
38 Cz. Wnorowski, op. cit., s. 19.
39 B. Mroziński, Znałem księdza Miegonia, WTK 1976, nr 24, s. 8.
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Podejmując i realizując wiele różnorodnych przedsięwzięć nigdy nie zanied
bywał swoich obowiązków duszpasterskich. W każdą niedzielę, o godz. 9.00, 
w małym kościółku pod wezwaniem św. Michała Archanioła na Oksywiu, będącym 
od 8 sierpnia 1924 r. (kiedy to dowództwo floty przeniesiono do Gdyni), pierwszym 
kościołem garnizonowym Marynarki Wojennej w Gdyni, celebrował Mszę świętą. 
Msze odbywały się też, z powodu ciasnoty w kościele, na okrętach, w sali 
gimnastycznej Kadry Floty oraz w bibliotece, gdzie instalowano prowizoryczny 
ołtarz. W nabożeństwach tych, unikając przesadnego dydaktyzmu „...umiejętnie 
i delikatnie kształtował osobowość marynarza i Polaka (...) Przyciągał do siebie - jak 
się wyraził Bolesław Mroziński jeden z uczestników tych nabożeństw - każdego ”.40

Narastające w miarę rozwoju floty problemy lokalowe sprawiły, że kapelan podjął 
starania o wybudowanie dla swej parafii nowego, obszernego kościoła garnizonowego. 
Do budowy kościoła według projektu profesora Mariana Lalewicza przystąpiono 
w 1934 roku, na Dolnym Oksywiu przy ul. Żeglarzy. Świątynię tę budowano głownie 
z dobrowolnych składek kadry i marynarzy. W tym też czasie ksiądz W. Miegoń 
założył także cmentarz marynarski na Oksywiu, na którym pierwszego pochówku 
dokonano 20 lipca 1936 r., kiedy złożono tam (tymczasowo, zanim zostało 
wybudowane mauzoleum) trumnę ze zwłokami tragicznie zmarłego generała dywizji 
Gustawa Orlicz - Dreszera.41

Niewątpliwie największym sukcesem księdza Miegonia, jak i całej społeczności 
matynarskiej z tego okresu, była wspomniana budowa kościoła garnizonowego. 
Konsekracji nowej Świątyni w dniu 1 lipca 1939 r. dokonał ksiądz biskup połowy 
Józef Gawlina. Miesiąc później, pierwszego września 1939 roku na Gdynię spadły 
pierwsze bomby II wojny światowej, które rozpoczęły nowy tragiczny etap w jej 
dziejach. Do walk lądowych na polskim Wybrzeżu Niemcy skierowali z rejonu 
Wolnego Miasta Gdańska 12 tysięczną brygadę pod dowództwem gen. Friedricha 
Eberhardta oraz 27 tysięczny korpus podlegający gen. Leonhartowi Kaupischowi. 
Ponadto do działań w rejonie polskiego Wybrzeża przewidziane były cztery dywizjony 
lotnicze liczące łącznie 148 samolotów. Oddziały Lądowej Obrony Wybrzeża pod 
dowództwem płk. Stanisława Dąbka, którym przypadłe stawić czoła napastnikom, 
mogły przeciwstawić zaledwie niespełna 15 000 ludzi, w tym: 2 dwu batalionowe 
Morskie Pułki Strzelców, trzy rezerwowe bataliony strzelców, cztery bataliony 
Obrony Narodowej oraz dywizjon artylerii. Znaczną przewagę niemiecką w sile 
żywej pogłębiała jeszcze większa przewaga w uzbrojeniu zwłaszcza artyleryjskim 
gdzie stosunek, nie licząc stu kilkudziesięciu niemieckich dział okrętowych wielkich 
i średnich kalibrów (same pancerniki „Schleswig - Holstein” i „Schlesien” posiadały 
łącznie 8 dział 280mm i 20 dział 150 mm) miał się jak 1:6.42

Mimo tak miażdżącej przewagi ze strony napastnika oddziały płk. Dąbka dzięki 
zręcznemu prowadzeniu działań opóźniających, z pełnym poświęceniem realizowały 
rozkaz marsz. Edwarda Rydza-Śmigłego nakazujący: „aby Gdynię i Kępę Oksywską 

40 Ibid.
41 K. Małkowski, op. cit., s. 359.
42 J. W. Dyskant, Polska Marynarka Wojenna w II wojnie światowej, wnioski i doświad
czenia z działań bojowych, Wojskowy Przegląd Historyczny 1996, nr 1, s. 16 - 25; A. 
Chudy, A. Olkiewicz, Lądowa Obrona Wybrzeża, w: Nautologia 1991, nr 1 - 2, s. 21.
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bronić do ostateczności”.43 Chociaż poczynając od trzeciego dnia wojny obrońcom 
Wybrzeża przyszło walczyć w pełnej izolacji od reszty kraju i głównych sił 
zbrojnych ulegli ostatecznie dopiero 19 września. Wśród bohaterskich obrońców 
Lądowej Obrony Wybrzeża, od pierwszego do ostatniego dnia walk, podobnie jak 
w wojnie 1920 r., zawsze gotów do poświęceń był ksiądz kapelan Władysław 
Miegoń.44

Podobnie również jak w wojnie polsko - bolszewickiej z 1920 r. nie ograniczał się 
do spełniania posług duszpasterskich ale był także ofiarnym sanitariuszem. 
Spędzając codziennie długie godziny w Szpitalu Morskim na Oksywiu, pomagał 
nosić rannych i opatrywał ich rany. Ponadto chcąc być jak najbliżej potrzebujących 
jego opieki duchowej, docierał do najbardziej wysuniętych pozycji obronnych, na 
które zabierał z sobą także listy i podarki dla walczących. W czasie tych spotkań, 
spowiadając i udzielając rannym ostatnich sakramentów, jednocześnie zagrzewał 
wszystkich do dalszego oporu.

Jak wspominał ówczesny komendant Szpitala Morskiego, kpt. mar. lekarz 
Bolesław Markowski, na pytanie zadane w tych dniach, ciężko rannemu oficerowi 
z wojsk lądowych, otrzymał wówczas odpowiedź: „Jeśli macie dużo takich ludzi 
w marynarce jak ksiądz Miegoń, to jeszcze dużo Niemców zginie, zanim zdobędą 
Oksywie”. Oficer ten opowiedział mu również o tym, jak to podczas obchodu 
placówek okopanych na pierwszej linii frontu, dołączył do niego ksiądz kapelan. 
Poruszając się wspólnie dalej, zwrócili uwagę na całkowity brak aktywności 
w jednym z okopów pomimo obustronnej zaciekłej strzelaniny. Kiedy pełni złych 
przeczuć doczołgałi się w końcu do tego okopu, ze zdziwieniem zauważyli młodego 
żołnierza, który odłożył karabin i skurczony siedząc w okopie, coś szeptał. „Co się 
stało? czemu nie strzelacie? zapytał ksiądz Miegoń. Przestraszony żołnierz, który 
rozpoznał kapelana odpowiedział: - „Ja się modlę proszę księdza.” Na to ksiądz 
Miegoń zareagował słowami: „Modlicie się? Teraz nie czas na modlitwy, teraz 
trzeba strzelać!... ”45

Kapelan był wśród obrońców, gdy oddziały Lądowej Obrony Wybrzeża 
spychane przez przeważające siły nieprzyjaciela nocą z 12 na 13 września 
wycofały się na Kępę Oksywską. Poczynając od tego momentu, ten ostatni bastion 
obrony Wybrzeża atakowany był bezustannie od lądu, z powietrza a także przez 
niemiecką artylerię okrętową. Przez siedem długich dni na tej małej bezdrzewnej 
powierzchni marynarze kierowani żelazną ręką płk. Stanisława Dąbka dokonywali 
cudów waleczności. Jednak samotna walka bohaterskich obrońców polskiego 
wybrzeża w warunkach powiększającej się z każdym dniem przewagi niemieckiej 
skazana była od samego początku na niepowodzenie.

Siedemnastego września doszło do pierwszego większego załamania tej 
ostatniej już linii obrony. W tym dniu utracony został rejon wzgórza broniącego 
wejścia do Suchego Dworu. Wprawdzie 18 września nastąpiła w tym miejscu 
skuteczna polska riposta, ale z kolei tego dnia utracono zachodnią część Kępy

43 J. W. Dyskant, op. cit., s. 17.
44 Relacja: ks.kanonik J.Szarkowski.
45 B. Markowski, Ksiądz Miegoń kapelan Marynarki Wojennej, Nasze Sygnały, Londyn 
1967, nr 112, s. 13.
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Oksywskiej. W centrum zażartych, ostatnich walk znalazł się wówczas połowy 
szpital morski, który szybko zapełnił się rannymi. Liczba rannych sięgała 800 
pacjentów. Tam to właśnie ksiądz kapelan w opinii Bolesława Markowskiego 
...  jeszcze chudszy niż przedtem, jeśli to było możliwe, niezmordowany udzielał 
posług kapłańskich, nie dbając o bomby, o sen, o pożywienie". Relacjonując dalej 
przebieg tych dramatycznych godzin komendant szpitala napisał: „ Widziałem go 
przed operacjami, widziałem wśród rannych i umierających, zawsze gotowego do 
pracy, zawsze pogodnego, nigdy nie zmęczonego ".

Kapelan pozostał na Oksywiu z płk. Stanisławem Dąbkiem wśród garstki 
obrońców, którzy nie mając już żadnych szans na sukces bojowy walczyli broniąc 
do końca swego żołnierskiego honoru. W dniu 19 września około godz. 17.00 płk. 
S. Dąbek złożył przebywającemu na Półwyspie Helskim dowódcy obrony Wybrze
ża, kontradmirałowi Józefowi Unrugowi, swój ostatni meldunek oznajmiający 
upadek Kępy Oksywskiej. Następnie wzorem spartańskiego bohatera spod 
Termopil podjął swoją beznadziejną ostatnią walkę w obronie powierzonego mu 
rejonu polskiego Wybrzeża. Ranny odłamkiem niemieckiego pocisku, strzałem 
z pistoletu odebrał sobie życie.

Samobójcza śmierć dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża sprawiła, iż na 
Oksywiu nigdy nie było kapitulacji. Lądowa Obrona Wybrzeża walczyła do 
ostatnich granic ludzkiej możliwości stawiania jakiegokolwiek oporu. Mimo 
świadomości beznadziejnej sytuacji, szczególnie po odizolowaniu Wybrzeża od 
reszty kraju, płk. Dąbek i jego żołnierze przekraczając dwukrotnie przewidziany 
w wytycznych głównego inspektora sił zbrojnych czasokres walk o Gdynię i Oksy
wie, jeszcze raz pokazali światu, do jakich ofiar zdolni są Polacy w walce 
o „dostęp do morza. "

Podczas 19 dni walk Lądowa Obrona Wybrzeża (odpowiednik dywizji wojsk 
lądowych) stoczyła co najmniej 110 walk. Podobnego wysiłku nie dokonała żadna 
z polskich dywizji w trakcie kampanii wrześniowej 1939 r.

W tym czasie straciła ponad 2000 zabitych oraz około 3500 rannych i zaginionych. 
Łączne straty stanowiły więc około 30 % stanu wyjściowego sił LOW.46

Niewątpliwie znaczący wkład w tej bohaterskiej obronie wybrzeża ma także ksiądz 
komandor Władysław Miegoń, który słowem i osobistym przykładem potrafił 
mobilizować żołnierzy nawet w najtrudniejszych, ekstremalnych warunkach. 
Szczupłej, bynajmniej nie herkulesowej sylwetki kapelan o niespożytych siłach 
witalnych, swą ciągłą gotowością do działania i służenia pomocą innym oraz nie 
zachwianą wiarą w ostateczne zwycięstwo, stanowił istotne, nie tylko moralne, 
wsparcie dla dowództwa Lądowej Obrony Wybrzeża. Mimo dotkliwie odczuwanego 
zmęczenia przebywając ciągle wśród ludzi, często tam, gdzie w danym momencie 
spoczywał główny ciężar walk, krzepił serca i odsuwał zwątpienia upadających na 
duchu. Wśród marynarzy, co potwierdzają byli uczestnicy walk na Kępie Oksywskiej 
krążyły wówczas legendy o księdzu, który z narażeniem życia przysposabiał na śmierć 
rannych i umierających. Swoją ciągłą obecnością wśród walczących ksiądz Miegoń 
był dla nich jednoznacznym potwierdzeniem, że sprawa, za którą walczą i giną, jest 
świętą dla narodu polskiego.

46 Szerzej: A. Rzepniewski, Obrona Wybrzeża w 1939 r., Warszawa 1970.
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A gdy walki się skończyły kapelan pozostał z „swoimi marynarzami" tam, 
gdzie był im wówczas najbardziej potrzebny - w przepełnionym rannymi szpitalu.

Dwa tygodnie później zgodnie z konwencją genewską, ksiądz Władysław 
Miegoń został zwolniony z niewoli a nawet otrzymał dokument gwarantujący mu 
nietykalność. Ofertę tę kapelan natychmiast zdecydowanie odrzucił i pozostał 
wśród rannych marynarzy, z którymi 20 lat wcześniej związał swoje życie na dobre 
i złe, zdecydowany dzielić ich los w niewoli. Dobrowolnie wybrał męczeństwo.

W dniu 2 października na pokładzie okrętu szpitalnego „Wilhelm Gustloff”, 
wraz z półtora tysiącami rannych żołnierzy kapelan odpłynął z Gdyni do 
Flensburga, skąd następnie trafił do Schlezwick - Holsztynu. Tam, w budynku 
dawnego szpitala dla umysłowo chorych, zgromadzono około dwa i pół tysiąca 
rannych jeńców. Opiekę nad rannymi sprawowało zaledwie czterech lekarzy 
i kapelan W. Miegoń.47

Nadmienić należy, że ksiądz Władysław Miegoń jako kapelan wojskowy 
znalazł się w grupie jeńców traktowanych przez obozowe władze ze szczególną 
brutalnością.

Bez względu jednak na warunki, w jakich przyszło mu żyć, ksiądz W. Miegoń 
nadal postępował i zachowywał się jak kapłan i oficer Polskiej Marynarki 
Wojennej. W dniu 5 listopada 1939 r., świadomy grożących mu za to konsekwencji 
odprawił mszę świętą w świetlicy obozowej, na zakończenie której zaintonował 
pieśń „Boże, coś Polskę.... ”. Podchwycona przez jeńców pieśń odbiła się głośnym 
echem w całym obozie. Była to ostatnia Msza Święta odprawiona w Szlezwiku 
przez polskiego kapłana.

W grudniu 1939 r. ksiądz Miegoń został odesłany do Oflagu IX C 
w Rotheburgu nad Fuldą dokąd Niemcy skierowali wszystkich zatrzymanych 
polskich kapelanów wojskowych. Około 70 kapelanów izolowanych od reszty 
jeńców umieszczonych zostało w osobnym bloku.48

Dnia 18 kwietnia 1940 r. kapelani przetransportowani zostali do Buchen-waldu, gdzie 
z ust komendanta obozu Karla Otto Kocha usłyszeli: „Nie jesteście już oficerami, 
jesteście podżegaczami wojennymi i wkrótce tutaj zdechniecie. Dla was skończyły się 
przywileje jenieckie, odtąd stajecie się haftlingami obozu koncentracyjnego ’’.49

Następnie kapelanów zapędzono do łaźni obozowej, gdzie wbrew postanowie
niom prawa międzynarodowego, pozbawiono ich mundurów oficerskich, odziano 
w obozowe pasiaki i nadano numery obozowe. Ksiądz komandor podporucznik 
Władysław Miegoń otrzymał numer 1140. W ten sposób kapelani skreśleni 
z ewidencji Wermachtu, przeszli do dyspozycji władz policyjnych. W obozie, 
w odróżnieniu od reszty jeńców, początkowo nie byli zmuszani do pracy. Stan 
ten jednak trwał tylko do jesieni 1941 r., to jest do momentu, kiedy odebrano 
polskim księżom należne im przywileje po odmowie zapisania się na listę 
niemieckiej narodowości.

47 W. Tym, A. Rzepniewski, Kępa Oksywska 1939, roz. Kpt. piech. Jan Jastrzębski „Wspo
mnienia szpitalne gdyńskiego żołnierza”, s. 444.
48 S. Podlewski, Wierni Bogu i Ojczyźnie, Warszawa 1985, s. 268.
49 Ibid., s.279.
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Na wezwanie Lagerfuhrera Zilla, aby ten, kto czuje się Niemcem wystąpił 
z szeregu, wśród księży polskich nie było żadnego odzewu. Zamknięto więc dla 
nich kaplicę, zakazano odbywania praktyk religijnych, zapędzono do morder
czych prac obozowych.50

Rok później, 7 lipca 1942 r., 51 polskich kapelanów a wśród nich księdza 
kapelana kmdr. ppor. W. Miegonia przewieziono do obozu koncentracyjnego 
w Dachau. Nowo przybyłych umieszczono w bloku 28 i nadano im nowe numery 
obozowe. Ksiądz Władysław Miegoń otrzymał numer 21223.

W Dachau, gdzie przebywało w tym czasie ponad 1170 świeckich i za
konnych księży polskich, kapelani traktowani byli niezwykle surowo. W czasie 
wolnym od katorżniczej pracy zmuszano ich do zajęć dodatkowych lub 
wyczerpujących marszów przy dźwiękach orkiestry i śpiewie.51

W tych nieludzkich warunkach, trawiony ciężką chorobą, wycieńczony 
głodem i pracą ponad siły ksiądz W. Miegoń, demonstrując moc swego ducha, 
wytrzymał pełne trzy miesiące.

W listach, które pisał z obozu jeszcze w połowie września 1942 roku 
zapewniał rodzinę, że jest „zdrowy i czuje się dobrze”.

Tymczasem śmierć, która w tym roku zebrała w dachowskim obozie najob
fitsze żniwo zabierając aż 644 duchownych, zbliżała się do księdza Władysława 
wielkim krokami. Silne przeziębienie, puchlina nóg, komplikacje wrzodowe (od 
lat dokuczały mu hemoroidy) i prawdopodobnie tyfus plamisty bardzo szybko 
doprowadziły do całkowitego wyniszczenia jego organizmu.52

W dniu 15 października 1942 r. władze obozowe w Dachau w swoich kronikach 
odnotowały zgon więźnia o numerze 21223. W ślad za tym wysłały również 
oficjalne zawiadomienie do siostry kapelana. W stereotypowym suchym piśmie 
urzędowym komenda obozu koncentracyjnego jako powód jego śmierci określiła 
tyfus i zapalenie płuc.

Ciało zmarłego kapelana wraz z innymi ofiarami hitlerowskiego ludobójstwa 
spalono w obozowym krematorium.

W ten sposób odszedł na wieczną wachtę ksiądz kmdr ppor. Władysław Miegoń, 
kawaler Srebrnego Krzyża Orderu Wojennego „Virtuti Militari” i Krzyża Walecznych, 
człowiek wielkiego ducha i serca - jeden z najpopularniejszych i najbardziej 
zasłużonych oficerów Polskiej Marynarki Wojennej. Pozostała zawsze żywa pamięć 
o pierwszym kapelanie odrodzonej w 1918 roku floty wojennej, który całe swe 
aktywne życie oddał marynarzom spod biało-czerwonej bandery.

Sława męczeństwa ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia rozniosła się wśród 
marynarzy, kadry wojskowej, mieszkańców Gdyni, w rodzinnych stronach, 
w diecezji sandomierskiej, a także wśród Polonii, tak licznie rozsianej po całym 
świecie. O jego męczeństwie pisała prasa, organizowano sympozja, a przede 
wszystkim rozmawiano w rodzinach marynarskich, dla których był i pozostał na 
zawsze wzorem do naśladowania. Odsłaniano również ku jego pamięci spiżowe 
tablice fundowane przez Jego marynarzy” tych w kraju, a także tych z dalekiej 

50 I. Koss, Przegląd Morski, 1989, nr 7 - 8, s.98.
51 S. Podlewski, op. cit., s. 279 - 282.
52 M. Zimałek, op. cit., s.9-10; J.Więckowiak, op. cit., s.44.
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Argentyny. Pierwszą z nich ufundowano w trzydziestą rocznicę walk na Oksywiu 
przez mieszkających w Argentynie byłych oficerów i marynarzy Polskiej Mary
narki Wojennej. Uroczyście wmurowano ją dnia 31 maja 1970 r. w przedsionku 
starego kościoła na Oksywiu. Druga tablica poświęcona została przez biskupa 
Mariana Przykuckiego w kościele gdyńskim p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, 
dnia 9 lutego 1986 r.

Długo tłumiona w latach PRL-u pamięć o pierwszym kapelanie Marynarki 
Wojennej II Rzeczypospolitej rozkwitła ze szczególną mocą wraz z odzyskaniem 
pełnej suwerenności przez Polskę. Jednym z pierwszych wyrazów hołdu 
społeczności marynarskiej dla swojego kapelana było przywrócenie do kultu 
kościoła garnizonowego w Gdyni-Oksywiu, który w 1939 roku zamieniony przez 
Niemców na magazyn wojskowy, pełnił tę funkcję aż do 1981 roku, to jest przez 
42 lata.

W przywróconym do życia kościele dnia 19 stycznia 1992 r. biskup połowy 
gen. bryg, dr Sławoj Leszek Głodź dokonał uroczystego erygowania dekanatu 
Marynarki Wojennej. Ksiądz biskup połowy zapoczątkował w ten sposób nowy 
etap w historii duszpasterstwa wśród marynarzy i ich rodzin. Tym samym kościół 
zbudowany przez księdza Władysława Miegonia ponownie stał się kościołem 
garnizonowym Marynarki Wojennej a kultywowana w nim pamięć o pierwszym 
kapelanie Marynarki Wojennej 11 Rzeczypospolitej stanowi inspirację do dalszej 
twórczej służby dla ludzi w granatowych mundurach z przełomu XX/XXI wieku.



Kmdr ppor. mgr Sławomir KUDELA

OBCHODY 80-LECIA 
MARYNARKI WOJENNEJ RP

1998 r. był niecodziennym okresem w życiu Marynarki Wojennej RP. Był 
bowiem rokiem, w którym obchodziliśmy jubileusz 80-lecia jej istnienia.

Uroczyste posiedzenie Kolegium dowódcy Marynarki Wojennej RP, które 
odbyło się 28 listopada 1997 r. zaingurowało rok obchodów 80-lecia naszych sił 
morskich. Było to szczególne wydarzenie, w trakcie którego po złożeniu kwiatów 
na płycie „Marynarza Polskiego” na Skwerze Kościuszki, adm. Ryszard Łukasik, 
w czasie posiedzenia odbywającego się na pokładzie ORP „Błyskawica” 
przedstawił dzieje Marynarki Wojennej od 1918 r. Następnie pomocnik dowódcy 
do spraw społeczno-wychowawczych kmdr Bogdan Kurzyca zapoznał zebranych 
z głównymi punktami programu obchodów 80-lecia. Na koniec zaś adm. Ryszard 
Łukasik wręczył wszystkim uczestnikom inauguracji specjalne - okolicznościowe 
kalendarze z portretami byłych dowódców Marynarki Wojennej.

Z okazji tego pięknego święta powstał bardzo obszerny i bogaty harmonogram 
zamierzeń, realizowanych przez cały 1998 r. Trudno wymienić i omówić wszystkie 
imprezy towarzyszące uczczeniu 80-lecia. Było ich mnóstwo, począwszy od im
prez sportowo-rekreacyjnych, a skończywszy na szerokiej gamie ofert i przed
sięwzięć kulturalnych.

Z okazji 80-lecia MW RP odbył się m.in. Wyścig Kolarski o puchar dowódcy 
MW RP, Marynarski „Grand Prix” w biegach na orientację, Międzynarodowe 
Zawody Pływackie, Regaty o puchar dowódcy MW RP, Otwarte Mistrzostwa 
Marynarki Wojennej w Płetwonurkowaniu, X Międzynarodowy Spływ Kajakowy 
„Zatoka Pucka '98” i wiele innych.

Obchodom jubileuszu towarzyszyły różnorodne imprezy o charakterze 
kulturalnym, w tym wystawa malarstwa marynistycznego pt. „Marynarka Wojenna 
RP w 80-leciu”, literatury marynistycznej połączona z kiermaszami, wystawa 
filatelistyczna pt. „80-lat Marynarki Wojennej RP” czy też liczne promocje - 
„wodowania” książek, m. in. Franciszka Sokoła pt. „Żyłem Gdynią”, Alicji i Wła
dysława Białków pt. „Pod żaglami „Iskry”, a także Zbigniewa Szczepanka pt. 
„Podszczypywanie chwały”.

Istotną rolę w propagowaniu 80-lecia naszej Marynarki Wojennej w głębi kraju 
spełniały liczne wystawy okolicznościowe przygotowane przez Muzeum MW. 
Placówka ta z okazji jubileuszu, dla jego uczczenia zorganizowała 10 wystaw: 
w Bytomiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie, Toruniu, Gdańsku i Gdyni. 
Wystawy te z dużym sukcesem prezentowały 80-letnie dzieje Polskiej Marynarki 
Wojennej.
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Już w lutym 1998 r., w kolejną rocznicę zaślubin z morzem, dowódca MW adm. 
Ryszard Łukasik wraz z prezesem Zarządu Głównego Ligi Morskiej, podczas 
inauguracji w Szczecinie Międzynarodowego Roku Mórz i Oceanów wyróżnił 
kordzikiem Marynarki Wojennej dyrektorów wiodących zakładów gospodarki 
morskiej tego regionu.

W Pucku z kolei obchody 650-lecia miasta były okazją do przypomnienia 
obecności tam polskiej floty i początków Polskiej Marynarki Wojennej.

Ważnym momentem dla obchodów jubileuszu Marynarki było marcowe 
spotkanie adm. Ryszarda Łukasika z kierownictwem Ligi Morskiej, na którym 
omówiono zasady i szczegóły współpracy w roku 80-lecia.

Program obchodów 80. rocznicy powstania Marynarki Wojennej RP został tak 
pomyślany, aby najważniejsze jego punkty przebiegały w miesiącach letnich, 
czerwcu i lipcu. Okres ten był swoistą ofensywą promowania Marynarki Wojennej. 
Najważniejszym przedsięwzięciem tego bloku programowego był II Światowy 
Zjazd Marynarzy. Z uwagi na niezwykłość i podniosłość tego wydarzenia warto 
poświęcić mu więcej uwagi.

Na zaproszenie Dowództwa MW, w dniach 26.6-1.7. odbył się powyższy Zjazd. 
Spotkali się marynarze - kombatanci, służący niegdyś pod biało-czerwoną banderą. 
Przybyli oni do Gdyni z Wielkiej Brytanii, Francji, USA, Kanady oraz z wielu 
stron Polski. Najstarszym uczestnikiem Zjazdu był liczący 93 lata wybitny 
dowódca, senior wszystkich marynarzy - kmdr w st.spocz. Romuald Nałęcz- 
Tymiński.

26 czerwca był dniem przyjazdu uczestników do Akademii MW, która gościła 
przez dwa dni wszystkich przybyłych na Zjazd. Oficjalnego powitania w imieniu 
dowódcy MW RP dokonał kmdr Jerzy Chłopecki. Wspólna kolacja i pamiątkowe 
zdjęcie kończy ten dzień.

Sobota 27.06. wita wszystkich piękna pogodą. Pierwszym punktem programu 
jest msza ekumeniczna w oksywskim porcie wojennym. Następnie wszyscy udają 
się na Cmentarz Marynarki Wojennej. Ta szczególna nekropolia utworzona w 1938 r. 
przez lata pozostawała w zapomnieniu. Dziś jest pieczołowicie odtworzona. 
Wizyta gości stała się więc okazją do przypomnienia i oddania hołdu twórcom 
MW. Odsłonięte zostały bowiem pamiątkowe tablice poświęcone admirałom: 
Kazimierzowi Porębskiemu, Jerzemu Świrskiemu, Józefowi Unrugowi i płk. mar. 
Bogumiłowi Nowotnemu.

Kolejnym punktem programu była uroczysta promocja podchorążych IV roku 
Akademii Marynarki Wojennej na pierwszy stopień oficerski. Goście zajęli 
honorowe miejsce przez ORP „Błyskawica”. Aktu promocji dokonał w imieniu 
prezydenta RP, dowódca MW RP adm. Ryszard Łukasik. Ceremonię zakończyła 
tradycyjna defilada pododdziałów.

Po promocji kombatanci zwiedzali nasz okręt-muzeum i złożyli wieńce pod 
płytą Marynarza Polskiego na Skwerze Kościuszki.

W godzinach popołudniowych grupa weteranów spotkała się w Klubie 
Garnizonowym na Oksywiu z członkami Stowarzyszenia Oficerów Marynarki 
Wojennej. Gości powitał prezes Stowarzyszenia kontradm. w st. spocz. Kazimierz 
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Bossy. Przedstawił cele i zadania Stowarzyszenia dążącego do integracji i pod
trzymywania więzi pokoleniowej wśród marynarzy.

Niedziela 28.6. to kolejny dzień Zjazdu. Wszyscy udali się do oksywskiego 
portu wojennego i okrętem szkolnym ORP „Wodnik” wyszli na wody Zatoki 
Gdańskiej. Celem tego przedsięwzięcia było złożenie hołdu poległym marynarzom 
oraz uczestniczenie w mszy świętej w mszy świętej odprawionej przez kapelana 
MW, ks. kmdr.ppor. Bogusława Wronę w tej intencji.

Po powrocie i pożegnaniu ORP „Iskra” udającej się w rejs szkolny z pod
chorążymi AMW, wszystkich czekała niebywała atrakcja. Na lotnisku w Gdyni 
Babich Dołach odbywały się Międzynarodowe Pokazy Lotnicze - Air Show, na 
które przybyli m.in. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski i marszałek Sejmu 
Maciej Płażyński. Wszyscy mieli możliwość obserwowania umiejętności pilotów 
oraz możliwości samolotów i śmigłowców z różnych państw. Tego dnia 
wieczorem w Teatrze Muzycznym odbył się koncert galowy z okazji 80-lecia 
PMW. Uroczystość otworzył dowódca MW RP, który dokonał oceny dorobku sił 
morskich naszego państwa w 80-leciu istnienia. Miłym i podniosłym akcentem 
było wręczenie kombatantom pamiątkowych medali.

Życzenia wszystkim marynarzom przekazał Prezydent RP Aleksander 
Kwaśniewski i szef Sztabu Generalnego WP, gen. broni Henryk Szumski. 
Uroczystość zakończył występ Zespołu Estradowego MW „Flotylla” i artystów 
scen gdyńskich.

Finałem dnia był koktail w Klubie MW „Riwiera” i na terenie Ekspozycji 
Plenerowej Broni i Uzbrojenia Morskiego Muzeum MW, połączony z otwarciem 
wystawy malarstwa marynistycznego pt. „Póki kropla wody jest w Bałtyku”.

Kolejne dwa dni to etap Zjazdu, w którym uczestnicy zwiedzali nadmorskie 
garnizony MW. Była to podróż do miejsc związanych z tworzeniem MW i jej 
obecnych jednostek.

Pierwszym miejscem był Puck. Pod pomnikiem zaślubin Polski z morzem 
weterani składali kwiaty. Następnie spotykali się w władzami miasta. Zwiedzanie 
Pucka kończy się rybnym poczęstunkiem. Następnym etapem była Ustka 
z Centrum Szkolenia MW. Gości witał szef Sztabu jednostki, kmdr Wojciech 
Brzeziński, który zapraszał do zwiedzania obiektów Centrum. Żołnierska 
grochówka kończy pobyt w gościnnych progach Ustki.

Wszyscy przemieszczają się do Świnoujścia, gdzie po kolacji udają się na 
spoczynek w świetnie przygotowanej bazie hotelowej. Następnego dnia /30.06/ 
nasi goście zwiedzali port wojenny. Podzieleni na małe grupy odwiedzili pokłady 
świnoujskich okrętów. Spotkania z kadrą i marynarzami były wspaniałą okazją do 
wspomnień i wymiany doświadczeń.

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu przygotował koncert pt. „Kochajmy 
wiosnę” z udziałem zespołów folklorystycznych, solistów i orkiestry garnizonowej. 
Obiad w towarzystwie dowódcy 8 FOW, kontradm. Stanisława Kasperkowiaka 
kończy pobyt w Świnoujściu.

Kolejnym celem jest Darłowo. Na miejscu witał wszystkich dowódca Brygady 
Lotnictwa MW kmdr Zbigniew Smolarek wraz z dowództwem garnizonu i ro- 
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dżinami. W salach klubu piloci podejmują naszych weteranów niezwykle 
serdecznie. Informacje o jednostce i codziennym życiu lotników oraz pokaz 
fragmentu jednostki to finał pobytu w Darłowie.

Po powrocie do Gdyni, następnego dnia /1.07/ kończy się Zjazd. Jego ostatnim 
akcentem jest spotkanie z dowództwem MW RP. W budynku DMW witał gości 
dowodca MW i jego zastępcy. Adm. Ryszard Łukasik wyróżnił wszystkich 
pamiątkową odznaką 80-lecia MW. Jako pierwsi otrzymali ją: kmdr Romuald 
Nałęcz-Tymiński, Zygmunt Korwin-Sokołowski, Andrzej Kłopotowski, Oskar 
Gliński, Władysław Żurawski, Tadeusz Lesisz, Mieczysław Zawada, Michał 
Sawicki, Mariusz Ołdakowski i Paweł Wiśniewski.

W pożegnalnym przemówieniu adm. Ryszard Łukasik podziękował 130 
osobowej grupie uczestników Zjazdu za przybycie i przyjęcie zaproszenia do 
Gdyni: - „Pokazaliśmy Wam tylko część Marynarki Wojennej, drugie tyle 
zobaczycie podczas następnego spotkania” - powiedział dowódca MW.

Ponadto adm. R. Łukasik poinformował wszystkich, że 28.XI nastąpi otwarcie 
cmentarza MW w Gdyni-Oksywiu, a we wrześniu rozpocznie pracę Fundacja 
Budowy Muzeum MW, której celem jest zbudowanie gmachu dla naszego 
muzeum. Dowódca MW zaapelował również o przekazywanie pamiątek do 
Muzeum MW - najbardziej odpowiedniego miejsca, gdzie będą godnie 
przechowywane i popularyzowane w ramach prezentacji naszych dziejów, tradycji 
i dorobku.

W imieniu uczestników Zjazdu serdeczne podziękowanie za niepowtarzalną 
atmosferę i wspaniałe przeżycia przekazał kmdr Romuald Nałęcz-Tymiński. 
Wyraził on wielkie uznanie dla organizacji i przygotowania całego przedsięwzięcia 
a także za wspaniałą możliwość spotkania - „Byłem głęboko wzruszony spotykając 
kolegów, m.in. Władysława Droguta - pierwszego marynarza rannego w bitwie 
pod Narwikiem na ORP „Błyskawica”, czy też Witolda Stankiewicza, który ocalił 
od zatopienia ORP „Ślązak” w bitwie pod Dieppe, samodzielnie otwierając ogień 
do nieprzyjacielskich samolotów; „Wielu z nas zdaje sobie sprawę, że to może być 
nasz ostatni Zjazd, lecz teraz jesteśmy przekonani, że gdy nas już nie będzie - 
pozostanie pamięć” - powiedział kmdr R. Nałęcz-Tymiński.

Miłym akcentem było przekazanie przez por. w st. spocz. Kazimierza 
Jedyńskiego ze Szwecji wojennej bandery niszczyciela ORP „Krakowiak”. 
Znalazła ona honorowe miejsce w zbiorach Muzeum MW.

Pamiątkowe zdjęcie przed gmachem DMW, w trakcie którego wszyscy obiecali 
spotkać się na kolejnym Zjeździe za 5 lat oficjalnie zakończyło II Światowy Zjazd 
Marynarzy.

Jubileusz 80-lecia sprzyjał wielu rozmowom o aktualnym stanie i perspekty
wach Marynarki Wojennej RP. Wielokrotnie przebywali na Wybrzeżu przedsta
wiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i Sztabu Generalnego WP. W czerwcu np. 
Dowództwo MW gościło Sejmową i Senacką Komisję Obrony Narodowej. Media 
wykazywały również duże zainteresowanie naszym rodzajem sił. Wśród wielu 
programów i artykułów poświęconych Marynarce Wojennej znalazła się np. 
oryginalna propozycja Grupy „Móuch” - wydawcy wielu pism, między innymi 
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znanego czasopisma o światowym zasięgu pt „Naval Forces”, która zwróciła się 
z prośbą o przygotowanie materiałów do specjalnego wydania numeru „Naval 
Forces”, w całości poświęconego Marynarce Wojennej RP, numeru, który 
w zamyśle ma być wydany w momencie przyjmowania naszego kraju do NATO.

Innym przedsięwzięciem zmierzającym do propagowania 80-lecia była 
wrześniowa sesja Towarzystwa Wiedzy Obronnej, w całości poświęcona 
problematyce Marynarki Wojennej.

W październiku z kolei odbyło się spotkanie będące Ogólnopolskim Zjazdem 
Społecznych Opiekunów Zabytków i Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. 
Zjazd ten przybliżył specjalistom z dziedziny ochrony zabytków problematykę 
ochrony zabytków o charakterze militarnym, oraz umożliwił zapoznanie 
uczestników z polską wojskową myślą techniczną, na bazie historycznych terenów 
Rejonu Umocnionego Hel.

Byłoby jednak błędem sądzić, Że Marynarka Wojenna, w tym jubileuszowym 
roku żyła wyłącznie swoim świętem. W tym czasie odbywało się wiele 
przedsięwzięć szkoleniowych i ćwiczeń.

Poza największym międzynarodowym ćwiczeniem p.k. „Baltops'98” nasi 
marynarze uczestniczyli w wielu różnych zadaniach, m.in. „Baltic Challange”, 
„Rekin '98”, „Cooperative Jaguar”, „Baltica” i innych dwu i trzystronnych 
ćwiczeniach nieoznaczonych nazwami.

Finał obchodów jubileuszu Marynarki Wojennej przypadł na dzień 28 listopada 
1998 r.1, dokładnie w 80-rocznicę powołania jej do życia. W tym dniu, Dowództwo 
Marynarki Wojennej RP, z adm. Ryszardem Łukasikiem na czele, a także przed
stawiciele kadry, pracowników wojska, władze miejskie i wojewódzkie oraz goście 
honorowi z marszałkiem Sejmu RP Maciejem Plażyńskim, spotkali się z tej okazji 
na pokładzie okrętu-muzeum ORP „Błyskawica”, by uroczyście podsumować 
i dokonać zakończenia tego szczególnego okresu w życiu Marynarki Wojennej.

Tego samego dnia, tuż po zakończeniu uroczystości na „Błyskawicy” w obec
ności ww. osób odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę budyn
ku Muzeum Marynarki Wojennej, który stanie na terenie Ekspozycji Plenerowej 
Broni i Uzbrojenia Morskiego tejże placówki.

Trudno jest podjąć próbę podsumowania omówionych wydarzeń. Można jednak 
bez wątpienia wyrazić opinię, że pomimo skromnych środków finansowych 
przedsięwzięcia zorganizowane dla uczczenia tej pięknej rocznicy osiągnęły 
zamierzony cel. W szczególny sposób uhonorowano wojenne pokolenie naszych 
marynarzy, którzy przybyli na swój II Światowy Zjazd. Dla wielu współcześnie 
pełniących służbę był on niepowtarzalną okazją do poznania bohaterów tamtych 
trudnych i wspaniałych lat. Był także okazją do bezpośredniego spotkania, 
wymiany poglądów i doświadczeń z autentycznymi postaciami z kart naszej 
historii.

1 Nieco wcześniej w dniach 24 i 25 listopada b.r. Akademia Marynarki Wojennej im. 
Bohaterów Westerplatte zorganizowała konferencję naukową n.t. „Polska Marynarka 
Wojenna i jej miejsce nad Bałtykiem w Teatrze Działań Wojennych”.
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Troska Marynarki Wojennej o trwałość i ciągłość naszych tradycji była i jest 
widoczna na każdym kroku. Przykładem tego może być dążenie i nieustanna troska 
o zachowanie dla przyszłości ostatniego polskiego okrętu z lat II wojny światowej - 
ORP „Błyskawica”. Jako żywy pomnik tamtego okresu, stała się ona miejscem 
wielu uroczystości, spotkań i powrotów marynarzy.

Obchody 80-lecia MW RP, poprzez ogrom i różnorodność przedsięwzięć na 
pewno doprowadziły do wzrostu wiedzy i świadomości morskiej społeczeństwa, 
a także wzrostu popularności naszego rodzaju wojsk2.

Myślę więc, że przedstawione obchody w jubileuszowym 1998 r. na długo 
zachowają w pamięci ich uczestnicy, nasi goście i poprzednicy - w atmosferze 
wzruszenia, my zaś - dumy z dobrze wykonanych zadań3.

2 Dowódca Marynarki Wojennej RP adm. Ryszard Łukasik z okazji 80-lecia MW otrzy
mał ponad 200 listów, telegramów i pism gratulacyjnych.
3 Powyższy materiał został opracowany w oparciu o następujące dokumenty: „Program 
obchodów 80 rocznicy powstania Marynarki Wojennej RP”, „Program centralnych 
obchodów 80-lecia Marynarki Wojennej RP”, „Wykaz przedsięwzięć realizowanych 
w Marynarce Wojennej RP z okazji 80-lecia Marynarki Wojennej RP w miesiącach lipiec - 
listopad 1998 r.”, „Program II Światowego Zjazdu Marynarzy 26 czerwca - 14 lipca 
1998 r.”, „Plan scenariusza uroczystości organizowanych z okazji zakończenia obchodów 
80-lecia Marynarki Wojennej RP w dniu 28 listopada 19998 r.”
Wykorzystano także: Bandera nr 12/97, 1/98, 2/98, 3/98, 4/98, 5/98, 6/98, 7-8/98, 9/98, 
10/98, 11/98 i 12/98.
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Fot. 1. 26 czerwiec 1998 r. - dzień przyjazdu. Wspólne zdjęcie na terenie 
Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Fot. 2. Składanie wieńców przez delegację nowo promowanych oficerów i kombatantów 
na "Płycie Marynarza Polskiego". Na zdjęciu od lewej: kmdr ppor. w st. spocz. Konstanty 
Okołów-Zubkowski; kmdr w st. spocz. Romuald Nałęcz-Tymiński, kpt. mar. w st. spocz.

Mariusz Ołdakowski (27 czerwiec 1998 r.)
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Fot. 3 i 4. Koncert galowy z okazji 
80-lecia Marynarki Wojennej RP 
w Teatrze Muzycznym w Gdyni 

(28 czerwiec 1998 r.)
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Fot. 5 i 6. Koncert pt. "Kochajmy wiosnę" z udziałem zespołów folklorystycznych, 
solistów i Orkiestry Garnizonowej w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu zorgani

zowany dla uczestników II Światowego Zjazdu Marynarzy (30 czerwiec 1998 r.)
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Fot. 7. Międzynarodowe Pokazy Lotnicze - "Air Show" na lotnisku 
w Gdyni - Babich Dołach (28 czerwiec 1998 r.)

Fot. 8. Pamiątkowe, pożegnalne zdjęcie przed gmachem 
Dowództwa Marynarki Wojennej (1 lipiec 1998 r.) 
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355.412-9.15/438/ „1921” - Historia PLISSN 0137-5539

Polskiej Marynarki Wojennej.

Tuliszka J.: Jak powstało Kierownictwo Marynarki Wojennej.

Biuletyn Historyczny, 1999, nr 16, s. 7

Prezentacja dokumentu dotyczącego organizacji Kierownictwa Marynarki 
Wojennej z dnia 12 grudnia 1921 r.

355.412-9.15/438/ „1918/1990” - Historia PLISSN 0137-5539

Polskiej Marynarki Wojennej.

Kudela S.: Rozwój strukturalny służb logistycznych Marynarki Wojennej 

1918-1990.

Biuletyn Historyczny, 1999, nr 16, s. 23

Przedstawienie zmian w organizacji służb logistycznych Marynarki Wojennej 
w latach 1918-1990.

929/438 Kanafoyski Roman komandor porucznik. PLISSN 0137-5539

10921 - Biografie.

926. Wojnna Obronna Polski 1939.

Bieniecki L: Kmdr por. Roman Kanafoyski i jego „Historia Oddziału Wydzielo
nego „Wisła””.

Biuletyn Historyczny, 1999, nr 16, s.35

Biografia komandora porucznika Romana Kanafoyskiego. Przedstawienie 
„Historii Oddziału Wydzielonego „Wisła” opracowanej przez kmdr. por. R. Kana
foyskiego.
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355.402/438/26 „1939/1945” - Historia polskiej PLISSN 0137-5539

morskiej myśli wojskowej.

Zalewski B.: Cele wojny morskiej w koncepcjach Rządu RP w Londynie 

w latach II wojny światowej.
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Biuletyn Historyczny, 1999, nr 16, s. 54

Charakterystyka kadr Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1939- 1947.

926. Wojna Obronna Polski 1939. PLISSN 0137-5539
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Przedstawienie sprawozdania kmdr. Witolda Zajączkowskiego z działań Flotylli 
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Pappelbaum E.: Wspomnienia z obrony Wybrzeża w 1939 r.
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Wspomnienia kpt. mar. w st. spocz. Edmunda Pappelbauma oficera uzbrojeni; 
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