


DOWODZTWO MARYNARKI WOJENNEJ

MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ

BIULETYN HISTORYCZNY

NR 17

GDYNIA 2001



Komitet Redakcyjny:

Kadm, w st. spocz. Kazimierz Bossy, prof. dr hab. Czesław Ciesielski, kmdr 
w st. spocz. prof. dr hab. Józef W. Dyskant, kmdr dypl. pil. rez. Mieczysław 
Jastrzębski, kmdr w st. spocz. Andrzej Kłopotowski, kmdr dypl. rez. Jerzy 
Komorowski, dr inż. Jerzy Liwin, prof. dr hab. Zbigniew Machaliński, kmdr w st. 
spocz. prof. dr hab. Zdzisław Misztal, kmdr dypl. Bernard Nakraszewicz, kmdr 
ppor. w st. spocz. Konstanty Okołów-Zubkowski, kmdr por. mgr Walter Pater, 
kadm. Zbigniew Popek, kmdr rez. mgr inż. Jan Przybylski, kmdr rez. prof. dr hab. 
Jerzy Przybylski, mgr Jan Tarczyński, kmdr por. dr Zbigniew Wojciechowski, red. 
Bogusław Wołoszański, kmdr dr hab. Bogdan Zalewski.

Redakcja:

Zbigniew Wojciechowski, Sławomir Kudela, Danuta Pełech

Zdjęcia i rysunki pochodzą ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej 
oraz Autorów.

PL ISSN 0137-5539

Wszelkie prawa zastrzeżone 

©Copyright by Muzeum Marynarki Wojennej

Adres Redakcji

Muzeum Marynarki Wojennej
81-912 Gdynia 12

Druk: Zespół Redakcyjno-Wydawniczy MW Zam. nr 8 /D/2001



SPIS TREŚCI
Str.

1. WSTĘP...................................................................................................... 5
2. Kmdr por. dr Zbigniew Wojciechowski

W 80 rocznicę zaślubin Polski z morzem................................................ 7
3. Kmdr por. lek. med. Bogusław Horała

Zarys historii Służby Zdrowia Marynarki Wojennej (1918-1999)....... 11
4. Kmdr ppor. Jan Bartlewicz

Przedostanie się grupy oficerów Marynarki Wojennej z Polski
do Anglii przez Szwecję i Norwegię w 1939 roku................................. 19

5. Kmdr ppor. dr Sławomir Kudela
Zbrodnia katyńska na łamach pisma Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej „Nasze Sygnały”..................................................................... 34

6. Prof. dr hab. Witold Kulesza
Niemieckie morderstwo sądowe dokonane na kapitanie Antonim 
Kasztelanie w świetle akt procesu.......................................................... 38

7. Kmdr dr hab. Bogdan Zalewski
Powstanie, rozwój i zadania ratownictwa morskiego w Marynarce 
Wojennej w latach 1945-1997 ................................................................... 44

8. Kmdr ppor. dr Sławomir Kudela
Polska produkcja przemysłowa na rzecz Marynarki Wojennej 
w latach 1945-1968.................................................................................... 70

9. Kmdr ppor. dr Ireneusz Bieniecki
Szkoła Specjalistów Morskich Wojsk Ochrony Pogranicza 
(1950-1967)................................................................................................ 95

10. Mgr Andrzej Kotecki
Działalność wystawiennicza Muzeum Marynarki Wojennej 
w latach 1993-2000 .................................................................................... 103

11. Mgr Lech Trawicki
Służba kontradmirała Kazimierza Porębskiego na okrętach rosyj
skiej Marynarki Wojennej w latach 1888-1918 .................................... 129

12. Wybrane życiorysy zasłużonych oficerów Marynarki Wojennej:
kpt. mar. Witold Poray-Wojciechowski (1913-1992) - opracował
kmdr por. dr Zbigniew Wojciechowski; por. mar. Eryk Sopoćko 
(1919-1943) - opracował kmdr por. mgr Walter Pater; 
kpt. Antoni Kasztelan (1898-1942) - opracował kmdr ppor.
dr Sławomir Kudela............................................................................... 155

13. Karty bibliograficzne artykułów........................................................... 177

3



WSTĘP

Prezentowany tom „Biuletynu Historycznego” otwiera artykuł kmdr. por. dr. 
Zbigniewa Wojciechowskiego z okazji 80. lecia zaślubin Polski z morzem, 
dokonanych w Pucku. Zamieszczono w nim mało znany meldunek dowódcy 
Batalionu Morskiego kpt. mar. Konstantego Jacynicza z 23 lutego 1920 r., doty
czący lustracji przejętego wybrzeża morskiego.

Następnie zaprezentowano syntetyczne opracowanie kmdr. por. lek. Bogusława 
Horały pt. Zarys historii Służby Zdrowia Marynarki Wojennej 1918-1999 r.

Spośród wojennych wspomnień, znajdujących się w zbiorach Muzeum Mary
narki Wojennej zamieszczono interesującą relację kmdr. ppor. Jana Bartlewicza, 
zatytułowaną „Przedostanie się grupy oficerów Marynarki Wojennej do Anglii 
przez Szwecję i Norwegię w 1939 roku”.

Do 80 rocznicy zbrodni katyńskiej nawiązuje opracowanie kmdr. ppor. dr. 
Sławomira Kudeli pt. Zbrodnia katyńska na łamach pisma Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej „Nasze Sygnały”.

Z kolei prof. dr hab. Witold Kulesza przedstawia „Niemieckie morderstwo 
sądowe dokonane na kapitanie Antonim Kasztelanie w świetle akt procesu”.

Okresu po II wojnie światowej dotyczą opracowania: kmdr. dr. hab. Bogdana 
Zalewskiego pt. „Powstanie, rozwój i zadania ratownictwa morskiego w Mary
narce Wojennej w latach 1945-1997”; kmdr. ppor. dr. Sławomira Kudeli „Polska 
produkcja przemysłowa na rzecz Marynarki Wojennej w latach 1945-1968”oraz 
kmdr. ppor- dr. Ireneusza Bienieckiego „Szkoła Specjalistów Morskich Wojsk 
Ochrony Pogranicza (1950-1967)”.

W dalszej części „Biuletynu Historycznego” mgr Andrzej Kotecki omawia 
„Działalność wystawienniczą Muzeum Marynarki Wojennej w latach 1993-2000”, 
a mgr Lech Trawicki „Służbę kontradmirała Kazimierza Porębskiego na 
okrętach rosyjskiej Marynarki Wojennej w latach 1888-1918”.

Tom zamykają wybrane życiorysy zasłużonych oficerów służących w Marynarce 
Wojennej. Są to: biografia kpt. mar. Witolda Poray-Wojciechowskiego 
(1913-1992), opracowana przez kmdr. por. dr. Zbigniewa Wojciechowskiego; 
por. mar. Eryka Sopocki (1919-1943), autorstwa kmdr. por. mgr. Waltera Patera 
i kpt. mar. Antoniego Kasztelana (1898-1942), pióra kmdr. ppor. dr. Sławomira 
Kudeli.

Redakcja
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Kmdr por. dr Zbigniew WOJCIECHOWSKI

W 80 ROCZNICĘ ZAŚLUBIN POLSKI 
Z MORZEM

10 lutego 1920 r. w pobliżu portu rybackiego w Pucku odbyła się doniosła uro
czystość symbolicznego przejęcia zwierzchnictwa odrodzonej Polski nad Bałty
kiem.

W ceremonii wziął udział dowódca Frontu Pomorskiego gen. broni Józef 
Haller1, przedstawiciel Naczelnika Państwa minister Spraw Wewnętrznych Sta
nisław Wojciechowski, wicepremier Wincenty Witos, podsekretarz stanu w Mi
nisterstwie byłej Dzielnicy Pruskiej dr Leon Janta-Połczyński, wojewoda po
morski z siedzibą w Toruniu dr Stefan Łaszewski, starosta dr Józef Wybicki, 
delegacja Sejmu RP na czele z Maciejem Ratajem, grupa wyższych oficerów 
z wiceadm. Kazimierzem Porębskim na czele, delegacje miast z różnych regio
nów kraju, duchowieństwo, przedstawiciele środowisk twórczych, w tym artysta 
malarz por. mar. Henryk Uziębło oraz tłumy mieszkańców miasta i okolic.

Po przemówieniach gen. J. Hallera, S. Wojciechowskiego, S. Łaszewskiego 
i L. Janty-Połczyńskiego, ks. dziekan Rydzewski w asyście kapelana Dywizji 
Strzelców Pomorskich ks. Józefa Wryczy i kapelana Marynarki Wojennej 
ks. Władysława Miegonia odprawili mszę świętą.

Następnie por. mar. Eugeniusz Pławski podał komendę, a dwaj marynarze 
Batalionu Morskiego kpr. mar. Kazimierz Wiśniewski i st. mar. Florian Napie
rała wciągnęli banderę na maszt. Orkiestra zagrała hymn państwowy, a bateria 
artylerii oddała salut z 21 salw.

Po mszy udano się nad brzeg Zatoki Puckiej w pobliżu hangarów wodnosamo
lotów u wylotu ześlizgów, gdzie gen. J. Haller w asyście wojskowej szwadronu ka
walerii, baonu piechoty, czterokompanijnego Batalionu Morskiego i baterii artylerii 
wrzucił do morza ofiarowany przez Gdańszczan platynowy pierścień. * i

1 Trzonem sił Frontu Pomorskiego były: 11 Dywizja Piechoty, Dywizja Strzelców Pomorskich
i 5 Brygada Jazdy składająca się z 1 i 12 pułku ułanów.
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Ostatnim punktem programu było poświęcenie na brzegu pamiątkowego 
słupa oraz wrzucenie do morza okolicznościowego wieńca przez delegację Sejmu 
RP2.

Do wydarzeń sprzed 80 laty nawiązała 10 lutego 2000 r., odtworzona według 
zachowanych relacji i dokumentów uroczystość puckich zaślubin. Uczestniczyli 
w niej m.in. premier Jerzy Buzek, marszałek Sejmu RP Maciej Płażyński, były 
prezydent RP na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski i dowódca Marynarki Wo
jennej adm. Ryszard Łukasik.

Premier „odnowił” zaślubiny, wrzucając okolicznościowy pierścień do mo
rza. Pod pamiątkowym słupem złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Ceremonię 
uświetniła parada samolotów i śmigłowców gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW 
im. kmdr. Karola Trzasko-Durskiego, a Zarząd Miasta Pucka wybił okoliczno
ściowy medal z wizerunkiem orła na tle panoramy miasta (awers) i popiersiem 
gen. J. Hallera (rewers).

Przypominając to ważne wydarzenie, postanowiłem zamieścić szerzej nie
znany meldunek dowódcy Batalionu Morskiego kpt. mar. Konstantego Jacyni- 
cza z 23 lutego 1920 r. do szefa Departamentu Spraw Morskich wiceadm. 
Kazimierza Porębskiego o przejęciu wybrzeża. Dokument w formie odpisu ma
szynowego, znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Bydgoszczy3.

Odpis

Os.
Dowódca Baonu Morskiego 

Nr 560/20
Puck, dnia 23.11.1920 r.

Do
Szefa Departamentu Spraw Morskich 
w Warszawie

Melduję p. Admirałowi, że objechałem całe wybrzeże zaznajamiając się z miej
scowością, miejscową ludnością i warunkami ich bytu, a także z niezbędnymi po

2 Najszerzej o zaślubinach pisze H. Kroczyński, Zaślubiny Polski z morzem, Koszalin 1989. Por. 
także, Powrót. Dokumentacja ustanowienia suwerenności polskiej na Pomorzu w latach 1918- 
-1920, oprać. J. Bełkot i M. Wojciechowski, Toruń 1988 oraz M. Wojciechowski, Miasta Pomorza 
Nadwiślańskiego i Kujaw w okresie I wojny światowej oraz w międzywojennym dwudziestoleciu, 
Toruń 2000.
3 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, akta Urzędu Województwa Pomorskiego w Toruniu, 
sygn. 23 324. W dokumencie zachowano ówczesną stylistykę i pisownię.
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trzebami. Ludność miejscowa zamieszkująca wybrzeże (oprócz miasta Helu) dla 
Państwa Polskiego usposobiona dobrze, lecz potrzebuje stanowczo opieki, którą 
Rząd Polski powinien jej okazać, a wtedy całkowicie ją pozyska. Obecnie jest pew
na doza niewiary i wyczekiwania na to, jak Rząd Polski będzie względem nich się 
zachowywał. Ludność nie jest biedna, większa część mężczyzn od 20 do 40 służyła 
w marynarce handlowej lub wojennej niemieckiej i posiada świadomość polityczną. 
Pomiędzy niemi jest trochę elementu niespokojnego, zdemoralizowanego pod
czas służby w Niemczech. Cała ludność poczynając od granicy Niemiec do 
miasta Helu jest kaszubska, tylko w mieście Helu na końcu półwyspu za
mieszkuje około 1000 Niemców rybaków wrogo usposobionych dla Polaków 
ale i to wypowiadających dość charakterystyczny frazes: „Jeśli Polska będzie 
nas zaopatrywała w artykuły, dawała dobry zbyt na ryby i nie brała do wojska 
- to z przyjemnością będziemy obywatelami polskiemi”.

Zasadniczo podobny pogląd ma większość tutejsza, a przy rozumnem rzą
dzeniu można wiele zrobić. Dużo jest chętnych do służby w marynarce han
dlowej - mniej w marynarce wojennej.

Po zbadaniu potrzeb, które najrychlej trzeba by było zaspokoić i omówienia 
ich z miejscową ludnością przedkładać: 1/ dowóz żywności szczególnie mąki 
i cukru. 2/ nafty i benzyny, 3/ skóry, 4/ bawełny, 5/ pozwolenie od Starostwa 
na zakup drzewa (dębu) dla budowy łodzi, 6/ Zorganizowanie sprzedaży ryb 
w polskie ręce dla przeprowadzenia ostatniej potrzeby i w ogóle dla pozyska
nia miejscowej ludności - niezbędnem jest przeprowadzenie przez półwysep 
Hela kolejki żelaznej, która obecnie jest już od miasta Heli do Jastarni i od 
Wielkiej Wsi do Pucka. Jest to marzeniem i zadaniem całej ludności, gdyż 
ułatwiałaby komunikację, aprowizację i brynikację. Drogi na półwyspie są 
niemożliwe a komunikacja na łodziach utrudnia się przez mielizny w zatoce 
puckiej. Od Wielkiej Wsi do Dobek potrzebne by było przeprowadzenie szosy 
gdyż drogi są bardzo ciężkie. Obecnie wszystkie wyznaczone placówki są 
obsadzone przez marynarzy, którzy przez ludność miejscową są przyjmowani 
przyjemnie i przyczyniają się do potrzymania powagi sołtysów w utrzymaniu 
porządku a jednocześnie ochraniają lasy na wydmach od rabunku. Pożądanem 
byłoby ustalić na stałe podobne placówki na wybrzeżu podobnie jak było 
w służbie baczności przy marynarce rosyjskiej, gdyż zmiana ich co pewien 
czas może ujemnie wpłynąć na plan wyszkolenia marynarzy.

Rozlokowanie oddziału w Pucku potrzebuje dużo ulepszeń: Koszary po
winny być na wiosnę remontowane całkowicie, gdyż obecnie niemożliwem 
jest to przeprowadzić. Oprócz tego można tam umieścić zbyt małą ilość ludzi 
200-300 żeby zaprzestać na nich. Potrzeba by było wyznaczyć specjalne komi
sje, które mając informacje o ilości marynarzy projektowanej do ulokowania 
w Pucku mogłaby orzec, gdzie i jak odpowiedni lokal przygotować.

Jednocześnie zachodzi niezbędna potrzeba urządzenia kasyna oficerskiego, 
jako miejsca pobytu oficerów załogi wybrzeża tak jak i przyjezdnych. Lokal 
czasowo do tego żadnego umeblowania. Spis takowego poprzednio został 
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przedłożony: niezbędne rozchody dla umożliwienia funkcjonowania dowódz
twa i kasyna byłem zmuszony poczynić. Sprawozdanie będzie przedłożone do 
Sekcji Gospodarczej Dep. Z prośbą o pokrycie ich.

Meldując o powyższem proszę p. Admirała o dalsze zarządzenie.

K. Jugymicz4

Kapitan mar. i D-ca I. Baonu Morskiego

Właściwie Jacynicz. ur. 28.6.1889 r. na Litwie Kowieńskiej. W 1910 r. ukończył Korpus Morski 
w Petersburgu. Na początku 1919 r. organizował w Modlinie Batalion Morski. W wojnie polsko- 
-radzieckiej dowodził Pułkiem Morskim. 5.6.1921 r. w Toruniu udekorowany Srebrnym Krzyżem 
Orderu Virtuti Militari przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Był pierwszym dowódcą Dywizjonu Tor
pedowców. W latach 1922-1929 w Wydziale Wojskowym Komisariatu Generalnego RP w Gdańsku 
(od 1925 r. jako szef wydziału). W 1929 r. zwolniony z marynarki w stopniu kmdr. por. Działał aktyw
nie w Lidze Morskiej i Kolonialnej. Podczas okupacji w konspiracji m.in. kierował ekspozyturą Wy
działu Marynarki Wojennej Komendy Głównej Armii Krajowej „Alfa”. Po wojnie zarządzał różnymi 
firmami maklerskimi. Zmarł w 1970 r. w Warszawie. Bracia: por. mar. Stefan (1895-1930) i kpt. mar. 
Mieczysław Jacynicz (1896-1971).
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Kmdr por. lek. med. Bogusław HORAŁA

ZARYS HISTORII SŁUŻBY ZDROWIA 
MARYNARKI WOJENNEJ 1918-1999

U zarania

Polska Marynarka Wojenna powstawała z dala od morza, w okresie gdy 
odradzająca się Polska nie miała jeszcze dostępu do Bałtyku. Kształt i termin 
objęcia go w posiadanie uzależniony był nadal od decyzji zwycięskich 
mocarstw, którą podjąć miały dopiero podczas konferencji pokojowej.

Polska nie czekała biernie i bezczynnie na te decyzje. Bezpośrednio po odzy
skaniu niepodległości podjęto przygotowania do przejęcia i zagospodarowania 
dostępu do morza.

Wskutek zabiegów byłego kontradmirała rosyjskiej marynarki wojennej 
Kazimierza Porębskiego, przy poparciu szefa Sztabu Generalnego WP generała 
Stanisława Szeptyckiego i premiera rządu odrodzonej Polski Jędrzeja Mora- 
czewskiego w dniu 28 listopada 1918 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski 
podpisał dekret o utworzeniu Marynarki Polskiej.

Dekret ten został wydany, zbiegiem okoliczności, w 291 rocznicę zwycięskiej 
bitwy pod Oliwą.

Kierowniczy organ - Sekcja Marynarki - był podporządkowany Ministerstwu 
Spraw Wojskowych. Szefem Sekcji został mianowany pułkownik marynarki 
Bogumił Nowotny .Nazwę Sekcji wkrótce zmieniono na Departament dla Spraw 
Morskich (DSM) Ministerstwa Spraw Wojskowych (MSWojsk).

W końcu 1918 roku w Modlinie, który został wyznaczony tymczasowym 
ośrodkiem nowotworzonej Marynarki, zaczęto skupiać przybywających do kraju 
marynarzy. Z powołaniem w Modlinie Komendy Portu Wojennego, powstał 
zaczątek Flotylli Wiślanej. Rozpoczęto formowanie 1 Batalionu Morskiego pod 
dowództwem kpt. mar. Konstantego Jacynicza.
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Dwudziestolecie międzywojenne

W rozkazie nr 1 z dnia 05 marca 1919 roku ówczesny Szef DSM MS Wojsk, 
płk mar. Bogumił Nowotny podał organizację Wydziału Higieny Morskiej 
DSM. Przewidywano etat następujący: 

1. Naczelnik Wydziału - 1 płk lekarz
2.
3.
4.
5.
6.

St. referent 
Referent 
Kancelistka 
Maszynistka 
Ordynans

- 1 ppłk/mjr lekarz
- 1 kpt.
- 1
- 1
- 3

W pierwszych rozkazach niestety nie odnaleziono wykazu imiennego obsady 
Wydziału. Z kolejnego rozkazu z dnia 08 sierpnia 1919 roku wynika, że funkcję 
naczelnika pełnił płk lek. Eugeniusz Ciastoń.

W tym okresie sprawami marynarki handlowej i wojennej kierował Departa
ment dla Spraw Morskich MSWojsk. - ministerstwa dominującego nad innymi - 
co było uzasadnione toczącą się wojną. Dlatego w Tczewie powstała Szkoła 
Mor-ska, która miała za zadanie szkolenie oficerów zarówno dla Marynarki 
Wojennej jak i dla Marynarki Handlowej. W skład komisji badającej kandyda
tów wchodzili - płk lek. E. Ciastoń i lekarz cywilny Florian Hłasko.

28 lipca 1920 roku na stanowisko lekarza 1 Batalionu Morskiego przydzielo
no por. lek. Wieńczysława Dańskiego - późniejszego lekarza Szkoły Podchorą
żych MW, a na stanowisko lekarza Flotylli Wiślanej został wyznaczony por. lek. 
Witold Fleury.

Z chwilą przejścia na stopę pokojową następuje rozdział Marynarki Handlo
wej od Wojennej. 1 stycznia 1922 roku zostaje utworzone Kierownictwo MW 
(KMW) jako najwyższy organ dowodzenia.

Początki Sanitariatu Floty datują się od 12 września 1920 roku - stanowisko 
Szefa Sanitarnego Dowództwa Floty objął mjr lek. Zygmunt Szynkiewicz. 
W tym czasie budżet Sanitariatu wynosił 25 689 złp., niewiele przewyższając 
kwotę zapreliminowaną np. na druki Departamentu Spraw Morskich. Kwotę 
22 035 złp. przeznaczono na koszty leczenia, co było spowodowane tym, że 
Marynarka Wojenna nie posiadała własnego szpitala. Chorych odsyłano do 
szpitali cywilnych oraz wojskowych: okręgowych i garnizonowych w Toruniu 
oraz Grudziądzu.

W znacznie większej mierze niż obecnie leczono chorych w jednostkach - 
w każdej jednostce gdzie było stanowisko lekarza, uruchamiano etatowe izby 
chorych - wyjątkiem były jednostki pływające, które ze względu na mały tonaż 
nie posiadały łóżek dla chorych. Istniała jedna wspólna izba chorych na lądzie.

W 1922 roku obowiązki Szefa Sanitarnego KMW objął płk lek. Marian 
Gąsiorowski - na stanowisku pozostał do 1926 roku. Będąc w stanie spoczynku 
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wykładał medycynę morską w Szkole Podchorążych Sanitarnych. Był prekurso
rem idei stworzenia w Polsce katedry medycyny morskiej, która doczekała się 
realizacji dopiero w 1961 roku - w 30 lat po pierwszych publicznych wystąpie
niach w tej sprawie.

Równocześnie z rozbudową floty zaistniała konieczność zbudowania właści
wej bazy dla niej na wybrzeżu. Na wiosnę 1921 roku rozpoczęto budowę tym
czasowego portu w Gdyni. Spowodowane to było wybitnie nieprzychylnym 
stanowiskiem władz Wolnego Miasta Gdańska wobec okrętów Polskiej Mary
narki Wojennej.

Jednym z najstarszych lekarzy był pełniący służbę od 1921 r. w Kadrze 
Marynarki Wojennej w Swieciu mjr lek. Leon Moszczeński. W mieście stacjo
nowała również Szkoła Specjalistów Morskich - tu lekarzem został kpt. dr Kazi
mierz Bielawski, który w 1925 r. objął obowiązki lekarza izby chorych w Pucku. 
W 1922 r. w Pucku powstał Morski Dywizjon Lotniczy, w którym, służbę pełnił 
por. lek. Gryzikiewicz.

Do 1930 roku flota wojenna ze względu na trudną sytuację finansową pań
stwa nie wykazuje poważniejszego wzrostu. W tym czasie zanika Flotylla 
Wiślana, a aktywnie rozwija się Flotylla Pińska - jej załoga stanowiła 1/3 stanu 
całej Marynarki Wojennej. 20 grudnia 1925 r. na stanowisko lekarza Portu 
Wojennego w Pińsku przybył por. lek. Lucjan Tomaszunas. Gdy w 1926 roku 
z Pucka do Gdyni przeniesiono Dowództwo Floty oraz Kadrę Szeregowych MW 
ze Swiecia, lekarzem izby chorych na Oksywiu został wyżej wymieniony por. 
lek. L. Tomaszunas. W tymże roku Szefem Sanitarnym KMW w Warszawie 
został mjr lek. Leon Moszczeński.

Od 1930 roku zaczynają rozwijać się nasze siły na morzu. Ze stoczni francuskich 
przychodzą niszczyciele ORP „Wicher” (1930 r.) i ORP „Burza” (1932 r.), 
a z angielskich ORP „Grom” i ORP „Błyskawica”. Bazy w Gdyni i Helu rozbudo
wują się. W 1931 r. powstaje Batalion Morski w Wejherowie. Jego lekarzem 
zostaje kpt. dr Władysław Rauch. Równocześnie rozbudowuje się Służba Zdro
wia MW.

W dniu 1 maja 1932 roku oddano do użytku Szpital Morski na Oksywiu - 
liczący 100 łóżek. Szpital ten posiadał 50-łóżkowy oddział chirurgiczny z pod
oddziałem ginekologiczno-położniczym i 50-łóżkowy oddział wewnętrzny 
z pododdziałem zakaźnym. Pierwszym Komendantem i jednocześnie ordynato
rem oddziału chirurgicznego został mjr dr med. Adam Unieszowski, a ordynato
rem oddziału wewnętrznego mjr dr med. Kazimierz Bielawski. Kierownikiem 
pododdziału ginekologiczno-położniczego i pracowni radiologicznej był por lek. 
L. Tomaszunas. W przychodni dentystycznej pracowała lek. storn. Maria 
Mision, a kierownikiem apteki był mgr farmacji Stąbrowski. Wśród podoficerów 
pełnili służbę: st. bsm. Latawiec i bsm. bsm. Śliwiński, Wodiczko, Skroczyński 
i Telicki.

W listopadzie 1934 r. do Kierownictwa MW przydzielono kpt. dr med. 
Augustyna Dolatkowskiego, który po kilku miesiącach stażu w jednostkach mary
narki przeszedł na stanowisko lekarza Szkoły Podchorążych MW w Toruniu.
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W 1938 r. stanowisko to z kolei objął kpt. dr med. Bolesław Szwaczyk. Do orga
nizującego się 2 Batalionu Strzelców Morskich w Redłowie przybył por. lek. 
Włodzimierz Tomankiewicz, który zginął 19 września 1939 r. w czasie ostrzału 
Szpitala w Babich Dołach przez okręty niemieckiej marynarki.

W latach 1937/38 przybywają następni lekarze: ppor. Włodzimierz Limo- 
nienko, Zygmunt Skomoroch, ppor. Tadeusz Dąbek, Jerzy Hofman, Władysław 
Ożegowski i ppor. Kazimierz Ślęzak.

Oprócz wcześniej wymienionych w Służbie Zdrowia MW znalazło się wielu 
lekarzy, którzy szczególnie przyczynili się do jej rozwoju. Zasłużyli sobie na naj
wyższe uznanie. Byli to między innymi: kmdr dr med. Adam Unieszowski, kmdr 
dr med. Tadeusz Mrozek, kmdr dr med. Kazimierz Bielawski, kmdr ppor. dr med. 
Lucjan Tomaszunas, kmdr por. dr med. Bronisław Danielewicz , kmdr por. lek. 
Edward Eibel. Zdaję sobie sprawę z tego jak wielce niekompletna jest to lista.

W chwili wybuchu drugiej wojny światowej wszyscy lekarze, podoficerowie 
i sanitariusze Marynarki Wojennej pełnili swoje obowiązki z najwyższym 
poświęceniem. Nie żałując trudu i krwi ratowali swoich towarzyszy broni i lud
ność cywilną.

Druga wojna światowa

W końcu sierpnia 1939 r. gdy ogłoszono mobilizację jednostkom pływającym 
wydano zaopatrzenie sanitarne ze Składnicy Sanitarnej na Oksywiu. Chorzy ze 
Szpitala Morskiego zostali ewakuowani do Brześcia nad Bugiem. W dniach od 
27 sierpnia do 1 września 1939 r. w Szkole Morskiej w Gdyni zorganizowano 
Szpital Morski Nr 2, którego komendantem był kpt. dr med. Augustyn Dolat- 
kowski. W Helu istniejąca izba chorych została przekształcona w Szpital Garni
zonowy. Zespołem chirurgicznym kierował por lek. Piotr Czajkowski. 
W pierwszym dniu wojny straty w rannych i zabitych były duże. Szpital Morski 
na Oksywiu szybko zapełnił się rannymi. Stan liczebny łóżek w Szpitalu Mor
skim Nr 2 zwiększono do 500. Wskutek silnego ostrzału Szpital Morski 
z Oksywia przeniesiono do Szpitala Zakaźnego w Babich Dołach. Z dniem 
12 września 1939 roku komendantem tam został kpt. dr med. A. Dolatkowski.

14 września wojska hitlerowskie zajęły Gdynię. W ciągu pięciu dni Szpital 
w Babich Dołach przyjął ponad 1000 rannych. W tym szpitalu pracowało dwu
dziestu lekarzy. Byli to: kpt. Bolesław Markowski - chirurg zraniony podczas 
operacji rannego, kpt. Modrzejewski - chirurg-ginekolog, Adam Perzanowski - 
chirurg-internista, por. Hofmann, Zygmunt Wlazło - psychiatra, por. Stefan 
Witlke - internista, Tadeusz Gerwel, Kazimierz Bohdanowicz - neurolog, Zdzi
sław Teysserie - lekarz portowy, Siemion Manzon - dermatolog, kpt. Reichert, 
por. Włodzimierz Tomankiewicz który zginął 19 września. W tym dniu walki 
przeniosły się w bezpośrednie sąsiedztwo szpitala. W ostatniej fazie obrony tego 
rejonu w pobliżu szpitala z własnej ręki zginął dowódca Obrony Wybrzeża - płk 
Stanisław Dąbek. Zmarł on na rękach komendanta kpt. dr A. Dolatkowskiego.

14



Po zakończeniu wojny obronnej lekarze Szpitala Morskiego w większości 
pracowali w Ubezpieczalni Społecznej w Gdyni.

Marynarka Wojenna bazująca w Wielkiej Brytanii nie dysponowała własnym 
szpitalem. Korzystała z placówek medycznych Royal Navy. Dopiero w lutym 
1945 r. utworzono 75 łóżkową Sekcję polską w Royal Naval Hospital w Plymo
uth, gdzie na stałe pracowało dwóch lekarzy oraz personel pomocniczy. Posia
dała też Ośrodek Rehabilitacyjny w Brighton.

Szefem Służby Zdrowia był kmdr dr med. Bronisław Danielewicz, a zastępcą 
kpt.mar.dr med. Paweł Czajkowski.

Należy tu również wspomnieć lekarzy Służby Zdrowia Marynarki Wojennej, 
którzy dostali się w różnych okolicznościach do niewoli radzieckiej i zginęli - 
zamordowani w Katyniu. Byli to:

1. kmdr Leon Moszczeński - Szef Służby Zdrowia MW;
2. mjr Zygmunt Szymkiewicz - lekarz żaglowca ORP „ISKRA”, a później 

szef Sanitarny KPW Gdynia. To z jego inicjatywy powstał Szpital Morski na 
Oksywiu;

3. Kazimierz Woźny - lekarz portowy w Gdyni zmobilizowany w 1939 r. 
Kilku lekarzy Marynarki Wojennej zginęło w czasie działań na morzu. Byli to 
między innymi:

1. Kpt. mar. lek. Edward Hryniewiecki - w 1942 r. był lekarzem na ORP 
„Piorun, w styczniu 1943 r. przeniesiony na ORP Ślązak ”; zginął wraz z okrę
tem w czasie konwoju gibrałtarskiego 11 czerwca 1943 r.

2. por. lek. Edward Kiełbasiński - zginął wraz z niszczycielem ORP „Orkan”, 
storpedowanym między Nową Funlandią, a północną Irlandią 8 października 
1943 r.

Lata 1945-1999

3 kwietnia 1945 r. przybył do Gdańska-Nowego Portu 1 Samodzielny Morski 
Batalion Zapasowy, kończąc swój szlak bojowy od Lublina przez Włocławek na 
wybrzeżu morskim. Rozpoczęła się odbudowa Marynarki Wojennej i równole
gle organizowanie i rozwój Służby Zdrowia. Z chwilą przybycia na wybrzeże 
Batalionu Morskiego na etat lekarza wyznaczono ppor. lek. Kazimierza Kraw
czyka. Wspomagało go dwóch sanitariuszy.

W zorganizowanym w lipcu 1945 r. Dowództwie MW i Dowództwie Głów
nego Portu MW powstał Oddział Sanitarny Głównego Portu - tworzył go kpt. 
dr med. Augustyn Dolatkowski. Pierwszym szefem oddziału w październiku 
1945 r. został ppłk lek. Tadeusz Mrozek.

W dniu 18 marca 1946 r. szefem Służby Zdrowia MW został kmdr por. dr 
med. Kazimierz Bielawski, a w czerwcu 1948 r. obowiązki te przejął kmdr ppor. 
dr med. A. Dolatkowski pełniąc je do lutego 1952 r. Wtedy szefem Służby 
Zdrowia MW został kmdr por. lek. Borys Winogradów. Od niego obowiązki 
przejął w 1956 r. kmdr por. lek. Mieczysław Jaroszewski.
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W 1952 roku przy Szefostwie Służby Zdrowia MW utworzono Sekcję 
Naukowo-Badawczą, której kierownictwo objął wspomniany kmdr por. dr med. 
A. Dolatkowski. W 1953 r. Sekcję przekształcono w Wydział, a 1 października 
1961 r. powołano Katedrę Medycyny Morskiej Wojskowej Akademii Medycz
nej (WAM). Kmdr por. dr med. Augustyn Dolatkowski w 1963 r. uzyskał 
stopień naukowy profesora nadzwyczajnego.

Tymczasem rósł stan jednostek pływających i lądowych marynarki. Z zagra
nicy wracały niszczyciele i okręty podwodne. Trałowce i ścigacze otrzymywano 
w ramach reparacji wojennych z ZSRR. Rosła liczba pomocniczych jednostek 
pływających. Wszystkie one wymagały zabezpieczenia medycznego. Przyby
wało lekarzy, podoficerów i sanitariuszy. Wśród najstarszych trzeba wymienić 
por. Wiesława Kasińskiego, późniejszego generała brygady i profesora dr. hab. 
med., rektora WAM, kpt. Jana Sowę, kpt. Ludwika Szumigaja, por. Stanisława 
Bartosiewicza, kpt. Stanisława Stypę, kmdr. ppor. Antoniego Giżyńskiego, chor, 
felczera Kazimierza Kaczmarka, bsm. san. Zygmunta Wąsowicza i mar. san. 
Kazimierza Skierskiego. Ponadto w bazach i w jednostkach służyły dziesiątki 
innych lekarzy których nazwisk nie sposób wymienić.

Szpitalem znajdującym się na terenie Gdyni w okresie odradzania się Mary
narki Wojennej był radziecki szpital ewakuacyjny Nr 2146, który został przeka
zany Wojsku Polskiemu, a jego komendantem został ppłk lek. Faustyn Derecki. 
Szpital ten mieścił się przy obecnej ulicy Morskiej nr 89 i 91 w budynkach biu
rowych i mieszkalnych. Oprócz oddziałów - chirurgicznego, wewnętrznego 
i skómo-wenerologicznego była również poliklinika. W 1947 r. przeniesiono 
szpital na Oksywie. Wówczas w Oliwie utworzono na bazie szpitala ewakuacyj
nego Nr 62 Szpital Garnizonowy.

Jesienią 1948 r. połączono Szpital MW i Szpital Garnizonowy. 1 stycznia 1949 r. 
w Oliwie na ich bazie powstał nowy Szpital Marynarki Wojennej. Komendantem 
został ppłk dr med. Marek Charasz. Po nim obowiązki te pełnił kmdr ppor. Ry
szard Komornicki, a następnie kmdr dr med. Włodzimierz Bieniek.

W 1952 r. rozpoczęto rozbudowę szpitala, którą zakończono w 1955 r. Ko
mendantami byli kolejno - kmdr por. Feliks Manna, kmdr por. doc. dr Wiesław 
Kasiński, kmdr por. dr Jan Burka i kmdr dr Henryk Szymczak. Od 14 stycznia 
1991 r. komendantem jest kmdr dr Ryszard Zawadzki.

Rozwój szpitala mimo okresowych trudności trwa bez przerwy, kekarze 
średniego i młodszego pokolenia stale podnoszą swoje kwalifikacje, uzyskując 
kolejne stopnie specjalności i tytuły naukowe. Rozwija się kształcenie pielęgnia
rek. 7 Szpital Marynarki Wojennej cieszy się dobrą opinią i uznaniem w całym 
Wojsku Polskim.

Komendantem 115 Szpitala Wojskowego z przychodnią w Helu jest obecnie 
kmdr por. lek. med. Ireneusz Marciniak. W 1996 roku szpital ten obchodził 
25-lecie działalności.

W 1959 r. rozpoczęto wydawanie „Rocznika Służby Zdrowia MW” w którym 
po dzień dzisiejszy prezentowany jest dorobek naukowy lekarzy Marynarki 
Wojennej.
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W sierpniu 1945 r. sformowano również Centralną Składnicę Sanitarną, aktu
alnie przekształconą w Rejonową Bazę Zaopatrzenia Medycznego przy 7 Szpi
talu MW - jej kierownikiem jest kpt. mgr farm. Maciej Bajer.

Obecnie szefem Służby Zdrowia MW jest kmdr dr n. med. Marian Kentner. 
W Szefostwie pracują: kmdr por. lek. med. Bogusław Horała, kmdr por. lek. 
wet. Zygmunt Dębowski, kmdr ppor. lek. med. Andrzej Grabowski, kmdr ppor. 
lek. med. Wiktor Szymikowski, kpt. mgr farm. Bożena Szubińska, oraz p. Ewa 
Treder i p. Irena Damps.

Zakładem Medycyny Morskiej i Tropikalnej WAM kieruje kmdr w st. spocz. 
prof. dr hab. med. Kazimierz Dęga.

Przewodniczącym Wojskowej Komisji Lekarskiej MW jest kmdr por. lek. 
med. Stanisław Szczęśniewicz, Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej kmdr 
por. lek. med. Zbigniew Kurkiewicz, a Rejonowej Wojskowej Komisji Lekar
skiej kmdr lek. med. Roman Sudzik.

Szefami Służby Zdrowia w związkach taktycznych są:

1. W 3 Flotylli Okrętów im. kmdr. Bolesława Romanowskiego - kmdr ppor. 
lek. med. Grzegorz Kaczmarek;

2. W 9 Flotylli Obrony Wybrzeża im. kontradm. Włodzimierza Steyera - 
kpt. lek. med. Piotr Drabarek;

3. W 8 Flotylli Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego - 
kmdr por. lek. med. Zenon Suchomski

4. W Brygadzie Lotniczej MW im. kmdr. pil. Karola Trzasko-Durskiego - 
kmdr ppor. lek. med. Krzysztof Drąg.

Komendantami Wojskowych Specjalistycznych Przychodni Lekarskich są:
1. W Gdyni - kmdr lek. med. Konstanty Krawiec;
2. W Gdyni - Oksywiu - kmdr lek. med. Paweł Soliński;
3. W Ustce - kmdr ppor. lek. med. Krzysztof Zaleski;
4 W Świnoujściu - kmdr por. lek. med. Marek Olek.
Kierownikiem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Marynarki Wojennej 

w Gdyni-Oksywiu jest kmdr lek.med. Marek Kalinowski.
Przedstawiciele Służby Zdrowia MW brali udział w wykonywaniu zadań 

również poza granicami kraju. W dniach 29 grudnia 1990 - 20 maja 1991 r. 
ośmiu lekarzy, cztery pielęgniarki, dwóch podoficerów sanitarnych i kilku sani
tariuszy w składzie Polskiej Wojskowej Specjalnej Jednostki Medycznej prze
bywało na Zatoce Perskiej. Zespół okrętów - ORP „Piast” i ORP „Wodnik” 
realizował rejsy patrolowe i oczekiwał na rozwój wydarzeń w rejonie konfliktu. 
Dowódcą zespołu i ORP „Wodnik ” był kmdr Zdzisław Żmuda, a jego zastępcą 
d/s medycznych kmdr ppor. lek. med. Bogusław Horała.

Wielu innych lekarzy w marynarskich mundurach pełniło służbę w misjach 
pokojowych ONZ, między innymi - w Egipcie, Kambodży, Syrii, Libanie, 
Kuwejcie i Kurdystanie.

Aktualnie Służba Zdrowia Marynarki Wojennej stoi w obliczu poważnych 
reform i przekształceń. Powstają Wojskowe (Branżowe) Kasy Ubezpieczenia 
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Zdrowotnego. Kilka razy w roku okręty Marynarki Wojennej w tym okrętowe 
służby zdrowia w składzie ich załóg, biorą udział w ćwiczeniach morskich 
w ramach wspólnych zadań sojuszniczych NATO. Jednocześnie trwają inten
sywne prace, mające na celu osiągnięcie interoperacyjności i kompatybilności 
z medycznymi normami oraz standardami paktu1.

ORGANIZACJASŁUŻBY ZDROWIA 
MARYNARKI WOJENNEJ 

1999 r. 1

1 Opracowano na podstawie: A. Dolatkowski, Zbiór Prac ogłoszonych w latach 1957-1967, Do
wództwo MW, Gdynia 1967; Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 
1918-1980,Warszawa 1992; Katedra Medycyny Morskiej WAM, Rocznik Służby Zdrowia Mary
narki Wojennej, Szefostwo Służby Zdrowia MW, Gdynia 1994; E. Biadała, Kilka kart z dziejów 
Gdyńskich szpitali w latach 1939-1945, Rocznik Gdyński, nr 12, Gdynia 1997.; E. Biadała, Rola 
Szpitali Gdyni w wojnie polsko-niemieckiej w 1939 roku, relacja; E. Biadała, Z kart pamięci 
Służby Zdrowia Marynarki Wojennej - relacja; Praca zbiorowa pod red. Stanisława Burala i Ma
riana Kentnera, Szpital Marynarki Wojennej 1932-1992. Działalność i osiągnięcia. Gdynia 1993.
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Kmdr ppor. Jan BARTLEWICZ1

PRZEDOSTANIE SIĘ GRUPY OFICERÓW 
MARYNARKI WOJENNEJ Z POLSKI

DO ANGLII PRZEZ SZWECJĘ I NORWEGIĘ 
W 1939 ROKU

Na wstępie muszę wyjaśnić skąd, mając przydział służbowy w Gdyni, znala
złem się w dniu wybuchu wojny - w Warszawie1 2.

W lipcu 1939 roku w sytuacji politycznej nastąpiło chwilowo pozorne odprę
żenie. Rozpowszechniano przekonanie, że wojny nie będzie. Wznowiono 
udzielanie urlopów. Ponieważ w podległym mi Zakładzie Broni Podwodnej 
Komendy Portu Wojennego Gdynia (Oksywie), wszystkie przygotowania mobi
lizujące Flotę zostały ukończone, otrzymałem i ja urlop leczniczy, gdyż 
w gorączce wojennych przygotowań poważnie zapadłem na zdrowiu.

Dnia 22 sierpnia 1939 r. zmuszony byłem poddać się operacji chirurgicznej 
w Szpitalu Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Warszawie (tzw. Szpital Ujaz
dowski przy ul. Piusa XI, obecnie ul. Piękna). W ciągu kilku następnych dni 
byłem prawie nieprzytomny, stopniowo odzyskiwałem świadomość i zaczyna
łem orientować się w warunkach, otoczeniu i sytuacji politycznej. W separatce 
prócz mnie leżał również po operacji komandor por. pil. obs. Karol Trzasko- 
-Durski. Od niego dowiedziałem się, że sytuacja polityczna uległa gwałtownie 
pogorszeniu i wojna „wisi na włosku”.

Personel szpitalny szykował czarne zasłony do okien, zalepiał szyby paskami 
papieru, okrywał lampy czarną bibułką, tworzono ochotnicze oddziały pomocy 
sanitarnej, komendantem szpitala mianowano płk. Bolesława Szareckiego, 
profesora - doktora Szkoły Podchorążych Służby Sanitarnej.

Rankiem dnia 1 września obudziły nas odgłosy detonacji. Komunikat radio
wy doniósł o napadzie Niemców i nalocie na lotnisko Morskiego Dywizjonu 

1 Kmdr ppor. Jan Świętosław Bartlewicz (1900-1981). Ukończył OSMW w 1925 r., a następnie 
służył we Flotylli Pińskiej oraz w KMW. Słuchacz Szkoły Oficerów Torpedowych w Tulonie. Od 
1934 r. komendant Głównej Składnicy MW w Modlinie. W latach 1940-1941 ukończył oficerski 
kurs Wydziału Technicznego SPMW w Wielkiej Brytanii. Od 1941 r. kierownik Kancelarii KMW, 
a potem zastępca kierownika Biura Historycznego MW. Po wojnie powrócił do kraju i zamieszkał 
w Bydgoszczy gdzie zmarł. (przyp. Red.)
2 Archiwum Muzeum MW, sygn. 84, relacja zakupiona w 1962 r. (przyp. Red.). Śródtytuły pocho
dzą od Redakcji.

19



Lotniczego w Pucku oraz na port wojenny w Gdyni na Oksywiu i ataku na 
Westerplatte w Gdańsku. A więc koledzy już walczyli podczas gdy my bezsilni 
i unieruchomieni, musieliśmy spędzać czas na biernym śledzeniu wydarzeń. To 
było dla mnie najcięższe przeżycie z całego wojennego okresu. Wypadki nastę
powały po sobie w takim tempie, że już dnia 6-go września przystąpiono do 
ewakuacji pacjentów i szpitala, autobusami miejskimi podobno do Lublina. 
Postanowiłem działać.

Ponieważ wszystkie taksówki w Warszawie były już unieruchomione 
z powodu braku benzyny, żona sprowadziła mi konną dorożkę. Ubrano mnie 
i zniesiono, zdecydowałem bowiem nawiązać kontakt z Kierownictwem Mary
narki Wojennej (KMW) przy ul. Żwirki i Wigury. Komandor Durski, który był 
operowany wcześniej ode mnie, opuścił szpital już przed kilku dniami. Podczas 
przejazdu przez ulice Warszawy zauważyłem już przygotowania do obrony. 
Budowano barykady i zwożono amunicję.

W gmachu KMW dyżurny marynarz poinformował mnie, że cały Sztab Kie
rownictwa znajduje się w pociągu ewakuacyjnym na Dworcu Wschodnim na 
Pradze, już od dnia poprzedniego, a w budynku jest tylko oficer-radiotelegrafista 
utrzymujący łączność z Dowództwem Floty na Helu: łącznicy przenoszą 
szyfrowane telegramy z gmachu KMW do pociągu, który jest gotowy do odej
ścia oraz przynoszą rozkazy od szefa KMW kontradmirała Jerzego Świrskiego 
z pociągu, celem przekazywania ich do Gdyni lub na Hel. Pociąg ma odejść 
w ostatniej chwili gdyby dworzec był już zagrożony lub łączność z Wybrzeżem 
zerwana. Nie było więc ani chwili do stracenia.

Uprosiłem żydowskiego dorożkarza aby mnie zawiózł na Dworzec Wschod
ni. Jechaliśmy chyba ze dwie godziny, bo podczas nalotów straż obywatelska 
i O.P.L. zatrzymywała nas, kazała wysiadać i kryć się. Z trudnością udawało mi 
się tłumaczyć, że ja jeszcze nie mogę chodzić. Na dworcu wyłoniła się nowa 
trudność. Wprawdzie okazało się, że pociąg jeszcze jest, ale stoi bardzo daleko 
na bocznicy. Znaleźli się jednak ludzie dobrzy i uczynni. Dwaj kolejarze upro
szeni przez moją żonę, doprowadzili mnie jakoś do pociągu. Ułożono mnie 
w przedziale na ławce.

Znajdowali się już tam: kmdr por. Karol Trzasko-Durski, kmdr por. inż. Sta
nisław Kamieński, kpt. mar. int. Piotr Bałdyga. Sąsiedni przedział zajmowali: 
kontradmirał inż. Ksawery Czernicki (szef Służb KMW i zastępca szefa KMW) 
oraz płk. int. Ludwik Pawlikowski i kmdr por. inż. Władysław Sakowicz. 
W drugim przedziale obok ulokował się m.in. kmdr inż. Wacław Żejma szef 
Służby Technicznej KMW.

Pociąg ewakuacyjny Kierownictwa Marynarki Wojennej

Pociąg składał się z kilku wagonów klasy 1-ej i 2-ej (łącznych), kilku klasy 
3-ej oraz paru wozów platformowych, na które załadowano służbowe samocho
dy, skrzynie z aktami tajnymi i personalnymi, broń maszynową i ręczną, amuni
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cję i granaty ręczne, konserwy oraz oddział sztabowy marynarzy (z obsługi 
gmachu KMW) przeznaczony do ochrony pociągu.

Z dalszych przedziałów przychodzili nas rekonwalescentów odwiedzać: 
kmdr por. Michał Borowski, kmdr ppor. Antoni Doroszkowski (szef Wydziału 
Personalnego KMW), kmdr ppor. Czesław Wnorowski, kpt.mar. Olgierd 
Żukowski, kpt. mar. Jerzy Mroczkowski, kpt. mar. Eugeniusz Jóźwikiewicz, kpt. 
mar. Bronisław Łątkiewicz, kpt. mar. Bohdan Wroński i inni.

Kontradmirał Jerzy Swirski odjechał już do Pińska samochodem, aby zorga
nizować tam pomieszczenie dla Sztabu KMW. Liczył na to, że Niemcy tak dale
ko nie dotrą i będzie można z Pińska utrzymywać z Wybrzeżem łączność 
radiową oraz przetrwać do końca.

Na podstawie otrzymanego polecenia, kontradmirał inż. K. Czernicki jako 
komendant pociągu ewakuacyjnego KMW, dał rozkaz odjazdu w nocy z dnia 
6 na 7-my września. Naloty bombowe, a w ich następstwie przerywanie torów, 
zniszczenie dworców kolejowych, pożary, konieczność przepuszczania pocią
gów idących z wojskiem, artylerią i amunicją - całe to nieustanne piekło powo
dowało, że dojechaliśmy do Pińska dopiero trzeciego dnia nad ranem. Na 
dworcu oczekiwały nas panie z komitetu pomocy uchodźcom i bardzo uczynni 
harcerze. Przygotowano gorącą herbatę i chleb, byliśmy już bowiem trzy dni bez 
ciepłej strawy.

Gdy się rozwidniło, każdy z oficerów otrzymał kartkę z adresem przydzielo
nej mu prywatnej kwatery7. To już zorganizowało Dowództwo Flotylli Rzecznej 
wraz z oficerami, przybyłymi do Pińska samochodami z kontradmirałem Świń
skim. Po przybyciu na kwaterę, sprowadzono do mnie lekarza, który mi zmienił 
opatrunek na nie zgojonej jeszcze ranie pooperacyjnej. Przy pomocy laski 
mogłem się już poruszać samodzielnie.

Sztab KMW rozlokował się w Dowództwie Flotylli, natomiast w koszarach 
Mar. Woj. kmdr T. Podjazd - Morgenstern przystąpił do organizowania Batalio
nu Morskiego, który miał niezwłocznie wyruszyć na front zachodni. Batalion 
składał się z podchorążych najmłodszego rocznika (inni byli na pływaniu szkol
nym), kandydatów do Szkoły Podchorążych Mar. Woj. oraz marynarzy flotylli. 
Oddział ten walczył z Niemcami aż do ostatka w grupie gen. bryg. Franciszka 
Kleeberga3.

Pociąg ewakuacyjny, którym przyjechaliśmy, zatrzymano na wszelki wypa
dek na ślepych torach pińskiego dworca kolejowego.

Już na drugi dzień po naszym przybyciu Niemcy zaczęli bombardować Pińsk, 
a sytuacja w kraju stał a się beznadziejna. Po trzech dniach kontradm. J. Świrski 
zdecydował odesłać nas wszystkich z powrotem do pociągu, który miał być 
skierowany na południe, z poleceniem dotarcia do którejś ze stacji-kolejowych 
na granicy Rumunii.

3 W relacji mowa o Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Polesie” (przyp. Red.).
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Po dwóch dniach koszmarnej podróży, przerywanej uszkodzeniami torów na 
skutek bombardowania, dotarliśmy do stacji Brody, gdzie powtórzyła się sytu
acja z Pińska. Zaledwie nas zakwaterowano i zorganizowano odprawę w miej
scowej szkole, gdy na Brody nastąpił nalot. Miasto zostało poważnie 
zbombardowane.

Na odprawie dowiedzieliśmy się, że wszystkie węzły kolejowe są całkowicie 
zniszczone i nie ma mowy o przedostaniu się na południe. Kontradmirał 
J. Świrski zarządził abyśmy wszyscy znów powrócili do pociągu, który pod 
komendą kontradm. K. Czernickiego, ma być skierowany z powrotem na pół
noc, z nadzieją dotarcia do granicy litewskiej. Szef KMW kontradm. J. Świrski 
odjechał samochodem do Zaleszczyk. Akta personalne KMW pozostały podob
no w skrzyniach w piwinicy szkoły w Brodach.

Nad ranem pociąg wyruszył w kierunku na Równe, wciąż nękany przez nie
mieckie samoloty. Prócz tego zaczął dawać się we znaki brak żywności, w wio
skach nie można już było dostać nawet chleba.

Dnia 15-go września zatrzymano pociąg na stacji Klewań. Zakomunikowano 
nam, że wszelkie połączenia na północ są zbombardowane - a najkrótsze przez 
Kostopol - będzie naprawione w ciągu kilku dni o ile Niemcy nie zniszczą go 
ponownie. Zaproponowano nam, że pociąg zostanie postawiony na tor biegnący 
przez las, w którym będzie tak dobrze osłonięty drzewami, że lotnicy niemieccy 
nas nie znajdą. Jako argument przytaczano, że poprzedniego dnia stał tam pociąg 
ewakuacyjny prezydenta I. Mościckiego i jego świty, gdyż miejsce to jest wyjąt
kowo bezpieczne.

Rzeczywiście torowisko było wąskie do tego stopnia, że zwisające gałęzie 
dotykały dachów wagonów. Pociąg zostawiono na tym torze i zabrano lokomo
tywę, jako pilnie potrzebną gdzie indziej.

Noc upłynęła spokojnie. Na drugi dzień kontradm. K. Czernicki polecił nam 
wszystkim bez wyjątku opuścić pociąg i schronić się do lasu. Nie miał zaufania 
do tego „bezpiecznego” miejsca. Niedługo trzeba było czekać aby się przekonać 
jak dalece miał słuszność. Był to jeden z tych słonecznych wrześniowych poran
ków, w które widoczność nadal była idealna. Już koło godziny 1 O-ej samoloty 
niemieckie znalazły i zbombardowały pociąg, a potem lotnicy zaczęli „polować” 
na nas po lesie, zasypując pociskami z karabinów maszynowych i działek. Sytu
acja była koszmarna. Każdy z nas wybrał sobie co grubszą sosnę i „tańczył” 
dookoła niej zależnie od tego z której strony nadlatywał samolot. A przecież 
wśród naszych rodzin były matki z dziećmi, osłaniające je własnym ciałem, 
przyciskając do drzewa. Sosny okazały się dobrymi tarczami. Ofiar nie było. 
Nalot trwał przeszło godzinę.

Gdy zaczął zapadać zmierzch, admirał pozwolił kilku ochotnikom zbadać 
stan pociągu. Trafiony on został pięcioma bombami, z których żadna nie wybu
chła. Nie wiem jakie miały zapalniki, rzucone jednak były z tak małej wysoko
ści, że leciały prawie poziomo i każda z nich przebiła po pięć przedziałów 
w wagonach, a niewypały utkwiły dopiero w podłogach. Pociąg jednak był 
w okropnym stanie, bez szyb, ściany przedziałów potrzaskane, pełno szkła, 
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odłamków drzewa i resztek wyściełanych siedzeń. Admirał zabronił wchodzić 
do wagonów, dokąd niewypały bomb nie zostaną usunięte przez zgłaszających 
się do tej niebezpiecznej pracy ochotników. Zgłosili się: kpt. mar. Eugeniusz 
Jóźwikiewicz i por. mar. Edward Siekierski. Ja, jako „inwalida” świeciłem im 
latarką elektryczną. W ciasnym przejściu między ławkami przedziału nie mogło 
pracować przy tym więcej osób. Wydobywanie niewypałów trwało kilka godzin. 
Trudno opisać odwagę, poświęcenie i wysiłek obu wymienionych oficerów. 
Szczególnie jedna bomba, która utkwiła pod kaloryferem pod ławką, była trudna 
do usunięcia. Obaj oficerowie, leżąc na podłodze, w nieprawdopodobnie niewy
godnych pozycjach, wyszarpywali bomby rękami, podważając je samochodo
wymi narzędziami. W bladym kręgu światła mojej latarki, ich twarze ociekające 
potem, o wyrazie najwyższego natężenia sił i nerwów, wyglądały jak „zbliżenie” 
w jakimś, mrożącym krew, wojennym filmie.

Druga ekipa ochotników przyjmowała wyjęte niewypały i składała je w ro
wie. Przy bombach postawiono posterunek. Dopiero wtedy admirał kazał zawia
domić „koczujących” w lesie, że mogą powrócić z dziećmi na nocleg do 
pociągu. Spaliśmy na pokrytych potłuczonym szkłem, podłogach wagonów. Noc 
była już prawie mroźna.

Wczesnym, równie słonecznym rankiem, admirał polecił znów wszystkim 
opuścić pociąg i zebrać się daleko w lesie na naradę. Postanowił, że z powodu 
ogólnej sytuacji oraz braku zapasów żywności, każdy na własną rękę ma starać 
się przedostać do miasteczka Deraźne (położonego o kilka kilometrów), jako do 
pierwszego etapu dalszej podróży, którą ewentualnie będzie można podjąć 
z Kostopola, jakimś pociągiem na północ. Ocalałe na lorach pociągu dwa samo
chody osobowe, zostały zdjęte i ustawione w lesie. Admirał postanowił zatrzy
mać jeden dla siebie i zostać w lesie dokąd wszyscy się nie rozejdą, lub nie 
znajdą chłopskich wozów na przejazd oraz zabrać do samochodu dokumenty, 
kasę i broń. Drugim samochodem kontradm. K. Czernicki polecił mi udać się do 
Deraźnego i zapewnić kwatery, a przynajmniej nocleg dla wszystkich pasażerów 
pociągu. Kazał mi również zabrać ze sobą dwie chore kobiety i dwoje dzieci.

Pobyt w Deraźnem

Przez lasy i polnymi drogami dotarłem do miasteczka Deraźne. O kwaterach 
prywatnych nie było mowy. Osada przepełniona była uciekinierami. W porozu
mieniu z przewodniczącym rady gminnej i miejscowym kierownikiem szkoły, 
wybraliśmy na kwaterę szkołę w Deraźnym. Budynek położony był na peryfe
riach miasteczka. Zorganizowano usunięcie ławek i dostarczenie słomy na po
słania z dworu hr. Potockiej, położonego naprzeciw szkoły.

W mieszkaniu miejscowego nauczyciela, 17 września, o godz. 17-ej, dowie
działem się przez radio, że wojska radzieckie wkroczyły w granice Polski.

Z mostu położonego przez drogę prowadzącą z południa, kierowałem przy
bywających wszystkich naszych kolegów, do miejsca zakwaterowania. Późnym 
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wieczorem, jako ostatni, przybył samochodem kontradm. K. Czernicki. Zamel
dowałem mu wiadomość uzyskaną drogą radiową. Dalsza ewakuacja Sztabu 
KMW na północ stała się niecelowa i bezprzedmiotowa.

W szkole w Deraźnem „rozłożyliśmy się obozem”, w którym przebywałem 
do dnia 30 września 1939 r.

Był to najtragiczniejszy okres naszej tułaczki. Nie było łatwe zaopatrzenie 
w żywność około 160 osób w osiedlu całkowicie ogołoconym z prowiantu przez 
polskie oddziały wojskowe. Każdy zabiegał o nią na własną rękę, co najwyżej 
łącząc się w grupy po kilka osób. Ale potrzebny był również opał, jakieś naczy
nia do gotowania ciepłych posiłków. Ale najgorsza była atmosfera beznadziej
nego przygnębienia tych marynarzy, pragnących dostać się na swoje okręty, 
choćby znajdowały się one na końcu świata, a którzy w nowych okolicznościach 
utracili na to wszelką nadzieję. Nadeszło jeszcze gorsze. Przyszło coś niespo
dziewanego, co zagroziło ponownie bezpieczeństwu i życiu. Była to wroga po
stawa miejscowej bandy dezerterów, przeważnie Białorusinów z polskich 
oddziałów. Znaleźliśmy się bowiem w strefie „NO man’s land”. Wojsk pols
kich już nie było, a radzieckich jeszcze nie było. Deraźne leżało z dala od głów
nych szlaków komunikacyjnych.

Już trzeciego dnia budynek szkoły został okrążony przez taką bandę, a jej 
„dowódca” zażądał od nas wydania wszelkiej broni i pieniędzy. Prowodyrzy 
bandy ulokowali się przed bramą prowadzącą na szkolne podwórko i zażądali 
rozmowy z ,,generałem”(admirałem). Kontradm. K. Czernicki wyszedł do nich 
i oświadczył, że broń i pieniądze może wydać tylko przedstawicielowi Armii 
Radzieckiej. Okropne było to spotkanie. „Wódz” dezerterów zwracał się do 
admirała per „ty”, w sposób ordynarny i napastliwy: „Ty generał oddaj broń, 
a nie to my was s...nów, jak śmiecie spalimy w tym budynku”.

Dokoła stały nasze uzbrojone posterunki. W oknie na piętrze umieściliśmy 
karabin maszynowy, niewidoczny z ulicy. Przygotowane były ręczne granaty. 
Banda była słabo uzbrojona i nie miała wiele amunicji, ale była liczna. „Wódz” 
wydał rozkaz „oblężenia” i zapowiedział że postara się o broń maszynową jak 
również o materiały palne do podpalenia budynku.

Zorganizowaliśmy obronę. Kontradm. Czernicki polecił, aby wszystkie ko
biety z dziećmi przeniosły się na pierwsze piętro, a mężczyźni na parter. Broń 
maszynową umieszczono w oknach na parterze, podzielono broń ręczną i gra
naty, podzielono funkcję, wyznaczono warty i dyżury. Przeżyliśmy bardzo przy
krą noc. Wszyscy mężczyźni czuwali uzbrojeni. Oba samochody stały na 
podwórzu szkolnym z reflektorami skierowanymi na bramę i furtkę. Najniebez
pieczniejsza była sytuacja od strony szczytowej ściany budynku. W ścianie tej 
na górze było tylko jedno okno, a na dole mieszkania woźnego, składającego się 
z izby i kuchni z wejściem od podwórza, nie połączone drzwiami z budynkiem 
szkolnym. Bronić więc tej strony można było tylko z tego jednego okna na pię
trze, a zza węgła łatwo było „oblegającym” wtargnąć do mieszkania woźnego 
i podłożyć ogień. Umieszczenie zaś w tym mieszkaniu naszej „załogi”, uszczu
pliłoby bardzo znacznie ilość obrońców budynku. Nie ulegało zresztą wątpliwo

24



ści, że posiadana przez nas niewielka ilość amunicji, pozwoliłaby nam w razie 
ataku bronić się zaledwie w ciągu kilku godzin.

Przez całą noc wokół budynku szkoły włóczyły się grupki dezerterów, 
z różnych stron rozlegały się pojedyncze odgłosy wystrzałów. Świt zastał nas 
wyczerpanych, zmęczonych i głodnych. Nie mieliśmy już przecież żadnych 
zapasów żywności, a wyjście celem jej poszukiwania oznaczało narażenie życia. 
Sytuacja była beznadziejna.

Wczesnym rankiem admirał odbył naradę ze starszymi oficerami. Postanowiono 
wysłać do Kostopola, do dowództwa stacjonowanego tam oddziału wojsk radziec
kich, delegację z prośbą o pomoc i ochronę, w jednym z samochodów zaopatrzo
nych w białą flagę. Pojechało trzech oficerów: kpt. mar. Julian Ginsbert i zdaje mi 
się kpt. mar. Bohdan Wroński oraz por. mar. inż. Zalewski. Posterunki bandy 
dezerterów nie zatrzymały samochodu, widocznie zdezorientowała ich biała flaga.

Po odjeździe delegacji, przy bramie zebrał się znów, już lepiej uzbrojony tłum. 
Znów zażądano widzenia się z „generałem”. Powtórzyła się scena z dnia poprzed
niego, z tą różnicą, że kontradm. Czernicki powiedział im ostro, iż lada chwila na
dejdzie oddział Wojsk Radzieckich. To podziałało, tłum podzielił się na grupki, 
które krążyły trzymając się w odległości 200-300 metrów od zabudowań szkoły.

Gdy koło południa, na drodze ukazały się samochody, grupy dezerterów zniknę
ły. Przed budynek szkoły zajechały dwa samochody osobowe i dwa niewielkie, stare 
autobusy. W jednym samochodzie powróciła nasza delegacja, z drugiej wysiadł 
jakiś wojskowy, wyglądający na oficera, ale bez odznak, a za nim kobieta w mundu
rze i dwóch wojskowych, wyglądających na podoficerów. Oficer zażądał widzenia 
się z admirałem.

Podczas gdy odbywała się narada, nadjechał również oddział radzieckiej kawale
rii, około 50 ludzi i rozlokował się przed budynkiem szkoły. Autobusy były przez
naczone do zabrania nas z Deraźnego, były jednak za małe i jeden z nich się popsuł.

Po naradzie, admirał kazał nam zebrać się w największej sali szkolnej i za
komunikował wyniki rozmowy:

- mieliśmy w jednej izbie złożyć wszystką posiadaną broń;
- - przybyłej komisji podawać swoje personalia i okazywać dokumenty;
- ponieważ autobusy nie mogą pomieścić wszystkich, pojedzie tylko jednym, 
dziesięciu najstarszych stopniem oficerów do Równego, do dyspozycji 
dowództwa Wojsk Radzieckich. Drugi autobus po naprawie wróci do Kostopola. 
(Odjechał dopiero wieczorem).
- Dla ochrony pozostałych w szkole, wyznaczono sześciu radzieckich war
towników (dwie zmiany po trzech ludzi) z bronią maszynową;
- w żywność na razie mamy zaopatrywać się sami, wobec tego z obozu wol
no nam wychodzić na własne ryzyko;
- ponieważ kontradm. K. Czernicki pojedzie do Równego, komendantem 
obozu wyznacza kmdra por. Bolesława Sokołowskiego, który jest odpowie
dzialny za wszystkich pozostałych w obozie.
Z wyznaczonych na wyjazd najstarszych stopniem oficerów, pamiętam tylko 

nazwiska: kontradm. inż. Ksawery Czernicki, kmdr inż. Wacław Żejma, płk. int.
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L. Pawlikowski, kmdr por. inż. Stanisław Kamieński, kmdr por. inż. W. Sakowicz. 
Dobrowolnie dołączyli się: kpt. mar. Eugeniusz Jóźwikiewicz, kpt. mar. Julian 
Ginsbert i zdaje mi się, że pojechał również por. mar. E. Siekierski.

Około godz. 17-ej ukończono spisy, zabrano broń i zarówno komisja jak 
i autobus z naszymi oficerami oraz oddział kawalerii - odjechali w stronę 
Równego. Dowódca pozostałego oddziału 6-ciu żołnierzy, wystawił dookoła 
szkoły 3 posterunki z bronią maszynową, resztę ludzi ulokował w stodole. Byli
śmy bezpieczni, ale bez żywności. Od rana więc dnia następnego kto żyw wyru
szył na poszukiwanie czegoś do jedzenia zarówno w miasteczku, jak 
i okolicznych wioskach, odległych nieraz o kilkanaście kilometrów. Bardzo 
trudno było cokolwiek zdobyć, prócz tego żądano ogromnie wygórowanej 
zapłaty, a płacić nie było czym. Dłuższy pobyt w Deraźnem stawał się niemoż
liwy, zresztą i bezcelowy. Trzeba było szukać innego rozwiązania sytuacji 
i każdy zaczął działać na własną rękę, usiłując przedostać się na północ.

Przejazd z Deraźnego do Kostopola

Dochodziły nas wieści, że na linii kolejowej Kostopol - Lida - Baranowicze 
- Wilno, kursują przygodne pociągi towarowe. Dostać się do Wilna oznaczało to 
możliwość otrzymania pracy i zdobycie warunków egzystencji. Podczas więc 
wypadów po żywność, szukaliśmy chłopa z końmi, któryby się zgodził zawieźć 
nas do Kostopola. Wreszcie podjął się tego jeden za bardzo wysoką opłatą, na 
którą złożyliśmy się z kpt. mar. Olgierdem Żukowskim i kpt. mar. Jerzym 
Mroczkowskim.

Rano dnia 30 września wyruszyliśmy jego wozem, wraz z rodzinami do Ko
stopola. Ponieważ uprzedzono nas, że w samym miasteczku przebywają tłumy 
uchodźców, zajechaliśmy na odległe przedmieście i chodząc od domu do domu, 
każdy z nas oddzielnie znalazł sobie nocleg. Mnie przyjęła bardzo uboga rodzina 
robotnicza zamieszkała w 6 osób w jednej izdebce z kuchenką, w okropnych 
warunkach. Ale byli to ludzie dobrzy i uczynni, którzy dzielili się z nami 
wszystkim, co zdobywali dojedzenia, a o co było niesłychanie trudno. W ogóle 
pomocy doświadczaliśmy w całej podróży tylko od ludzi biednych, bogaci (jak 
hr. Potocka w Deraźnem) żądali od nas za wszystko wygórowanej zapłaty.

Okazało się, że pociągi towarowe na tej linii już kursują, ale po przepustki na 
wyjazd do Wilna stały codziennie bardzo długie kolejki. W dniu 2 października obaj 
z kpt. mar. O. Żukowskim dostaliśmy jednak takie przepustki wydane przez „Tym
czasowy Zarząd Miasta Kostopola”. Moją z Nr. 11/296, posiadam dotychczas.

Teraz tryb życia ustalił się następująco. Codziennie wczesnym rankiem, za
opatrzeni w chleb na cały dzień, udawaliśmy się na dworzec kolejowy, próbując 
dostać się do jakiegoś pociągu towarowego, idącego na północ. Przechodziło ich 
dziennie kilka. Niektóre przepełnione do granic możliwości uchodźcami, nie 
zatrzymywały się wcale. Do innych dostawał się tylko ten, kogo do wagonu 
wciągnęli pasażerowie. Tacy pomocni dobroczyńcy trafiali się jednak rzadko, 
a amatorów były setki. Inaczej nie można było się dostać do przepełnionych 
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wagonów towarowych, w których przecież poziom podłogi znajdował się na 
wysokości piersi kandydata na pasażera, stojącego na torze.

Trzeciego dnia, jacyś dobrzy ludzie wciągnęli nas do wagonu. Niestety po
ciąg doszedł tylko do Baranowicz. Tam powtórzyło się to samo co było 
w Kostopolu. Z. Baranowicz do Lidy jechaliśmy na odkrytej, żelaznej, węglowej 
„lorze”. Mróz w nocy był już dotkliwy, a pęd pociągu „wydmuchiwał” z nas 
resztki własnego ciepła. Posiadaliśmy tylko letnie ubrania. W Lidzie dostaliśmy 
się do innego pociągu czepiając się schodków.

Pobyt w Wilnie i przejazd do Kowna

Dnia 6-ego października znaleźliśmy się na dworcu w Wilnie. Przez znajomych 
udało mi się dostać pomieszczenie u p. Kukiel-Krajowskiej przy ul. Kasztanowej 5, 
zaś kpt. mar. O. Żukowski ulokował się u rodziny. Tak więc podróżując cały 
miesiąc kolejno na wschód, południe i północ, znaleźliśmy się na etapie z którego 
potem wyruszyliśmy w czwartek...(tekst nieczytelny). Jednak po przybyciu do 
Wilna nie wiedzieliśmy jeszcze, że okręty nasze są w Anglii. Wiadomo nam 
było jedynie, że we Francji tworzy się Armia Polska.

Na dmgi dzień po przybyciu do Wilna, wezwała mnie właścicielka domu w któ
rym zamieszkiwaliśmy, p. Augustowska i zakomunikowała mi osobiście, że obo
wiązkowo muszę się zaraz zameldować w urzędzie NKWD, ponieważ inaczej grozi 
jej surowa kara. Tegoż dnia zgłosiłem się do wymienionego urzędu z przepustką 
z Kostopola. Zapytano mnie co mam zamiar robić w Wilnie. Odpowiedziałem, że za 
pośrednictwem znajomych mam widoki na otrzymanie tutaj pracy zarobkowej. 
Po długich badaniach oświadczono mi, że zostanę wezwany do obowiązkowych 
robót dla uchodźców. Na odwrocie przepustki odnotowano w języku rosyjskim: 
„Zarejestrowany w 3. Batalionie Robotniczej Gwardii Miasta Wilna”.

Stamtąd udałem się do Komitetu Pomocy Uchodźcom przy Zarządzie Tym
czasowym Okręgu Wileńskiego, gdzie otrzymałem zaświadczenie (Nr. 677), 
upoważniające mnie do otrzymywania bezpłatnych obiadów przy ul. Jagielloń
skiej 3 oraz zrobiono mi propozycję bezpłatnego zatrudnienia w Komitecie przy 
rejestracji uchodźców. Pracę przyjąłem i rozpocząłem ją zaraz w lokalu Komi
tetu przy Alei Mickiewicza, w pobliżu Placu Łukiskiego. W wolnym czasie sta
rałem się o pracę zarobkową i nawiązanie kontaktu z kolegami, z którymi 
umówiłem się spotkać w Wilnie. Byli to: kmdr por. Michał Borowski, kmdr 
ppor. Antoni Doroszkowski, kmdr Czesław Wnorowski, kpt. mar. Jerzy Mrocz
kowski, kpt. mar. Bronisław Łątkiewicz oraz kpt. mar. Olgierd Żukowski, który 
od razu przez znajomości otrzymał pracę w jakiejś spółdzielni żywnościowej 
i już nie miał kłopotu z wyżywieniem, o co było najtrudniej.

Odwiedziłem również żony: kmdra dypl. Stefana Frankowskiego, kmdr. por. 
Aleksandra Hulewicza, oraz kmdr. ppor. Tadeusza Gorazdowskiego, które 
jednak o swoich mężach nie miały jeszcze żadnej wiadomości. Nikt jeszcze nie 
wiedział, że okręty nasze są w Anglii.
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Jedynym naszym dziennym posiłkiem były bezpłatne obiady w Komitecie dla 
Uchodźców, składające się z zupy z kawałkiem mięsa i kromki chleba. Wadą 
tych posiłków było tylko to, że codziennie dawano to samo. Za polską walutę 
nic już nie można było nabyć. Zaczęły dokuczać nam bardzo silne już mrozy, 
nie mieliśmy żadnych palt, tylko letnie ubrania z sierpnia.

Pewnego dnia rozeszła się pogłoska, że Wilno ma zostać przekazane neutral
nej wówczas, Republice Litewskiej i zanim zdążyliśmy się z sobą porozumieć 
co nam należy uczynić - wojska litewskie wkroczyły do Wilna, zdaje mi się - 
w ostatnich dniach października.

Sytuacja nasza zmieniła się całkowicie. Mimo woli znaleźliśmy się za grani
cą. Nie było już celu przebywać w Wilnie, a otworzyła się droga na zachód. 
Nie my przekroczyliśmy granicę - lecz granica nas.

Obecnie cały wysiłek skierowaliśmy na uzyskanie możliwości przedostania się 
do Kowna. W tym celu należało udowodnić, że się jest mieszkańcem Wilna, 
koniecznym więc stało się posiadanie dowodu zameldowania w Oddziale Ewidencji 
Ludności Zarządu Miasta, gdyż tylko stałym mieszkańcom miasta władze litewskie 
wydawały na kilka dni przepustki do Kowna, celem odwiedzenia rodzin.

Dnia 2 listopada udało nam się przez znajomości, uzyskać „Potwierdzenie 
zameldowania” z dnia 6.X.39 r .Teraz pozostawała jeszcze sprawa uzyskania 
pieniędzy w walucie litewskiej, na przejazd do Kowna. To było bardzo trudne. 
Litwini wymieniali wówczas na osobę tylko 100 zł na 50 litów i odnotowywali 
to na dowodach osobistych. Przed bankami stały po całych dniach kilometrowe 
kolejki. W Litewskim Banku Narodowym uzyskałem kartkę kolejności Nr 2861, 
oznaczało to, że dostanę się po pieniądze dopiero za kilka dni, w ciągu których 
upłynie „ulgowy” okres wydawania przepustek do Kowna! Nerwy nie wytrzy
mały. Stanąłem w grupie gapiów przed wejściem do banku, obok kolejki. Ktoś 
usiłował kolejkę ominąć, powstała awantura i bijatyka. Skorzystałem! Dostałem 
wprawdzie kolbą po karku, ale znalazłem się wewnątrz gmachu. Wyszedłem 
obolały, ale z 50 litami w ręku!

Po upływie dwóch dni stania w kolejce i podchwytliwych badaniach przez 
wrogo do Polaków usposobionych, litewskich nacjonalistów, uzyskałem w dniu 
7 listopada „ledimas” Nr 1122, jako Jonas Bartlewić, wystawioną przez Vilniaus 
Miesto Apskrities Virsininkas V.R.M. - przepustkę uprawniającą do przejazdu 
koleją do Kowna i z powrotem, ważną do dnia 12.XI 39. R. Tegoż dnia tłoczyli
śmy się już u wejścia na peron wileńskiego dworca kolejowego. W pewnej 
chwili napierający z tyłu tłum, wepchnął nas mimo kontrolujących przepustki, 
na peron w grupce kilkunastu osób. Poszły w ruch kolby karabinów wartowni
ków. Mimo trzymanej w dłoni przepustki dostałem kolbą...tym razem w zęby. 
Musiałem potem w Anglii dać sobie usunąć pięć dolnych siekaczy, które zostały 
naruszone. To była cena zapłacona za otwarcie wyjścia...na Zachód. Ale tym
czasem mimo bólu i krwawienia znalazłem się w pociągu, a po upływie dwóch 
godzin w Kownie u znajomych kpt. mar. O. Żukowskiego, gdzie uzyskałem 
nocleg, a w Komitecie Pomocy Uchodźcom - kupony na bezpłatne obiady.
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Pobyt w Kownie i przejazd do Tallina

W Kownie natknęliśmy się na por. mar. Jerzego de Latour, który przebywał 
tu już od kilku dni i był poinformowany o trybie starań koniecznych do uzyska
nia dokumentów potrzebnych na wyjazd do Francji, wciąż bowiem nie wiedzie
liśmy o naszych niszczycielach w Anglii.

Formalności przedstawiły się następująco:
1. Należało zameldować się niezwłocznie w komendzie litewskiej policji, 

okazując przepustkę.
2. Uzyskać w litewskim Ministerstwie Spraw Wojskowych przedłużenie tej 

przepustki i przedłożyć ją ponownie w policji.
3. Uzyskać u Charge d’Affaires Legacji Brytyjskiej w Kownie, jako przed

stawiciela interesów Polski na Litwie (poseł Mr. Preston), dowód osobisty 
stwierdzający polskie obywatelstwo.

4. Uzyskać na nim: a) wizę pobytową litewską, b) wizy tranzytowe: łotewską, 
estońską, szwedzką, norweską i brytyjską, c) wizę wjazdową i pobytową francu
ską, d) wizę wyjazdową litewską.

5. Uzyskać w Litewskim Towarzystwie Czerwonego Krzyża zaświadczenie 
celem uzyskania zniżek od opłat za wizy.

6. Uzyskać w Kowieńskim R.-K. T-wie dobroczynności zaświadczenia 
uprawniające do... (tekst nieczytelny)... wizę norweską, gdyż zasadniczo zniżek 
nie udzielano, a pieniędzy przecież nie mieliśmy.

7. Przed otrzymaniem litewskiej wizy pobytowej, uzyskać w Ministerstwie 
Spraw Wojskowych, skierowanie na litewską wojskową komisję weryfikacyjną, 
mającą ustalić personalia petenta.

8. Uzyskać od tej komisji termin zgłoszenia się na badania.
9. Wyniki przedstawić w M.S.Wojsk, i M.S.Z. celem uzyskania wizy wyjaz

dowej.
Nie było to wszystko łatwe w obcym kraju, bez znajomości litewskiego języ

ka, wśród nacjonalistycznego, wrogiego Polakom elementu. A najważniejsze, że 
na wszystko trzeba było pieniędzy! Tych litewskich litów, których ilość, po 
opłaceniu biletu kolejowego z Wilna do Kowna, stopniała prawie zupełnie, bo 
do paszportu trzeba było wykonać zdjęcia. Sprzedałem zegarek, papierośnicę, 
obrączkę, wieczne pióro - wszystko to było za mało. Zaczęły się piętrzyć rów
nież inne trudności. Jak na przykład dowieść w brytyjskim konsulacie swojej 
identyczności i udowodnić obywatelstwo polskie bez żadnych dokumentów.

Pierwsza próba spełzła na niczym. Należało przedstawić dwóch świadków, 
obywateli polskich z dowodami osobistymi. Nikt z nas nie miał żadnych dowo
dów. Legitymacje oficerskie zniszczyliśmy przekraczając dawną litewską grani
cę, gdyż uprzedzono nas, iż nacjonaliści litewscy stosują represje w odniesieniu 
do oficerów polskich.

W wydziale do spraw polskich konsulatu brytyjskiego, pracowało wprawdzie 
kilku Polaków, dawnych pracowników polskiego poselstwa, ale za nieznajome
go poręczyć nikt nie chciał. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności poznała mnie 
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jedna pracowniczka, która pochodziła z Torunia. Po upływie dwóch dni paszport 
dla siebie i kpt. mar. O. Żukowskiego miałem w rękach. Potrzeba było na nim 
jeszcze ... dziewięciu wiz!

Drugi, trudny do pokonania etap stanowiła kwestia uzyskania wizy wjazdo
wej i pobytowej francuskiej. W konsulacie francuskim nikt nie chciał słyszeć 
o wydaniu wiz, bez udowodnienia, że jestem oficerem zawodowym, jadącym 
celem wstąpienia do Armii Polskiej. Na szczęście znałem język francuski, ukoń
czyłem przecież we Francji szkolę broni podwodnej. Uzyskałem prywatny adres 
attache wojskowego przy poselstwie francuskim w Kownie i zmuszony osta
tecznością, udałem się do jego mieszkania w godzinach wieczorowych. Przyjął 
mnie z początku oschle i ozięble, ale gdy zacząłem „sypać” nazwiskami ofice
rów francuskiej Marynarki Wojennej, z którymi pływałem w 3 Eskadrze Śród
ziemnomorskiej w Tulonie i opowiadać szczegóły mojego pobytu w szkole i na 
stażu, znaleźliśmy wspólnego znajomego i lody pękły. Na drugi dzień wizy 
francuskie mieliśmy na paszportach.

Teraz zaczęły się perypetie z litewską wojskową komisją weryfikacyjną. 
W oznaczonym terminie stanąłem przed stołem, za którym siedziało pięciu wyż
szych oficerów litewskich oraz tłumacz. Miałem już jednak paszport, z wypisa
nym zawodem „literat” i kilka wiz. Pozostawało udowodnić, że ... nie jestem 
oficerem. „Zagrałem” na mojej literacko-publicystycznej przeszłości oraz na 
stanie mego zdrowia. Blizna pooperacyjna została obejrzana. Wygrałem, otrzy
małem zaświadczenie, że komisja nie stawia przeszkód w udzieleniu mi wizy 
wyjazdowej do Sztokholmu. Por. mar. Jerzy de Latour został czasowo zatrzymany.

Podczas pobytu w Kownie, miejscem naszych spotkań z kolegami, była 
restauracja polska, w której gospodynią była pani Szukszcina, matka ppor. mar. 
Władysława Szukszty (pływał na ORP „Iskra”). Ona dożywiała nas jak mogła, 
bo głodowaliśmy bez pieniędzy. Tam spotkaliśmy również brata kmdr. por. Sta
nisława Hryniewieckiego. Nie wiedział on jednak jeszcze wtedy o losach swego 
brata - marynarza. Zapraszał nas jedynie abyśmy do końca wojny zamieszkali 
bezpiecznie u jego matki na wsi. Nie chcieliśmy jednak nawet o tym słyszeć... 
skoro we Francji powstała Polska Armia, która ma walczyć z hitlerowcami!

Przez Kowno w tym czasie wybierali się z nami na Zachód:
1. kmdr por. Michał Borowski,
2. kpt. mar. Olgierd Żukowski,
3. kpt.mar. Jerzy Mroczkowski,
4. kmdr ppor. Antoni Doroszkowski,
5. por. mar. Jerzy de Latour.

Dzięki pomocy materialnej otrzymanej z zagranicy, przed nami wyjechali do 
Szwecji:

6. kmdr por. Karol Trzasko-Durski,
7. kmdr Czesław Petelenz,
8. por. mar. Bronisław Łątkiewicz.

Wszyscy drogą lotniczą.
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9. kmdr ppor. Czesław Wnorowski pozostał na razie w Wilnie w ocze
kiwaniu na pieniężną pomoc z zagranicy. Przybył do Sztokholmu po nas w kilka 
tygodni, też drogą lotniczą, oszczędzając sobie trudności i niedostatku w drodze.

Podczas starań o konieczne wizy na niespodziewaną i poważną trudność na
trafiliśmy w konsulacie szwedzkim. Udzielenia wiz kategorycznie nam odmó
wiono, jeśli nie udowodnimy, że posiadamy środki materialne na przejazd do 
Anglii. Konsul tłumaczył nam, że ma taki rozkaz ze Sztokholmu, gdyż wielu 
polskich uchodźców przybywa do Szwecji i tam pozostaje, nie mając funduszów 
na dalszą podróż. Stają się oni kosztownym ciężarem dla szwedzkiego skarbu 
państwa. Ale wyczuło się z rozmowy, że to władze niemieckie sprzeciwiały się 
ułatwieniom w tranzycie oficerów polskich na Zachód, a Szwedzi pod ich presją, 
ulegali. Wobec uzależnienia jednak udzielenia wizy od zasobów materialnych, 
naturalnie nie było mowy o zniżkowej opłacie za wizy, która była wyjątkowo 
kosztowna. Brak pieniędzy zahamował więc wszystkie nasze poczynania.

Postanowiliśmy sprowadzić z Wilna do Kowna nasze żony, licząc na to, że 
pewną kwotę da się zdobyć ze sprzedaży ich zegarków i obrączek. Z całą bez
czelnością zwróciliśmy się przeto do komendanta litewskiego garnizonu 
w Kownie, aby nam umożliwił połączenie się z naszymi żonami, które (według 
naszego oświadczenia) mają dla nas pieniądze na wyjazd. Władze litewskie na 
ogół dość chętnie pozbywały się uciążliwych uchodźców z zatłoczonego Kowna.

Litewski generał dał nam list do swojego przyjaciela, który był komendantem 
garnizonu litewskiego w Wilnie, list przesłałem ekspresem mojej żonie. 
Po upływie kilku dni, pokonawszy wiele trudności, gdyż nie chciano wierzyć 
w autentyczność listu i sprawdzano telefonicznie - żony nasze przybyły do 
Kowna, przywożąc resztki swoich litów. Poszły znów w ręce handlarzy ich 
zegarki, obrączki, pierścionki, bransoletki. Osiągnięta kwota była jeszcze wciąż 
za mała na pokrycie kosztów wiz i podróży do Szwecji. Wówczas żony nasze 
wpadły na podstępny pomysł i zorganizowały całą „maskaradę”. Od znajomych 
pań w Kownie wypożyczyły sobie futra, zegarki, kosztowną biżuterię, zabrały 
wszystką naszą gotówkę i tak „uzbrojone” poszły udowodnić szwedzkiemu kon
sulowi, że stać nas na podróż do Anglii. My stanowiliśmy milczącą asystę. Żony 
nasze starały się udowodnić konsulowi, że choćby tylko sprzedaż tego co posia
dają, przyniesie potrzebną kwotę, równocześnie demonstrowały mu posiadaną 
gotówkę. Odpowiedział, że musi się porozumieć telefonicznie ze Sztokholmem 
i za tę rozmowę my musimy zapłacić. Trzeba było ryzykować. Zgodziły się ze 
strachem, że gotówki nie wystarczy.

Chodziliśmy tam ze trzy razy. Ostatnim razem konsulowi szwedzkiemu 
towarzyszył elegancko ubrany mężczyzna, ze szramą na policzku, wyglądający 
na typowego niemieckiego oficera, z którym co chwila konsul naradzał się 
szeptem w języku niemieckim. Dowiedzieliśmy się, że władze w Sztokholmie 
zgodziły się na udzielenie nam wiz tranzytowych, opłatę za telefoniczną rozmo
wę pokryje konsulat, gdyż (jak powiedział) „stać na to rząd jego królewskiej 
mości”. Naraz zaskakująco zapytał: „A mężowie jadą do Francji do Polskiej 
Armii?” Obie bez wahania zaprzeczyły. Wezwano nas. Obaj stawiali nam
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jeszcze podchwytliwe pytania, nie mieliśmy jednak widocznie wyglądu ofice
rów, gdyż wizy nam ostatecznie wydano.

Był to dzień 23 listopada. Uzyskanie wiz: łotewskiej, estońskiej i norweskiej, 
nie przedstawiało już, oprócz kosztów, większej trudności. Brytyjską już posia
daliśmy, uzyskaną razem z paszportem.

Nic już nie stało na przeszkodzie wyjazdowi oprócz braku pieniędzy. 
I tu znów sytuację uratowały nasze żony, sprzedając wszystko co posiadały 
z garderoby, prócz tego w co były ubrane. Rano dnia 24 listopada byliśmy już 
w posiadaniu biletów do Sztokholmu, a w nocy przekraczaliśmy w pociągu gra
nicę łotewską...bez grosza!

W Rydze spędziliśmy tylko jedną noc na dworcu kolejowym i rano dnia na
stępnego przybyliśmy do Tallina, gdzie przebywaliśmy także tylko jedną noc, 
w oczekiwaniu na mały stateczek s/s „Estonia”, który kursował jeszcze pomię
dzy Tallinem a Sztokholmem. Nie spotkaliśmy żadnych Polaków i nic nam nie 
było wiadomo o internowaniu.

Żywiliśmy się zapasami zabranymi od znajomych w Kownie.

Podróż na Zachód

Podróż na s/s „Estonia” z Tallina do Sztokholmu, w dość burzliwą pogodę, 
przebyliśmy z kpt. mar. O. Żukowskim i żonami bez przygód. Następny rejs 
„Estonii” był ostatnim. Niemcy zatrzymali statek na morzu i zabrali wraz ze 
wszystkimi uchodźcami, nieomal na wodach przybrzeżnych Szwecji.

Dnia 30 listopada rano przybyliśmy do Sztokholmu. Po zainstalowaniu się 
w poleconym nam pensjonacie, wyruszyliśmy do gmachu polskiego poselstwa. 
Prawdziwą niespodzianką było powitanie nas przez polskiego attache morskiego 
kmdr. por. Eugeniusza Pławskiego i jego zastępcę kpt. mar. Mieczysława Cedro. 
Tutaj dopiero dowiedzieliśmy się, że jedziemy do Anglii, nie do Francji. Że okręty 
nasze są w Wielkiej Brytanii i tworzy się tam Polska Marynarka Wojenna.

Otrzymaliśmy zaliczki na podróż do Londynu i nareszcie ciepłą odzież, któ
rej brak dawał nam się dotąd mocno we znaki. Komitet Pomocy Uchodźcom 
udzielił nam prócz tego zaliczki na koszta podróży naszych żon.

Okazało się, że jedyną możliwość przedostania się do Anglii stanowi droga 
przez Norwegię i oczekiwanie w Bergen na jakiś przygodny statek, który odwa
ży się przepłynąć na Wyspy Brytyjskie. Na koszt przelotu samolotem nie było 
nas stać. W każdym razie tego dnia po raz pierwszy od trzech miesięcy... naje
dliśmy się do syta!

Zakupiwszy bilety do samego Londynu, udaliśmy się dnia 2 grudnia do Oslo, 
skąd po jednodniowym pobycie, dotarliśmy do Bergen.

W kapitanacie portu oznajmiono nam, że do Anglii ma odejść mały, towaro
wo - pasażerski statek s/s „”Mira”, posiadający na pokładzie przeważnie oby
wateli brytyjskich, powracających do ojczyzny. Kapitanat jednak oczekuje od 
Admiralicji Norweskiej planu zaminowania wschodniego wybrzeża Anglii, któ
ry ta ostatnia ma otrzymać od Admiralicji Brytyjskiej. Inaczej przejazd jest nie
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możliwy. Kapitan statku musi mieć dokładnie wyznaczoną trasę i kursy całego 
rejsu, inaczej natknie się na miny.

Zapewniwszy sobie miejsca na tym statku, ulokowaliśmy się w hotelu, 
chodząc do portu po kilka razy dziennie po wiadomości.

Na trzeci dzień kapitan portu otrzymał konieczne informacje i 5 grudnia 
wczesnym rankiem odkotwiczyliśmy z Bergen. Na pokładzie s/s „Mira” jechał 
zespół jakiegoś angielskiego cyrku, który wojna zaskoczyła na występach 
w Szwecji, oraz dwaj oficerowie rezerwy brytyjskiej Marynarki Wojennej 
(w ubraniach cywilnych), z którymi nawiązaliśmy koleżeńskie stosunki i dowie
dzieliśmy się od nich, że nasze okręty w Anglii już osiągnęły pewne sukcesy 
w walce na morzu.

Okazało się, że s/s „Mira” musi płynąć aż do północnych wybrzeży Szkocji, 
gdzie jest przejście pomiędzy polami minowymi, otaczającymi całe wschodnie 
wybrzeże Anglii. Dopiero stamtąd, pomiędzy lądem, a polem minowym, skie
ruje się ona do Tyne Port (port miasta Newcastle).

Pogoda była sztormowa, stateczek mały, zatłoczony, z niebezpiecznymi 
przeciekami. Rano zaczął nam asystować niemiecki samolot, który zachowywał 
się wcale niedwuznacznie. Ocaliła nas gęsta mgła, która okryła nas niespodzia
nie i towarzyszyła nam aż do południa. Lotnik niemiecki nas zgubił.

Podobno w powrotnym rejsie s/s „Mira” został przez Niemców zbombardo
wany i zatonął wraz z pasażerami i całą załogą. W każdym razie do Bergen nie 
powrócił o czym nas powiadomiono ze Sztokholmu.

Wczesnym rankiem dnia 7 grudnia 1939 r. zawinęliśmy do Tyne Port. 
Po rozmowie z Immigration Officer i kontroli celnej, skierowano nas do pociągu 
idącego przez Newcastle do Londynu, dokąd przybyliśmy późną nocą.

W dniu 10 grudnia znalazłem się już w Plymouth i zostałem zaokrętowany na 
polskim okręcie - bazie Marynarki Wojennej ORP „Gdynia” (uzbrojony dawniejszy 
pasażerski statek oceaniczny s/s „Kościuszko”) na którym zaokrętowana była Kadra 
Mar. Woj., Szkoła Podchorążych Mar. Woj., Szkoła Specjalistów Morskich 
i Komenda Uzupełnień Mar. Woj. Okręt pomieścić mógł do tysiąca ludzi.

Wykaz oficerów Marynarki Wojennej, 
którzy przedostali się z Polski do Anglii przez Szwecję i Norwegię w 1939 r.

1. kmdr Czesław Petelenz
2. kmdr por.pil. obs. Karol Trzasko-Durski
3. kmdr por. Michał Borowski
4. kmdr ppor. Antoni Doroszewski
5. kmdr ppor. Czesław Wnorowski
6. kpt. mar. Jan Bartlewicz
7. kpt. mar. Olgierd Żukowski
8. kpt. mar. Jerzy Mroczkowski
9. kpt. mar. Bronisław Łątkiewicz
10. por. mar. Jerzy de Latour.
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Kmdr ppor. dr Sławomir KUDELA

ZBRODNIA KATYŃSKA NA ŁAMACH PISMA 
STOWARZYSZENIA MARYNARKI WOJENNEJ 

„NASZE SYGNAŁY”

Wydawane w Londynie pismo Stowarzyszenia Marynarki Wojennej „Nasze 
Sygnały” jest periodykiem mało znanym dla szerszych kręgów czytelników. Jego 
początki sięgają 1945 r„ w którym powstała organizacja koleżeńska - społeczna o na
zwie Tymczasowy Komitet Wykonawczy Samopomocy Marynarki Wojennej. 
Głównym celem tej organizacji była współpraca i działalność w zakresie 
rozmieszczenia i przeszkolenia zawodowego wśród wszystkich byłych członków 
Oddziału Polskiej Marynarki Wojennej1, a po demobilizacji, wzajemna współpraca 
i opieka oraz utrzymywanie więzi ideowej i tradycji Marynarki Wojennej1 2.

Jednym z zadań Stowarzyszenia Samopomocy Marynarki Wojennej określonych 
w Statucie było wydawanie biuletynów. Miały one służyć podtrzymywaniu 
i pielęgnowaniu więzi koleżeńskich, przekazywaniu wiadomości, a także utrwalaniu 
wiedzy o wojennej przeszłości.

W 1961 r. nastąpiło przekształcenie się Samopomocy Marynarki Wojennej w Sto
warzyszenie Marynarki Wojennej. „Nasze Sygnały” zaś, które powstały w 1950 r., 
w wyniku rozwoju formy i treści wydawanych wcześniej „komunikatów” (1945- 
1948) i „Komunikatów Informacyjnych” (1948-1949), stały się organem Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Marynarki Wojennej.

Istniejące zbiory „Naszych Sygnałów” są nieliczne. Do rzadkości należą ich 
pełne, kompletne zestawienia, którymi może poszczycić się tylko Biblioteka 
Polskiej Akademii Nauk i Muzeum Marynarki Wojennej.

Zawartość „Naszych Sygnałów” jest niezwykle cenna. O wartości tego pisma 
decydują bowiem unikalne materiały zamieszczone przez wiele wybitnych postaci 
Polskiej Marynarki Wojennej, m.in. przez Józefa Unruga, Jerzego Swirskiego, 
Bogdana Wrońskiego, Eugeniusza Pławskiego, Wincentego Cygana, Romualda 
Nałęcz-Tymińskiego, Tadeusza Podjazd-Morgenstema, Mieczysława Wasilewskiego, 
Jerzego tumaniszwili, Wiesława Krzyżanowskiego, Brunona Jabłońskiego, Jerzego 
Krakusa, Wojciecha Franckiego, Juliana Czerwińskiego, Stanisława Dzienisiewicza 
i Witolda Poray-Woj Ciechowskiego.

1 Statut Stowarzyszenia Samopomocy Marynarki Wojennej, paragraf 5.
2 B. Wroński, Pierwsze kroki 1945-1948, XXX lat Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, Londyn 
1975, s. 8-9.

34



Wśród tysięcy artykułów, kilkaset to unikalne, niezwykle cenne wspomnienia, 
pamiętniki i dzienniki personelu Polskiej Marynarki Wojennej, które w istotnym 
stopniu wzbogacają i uzupełniają jej dzieje. W dużej ilości artykułów podjęto pro
blematykę historii polskiego oręża na morzu oraz zagadnienia walk w obronie 
Wybrzeża w 1939 r. Gros materiałów dotyczy okresu II Rzeczypospolitej i II wojny 
światowej. Powyższe prace są szczególnie cenne dla historyków, ponieważ zawie
rają treści o charakterze źródeł do historii Polskiej Marynarki Wojennej.

Wśród artykułów zamieszczonych na łamach „Naszych Sygnałów”, kilka po
święcono problematyce Zbrodni Katyńskiej. Dziś w roku jubileuszu 60. Rocznicy 
tej wielkiej narodowej Tragedii warto je przedstawić.

Pierwszym materiałem podejmującym problem Zbrodni Katyńskiej jest arty
kuł Piotra Bukraby1, zamieszczony w 115 numerze „Naszych Sygnałów” 
(styczeń - marzec 1968 r.) pt. „Wspomnienie o śp. Admirale Czernickim”. Autor 
prezentuje tu sylwetkę jednego z najwybitniejszych oficerów Polskiej Marynarki 
Wojennej, należącego do grona jej budowniczych, który został stracony w Katyniu.

„Kozielsk, przedpiekle Katynia” to artykuł Stanisława Dzienisiewicza1 2, który 
ukazał się w 123 numerze „Naszych Sygnałów” (styczeń - marzec 1971 r.). Stani
sław Dzienisiewicz wyraża tutaj swoją opinię i własne przemyślenia dotyczące wy
mordowania polskich jeńców w Katyniu, a wszystko to na tle wspomnień autora, 
jednego z nielicznych więźniów Kozielska, który uniknął „Katyńskiego Losu”.

1 Piotr Bukraba (5.08.1895-19.12.1982). Brat biskupa poleskiego. W 1939 r. oddał swoją letnią 
rezydencję i schronisko w Horodyszczu do dyspozycji Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej. 
Ukończył Wydział Inżynierii Wodnej Politechniki Warszawskiej i Oficerską Szkołę Łączności 
w Zgierzu. W latach 1921-1925 był kierownikiem i wykładowcą w Centrum wyszkolenia Służby 
Łączności w Lidzie. W 1928 r. przeniesiony do MW. Służy w Kierownictwie Marynarki Wojennej, 
w Samodzielnym Referacie Budownictwa. 1933-1935 kierownik techniczny budowy gmachu KMW 
w Warszawie. Od 1940 r. kierownik Składnicy Intendenckiej na ORP „Gdynia”. Od 1946 r. był kie
rownikiem Referatu Zaopatrzenia Intendenckiego KMW. W 1952 r. wyemigrował do USA. pracował 
jako projektant instalacji wodociągowych i kanalizacji w USA, Panamie i Kolumbii.
2 Stanisław Dzienisiewicz (4.01.1897-14.06.1979). 1917-1918 służył w 1 Korpusie Polskim gen. Józefa 
Dowbór-Musnickiego i w pułku 4 dywizji Strzelców gen. Lucjana Żeligowskiego. Uczestnik walk 
w wojnie bolszewickiej. Słuchacz Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Dowódca ORP „Podhala
nin” i ORP „Ślązak”. Współtwórca taktyki salw torpedowych. W latach 1937-1938 komendant Centrum 
Wyszkolenia Specjalistów Floty. Pierwszy dowódca ORP „Gryf’. 1939-1941 w niewoli sowieckiej, był 
więźniem Kozielska. W 1942 r. z Murmańska na pokładzie brytyjskiego krążownika przybył do Anglii. 
Odbył staż na OORP „Piorun” i „Kujawiak” z którym tonął (16.04.1942 r.). Dowódca ORP „Piorun” 
i ORP „Dragon”, pierwszy dowódca ORP „Conrad”. Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii.
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Kolejny materiał poświęcony powyższej problematyce został zamieszczony 
w 135 numerze „Naszych Sygnałów” (styczeń - sierpień 1976 r.). Jest to artykuł 
Brunona Jabłońskiego1 pt. „Katyń”. Brunon Jabłoński przedstawił swoją ówcze
sną wiedzę o zbrodni katyńskiej. Cenną jest prezentacja kształtowania się świa
domości! pamięci o ofiarach Katynia w polskich kręgach na Zachodzie. 
W materiale zamieszczone zostało także szczegółowe sprawozdanie z uroczy
stości odsłonięcia pierwszego w świecie Pomnika Katyńskiego, która miała miej
sce 16 listopada 1975 r. w Sztokholmie.

W 143 numerze „Naszych Sygnałów” (styczeń - kwiecień 1980) opublikowa
na została, jako próba wypełnienia istniejącej luki w bilansie strat Polskiej Ma
rynarki Wojennej, „Lista strat Korpusu Oficerskiego Marynarki Wojennej 
podczas okupacji niemieckiej, sowieckiej oraz strat zadanych przez komuni
styczne władze PRL”1 2. Lista dotycząca okupacji sowieckiej zawiera 28 nazwisk 
oficerów i podchorążych. Redakcja „Naszych Sygnałów” zwróciła się wówczas 
z apelem o nadsyłanie uzupełnień i poprawek oraz wszelkich nowych informacji 
na ten temat. Efektem tego była publikacja w 165 numerze „Naszych Sygnałów” 
(lipiec - grudzień 1989) artykułu Juliana Czerwińskiego3 pt. „Straty Korpusu 
Oficerskiego Marynarki Wojennej pod okupacją sowiecką”, w którym przedsta
wiono alfabetyczną listę 64 oficerów, chorążych i podoficerów Marynarki 
Wojennej z podaniem przynależności do korpusów oraz miejsca i daty śmierci.

1 Brunon Jabłoński (25.11.1902-16.01.1984). Był ochotnikiem - marynarzem w Batalionie Mor
skim. Ukończył Wydział Nawigacji Szkoły Morskiej w Tczewie, Szkołę podchorążych w Warszawie 
oraz Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej w Toruniu. Oficer wachtowy ORP „Komandant Piłsud
ski”, dowódca OORP „Kujawiak” i „Wilk”. Od.2.11.1939 r. zastępca kierownika wywiadu morskie
go przy II Oddziale Francuskiego Sztabu Głównego. Do 1944 r. szef wywiadu Marynarki Wojennej. 
Był zastępcą dowódcy ORP „Conrad”. Po wojnie ukończył Szkołę Handlu Zagranicznego. Przez 
kilka lat prowadził farmę i pracował w fabryce rewolwerów. Od 1970 r. wchodził w skład komisji do 
opracowania archiwum fotograficznego Marynarki Wojennej w Instytucie Polskim i Muzeum 
gen. Sikorskiego.
' Jej autorem był Julian Czerwiński.
3 Julian Czerwiński (16.06.1914-15.12.1991). 6.09.-2.10.1939 r. był dowódcą odcinka „Fant” podczas 
obrony Helu. 2.10.1939 r. próbuje bez powodzenia ucieczki na kutrze rybackim z Helu. Do 30. 01. 1945 r. 
w niewoli niemieckiej. Do 1951 r. służył w Marynarce Wojennej. Pełnił funkcję instruktora WF 
w Sztabie Głównym Marynarki Wojennej. Był dowódcą III dywizjonu trałowców, dowódcą dywizjonu 
ścigaczy. W latach 1947-1948 adiutant morski ministra Obrony Narodowej. Dowódca ORP „Iskra” 
podczas sprowadzania okrętu z Anglii. W latach 1948-1949 starszy adiutant ministra Obrony Narodo
wej. W 1951 r. pełnił obowiązki szefa Wydziału Pokładowego i zastępcy dyrektora nauk. 31.10.1951 r. 
zwolniony z Marynarki Wojennej. Wysiedlony administracyjnie z Gdyni i Wybrzeża. Pełnił różne sta
nowiska w Zarządzie Dróg Wodnych Śródlądowych we Wrocławiu, do kierownika oddziału i inspekto
ra technicznego włącznie. Zrehabilitowany w 1957 r. służy ponownie w Marynarce Wojennej. Do 1961 
r. dowodzi ORP „Iskra”. W latach 1962-1965 inspektor nawigacji w Sztabie Główny Marynarki 
Wojennej. Do 1970 r. zastępca kierownika Studium Wojskowego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. 
Autor 12 książek z serii „Miniatury morskie”, tłumacz 6 książek żeglarskich, opiniodawca, weryfikator 
tłumaczeń i konsultant wielu wydawnictw. Członek Zespołu ds. Orzeczeń i Awarii PZŻ, członek jury 
nagrody „Rejs Roku”.
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Wśród materiałów poświęconych zbrodni katyńskiej znalazł się również 
przejmujący wiersz Witolda Poray-Wojciechowskiego8, zamieszczony w 143 numerze 
„Naszych Sygnałów” (styczeń - kwiecień 1980) pt. „Katyń”. Wiersz ten powstał 
na prośbę płk. Józefa Korabinowskiego, dla uczczenia aktu odsłonięcia pomnika 
pomordowanych w Katyniu, na uroczystości Święta Żołnierza, zorganizowanej 
13 sierpnia 1978 r. w Szkocji:

KATYŃ

Długim rzędem, w łachmanach, szli szarzy jak cienie. 
A serca odrętwiałe, w oczach zimna groza.
Jeden za drugim dążył, trzymał się powroza, 
Bez sił i czucia w ciele. Na ustach milczenie.

Tu Pułkownik, jak siwy, z obliczem stężałym 
By nie upaść i skonać na rosyjskiej ziemi 
Niósł na barkach - jak krzyż — swoja smutną dolę: 
Jeden z tych co nad Bugiem krwią użyźnił rolę, 
By się tam Cud objawił... dla Ojczyzny chwały.

Tam Major - pilot stąpał. Ni widział ni słyszał; 
Oczy w ziemię miał wbite i myślał uparcie 
O eskadrze pod Lwowem, gdy po nagłym starcie 
W potyczce, mimo rany, tak dzielnie się spisał.

Tu Komandor szedł z trudem i sznura się imał, 
Z godnością niósł swe brzemię, a myślami swemi 
Był znów na kanonierce. Front na Wiśle trzymał.

Szli Ułani, Saperzy, Wojsko wszelkich znaków; 
Szła z nimi sława Polski - nieśmiertelna chwała! 
Mimo więzów i kajdan, szła tam Wolność cała, 
Niepomna krwi i ofiar. Szła godność Polaków.

Wszystkich tych męczenników w nocy wyrywali 
Z łagrów i stepów; były ich tysiące.

Spędzeni pod sekretem, w pośpiesznym transporcie, 
Na punkt zborny pod Katyń. Tam już dół kopali.

Szedł ten smutny korowód Polskich Oficerów. 
A dokoła straż liczna półdzikich Azjatów, 
Uzbrojonych po zęby, krwi żądnych psubratów.
Z nakazu NKWD - egzekucjonerów.

A gdy przyszli do lasku, tam sprawni siepacze 
Zaczęli krwawe żniwo brutalne i brudne.
Strzał z nagana w tył czaszki! Nie było to trudne. 
Gdy jeńcy wpół-umarli, gdy w nich niemoc płacze...

Tyle kul ile czaszek. Rachunek Stalina!
Ale pamięć -jak groźba - echem wróci wszędzie. 
Poprzez świat i na wieki trwać nad Rosją będzie, 
Jak palec Boga Ojca nad zbrodnią Kaina.

A dla męczenników - chwała nieśmiertelna 
Wznosi pomnik w historii; w sercach hołd na wieki. 
Niech Bóg - Sędzia nam pamięć tej zbrodni pokrzepi 
I niech się spełni zemsta. Żołnierska, rzetelna!

8 Witold Poray-Wojciechowski (19.12.1913-13.01.1992). Zob. Wybrane życiorysy oficerów 
Marynarki Wojennej.
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Prof. dr hab. Witold KULESZA

NIEMIECKIE MORDERSTWO SĄDOWE 
DOKONANE NA KAPITANIE 

ANTONIM KASZTELANIE 
W ŚWIETLE AKT PROCESU

I. Poszukiwanie dokumentacji procesu

Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu podjęła 
poszukiwania dokumentów morderstwa sądowego na wniosek syna i córki ofia
ry tej zbrodni - kapitana Antoniego Kasztelana1. Jak sformułował to w wypo
wiedzi dla jednego z dzienników dr Zygmunt Kasztelan: „Nie chodzi nam 
o żadną rehabilitację ojca. Sąd, który go skazał, nie jest dla nas miarodajny. 
Chcemy prawdy. Społeczeństwo, szczególnie niemieckie, powinno dowiedzieć 
się o tej haniebnej historii”. Dalej dziennikarz informował, że rodzina bezsku
tecznie poszukiwała grobu męża i ojca, którego symboliczna mogiła znajduje się 
na wejherowskim cmentarzu1 2.
Podejmując poszukiwania archiwalne kierowano się także nadzieją, że możliwe 
będzie ustalenie miejsca pogrzebania zwłok ofiary zbrodni.

Wynikiem podjętych poszukiwań było odnalezienie akt w Archiwum Fede
ralnym w Berlinie, dzięki pomocy współpracującego z Główną Komisją - Die
tera Schenka, autora książki „Polska Poczta w Gdańsku - dzieje pewnego 
niemieckiego zabójstwa sądowego”3. Odnaleziona dokumentacja została pod
dana szczegółowej analizie zarówno co do faktów, do których się odnosi jak 
i ocen prawnych.

Poniżej przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonych badań.

1 Biogram kpt. Antoniego Kasztelana zamieszczono w niniejszym „Biuletynie Historycznym”, 
zob. Wybrane życiorysy zasłużonych oficerów Marynarki Wojennej.
2 „Życie na fali” z 30.10.-01.11. 1999 r., s. 3.
3 D. Schenke, Poczta Polska w Gdańsku, Dzieje pewnego niemieckiego zabójstwa sądowego, 
Gdańsk 1999.
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II. Kapitan Antoni Kasztelan w oczach niemieckich sędziów

W uzasadnieniu wyroku skazującego kpt. Antoniego Kasztelana podkreślone 
zostało, że pobierał on nauki w niemieckich gimnazjach, a następnie zgłosił się 
ochotniczo do niemieckiej armii i w jej szeregach walczył na froncie zachodnim 
oraz we Włoszech, za co otrzymał krzyż żelazny i odznakę za ranę jakiej doznał. 
Zwolniony w 1918 r. w stopniu podoficera wstąpił do wojska polskiego i brał 
udział w wojnie z bolszewikami. W 192Ir. otrzymał stopień porucznika. W roku 
1935 jako oficer wywiadu w stopniu kapitana został powołany do Samodzielne
go Referatu informacyjnego w Gdyni na stanowisko zastępcy szefa kontrwywia
du. Jego działalność w tej roli w latach 1936-1939 i podległych mu dwu 
pracowników - Tadeusza Szelągowskiego i Metodego Smalko była przedmio
tem śledztwa i wyroku skazującego.

III. Śledztwo i wyrok

Aresztowanie kpt. Antoniego Kasztelana przez gestapo było aktem oczywi
stego bezprawia co udokumentowane zostało skrajnie cynicznymi wywodami, 
jakie sformułowane zostały w opinii dotyczącej możliwości ułaskawienia go. 
Opina ta odnosi się do argumentu stwierdzającego, że kpt. Kasztelan jako polski 
oficer, członek delegacji przygotowującej akt kapitulacji Helu i współdziałający 
w jego wykonaniu, pozostawał jako „wojenny jeniec honorowy” wraz z całą 
załogą pod szczególną ochroną niemieckiej Krigsmarine a w szczególności 
chroniony był przez konwencję genewską, która zakazuje karania jeńców wo
jennych za działalność sprzed wojny. Ten stan rzeczy skomentowany został 
następująco: „Polska jako państwo już nie istnieje, nie ma więc partnera tego 
porozumienia”. Dalej wywód stwierdza, że co prawda funkcjonariusze gestapo 
przy pierwszym przesłuchaniu po aresztowaniu kpt. Kasztelana zapewnili go, że 
nie może on być sądzony za swą działalność oficera polskiego wywiadu, to jed
nak „rozumie się samo przez się, że takie zapewnienie urzędników gestapo nie 
mogłoby i nie może wiązać ani sądu ani instancji w postępowaniu o ułaskawienie”.

Gestapo, które poddało - jak wynika z innych dokumentów - aresztowanego 
kpt. Kasztelana trudnemu wręcz do wyobrażenia pod względem okrucieństwa 
śledztwu spowodowanie wydania przez gestapo w Gdańsku kpt. Kasztelana i dwóch 
jego podwładnych władzom sądowym w celu osądzenia. W skardze stwierdza się, 
że gdańskie gestapo odmawia wydania aresztowanych i zapewnia się jednocześnie, 
że „wystarczające ukaranie winnych ciężkiego uszkodzenia ciała /.../ jawi się jako 
zagwarantowane”. Odpowiedź z nagłówkiem Der Reichsfiihrer - SS und Chef der 
Deutschen Polizei z końca października 1941 r. zawiera zapewnienie, że gestapo 
w Gdańsku polecono wydać aresztowanych, byłych obywateli polskich nadproku- 
ratorowi przy sądzie specjalnym w Gdańsku w celu ich sądowego skazania.
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Posiedzenie sądu specjalnego przy sądzie krajowym w Gdańsku odbyło się 
13 stycznia 1942 r. Przewodniczył prezydent senatu sądu krajowego, 
dr Beurmann. W składzie zasiedli wyższy sędzia Barek oraz radca sądowy 
dr Preuss, oskarżał prokurator Lehnhoff.

W treści wyroku przypisano oskarżonym znęcanie się w okresie ich służby 
w polskim kontrwywiadzie nad aresztowanymi, podejrzanymi o szpiegostwo na 
rzecz III Rzeszy. Znamiennym jest - co wynika jednoznacznie z uzasadnienia 
wyroku - że z reguły chodziło o rzeczywistych niemieckich szpiegów. O pierwszym 
z aresztowanym napisano dosłownie „17.11.1936 r. został aresztowany Niemiec 
Eckert działający dla niemieckiego wywiadu podejrzany o szpiegostwo”. Dalej 
zaznaczono, że został on skazany przez polski sąd na cztery i pół roku więzienia. 
O innym szpiegu wyrok stwierdza: „21.7.1939r. przy przekraczaniu granicy został 
aresztowany niemiecki urzędnik celny Link, który regularnie przekazywał 
swoim zwierzchnikom, w miesiącach poprzedzających wybuch wojny niemiec
ko-polskiej ważne obserwacje o militarnych przygotowaniach na polskim obsza
rze”. Wyrok nie podaje danych dotyczących szpiegowskiej działalności 
trzeciego z aresztowanych w Gdyni - Franza Jagera, o tym jednak, że chodziło 
o rzeczywistego niemieckiego szpiega świadczyć może wzmianka o skazaniu go 
przez polski sąd na osiem lat więzienia. Jedyną uniewinnioną 15.09.1938r. prze 
sąd i zwolnioną z aresztu rzekomą ofiarą polskiego kontrwywiadu była Frieda 
Jager, żona wyżej wymienionego skazanego o tym samym nazwisku.

Zeznania tych właśnie czterech świadków powołał sąd przypisując kpt. 
Kasztelanowi i jego dwu podwładnym znęcanie się nad aresztowanymi polega
jące na biciu, w tym także przy użyciu gumowej pałki, oraz używaniu prądu 
elektrycznego w celu wymuszenia zeznań od aresztowanych. Donosząca o ska
zaniu „polskich sadystów” gazeta „Danzinger Vorposten” informowała 23 sty
cznia 1942 r. czytelników, ze stosowane przez nich metody doprowadzały prze
słuchiwanych niewinnie aresztowanych (unschulding festgenominenen) Niem
ców do skraju obłędu. Dalej komentarz gazety obwieszczał, ze tajnej policji 
państwowej udało się odnaleźć polskich zbrodniarzy i doprowadzić do ich uka
rania. Wyrok sądu specjalnego oceniony został jako „surowy lecz sprawiedli
wy”. Kpt. Antoni Kasztelan skazany został za zbrodnie z użyciem przemocy 
„w jedności czynu z ciężkim uszkodzeniem ciała” w 4 przypadkach - cztero
krotnie na karę śmierci. Na taką samą karę skazany został również oskarżony 
Szelągowski. Oskarżony Smalko skazany został na karę śmierci dwukrotnie.

IV. Morderstwo sądowe

Ocena wyroku skazującego kpt. Antoniego Kasztelana na karę śmierci 
w kategoriach sądowego morderstwa opiera się nie tylko na oczywistej, formal
nej niedopuszczalności sądzenia go i jego podwładnych przez niemiecki sąd 
specjalny. W badanych dokumentach dotyczących postępowania o ułaskawie
nie znajduje się fragment, który wskazuje dobitnie, że prowadzący śledztwo, 
a także sędziowie, którzy wydali wyrok mieli pełną świadomość całkowitej 
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materialnej bezzasadności skazania i działali ze świadomością i wolą zamordo
wania swej ofiary, przy braku jakichkolwiek podstaw dla wyroku skazującego. 
Znaczenie tego fragmentu wymaga przytoczenia go w całości: „Wszystkie eks
pozytury z wyjątkiem jednego członka składu orzekającego dr PreuP'a są prze
ciwko ułaskawieniu. Dr PreuP uważa Kasztelana za godnego ułaskawienia 
ponieważ w rezultacie postępowania dowodowego stwierdzono, że tylko jeden 
raz wymierzył on policzek i znajdował się w następstwie rozkazu swego prze
łożonego Mintaka w sytuacji przymusu”. Jeżeli więc śledztwo i postępowanie 
sądowe przyniosło jako wynik ustalenie faktu jednorazowego spoliczkowania 
przez kpt. Antoniego Kasztelana rzeczywistego niemieckiego szpiega, to ska
zanie go czterokrotnie na karę śmierci za przypisane mu czterokrotne akty 
zbrodniczej przemocy powodującej ciężkie uszkodzenia ciała aresztowanych 
poraża rozmiarami bezprawia.

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że wyrok w tej sprawie jest w istocie pole
ceniem zamordowania ofiary, o czym zdecydowano już na etapie zwolnienia 
kpt. Kasztelana z niewoli, w istocie po to - jak można przypuszczać - aby go 
ponownie aresztować. Prawdopodobnie zamierzone morderstwo miało nastąpić 
już na etapie śledztwa prowadzonego przez gestapo, jednakże w zamordowaniu 
oficera polskiego kontrwywiadu i jego podwładnych chciał mieć także udział 
sąd specjalny, na co wskazuje treść wspomnianego wyżej dokumentu z żąda
niem wydania aresztowanych, w celu sądowego „zapewnionego wystarczające
go ukarania” za ciężkie uszkodzenia ciała Niemców - agentów wywiadu 
III Rzeszy. Jest to więc jeden z najbardziej wstrząsających przykładów tego co 
w niemieckiej terminologii prawniczej określa się terminem „Rechtsbeugung” - 
naginaniem prawa.

Niemiecki kodeks kamy statuuje w treści § 339 odpowiedzialność kamą pro
kuratora i sędziego za przestępstwo tak właśnie nazwane „Rechtsbeugung”, 
polegające na świadomym naginaniu prawa w postępowaniu ze szkodą dla 
pokrzywdzonego sądowym bezprawiem. Jeżeli następstwem takiego naginania 
prawa jest bezprawne skazanie na karę śmierci, czyn prokuratora i sędziego 
kwalifikuje się jako zbrodnię zabójstwa lub morderstwa.

Przeciwko żadnemu z winnych sprawców zbrodniczego skazania kpt. Kasz
telana nie wszczęto jednak i nie prowadzono postępowania karnego.

V. Postępowanie o ułaskawienie

Stanowisko generalnego prokuratora w Gdańsku w kwestii ułaskawienia ska
zanych, z końca stycznia 1942 r., przedstawione „Panu Ministrowi Sprawiedli
wości Rzeszy” za punkt wyjścia przyjmuje ocenę wyrok skazującego jako bez 
zarzutu, zarówno pod względem prawnym jak i faktycznym. Stwierdza jedno
cześnie, że oskarżeni podczas procesu wywołali „niezwykle niekorzystne wra
żenie”. Skazany Szelągowski określony został jako „najstraszniejszy działający 
pod wpływem fanatycznego wewnętrznego nastawienia”, Smalko scharaktery
zowany został jako „brutalny pachołek kata”, Kasztelan zaś jako „zimny i wyra
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chowany”. W konkluzji stwierdza się, że żaden ze skazanych nie zasługuje na 
ułaskawienie.

Także sporządzona w Berlinie z datą 3 lutego 1942 r. opinia w sprawie uła
skawienia skazanych jest jednoznacznie negatywna. Podkreśla się w niej „wyso
ki stopień prawdopodobieństwa”, że zeznania innych jeszcze świadków, których 
nie można było przesłuchać w postępowaniu sądowym (E.Granta, Volksdeutsc- 
h'y Butlera i Smuzinskiego) potwierdziłyby zarzuty stawiane oskarżonym. 
Wskazuje się jednocześnie, że o „okrutnym znęcaniu się” nad aresztowanymi 
Jagerem i Grantem donosiła gazeta „Danziger Vorposten” w styczniu 1939 r„ 
„budząc wielką sensację”. Publiczność i pokrzywdzeni mają zatem prawo - jak 
głosi konkluzja - oczekiwać, że wymierzona kara zostanie obecnie wykonana, 
co proponuje się w stosunku do wszystkich trzech skazanych.

W piśmie z 4 lutego 1942 r. dr Kocha - kierownika prokuratury przy sądzie 
specjalnym w Gdańsku do ministra sprawiedliwości Rzeszy stwierdza się, że 
wszystkie fakty, które przemawiałyby za ułaskawieniem kpt. Kasztelana zostały 
już uwzględnione przez sąd specjalny, który wydał wyrok. Nie ma zatem pod
staw do zmiany stanowiska odrzucającego akt łaski. Na dokumencie tym znaj
duje się dopisek: widziałem! - przyłączam się do stanowiska prokuratury - 
dr Bodę (ten sam który oskarżał w procesie Obrońców Poczty Polskiej w Gdań
sku - W. K.).

Pismo prokuratora generalnego w Gdańsku z datą o sześć dni późniejszą 
(10.02.1942), informuje jednak ministra sprawiedliwości w Berlinie o treści 
rozmowy telefonicznej, z której wynika, że należy się liczyć z wnioskiem o za
stosowanie aktu łaski w stosunku do skazanego Kasztelana, z którym wystąpić 
ma „wysoki urząd wojskowy”. Pismo z 14 lutego 1943 r. precyzuje, że wiado
mość ta pochodzi z Oberkommando der Wehrmacht.
Kolejny dokument datowany 11 marca 1942r. adresowany do sekretarza stanu, 
dr Schlegelbergera wyjaśnia, że dowództwo Wehrmachtu nie przygotowuje wła
snego wniosku o ułaskawienie kpt. Kasztelana, otrzymało jedynie prośbę o akt 
łaski dla niego. Wskazuje się przy tym, że podanie żony skazanego z prośbą 
o wymianę swego męża na niemieckiego oficera - jeńca wojennego, zostało 
przekazane do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie. Dokument 
ten jakkolwiek zawiera wywód mający wykazać pełną zgodność skazania kpt. 
Kasztelana z prawem, to jednak wskazuje na zapewnienie funkcjonariuszy ge
stapo wobec aresztowanego, że nie może on być karany za działalność sprzed 
wojny i stwierdza: „... tak więc niepocieszające jest to, że skazany, który w za
ufaniu do tego zapewnienia złożył swe zeznania, powinien być obecnie straco
ny”. W konkluzji zawarta jest propozycja zamiany kary śmierci na karę 10 lat 
obozu karnego o zaostrzonym rygorze.

O dalszym biegu zdarzeń, które doprowadziły do wykonania zbrodniczego 
wyroku wnioskować można z pisma z nagłówkiem „Szef Policji Bezpieczeństwa 
i SD do Ministerstwa Spraw Zagranicznych” (Chef der Sicherheitspolizei und 
des SD an das Auswartige Amt) z 12 czerwca 1942 r. Pismo stwierdza, że 
nadawcy wiadomo jest z odpowiedzi naczelnego dowództwa Wehrmachtu, że 
były polski oficer wywiadu Antoni Kasztelan ma być wymieniony na dowódcę 

42



niemieckiej łodzi podwodnej kpt. Lotta, który znajduje się w angielskiej niewo
li. Przeciwko tej wymianie autor pisma udziela „najostrzejszego upomnienia”. 
Kasztelan - jak wywodzi dalej - „został 01.07.1940 r. zwolniony z niewoli wo
jennej i przekazany gestapo w Gdańsku”, które zgromadziło przeciwko niemu 
„przygniatający materiał dowodowy”. Jako skazany czterokrotnie na karę śmier
ci za przestępstwa z użyciem przemocy, a więc „kryminalne” nie jest on „wła
ściwą osobowością” do wymiany za niemieckiego oficera. Zaznacza się, że 
zdziwienie budzi, iż do wymiany zaoferowano Polaka nie zaś angielskiego ofi
cera -jeńca wojennego. Dalej autor ubolewa, że nie był informowany o postępo
waniu mającym na celu wymianę i zwraca uwagę, że Kasztelan podczas jego 
przesłuchań nabył w sposób nieunikniony wiedzę o niemieckim kontrwywia
dzie, którą mógłby służyć wrogiemu wywiadowi, co musi - ze względów bez
pieczeństwa Rzeszy - wykluczyć możliwość jego wymiany. Ministerstwo spraw 
zagranicznych, z zastrzeżeniem „tajne” przekazało ów sprzeciw „Panu Mini
strowi Sprawiedliwości Rzeszy”.

Notatka z rozmowy telefonicznej z dnia 03.11.1942 r z ministerstwem spraw 
zagranicznych Rzeszy informuje, że rząd brytyjski odrzucił wydanie 
kpt. Lotfa i zaoferował wydanie hauptmanna Kepiefa. Kwestia ta jest przed
miotem porozumienia z szefem policji bezpieczeństwa dla ustalenia czy w wy
padku wydania Keplera podtrzymuje on swe zastrzeżenia.

VI. Egzekucja

Notatka z datą 04.11.1942 r. - Berlin, informuje, że „pan Minister zdecydo
wał, że wyrok śmierci na Szelągowskiego i Smalkę ma być wykonany teraz”, 
zaś co do Kasztelana należy oczekiwać na wyniki postępowania prowadzonego 
przez ministerstwo spraw zagranicznych.

Tą samą datę nosi decyzja ministra sprawiedliwości Rzeszy, o tym że w sto
sunku do Tadeusza Szelągowskiego i Metodego Smalko „z upoważnienia 
Fuhrefa postanowił nie skorzystać z prawa łaski i pozostawia sprawiedliwości 
wolną drogę” - podpisano: „Thierack”.

Według raportu nadprokuratora przy sądzie specjalnym w Gdańsku dla 
„Pana ministra sprawiedliwości Rzeszy” egzekucja odbyła się 16.11.1942 r., 
o godz. 16.08. - pierwszego ze skazanych, a o godz. 16.09. - drugiego; 
„wypadki nadzwyczajne nie miały miejsca”.

Postanowienie o nieskorzystaniu z prawa łaski w stosunku do Antoniego 
Kasztelana i pozostawieniu „ wolnej drogi sprawiedliwości” opatrzone zostało 
datą 3 grudnia 1942 r. i podpisem „Der Reichminister der Justiz - Th”.

Rozporządzenie o wykonaniu kary śmierci zawiera instrukcję: „przeprowadzenie 
stracenia przekazać katowi w Poznaniu. Przy odstępowaniu zwłok do uwzględnienia 
jest Instytut Anatomii Uniwersytetu w Kónigsberg'u Prusy”.

Raport nadprokuratora w Gdańsku informuje ministra sprawiedliwości Rzeszy, 
że stracenie miało miejsce 14.12.1942 r. - zdarzeń o szczególnym znaczeniu nie 
odnotowano.
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Kmdr dr hab. Bogdan ZALEWSKI

POWSTANIE, ROZWÓJ I ZADANIA 
RATOWNICTWA MORSKIEGO 
W MARYNARCE WOJENNEJ 

W LATACH 1945-1997

W początkowej fazie formowania Marynarki Wojennej trudności kadrowe 
i sprzętowe w istotny sposób rzutowały na organizację i system działania, 
a przede wszystkim możliwości podejmowania podstawowych zadań. Marynar
ka Wojenna jest bowiem rodzajem sił zbrojnych przeznaczonych do obrony 
morskiej granicy państwa, ochrony żeglugi i interesów gospodarczych w pol
skich obszarach morskich oraz we współdziałaniu z wojskami lądowymi i lot
nictwem, do obrony wybrzeża. Jednak od samego początku przed siłami 
morskimi Polski wyłoniła się pilna potrzeba udziału w realizacji zadań, takich 
jak: trałowanie szlaków żeglugowych i basenów portowych, oczyszczanie z min 
i wraków Zatoki Gdańskiej i Pomorskiej, udostępnianie akwenów morskich dla 
rybołówstwa, rozminowanie terenów Wybrzeża i likwidacja zniszczeń wojen
nych. Zadania te wynikały z polityki odbudowy gospodarki morskiej.

Jednym z ważnych zadań Marynarki Wojennej był udział sił morskich 
w akcjach ratowniczych na morzu. W początkowym okresie organizowania tego 
rodzaju sił zbrojnych istniały ograniczone możliwości w tej dziedzinie. 
Na prośbę Głównego Urzędu Morskiego niektóre okręty Marynarki Wojennej 
od grudnia 1946 r. pełniły rolę jednostek ratowniczych, gdyż kapitanaty portów 
nie dysponowały w tym czasie odpowiednimi jednostkami, a często nie posia
dały żadnych. Marynarka wydzieliła do tych zadań przede wszystkim jednostki 
pomocnicze, które należały do Oddziału Pomocniczych Środków Pływających 
i Przystani Głównego Portu Marynarki Wojennej w Gdyni. Oddział ten powoła
ny został do życia rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego z dnia 
30 listopada 1945 r„ a pierwszym dowódcą został kmdr Włodzimierz Steyer. 
Na dzień 1 stycznia 1946 r. na wyposażeniu Oddziału znajdowało się 11 pomocni
czych jednostek pływających. Były to: 2 kutry motorowe „Batory” i „Oksywie”, 
motorówka „Korsarz”, 2 holowniki - „Hel” i „Lech”, motorówka szybko-bieżna 
„Jurata”, 2-tonowy dźwig pływający, 3 krypy ładunkowe bez własnego napędu 
i 1 krypa materiałów pędnych o własnym napędzie. Na jednostkach tych pełniło 
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służbę 42 marynarzy1. W końcu 1946 r. przekazano GUM dwie motorówki 
i 2-tonowy dźwig pływający. Przejęto natomiast od GUM holownik „Krakus” 
jako własność przedwojenną marynarki.

W ramach kolejnych zmian organizacyjnych w Marynarce Wojennej do 
15 lipca 1947 r. sformowano Komendę Portu Wojennego Gdynia, która przejęła 
znaczną ilość zadań ciążących do tej pory na Głównym Porcie Marynarki 
Wojennej. Powstała ona m.in. na bazie Oddziału Okrętów Pomocniczych 
i Przystani oraz utworzonego w 1946 r. oddziału nurków, którego pierwszym 
dowódcą został ppor. mar. Stanisław Marcinkowski. Utworzenie specjalistycz
nego oddziału nurków spowodowane było ogromnym zapotrzebowaniem na 
prace minersko-nurkowe, a przede wszystkim na wydobywanie z dna morza 
i basenów portowych min, torped, amunicji, wraków i złomu.

Początkowo służba awaryjno-ratownicza Marynarki Wojennej, którą organi
zowano w oparciu o wzorce radzieckie miała jedynie jednostki adaptowane do 
celów szkoleniowych oraz do wykonywania podwodnych prac wydobywczych. 
Pierwszą tego rodzaju jednostką był podniesiony z dna i wyremontowany we 
wrześniu 1945 r. w Stoczni Głównego Portu Marynarki Wojennej w Gdyni 
holownik „Hel”, o wyporności 60 ton, który od 1946 roku przeznaczono do 
szkolenia nurków. Również temu celowi służyła od 1947 r. wydobyta z dna 
poniemiecka barka desantowa, która otrzymała nazw „Nurek-1”1 2.

Poza brakiem specjalistycznych jednostek do prac ratowniczych i podwod
nych, brakowało również odpowiedniego sprzętu. Dopiero 10 kwietnia 1946 r. 
otrzymano od Floty Bałtyckiej ZSRR 166 różnego sztuk różnego sprzętu ratow
niczego, a 24 lipca 1 komplet wyposażenia nurkowego3. Odtąd oddział nurków 
przystąpił do wykonywania w pierwszej kolejności rozminowywania polskich 
wód przybrzeżnych.

Na przełomie lat 1950-1951 w związku z istniejącym wówczas napięciem 
w sytuacji międzynarodowej, spowodowanym przez wojnę koreańską, przyjęto 
„Plan wzmocnienia obronności państwa” i opracowane na jego podstawie plany 
rozwoju wojska, które przewidywały sformułowanie w latach 1950-1953 no
wych jednostek oraz reorganizację wszystkich istniejących już jednostek 
w latach 1951-1952.

Podstawowym jednak dokumentem zlecającym dowódcy Marynarki Wojen
nej realizację powyższego plany był rozkaz organizacyjny szefa Sztabu Gene
ralnego WP nr 0130/Org. z dnia 6 grudnia 1950 r.4, w wykonaniu którego 
kontradmirał Czerokow rozkazem nr 042/Org. z dnia 21 grudnia 1950 r. polecił 
zastępcy do spraw liniowych i zastępcy do spraw administracyjno-technicznych 

1 B. Miłek, Powstanie i działalność komend portów wojennych Gdynia, Kołobrzeg i Świnoujście 
w latach 1945-1948, [w:] „Biuletyn Historyczny” MW, Gdynia 1971, nr 2, s. 186.
2 M. Soroka, Polskie okręty wojenne 1945-1980, Gdańsk 1986, s. 108.
3 Archiwum Marynarki Wojennej (dalej AMW), akta SG MW, sygn. 148/53/115, Wykaz sprzętu 
przekazanego przez Związek Radziecki Polskiej Marynarce Wojennej.
4 AMW, akta SG MW, sygn. 207/50/2, s. 574.
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oraz dowódcy Floty na bazie rozformowanych jednostek: Dowództwa Floty, 
Komendy Portu Wojennego w Gdyni i Portowego Taboru Pływającego sformo
wać Batalion Wartowniczy nr 22, Dowództwo Obrony Wodnego Rejonu Gów- 
nej Bazy, Dowództwo Obrony Redy Hel i Oddział Awaryjno-Ratowniczy 
Marynarki Wojennej (OAR MW), o stanie osobowym 172 żołnierzy i 9 pracow
ników cywilnych z miejscem formowanie i postoju w Gdyni-Oksywiu. Jednost
kę podporządkowano zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. liniowych. Jej 
struktura organizacyjna wzorowana na tego rodzaju oddziałach floty radzieckiej 
przedstawiała się następująco: dowództwo, sekcja ogólna, sekcja finansowa, 
sekcja techniczna, drużyna radiowa, kompania specjalistów z plutonami - robo
czym, nurków, motorzystów i drużyną remontową, sekcja zaopatrzenia z druży
ną gospodarczą i samochodową, ambulatorium oraz tabor pływający5.

Oddział Awaryjno-Ratowniczy Marynarki Wojennej został sformułowany 
9 lutego 1951 r. z 43 nurków, w tym 3 oficerów i stał się pierwszą specjalistycz
ną jednostką ratownictwa sił morskich6. Na jego wyposażeniu znajdował się 
holownik „Hel” i okręt do prac nurkowych „Nurek-1”. Kolejnymi jednostkami 
były dwie bliźniacze krypy nurkowe „KN-1” i „KN-2”, które przerobiono 
z poniemieckich motorówek poligonowych i dostosowano do prac nurkowych 
w porcie. Następne również bliźniacze szalandy bez napędu „KN-3” i „KN-4” 
służyły do wydobywania małych wraków7. Tabor ten uzupełniały 3 łodzie moto
rowe przekazane Marynarce Wojennej dla potrzeb ratowniczych przez Minister
stwo Żeglugi, które oznaczono „AR-7”, „AR-8” i „AR-9”. W 1950 r. 
z jeziora Miedwie, gdzie podczas wojny znajdował się niemiecki poligon torpe
dowy, wydobyto kilka jednostek pomocniczych, z których dwie po przeprowa
dzeniu w 1951 r. przez Stocznię Marynarki Wojennej prac remontowych 
wcielono do służby w Marynarce Wojennej jako jednostki do prac nurkowych. 
Otrzymały one nazwy „Nurek-2” i „Nurek-3”. W późniejszym czasie zmieniono 
ich przeznaczenie i oznaczenia na holowniki „H-10” i „H-l 1”.

W końcu 1952 r. tabor pływający OAR MW liczył ogółem 12 różnych jedno
stek. Poza wymienionymi jednostkami był jeszcze kuter rybacki zbudowany 
w 1947 r. w Ustce, który dostosowano do prac nurkowych i oznaczano „AR-1” 
oraz motorówka pomocnicza „AR-6”8. Natomiast rok później przekształcono 
barkę desantową „BDS-56” na bazę ratowniczą „BR-1’, a w 1954 r. wcielono do 
służby dwie barki towarowo-remontowe „B-8” i „B-10”. Ponadto w 1953 r. 
w Stoczni Północnej w Gdańsku zbudowano 4 pontony ratownicze. Wszystkie te 
jednostki używano do zadań pomocniczych w akcjach ratowniczych. Ich wyco
fanie z wyjątkiem barek transportowo-remontowych nastąpiło w latach 

5 Tamże, s. 138.
6 AMW, akta Szefostwa Ratownictwa Morskiego Marynarki Wojennej (dalej SRM MW), sygn. 
3032/65/57, Sprawozdanie Roczne OAR za okres od 9.02.1951 r. do 15.1.1951 r., s. 1.
7 AMW, akta SRM MW, sygn. 3032/65/57, Sprawozdanie roczne OAR MW za okres od 
1.01.1952 r. do 15.12.1959 r„ s. 10.
8 Tamże, s. 11.
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sześćdziesiątych, ale holownik „H-ll” pełnił funkcje transportowe w porcie aż 
do końca 1976 r.9.

Poza różnorodnością adoptowanych do zadań ratowniczych jednostek, które 
nie w pełni umożliwiały wykonywanie zadań ze względu na ograniczoną dziel
ność morską również i sprzęt nurkowy nie spełniał wszystkich wymagań. 
W 1951 r. użytkowany sprzęt pochodził głównie z demobilu angielskiego i ame
rykańskiego. Wykorzystywano także sprzęt poniemiecki. Brakowało też ubrań 
nurkowych niezbędnych do wykonywania zadań. Początkowo dysponowano 
jedynie kilkoma kompletami. Dopiero w końcu 1952 r. udało się zakupić 
w Związku Radzieckim 20 kompletów ubrań nurkowych10 11.

W pierwszym roku istnienia OAR MW zaplanowano wykonanie wielu prac 
specjalistycznych, a przede wszystkim badanie i wydobywanie wraków, mate
riałów wybuchowych i amunicji, naprawa nabrzeży portów wojennych w Gdyni 
i Helu, prace awaryjne oraz badania kadłubów jednostek Marynarki Wojennej. 
W tym czasie między innymi w porcie wojennym w Helu wydobyto 3 wraki 
tj. barkę desantową i 2 krypy. Wraki przeznaczono na złom. Natomiast z basenu 
węglowego w porcie w Świnoujściu wydobyto barkę desantową wraz z 3 moto
rami o mocy 120 kM. Zarówno barka, jak i motory były w dobrym stanie tech
nicznym. W związku z tym odholowano je do stoczni w Głogowie. Wydobyta 
zaś drewniana barka ładunkowa nie nadawała się do użytku. Ponadto z portu 
w Dziwnowie wydobyto 2 barki, w Jastarni holownik motorowy, a z Portu 
Wojennego w Gdyni ponton z żelazną konstrukcją o długości 16 m. Natomiast 
z Zalewu Wiślanego, który zimą 1945 r. był terenem dramatycznej ewakuacji 
wojsk i ludności niemieckiej, ekipy OAR MW wydobyły 3 samochody ciężaro
we, 1 przyczepę, 2 kuchnie połowę, 2 samochody pancerne, 1 sanitarkę, 7 wozów 
gospodarczych oraz ponton i łódź wiosłową. Uzupełnieniem tych prac było wy
dobycie w okolicy Babich Dołów 34 wraków samochodów ciężarowych 
i 2 motocykli gąsienicowych. Zbadano także w portach kadłuby 81 okrętów 
i statków oraz wykonano 989 nurkowań z łącznym czasem przebywania nurków 
pod wodą w ilości 1902 godzin. Poza planem zbadano koło Helu wraki 7 zato
pionych okrętów, a w rzece Świętej w Szczecinie zatopiony okręt podwodny 
i w Kanale Duńczyca wraki 2 okrętów podwodnych. Wydobyto również moto
rówkę z basenu węglowego w Szczecinie, a w Dziwnowie 2 barki drewniane11.

Zwiększenie zakresu zadań wykonywanych przez OAR MW spowodowało 
wydanie przez szefa Sztabu Generalnego WP zarządzenia organizacyjnego 
nr 0275/Org. z dnia 13 sierpnia 1952 r. Na jego podstawie dowódca Marynarki 

9 J. Ciślak, Polska Marynarka Wojenna 1995, Warszawa 1995, s. 138.
10 AMW, akta SRM MW, sygn. 3032/65/57, Sprawozdanie roczne OAR MW za okres od 
1.01.1952 r. do 15.12.1952 r„ s. 11-12.
11 AMW, akta SRM MW, sygn. 3032/65/57, Sprawozdanie ORA MW za okres od 9.02.1951 r. do 
15.11.1951 r„ s. 2-5.
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Wojennej wprowadził dla OAR MW nowy etat o stanie osobowym 204 żołnie
rzy i 7 pracowników cywilnych bez zmiany miejsca postoju jednostki12.

W 1952 r. Oddział Awaryjno-Ratowniczy Marynarki Wojennej wykonał 
szereg prac i zadań. Na jeziorze Śniardwy wydobyto łódź rybacką i barkę, które 
przekazano Lidze Morskiej. Natomiast w Świnoujściu wydobyto holownik 
rzeczny, kuter i drewniany barkas oraz usunięto wrak kutra rybackiego leżącego 
na kablu telefonicznym łączącym miasto ze stałym lądem, a z basenu węglowe
go wydobyto barkę desantową, z której wywieziono kilka ton amunicji artyleryj
skiej i 4 bomby głębinowe. Wrak ten oddano Polskiemu Ratownictwu 
Okrętowemu jako zapłatę za wypożyczenie pontonów i innego specjalistycznego 
sprzętu. Z kolei w porcie helskim krypę ładunkową i motorówkę, którą przezna
czono na złom, a w Babich Dołach ponton żelazny i dźwig portowy 
o nośności 5 t. W porcie rybackim w Gdyni marynarze OAR MW wydobyli trał 
elektromagnetyczny, a w porcie handlowym drewniany kuter rybacki. Przyho
lowano z morza 2 kutry rybackie, które ze względu na awarie nie mogły o wła
snych siłach powrócić do portu. Poszukiwano też 6 topielców. Do najbardziej 
niebezpiecznych prac należało jednak rozminowanie 1 czerwca 1952 r. na proś
bę dyrekcji Przedsiębiorstwa Demontażu Wraków Oddziału Rejonowego 
Gdańsk, maszynowni wraku statku „Afrikana”, stojącego przy nabrzeżu 
Westerplatte w Gdańsku. Również niebezpieczne było rozminowanie basenu 
portowego w Gdańsku oraz wysadzenia przęseł mostu zatopionego na Odrze, 
który utrudniał żeglugę. Innym zadaniem wspólnie realizowanym z PRO przez 
grupy nurków było wydobycie wraku statku „Seiburg”. Ogółem do 1 grudnia 
1952 r. łączny czas przebywania pod wodą wyniósł 3840 godzin. Na podkreśle
nie zasługuje również fakt, że w tym czasie wyszkolono 30 marynarzy na młod
szym kursie nurków do pracy na głębokość 45 m13.

Podobny zakres prac OAR MW wykonywał w latach następnych. I tak 
w 1953 r. nadal badano i określano pozycje wraków w Zatoce Gdańskiej oraz 
wydobywano wraki jednostek pływających i innego sprzętu. Między innymi 
w porcie Świnoujście wydobyto wrak barki rzecznej, amunicję i złom, a w Dziw
nowie wrak barki desantowej. Natomiast z basenu VIII portu gdyńskiego usunięto 
wrak dużej barki desantowej, a z Zatoki Puckiej wrak samolotu. Najtrudniejszą 
pracą było wydobycie leżącego na redzie portu gdyńskiego wraku statku „Ebba”, 
z którego ładowni w ramach prac przygotowawczych wydobyto 215 t. węgla. 
Marynarze z OAR MW uczestniczyli także w ustawianiu suchego doku 
w Stoczni Marynarki Wojennej. W tym też okresie przeprowadzono 957 nurko- 
wań, a łączny czas pobytu nurków pod wodą wyniósł 4367 godzin. Ponadto kurs 
nurków ukończyło 22 marynarzy, którzy odbyli 837 zejść pod wodę 

12 AMW, akta SG MW, sygn. 697/54/2, s. 409.
13 AMW, akta SRM MW, sygn. 3032/65/57, Sprawozdanie roczne OAR MW za okres od 
1.01.1952 r. do 15.12.1952 r„ s. 4-8.
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z łącznym czasem 590 godzin14. W 1953 r. okręty Marynarki Wojennej udzieliły 
też pomocy awaryjnej 6 kutrom rybackim.

W dalszym procesie zmian i przekształceń organizacyjnych sił morskich na pod
stawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP nr 0294/Org. z dnia 9 grudnia 
1954 r. przeniesiono GAR MW na nowy etat o stanie osobowym 199 żołnierzy 
i 9 pracowników cywilnych, bez zmiany miejsca postoju jednostki15.

W połowie lat pięćdziesiątych służba ratownicza Marynarki Wojennej otrzy
mała cztery nowe skonstruowane w kraju okręty ratownicze, które zbudowano 
w Stoczni Północnej. Początkowo jednostki te nosiły oznaczenia „AR” 
tj. awaryjno-ratownicze, ale ostatecznie zostały zmienione na:”R-20”, „R-21”, 
„R-22” i „R-23”. Ponadto w 1958 r. Stocznia Północna zbudowała dla potrzeb 
ratownictwa Marynarki Wojennej kolejny, nowy kuter nurkowy „R-10”.

W następnym dziesięcioleciu sukcesywnie wcielano do służby kolejne kutry 
nurkowe. Pięć takich jednostek zbudowano w latach 1962-1966 w szczecińskiej 
Stoczni Remontowej. Nadano im oznaczenia od „R-33” do „R-37”. Natomiast 
w 1964 r. ratownictwo Marynarki Wojennej zasiliły dwa zbudowane w Stoczni 
Północnej holowniki ze wzmocnieniem przećiwlodowym, które otrzymały ozna
czenia „H-19” i „H-20”.

Wprowadzenie do służby w ratownictwie Marynarki Wojennej nowych jed
nostek spowodowało, że dowódca Marynarki Wojennej wykonując rozkaz szefa 
Sztabu Generalnego WP nr 0211/Org. z dnia 21 grudnia 1957 r. przeformował 
Oddział Awaryjno-Ratowniczy MW na Oddział Ratowniczy MW (OR MW) 
o stanie osobowym 263 żołnierzy i 6 pracowników cywilnych, bez zmiany miej
sca postoju16. W nowej strukturze organizacja OR MW przedstawiała się nastę
pująco: dowództwo, sztab, wydział techniczny, sekcja ratowniczo-nurkowa, 
kompania szkolna, grupa okrętów ratowniczych i pomocniczych, drużyna 
gospodarcza i ambulatorium.

W okresie istnienie Oddziału Awaryjno-Ratowniczego MW jako jednostki 
zaopatrzeniewo-usługowej jego zasadniczym zadaniem było współdziałanie 
z ratownictwem okrętowym ówczesnej Floty Bałtyckiej ZSRR i Ludowej Mary
narki NRD w rejonie Morza Bałtyckiego i Północnego. Polegało to głównie na 
organizowaniu akcji pomocy ratowniczej i towarzyszeniu okrętom desantowym 
i konwojom oraz innym okrętom podczas ćwiczeń a także wymianie 
doświadczeń i grup specjalistów17.

W ratownictwie morskim Polska Marynarka Wojenna ściśle współpracowała 
z flotami wojennymi Układu Warszawskiego na Bałtyku. Współpraca ta została 
zapoczątkowana 12 grudnia 1956 roku kiedy to podpisano w Moskwie porozu
mienie między ówczesnymi rządami PRL, NRD i ZSRR o współpracy w dzie
dzinie ratowania życia ludzkiego oraz niesienia pomocy statkom morskim 
i powietrznym, potrzebującym pomocy lub ratunku na Morzu Bałtyckim.

14 AMW, akta SRM MW, sygn. 3032/65/57, Sprawozdanie roczne OAR MW za okres od 
1.01.1953 r. do 30.11.1953 r„ s. 3-9.
15 AMW, akta SG MW, sygn. 1234/66/2, s. 349.
16 AMW, akta SG MW, sygn. 3563/76/11, s. 2.
17 AMW, akta SRM MW, sygn. 2799/63/18.
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W porozumieniu zaznaczono, że nie może być ono interpretowane w sposób 
sprzeczny z postanowieniami międzynarodowej konwencji o ujednoliceniu nie
których przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa na morzu, za
wartej
w Brukseli 23 września 1910 r. oraz międzynarodowej konwencji o bezpieczeń
stwie życia na morzu, którą podpisano w Londynie 10 czerwca 1948 r. Dodat
kowo w Moskwie podpisano również protokół o utrzymaniu łączności w spra
wach ratowniczych18 19.

Działanie awaryjno-ratownicze na morzu obejmowało prace w zakresie usu
wania niewielkich uszkodzeń kadłubów okrętowych oraz prowizorycznego za
bezpieczenia większych uszkodzeń pozwalających na dotarcie do bazy, gaszenia 
pożarów okrętów, ściągania z mielizn, ratowania ludzi i mienia z tonących 
okrętów, dezaktywacja i odkażanie, a także utrzymywanie łączności 
z zespołami okrętów desantowych lub konwojami i lotnictwem w ramach 
współdziałania w sieci ratowniczej oraz z bazami. Natomiast działalność awaryj- 
no-ratownicza w portach polegała na wykonywaniu prac z zakresu usuwania 
skażeń promieniotwórczych i chemicznych powstałych w wyniku użycia broni 
masowego rażenia, przeszukiwania kanałów i nadbrzeży postojowych w celu 
wykrywania i usuwania wraków i uszkodzonych jednostek pływających oraz 

• • x IOgaszenia pozarow .
Zadaniem OAR MW było także organizowanie pododdziałów rozpoznaw

czych do wykorzystania dla celów taktycznych i wykonywania zadań bojowych 
pod wodą, udzielanie pomocy okrętom znajdującym się w niebezpieczeństwie 
oraz prowadzenie prac nurkowych. Równocześnie jednostka ta spełniała funkcje 
ośrodka szkoleniowego, prowadzącego wyszkolenie marynarzy w specjalno
ściach ogólno wojskowych oraz nawigacyjnej, obserwacji i łączności, elektrome
chanicznej, nurkowej i ratowniczej. W latach 1961/62 przeszkolono grupę 
40 specjalistów ratownictwa morskiego z Republiki Indonezji oraz prowadzono 
nadzór nad budowanym w tym kraju ośrodkiem nurkowym.

Rok 1964 zamyka funkcjonowanie OAR MW w dotychczasowych struktu
rach organizacyjnych, ale zakres wykonywanych prac był nadal rozległy. Już 
w dniach od 15 do 26 lutego tego roku grupa nurków-minerów pod dowódz
twem por. mar. Zygmunta Osady brała udział w czyszczeniu basenu gospo
darczego Stoczni Szczecińskiej. Grupa ta wydobyła i zniszczyła duże ilości 
poniemieckiego materiału wybuchowego - melenitu. Kolejną akcją o dużym 
zakresie prac polegających na załataniu przebić, wyrównaniu przechyłu i osu
szeniu ładowni przeprowadzono na szwedzkim statku „Westhaven”, wyratowa
nym przez PRO w porcie gdańskim. Zabezpieczano także zawody pływackie na 
trasie Hel-Sopot. O wykorzystaniu sił OAR MW świadczy duża liczba godzin 
przebytych w morzu przez okręty ratownicze podczas zabezpieczenia ćwiczeń, 

18 AMW, akta SRM MW, sygn. 3348/69/104, Porozumienie między Rządem PRL, NRD i ZSRR 
o współpracy w dziedzinie ratowania życia ludzkiego oraz niesienia pomocy statkom morskim 
i powietrznym potrzebującym pomocy lub ratunku na Morzu Bałtyckim.
19 AMW, akta SRM MW, sygn. 3348/69/103.
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szkolenia oraz wykonywania innych prac na rzecz sił morskich i instytucji 
cywilnych, gdyż w okresie od 1 stycznia do 27 sierpnia 1964 okręty ratownicze 
przebywały w morzu łącznie 2557 godzin20.

Dużą rangę nadano również ćwiczeniom sił ratownictwa morskiego. Tylko 
w 1964 r. w miesiącu kwietniu i sierpniu odbyły się jednodniowe ćwiczenia 
nt. „Okazywanie pomocy uszkodzonym okrętom i samolotom”, w których poza 
ratownikami Marynarki Wojennej uczestniczyły wydzielone siły i środki z 2 Kor
pusu Obrony Powietrznej Kraju, Wojsk Ochrony Pogranicza i Polskiego 
Ratownictwa Okrętowego. Natomiast podczas ćwiczeń grupowych organizo
wanych tylko w ramach ratownictwa sił morskich szczególną uwagę zwracano 
na takie zagadnienia, jak: ściąganie okrętów z mielizny, walka z wodą i pożara
mi. Z kolei ćwiczenia Alarmowego Zespołu Ratowniczego MW dotyczyły pro
blematyki ratownictwa w działaniach bojowych. I tak w dniach od 4 do 6 sierpnia 
1964 r. tematem ćwiczeń było „Ustalenie pomocy grupie okrętów podwodnych 
porażonej uderzeniem jądrowym ze szczególnym uwzględnieniem masowego rato
wania ludzi”21. W tym miejscu należy podkreślić, że zadaniem Alarmowego 
Zespołu Ratowniczego MW było niesienie natychmiastowej pomocy:

- „okrętom, które uległy awarii na morzu lub w porcie;
- samolotom, które uległy awarii podczas lotów nad morzem;
- okrętom, podwodnym, które nie wynurzyły się w planowanym okresie 
czasu;
- okrętom, które weszły na mieliznę lub inną przeszkodę nawigacyjną” .22
Prowadzone ćwiczenia ratownictwa Marynarki Wojennej służyły doskonale

niu umiejętności niesienia pomocy w każdych warunkach pogodowych. Dowio
dła tego załoga ścigacza „DS-361” dowodzona przez por. mar. Mieczysława 
Łęskiego, która 18 stycznia 1963 r. uratowała 10 rozbitków ze szwedzkiego 
statku „Vestenhaven”. Jednostka ta zatonęła w czasie silnego sztormu w Zatoce 
Gdańskiej.

Do 1964 r. ustalona została organizacja ratownictwa wojskowego na morzu. 
Organem organizującym i koordynującym działania wszystkich sił i środków 
tego ratownictwa został Sztab Główny MW przez swego oficera dyżurnego ope
racyjnego. Z oficerem tym w zakresie zabezpieczenia i wykorzystania sił 
i środków wydzielonych do ratownictwa wojskowego na morzu ściśle współ
działali oficerowie dyżurni operacyjni brygad WOP w Gdańsku, Koszalinie 
i Szczecinie w sprawie wykorzystania sił WOP, a oficer dyżurny z 2 KOPK 
w przedsięwzięciach wymagających użycia lotnictwa. Pod względem zabezpie
czenia ratownictwa wojskowego na morzu wybrzeże podzielono na 3 rejony, 
z których pierwszy obejmował obszar od wschodniej granicy morskiej Polski do 
miejscowości Wielka Wieś, drugi do miejscowości Będzino i trzeci do zachod

20 AMW, akta SRM MW, sygn. 3348/69/16, Sprawozdanie OAR MW za 1964 rok.
21 AMW, akta SRM MW, sygn. 3348/69/16, Plan ważniejszych zamierzeń szkoleniowych Mary
narki Wojennej na 1964 r.
22 AMW, akta SRM MW, sygn. 3348/69/16, Instrukcja Alarmowego Zespołu Ratowniczego MW.
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niej granicy morskiej. W ratownictwie tym mogły być wykorzystane siły i środ
ki PRO, ale wyłącznie na żądanie Sztabu Głównego MW za pośrednictwem 
inspektora operacyjnego PRO23.

Rok 1964 zamyka pierwszy etap działalności ratownictwa morskiego w Ma
rynarce Wojennej. Proces ten związany jest z zakończeniem funkcjonowania 
Oddziału Awaryjno-Ratowniczego Marynarki Wojennej, którego kolejnymi 
dowódcami byli: kpt. mar. Eugeniusz Grotkiewicz do 1955 roku, kmdr ppor. 
Adolf Jonaszek do 1958 roku i kmdr por. Kazimierz Dworaczek do 1964 roku. 
W czasie przebywania kmdr. por. Dworaczka na Kursie Doskonalenia Oficerów 
Ratownictwa Morskiego w ZSRR od czerwca 1961 roku do października 1962 r. 
obowiązki dowódcy pełnił kpt. mar. Henryk Barański24.

Rosnące zapotrzebowanie na usługi ratownicze wynikające z rozwoju sił 
morskich, a także stosunkowo szczupłych sił PRO, spowodowały dalsze zmiany 
organizacyjne czego wyrazem było powołanie z dniem 10 grudnia 1964 r. Sze
fostwa Ratownictwa Morskiego. Wcześniej na podstawie rozkazu szefa Sztabu 
Generalnego WP nr OlOO/Org. z dnia z sierpnia 1964 r. 25 dowódca Marynarki 
Wojennej rozkazem nr 062/Org. z dnia 3 września 1964 r. rozkazał rozformować 
Oddział Ratowniczy MW, a na jego bazie w Gdyni-Oksywiu sformułował Ośro
dek Szkolenia Specjalistów Ratownictwa o stanie osobowym 112 żołnierzy 
i 5 pracowników cywilnych, Dywizjon Okrętów Ratowniczych o stanie osobo
wym 217 żołnierzy, Zakład Legalizacji, Naprawy i Przechowywania Sprzętu 
Ratowniczego o stanie osobowym 20 żołnierzy i 8 pracowników cywilnych oraz 
Centralną Składnicę Sprzętu Ratowniczego26.

Utworzenie 10 grudnia 1964 r. Szefostwa Ratownictwa Morskiego Marynarki 
Wojennej jako samodzielnego organu do kierowania całokształtem zagadnień 
ratownictwa morskiego, które podporządkowano szefowi Sztabu Marynarki Wo
jennej nie tylko zapoczątkowało nowy rozdział w ratownictwie morskim, ale zbie
gło się również z kolejnym etapem rozwoju Marynarki Wojennej. Na pierwszego 
szefa nowo utworzonego organu wyznaczono kmdr. por. inż. Edwarda Pyża.

Zakres działalności Szefostwa Ratownictwa Morskiego początkowo zwanego 
Szefostwem Służby Ratowniczej MW jako organu kierującego i nadzorującego 
całokształt spraw związanych z ratownictwem morskim, sprowadzał się między 
innymi do zwrócenia szczególnej uwagi na problematykę ratowania uszkodzo
nych okrętów podwodnych i załóg samolotów, wydzielenia i przygotowania 
grup ratowniczych dla zabezpieczenia lądowania desantu na dwóch punktach 
lądowania, szkolenia nurków i płetwonurków dla potrzeb wszystkich rodzajów 
sił zbrojnych oraz szkolenia okrętowych specjalistów ppoż. dla potrzeb 
Marynarki Wojennej. Ponadto wykonywanie czynności jako centralnego organu 

23 AMW, sygn. 866/63 wyd., Instrukcja o wykorzystaniu sił i środków wydzielonych do ratow
nictwa wojskowego na morzu, Gdynia 1963, s. 6-7.
24 AMW, akta SRM MW, sygn. 1246/55/13 i 3406/72/24.
25 AMW, akta SG MW, sygn. 3563/76/31, s. 186.
26 AMW, akta SRM MW, sygn. 3406/72/24, s. 201.
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zaopatrywania, legalizowania i remontów sprzętu nurkowego, ratowniczego, 
ratunkowego i ppoż. dla sił morskich oraz ratowniczo-nurkowego dla potrzeb 
całego Wojska Polskiego27. Natomiast głównym zadaniem podległego 41 Dywi
zjonu Okrętów Ratowniczych było doskonalenie zabezpieczenia ratowniczego 
sił Marynarki Wojennej, prowadzenie prac podwodnych na głębokości 60 m 
i rozpoznanie min w akwenach portowych oraz na redach28. W tym dywizjonie 
znajdowała się większość okrętów i kutrów ratowniczych, a reszta w Świnouj
ściu w Grupie Okrętów Ratowniczych wchodzącej w skład 42 Dywizjonu 
Pomocniczych Jednostek pływających, który utworzono pod koniec lat sześć
dziesiątych.

Ośrodek Szkolenia Specjalistów Ratownictwa, zakończono formować 
1 grudnia 1964 r. Ośrodek podjął się szkolenia nurków i płetwonurków dla 
potrzeb marynarki i wojsk lądowych. W dalszym ciągu szkolił płetwonurków- 
minerów w wykrywaniu i niszczeniu min pod wodą, określaniu granic obronnych 
zagród minowych i prowadzeniu podwodnych prac wybuchowych na głębokości 
25 m. Rozpoczęcie szkolenia nastąpiło 30 grudnia 1964 r., kiedy to po raz pierw
szy skierowano do OSSR marynarzy na kurs nurków klasycznych. Jednak plano
wa działalność szkoleniowa nastąpiła w roku następnym. W czerwcu 1965 roku 
zorganizowano pierwszy poligon dla kadry i marynarzy oraz kurs płetwonurków 
dla podchorążych Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej.

Stanowisko komendanta Ośrodka Szkolenia Specjalistów Ratownictwa objął 
kmdr ppor. Edward Przewoźnik, a jego zastępcę do spraw szkolenia został 
kpt. mar. mgr Michała Skąpskiego29. Obowiązki komendanta OSNiP WP pełnili 
ko-lejno: kmdr ppor. Edward Przewoźnik do 21 sierpnia 1968 roku, następnie 
kmdr Stanisław Mielczarek do 1972 roku, kmdr dypl. Gwidon Karolczak do 
8 października 1985 roku, kmdr dypl. Bogdan Kurzyca do 8 stycznia 1992 r. 
i do końca omawianego okresu kmdr dypl. Aleksander Wołoszko.

W kolejnych latach nastąpił dalszy rozwój ośrodka, którego działalność była 
determinowana potrzebami taktycznymi w Wojsku Polskim, w którym przystą
piono do formowania pododdziałów nurków-saperów, zwiadowców, minerów 
oraz nurków grup ewakuacyjno-ratunkowych30.

W dniu 27 kwietnia 1968 r. dowódca Marynarki Wojennej na podstawie zarzą
dzenia szefa Sztabu Generalnego WP nr 036/Org. z dnia 26 lutego 1968 roku 
wydał rozkaz nr 012/Org. dotyczący przeformowania Ośrodka Szkolenia 

27 AMW, akta SRM MW, sygn. 3348/69/49, Zakres działania Szefostwa Służby Ratowniczej MW 
z 18.12.1964 r„ s. 1.
28 AMW, akta SRM MW, sygn. 3348/69/49, Zadania szkoleniowe ZT, Oddziałów i Służb MW na 
rok 1965, s. 6.
29 AMW, akta SRM MW, sygn. 3399/78/88.
30 L. Siudut, XXX lat Szefostwa Ratownictwa Morskiego Sztabu Marynarki Wojennej. Historia 
i dzień dzisiejszy, [w:] Współdziałanie ratownicze w polskiej strefie odpowiedzialności SAR 
(Materiały z seminarium nurkowego), Gdynia 1994, s. 4.
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Specjalistów Ratownictwa Marynarki Wojennej w Ośrodek Szkolenia Nurków 
i Płetwonurków Wojska Polskiego31. Dalsze zmiany organizacyjne i szkoleniowe 
spowodowały rozbudowę zaplecza koszarowego, gospodarczego i szkoleniowe
go. Rozwinęły się również nowe formy szkolenia specjalistycznego. Płetwonur
kowie i nurkowie szkoląc się, wykonywali także różne prace usługowe na rzecz 
wojska i przedsiębiorstw gospodarki morskiej.

W ratowaniu życia ludzkiego i mienia na morzu najważniejszą rolę spełnia 
jednak służba ratownicza Marynarki Wojennej, która została powołana w celu 
niesienia pomocy wszelkim jednostkom pływającym i statkom powietrznym, 
znajdującym się na Bałtyku w polskiej strefie odpowiedzialności oraz na akwe
nach przyległych.

Stworzony po 1964 r. system wojskowego ratownictwa morskiego składał się 
z trzech elementów. Podstawę stanowiły jednostki lotnicze, jako swoiste siły szyb
kiego reagowania. Lotnicze załogi ratownicze pełniły stałe, całodobowe 
dyżury ratownicze, a zobowiązane były znaleźć się w powietrzu w ciągu maksi
mum 20 minut od ogłoszenia alarmu. W praktyce start śmigłowców następował 
w ciągu 5-7 minut od otrzymania sygnału. Drugi rzut stanowiły okręty i kutry 
ratownicze, które zgrupowano w 4 portach: w Gdyni, na Helu, w Kołobrzegu 
i Świnoujściu. Natomiast trzeci rzut stanowiły okręty bojowe, pełniące codzien
ne dyżury bojowo-ratownicze. Ich dobre wyposażenie i sprawność załóg 
zapewniały skuteczność działania ratownictwa marynarki, przyczyniając się do 
bezpieczeństwa żeglugi w rejonie polskiego wybrzeża.

Wraz z rozwojem Marynarki Wojennej wzrastało odpowiednio do jej wielko
ści zapotrzebowanie na usługi ratownicze. Sytuacja ta spowodowała przeprowa
dzenie w końcu sierpnia 1965 r. analizy możliwości i potrzeb ratownictwa 
Marynarki Wojennej. Kmdr por. inż. Edward Pyż jako szef ratownictwa 
w opracowanych na jej podstawie wnioskach stwierdził, że siły morskie powin
ny posiadać okręty ratownicze, zdolne do holowania uszkodzonych jednostek, 
gaszenia pożarów, dezaktywacji wodnej, wykonywania prac nurkowych, 
odwadniania zatopionych przedziałów i ściągania okrętów z mielizny. Jednak do 
1970 r. przewidywano wycofanie z eksploatacji ze względu na stan techniczny 
trzy holowniki: „H-l”, „H-2” i „H-9”. Okręty ratownicze typu „R-21” 
w zasadzie spełniały wyłącznie rolę okrętów nurkowych a nie ratowniczych. 
Ze względu na wielkość i rozwiązania konstrukcyjne oparte na kadłubie jed
nostki rybackiej typu „Cyranka” nie nadawały się do wyposażenia ich w sprzęt 
i urządzenia, jakie winien posiadać okręt ratowniczy (dźwigi, dzwony nurkowe 
itp.). W związku z tym jednostki te były stopniowo wycofywane po 1970 roku. 
Kutry ratownicze typu „R-33” zbudowane w latach 1962-1963 były przeznaczone 
do prowadzenia prac nurkowych do głębokości 60 m oraz udzielania pomocy 
ratowniczej jednostkom w porcie i na wodach osłoniętych. Zróżnicowany był 
też tabor holowników. W latach 1964-1965 zbudowano 3 holowniki typu 

31 AMW, akta SRM MW, sygn. 33/78/88.
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„H-12”, które wykorzystano do holowania portowego i pełnomorskiego oraz do 
gaszenia pożarów w porcie i na morzu. Jednak nie spełniały one funkcji holow
ników ratowniczych, gdyż nie posiadały na wyposażeniu sprzętu ratowniczo- 
nurkowego oraz charakteryzowały się małą szybkością. Również holowniki typu 
„H-13” zbudowane w latach 1961-1964 nie spełniały warunków holowników 
ratowniczych. Natomiast po 1970 r. planowano określić stan techniczny „H-7” 
i „H-8”, odnośnie dalszej ich eksploatacji32.

Marynarka Wojenna nie dysponowała również typowymi jednostkami prze
ciwpożarowymi. Jedynie 5 holowników posiadających na wyposażeniu działka 
wodne mogło być użyte do gaszenia pożarów. Były to „H-12”, „H-19”, „H-20”, 
„H-6” i „H-9”. Ponadto zarówno w MW jak i PRO brak było urządzeń i okrętów 
umożliwiających opuszczenie nurka i prowadzenie prac na głębokości większej 
niż 60 m. Uniemożliwiło to pełne zabezpieczanie potrzeb ratowniczych okrętów 
podwodnych. W tej w następnych sytuacji latach należało zbudować dla 
polskich i sojuszniczych sił morskich 6 dużych okrętów ratowniczych o wypor
ności około 1200 ton i prędkości minimalnej 16 węzłów. Jednostki te miały za
bezpieczyć prowadzenie prac nurkowych na głębokości 150-200 m. Planowano 
także zbudowanie 4 średnich okrętów ratowniczych o wyporności 400-600 ton 
i prędkości 16-18 węzłów, które zabezpieczałyby prace nurkowe do głębokości 
45-60 m33. Jednak plan ten nie został w całości zrealizowany, a głównie z powo
du braku środków finansowych.

Na początku 1970 r. w dyspozycji sił ratowniczych Marynarki Wojennej 
znajdowało się 13 różnych jednostek pływających, które zgrupowano w 41 Dy
wizjonie Okrętów Ratowniczych w Gdyni i Grupie Okrętów Ratowniczych 
42 Dywizjonu Pomocniczych Jednostek Pływających w Świnoujściu. W Gdyni 
Stacjonowały: 2 okręty ratownicze „R-21” i „R-23”, 5 kutrów nurkowych 
„R-33”, „R-34”, „R-36”, „R-37” i „K-10”, 1 holownik ratowniczy „H-10” 
i 1 barka „B-8”. Natomiast w Świnoujściu bazowały: 1 okręt ratowniczy 
„R-22”, 1 kuter nurkowy „R-35”, 1 holownik „H-20” i 1 barka „B-10”34.

Ten nienajlepszy stan okrętów ratowniczych Marynarki Wojennej uległ 
zmianie w 1974 r., kiedy to w skład 41 Dywizjonu Okrętów Ratowniczych 
wcielono dwie bliźniacze jednostki OORP „Piast” i „Lech”. Pierwszy z nich 
wcielono do służby 26 stycznia, a drugi 30 listopada. Zaprojektowane i zbudo
wane w kraju, spełniały wszelkie wymogi stawiane pełnomorskim jednostkom 
ratowniczym. Przeznaczone były do gaszenia pożarów na morzu i w portach, 
ściągania jednostek z mielizn, dalekich holowań, prowadzenia prac podwod
nych, usuwania skutków awarii oraz poszukiwania i podnoszenia wraków. Naj
ważniejszym jednak dla polskich sił morskich było posiadanie na wyposażeniu 
ratowniczym dzwonu nurkowego, który umożliwiał między innymi ewakuację 
załogi z zanurzonego okrętu podwodnego do głębokości 100 m i komory 
dekompresyjnej na 3 osoby.

32 AMW, akta SRM MW, sygn. 3348/69/103, Analiza potrzeb okrętów ratowniczych z 24.08.1965 r., 
s. 1-4.
33 Tamże, s. 5-7.
34 J. Ciślak, op. cit., s. 135.
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W akcjach ratowniczych na morzu wykorzystywano również lotnictwo Mary
narki Wojennej. Początki specjalistycznego ratownictwa lotniczego w Marynarce 
Wojennej sięgają roku 1962, gdy zgodnie z zarządzeniem szefa Sztabu Generalne
go WPO z 20 września tego roku na lotnisku w Darłowie z dniem 25 grudnia 
sformułowano 28 Eskadrę Ratowniczą. Utworzona ona została w ramach 
powietrznego systemu ratownictwa morskiego sił morskich. Początkowo na 
wyposażenie eskadry trafiły śmigłowce „SM-1” i „SM-2”, będące licencyjnymi 
śmig-łowcami „Mi-1” natomiast pierwszy specjalnie opracowany dla ratownic
twa morskiego śmigłowiec „Mi-2RM”, jednostka otrzymana w 1969 r. 
Następne śmigłowce z tej serii wchodziły na wyposażenie w latach 1971-1973. 
Były one wykorzystywane w wielu akcjach ratowniczych.

Z dniem 1 lipca 1988 r. lotnictwo Marynarki Wojennej w wyniku dużych 
zmian organizacyjnych zostało zintegrowane w jednym pułku lotniczym. Był to 
7 Pułk Lotnictwa Specjalnego stacjonujący na dwóch lotniskach w Siemirowi- 
cach i Darłowie. Okazało się to nie najlepszym rozwiązaniem. Stan taki prze
trwał do 1 kwietnia 1991 r., kiedy to w Darłowie utworzono samodzielną 
40 Eskadrę Śmigłowców Zwalczania Okrętów Podwodnych i Ratownictwa. 
W jej składzie znajdował się klucz śmigłowców ratowniczych. W strukturze 
pułku lotniczego w Siemirowicach również znajdowała się eskadra lotnictwa 
patrolowo-ratowniczego.

Zadania ratownicze wypełniała także istniejąca od 1954 r. 18 Eskadra Lot
nictwa Łącznikowego w Gdyni-Babich Dołach. Stało się to możliwe po wyposaże
niu jej w latach 1971-1973 w śmigłowce ratownicze „Mi-2RM”. W 1991 r. 
usankcjonowane zostało wypełnianie przez eskadrę zadań ratowniczych poprzez 
zmianę nazwy jednostki na 18 Eskadrę Lotnictwa Ratowniczo-Łącznikowego MW.

W latach 1994-1995 nastąpiła kolejna przebudowa struktury lotnictwa Mary
narki Wojennej. W listopadzie 1994 r. utworzono dowództwo Brygady Lotnic
twa MW w Gdyni-Babich Dołach, zadania ratownicze wykonuje eskadra C, 
dysponując śmigłowcami W-3RM „Anakonda”. Natomiast stacjonujący 
w Darłowie 2 Dywizjon Lotniczy eksploatuje śmigłowce ratownicze „Mi-14 PS” 
i „Mi-2RM” a 3 Dywizjon Lotniczy w Siemirowicach zadania patrolowo- 
-ratownicze wykonuje na samolotach „An-28 RM” oraz „An-2”35.

W połowie października 1981 r. dokonano kolejnej oceny realizacji zadań 
w dziale ratownictwa morskiego Marynarki Wojennej. Oceniając zakres jego 
możliwości stwierdzono, że właściwości morskie, techniczne wyposażenia spe
cjalnego ratowniczych okrętów, samolotów i śmigłowców oraz wyszkolenie 
załóg, statków i zespołów kierujących akcjami ratowniczymi pozwalały na 
wykonanie następujących zadań:

1. „Ratownicze zabezpieczenie działalności bojowej okrętów i samolotów 
w strefie odpowiedzialności MW;

2. Ratownicze zabezpieczenie morskich działań desantowych;

35 J. Cieślak, Z. Kalicki, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Marynarka Wojenna, Studia 
i Materiały nr 45, Warszawa 1997, s. 17-18.
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3. Prowadzenie prac nurkowych do głębokości 100 m, z tym jednak, że moż
liwości wykorzystania poszczególnych narzędzi pracy pod wodą pozwalały 
wówczas na:

• spawanie i cięcie gazowe metalu do głębokości 30 m;
• wykonanie prac narzędziami mechanicznymi z wykorzystaniem sprężone

go powietrza (młoty, wiertarki, piły) do głębokości 60 in;
• rozpoznanie obiektów na dnie, stropowanie i inne prace ręczne z wykorzy

staniem prostych narzędzi mechanicznych do głębokości 100 m.
4. Ratownicze zabezpieczenie statków powietrznych w pasie wybrzeża od 

linii brzegu do 100 km w głąb lądu we współdziałaniu z 2 KOPK;
5. Prowadzenie morskich i oceanicznych holowań;
6. Realizację zakupów, przechowywanie, naprawę i legalizację sprzętu 

ratowniczo-nurkowego dla MW i jednostek WP;
7. Prowadzenie prac ratowniczo-nurkowych na rzecz gospodarki nawodnej 

bez umniejszania zasadniczych potrzeb wojska w tym zakresie ”.36
W 1981 roku siły ratownictwa morskiego Marynarki Wojennej dysponowały 

14 jednostkami. Tabor ten stanowiły: 2 okręty projektu 570 (Piast), 3 okręty 
„R-21”, 1 okręt projektu „R-30”, 2 holowniki ratownicze 1500 kM, 5 kutrów 
ratowniczych projektu „Storem” i 1 barka bez napędu. Do końca 1982 r. okręty 
ratownicze projektu „R-21” zgodnie z planem miały zostać wycofane ze służby, 
a w ich miejsce miały wejść 2 okrętu projektu „R-30” o wyjątkowo wysokich 
walorach morskich i ratowniczych. Poza nowymi jednostkami ratowniczymi 
zaplanowano zakup w ZSRR odpowiednich śmigłowców ratowniczych, gdyż 
eksploatowane dotychczas śmigłowce ratownicze typu „Mi-2RM” posiadały 
ograniczone możliwości wykonywania lotu oraz prowadzenia akcji do prędkości 
wiatru 15 m/s i to tylko w warunkach dziennych.

Nowe cztery śmigłowce ratownicze zakupiono na początku lat osiemdziesiątych. 
Były to czternastotonowe maszyny produkcji radzieckiej typu „Mi-14 PS”, które od 
27 lutego 1984 r. znalazły się na wyposażeniu jednostki lotniczej Marynarki 
Wojennej w Darłówku. W tamtym okresie „Mi-14 PS” uznawany był za najlep
szy helikopter w swojej klasie w Europie. W razie katastrofy potrafił wodować, 
zabierając jednocześnie na pokład 19 i więcej rozbitków.

Poza nowymi śmigłowcami w tym samym okresie do służby w Marynarce 
Wojennej wcielono 2 nowe kutry ratownicze projektu „R-30”, które zbudowała 
Stocznia Marynarki Wojennej. Pierwszy z nich otrzymał nazwę ORP „Gniew- 
ko” i 29 sierpnia 1981 r. zasilił 41 Dywizjon Okrętów Ratowniczych. Natomiast 
drugi kuter ORP „Bolko” od 7 listopada 1982 r. zasilił Grupę Okrętów Ratowni
czych 42 Dywizjonu Pomocniczych Jednostek Pływających w Świnoujściu. Kolej
no jednostkę, która miała wzmocnić siły ratownicze na zachodnim wybrzeżu 
wcielono dopiero 9 maja 1987 r. Otrzymała ona nazwę ORP „Semko”.

36 AMW, akta SRM MW, sygn. 3365/84/64, Ocena realizacji zadań w dziale ratownictwa mor
skiego z 14.10.1981 r., s. 1-2.
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W listopadzie 1991 roku w celu bardziej symetrycznego rozlokowania okrę
tów ratowniczych na polskim wybrzeżu rozformowano 41 Dywizjon Okrętów 
Ratowniczych, gdyż zagęszczenie jednostek ratowniczych w rejonie Zatoki 
Gdańskiej było zbyt duże. Część okrętów została rozśrodkowana, a dwa nowo 
budowane kutry wcielono na przełomie lat 1991/1992 do służby w Kołobrzegu, 
gdzie utworzono Komendę Portu Wojennego. Były to zbudowane w stoczni 
„Ustka” kutry ratownicze typu (B-823), które otrzymały nazwy OORP „Zbyszko” 
i „Maćko”. Ich przeznaczeniem jest prowadzenie akcji ratowniczych na morzu, 
ratowanie życia i mienia oraz prowadzenie prac podwodnych na głębokości do 
45 m. Odtąd okręty ratownicze stacjonowały w Gdyni, Helu i Świnoujściu w gru
pach okrętów ratowniczych poszczególnych dywizjonów pomocniczych jednostek 
pływających oraz w Komendzie Portu Wojennego w Kołobrzegu. Dwa największe 
okręty ratownicze projektu 570 tj. OORP „Lech” i „Piast” znalazły się w skła
dzie 45 Dywizjonu Pomocniczych Jednostek Pływających w Gdyni. Poza okrę
tami ratowniczymi projektów 570, „R-30” i „B-823” do działań ratowniczych na 
morzu Marynarka Wojenna wykorzystywała ponad 20 ratowniczych łodzi 
pneumatycznych Sportis „ŁR-6”.

Równolegle z rozwojem sił ratownictwa morskiego Marynarki Wojennego 
doskonalono system kierowania tymi siłami. Już 1 lipca 1968 r. powołano etatową 
służbę oficera dyżurnego operacyjnego ratownika pełnioną u boku oficera opera
cyjnego Marynarki Wojennej. Pozwoliło to utrzymać stały dozór i pieczę nad bez
pieczeństwem załóg jednostek pływających i statków powietrznych w polskiej 
strefie obrony Marynarki Wojennej. Ujednolicenie zasad ratownictwa wojsko
wego na morzu nastąpiło w 1970 i 1987 r. po wprowadzeniu zarządzenia szefa 
Sztabu Generalnego WP „Instrukcji ratownictwa morskiego na morzu”, obej
mującej wszystkie formy współpracy nie tylko z innymi rodzajami wojsk, ale 
również z gospodarką morską37.

Współpraca Marynarki Wojennej z cywilnym ratownictwem morskim odbyła 
się na podstawie porozumienia z 21 stycznia 1971 r. między Marynarką Wojen
ną a Polskim Ratownictwem Morskim i Urzędami Morskimi, uzgodnienia 
z 20 kwietnia 1987 r. między przedstawicielem DMW i PRO w sprawie stoso
wania i wykorzystania systemów łączności podczas prowadzenia wspólnych 
akcji ratowniczych, kolejnego porozumienia z 16 grudnia 1987 r. między MW 
i PRO dotyczącego współpracy w zakresie ratownictwa morskiego oraz zasad 
współdziałania między MW i PRO w zakresie lotniczego ratownictwa morskie
go, podpisanego 29 grudnia 1988 r. przez szefa Sztabu MW i dyrektora PRO38. 
Na podstawie tych umów jednostki ratownicze Marynarki Wojennej uzupełniały 
stosunkowo szczupłe siły PRO rozlokowane w 12 portach Wybrzeża od Zalewu 
Wiślanego po Świonujście. Cały potencjał ratownictwa morskiego i lotniczego

37 AMW, akta SRM MW, sygn. 37654/84/64, Sprawy szkoleniowe SRM.
38 Z. Krakowski, System ratownictwa lotniczego w systemie odpowiedzialności MW RP „Prze
gląd Morski”, 1991, nr 9, s. 33-34.
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Marynarki Wojennej został włączony w krajowy system poszukiwania i ratowa
nia życia na morzu. Marynarka Wojenna znalazła się w krajowym systemie lot
niczej służby SMR jako podośrodek koordynacyjny poszukiwań i ratownictwa 
„ASRC Gdynia”.

Od początku lat dziewięćdziesiątych ratownictwo morskie Marynarki 
Wojennej rozpoczęło rozwijać kontakty z zachodnimi partnerami, które zaowo
cowało porozumieniami zawartymi z niemieckim Ratowniczym Centrum Koor
dynacyjnym RCC Glucksburg 22 września 1993 r. oraz duńskim - w Karup 
w 1994 r. Doskonaleniu współdziałania polskich i zachodnich ratowników mor
skich służyły ćwiczenia ratownicze. Tylko w 1993 r. odbyły się 3 takie ćwicze
nia. W ćwiczeniach NATO „Baltops-93” w dniu 10 czerwca w części 
ratowniczej udział wzięły załogi śmigłowców „Mi-14PS” kmdr. ppor. pil. 
J. Staweckiego i „Anakondy” kpt. mar. pil. R. Tańskiego. Załogi zademonstro
wały podnoszenie rozbitków z wody i tratwy oraz przenoszenie ich na okręt 
ratowniczy ORP „Lech”. Natomiast 4 sierpnia odbyły się wspólne ćwiczenia 
lotniczych sił ratowniczych Polski i Niemiec „POLSAR-93”. Ostatnie z tej serii 
ćwiczeń odbyło się 28 listopada na wodach Zatoki Gdańskiej. Uczestniczyła 
w nich włoska fregata rakietowa „Grecale” oraz OORP „Lech”, „Rolnik” 
i „Hutnik” oraz śmigłowiec ratowniczy „Anakonda”. Szczególne znaczenie na 
polu wspólnych przedsięwzięć ratowniczych miała zwłaszcza zorganizowana 
w Gdyni latem 1997 r. przez Szefostwo Ratownictwa Morskiego MW konferen
cja przed wrześniowym ćwiczeniem SAR krajów nadbałtyckich „Baltic Eye”.
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***

Niezwykle istotne znaczenia dla ratownictwa Marynarki Wojennej miało 
prowadzenie specjalistycznych badań naukowych przez jej placówki naukowo- 
badawcze, a głownie przez Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte, a od 1987 r. Akademię Marynarki Wojennej. Realizowane 
w oksywskiej uczelni prace badawcze dotyczyły między innymi inżynierii pod
wodnej, sprzętu nurkowego, zaprojektowania i wykonania układów sanitamo- 
bytowych w zespole komór dekompresyjnych, systemów i urządzeń do regene
racji mieszanek gazowych do oddychania oraz wykonania stanowiska do badań 
ciśnieniowych zespołów i urządzeń wchodzących w skład urządzeń do kontroli 
treningów nurków.

Zapotrzebowanie na prace nurkowe dotyczące różnych aspektów ratownictwa 
spowodowało, że 16 września 1980 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Wyż
szej Szkoły Marynarki Wojennej i Szefostwa Ratownictwa Morskiego. Efektem 
tego spotkania, w którym uczestniczył m. in. komendant uczelni kontradmirał dr 
Witold Gliński i szef ratownictwa kmdr Zdzisław Głowienko było określenie 
możliwości wykorzystania posiadanej prze WSMW bazy naukowo-badawczej 
w procesie szkolenia nurków i płetwonurków39. Natomiast Instytut Nawigacji 
i Hydrografii WSMW podpisał 6 lutego 1980 r. porozumienie z Urzędem 
Morskim w Gdyni o współdziałaniu w dziedzinie oznakowania nawigacyjnego 
i bezpieczeństwa żeglugi morskiej, ratowaniu życia na morzu, ochrony środowi
ska morskiego, meteorologii i oceanografii.

Kolejną placówką prowadzącą działalność naukowo-badawczą, której wyniki 
były wykorzystane w ratownictwie morskim był Szpital Marynarki Wojennej. 
Jego pracownicy wiele uwagi poświęcili problemowi nurkowania, zarówno pod 
kątem oceny stanu zdrowia kandydatów na nurków i płetwonurków, jak też 
wpływu hiperbarii na organizm ludzki. Ponadto prowadzono badania dotyczące 
urazu ciśnieniowego w płetwonurków.

Problemami medycyny morskiej zajmował się również Instytut Medycyny 
Morskiej Wojskowej Akademii Medycznej z siedzibą w Gdyni, w ramach które
go jeden z zakładów zajmuje się medycyną podwodną. Prace z zakresu medycy
ny podwodnej i hiperbarycznej ważne były nie tylko dla sił morskich, lecz 
również dla wielu dziedzin gospodarki morskiej. Badania nad zabezpieczeniem 
medycznym nurkowań saturowanych, ustaleniem parametrów środowiskowych 
długotrwałych pobytów człowieka w hiperbarycznych układach ekologicznych 
oraz opracowania w zakresie nowych kierunków leczenia chorób nurkowych 
stanowiły pionierską działalność w tym zakresie w Polsce. Opracowanie tabel 
dekompresyjnych, testu tlenowego, jako jednej z metod profilaktyki zatruć 

39 AMW, akta SRM MW, sygn. 3765/84/40, Notatka ze spotkania przedstawicieli WSMW 
ZSRM MW.
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tlenowych szybko znalazło szerokie zastosowanie w praktyce40. Pracownicy tego 
instytutu opracowali także aparaturę określającą zdolności orientacji płetwonur
ka pod wodą, a pod redakcją Augustyna Dolatkowskiego i Kazimierza Ule wieża 
w 1972 roku został wydany „Zarys patofizjologii nurkowania”. Był to pierwszy 
tego typu podręcznik w piśmiennictwie polskim. W 1976 r. pod redakcją 
Tadeusza Doboszyńskiego i Tadeusza Orłowskiego opracowano monografię 
„Podstawy terapii hiperbarycznej”.

Wspólnym przedsięwzięciem Akademii Marynarki Wojennej, Wojskowej 
Akademii Medycznej i Szefostwa Ratownictwa Morskiego było zorganizowanie 
I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. „Aktualne problemy techniki nurko
wania i medycyny hiperbarycznej”, która odbyła się 23 lutego 1994 roku 
w Gdyni-Oksywiu. W obradach, którym przewodniczył szef Katedry Medycyny 
Morskiej WAM kmdr prof. Kazimierz Dęga uczestniczyli również przedstawi
ciele Ukraińskiej Akademii Nauk.

Działalność Marynarki Wojennej na rzecz ratownictwa morskiego obejmowała 
również przygotowanie dobrze wyszkolonych specjalistów, którzy po odbyciu 
służby wojskowej podejmowali pracę w różnych przedsiębiorstwach i firmach zaj
mujących się tą działalnością. Jednak najwięcej zatrudniło Polskie Ratownictwo 
Okrętowe. Wynikało to przede wszystkim z racji wspólnie wykonywanych zadań 
w ratowaniu życia ludzkiego i mienia na morzu. Stąd wielu marynarzy po odbyciu 
służby wojskowej zostawało cywilnymi ratownikami morskimi. W 1979 r. 14 jed
nostek z Krzyżem Maltańskim na dziobie posiadało załogi rekrutujące się przeważ
nie z rezerwistów Marynarki Wojennej. Wśród nurków zatrudnionych 
w przedsiębiorstwie aż 95% stanowili absolwenci kursów organizowanych przez 
marynarkę w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP. Ponadto wiele sta
nowisk kierowniczych zostało obsadzonych przez rezerwistów. I tak kmdr ppor. 
rez. Zdzisław Olszewski pełnił obowiązki inspektora d/s nawigacji, kmdr ppor. rez. 
Jerzy Ludwicki - inspektor d/s nurków, a kpt. mar. rez. Jan Paździor - starszego 
inspektora d/s pirotechnicznych. Rezerwiści Marynarki Wojennej od początku ist
nienia PRO, jako wysokiej klasy specjaliści ratownictwa morskiego, wnieśli istotny 
wkład w wykonanie wielu skomplikowanych akcji przez to przedsiębiorstwo.

Udział Marynarki Wojennej nie ograniczał się tylko do rozwiązywania pro
blemów kadrowych przedsiębiorstw gospodarki morskiej poprzez kierowanie do 
pracy rezerwistów. Ważnym zagadnieniem był udział w szkoleniu specjalistów 
dla potrzeb wielu dziedzin gospodarki morskiej, a zwłaszcza ratownictwa. I tak 
w kwietniu 1979 r. zorganizowano dla PRO kurs doskonalenia oficerów ratow
nictwa morskiego, na którym zajęcia prowadzili specjaliści oksywskiej uczelni. 
Zorganizowano także wspólne sympozjum na temat sprzętu nurkowego i stoso
wanych metod prac podwodnych. Natomiast w czerwcu 1981 r. przeprowadzono 
szkolenie górników-płetwonurków i lekarzy obsługujących komory dekompre
syjne górniczego pogotowia ratowniczego przy Okręgowej Stacji Ratownictwa 
Górniczego.

40 K. Dęga, XXX lat medycyny morskiej w składzie Marynarki Wojennej, „Przegląd Morski” 
1982, nr 7-8, s. 86-91.
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***

Marynarka Wojenna realizując liczne zadania szkoleniowe i bojowe uczestni
czyła w przedsięwzięciach zapewniających bezpieczne warunki żeglugi, 
rybołówstwa i prowadzenia badań morskich. Jednym z ważnych zadań jest 
udział sił morskich w akcjach ratowniczych na morzu.

W pierwszych powojennych latach jednostki Marynarki Wojennej uczestni
czyły w prawie wszystkich akcjach ratowniczych na wodach polskich. Między 
innymi w 1947 r. okręty Marynarki Wojennej na zlecenie Szczecińskiej 
Ekspozytury Wydziału Holowniczo-Ratowniczego Żeglugi Polskiej brały udział 
w po-szukiwaniu i wydobywaniu pogłębiarki „Rak”, która zatonęła w pobliżu 
wybrzeża koszalińskiego na skutek zaniedbań szypra holownika „Bawół”. 
W grudniu 1948 roku siłami Komendy Portu Wojennego Gdynia wydobyto 
z kanału portowego w Gdyni okręt podwodny byłej Kriegsmarine o wyporności 
250 ton. Dowództwo Marynarki Wojennej poleciło przeznaczyć go jednak na 
złom. Natomiast w dniu 26 lipca 1949 r. załoga holownika „Mistrz” uratowała 
większość z ponad 60 pasażerów znajdujących się na statku żeglugi przybrzeż
nej „Anna”, który zderzył się na Zatoce Gdańskiej z tureckim statkiem 
„Odenis”. Za szybką i sprawną akcję ratowniczą kierownik „Mistrza” bsm. 
Władysław Posłuszny został odznaczony srebrnym „Krzyżem Zasługi”41. 
W lutym 1950 r. okręt hydrograficzny „Żuraw” udzielił pomocy załodze łodzi 
rybackiej, która na skutek defektu silnika i gęstej mgły nie mogła trafić do 
macierzystego portu Hel.

Pierwsze powojenne akcje ratownicze były udziałem okrętów o innym prze
znaczeniu ponieważ brakowało wówczas wyspecjalizowanych jednostek ratow
nictwa morskiego.

Przykładów akcji ratowniczych wykonanych przez jednostki Marynarki 
Wojennej zebrało się wiele. W latach 1965-1975 ratownictwo sił morskich 
wykonało: 14 ściągnięć z brzegu i mielizn jednostek pływających, 6 akcji 
gaszenia pożarów na statkach handlowych, 41 akcji podnoszenia z dna morskie
go różnych obiektów oraz 69 akcji pomocy ratowniczej uszkodzonym jednost
kom na morzu i w portach oraz kilka akcji holowniczych.

Natomiast w latach 1958-1975 ratownicy Marynarki Wojennej i Polskiego 
Ratownictwa Okrętowego uratowali we wspólnych akcjach 8.559 rybaków, 
marynarzy i żeglarzy. Z tej liczby 561 osób znajdowało się w sytuacji poważnie 
zagrażającej ich życiu. Ponadto w okresie 1964-1974 wykonano 1493 wspólne 
akcje ratownicze poza wodami terytorialnymi42.

Z przeprowadzonych w tym okresie akcji ratowniczych na podkreślenie 
zasługuje kilka z nich. Dnia 25 września 1966 r. okręt ratowniczy „R-21” dowo
dzony przez ppor. mar. Bogusława Chojnowskiego uczestniczył w rejonie Górek 
Wschodnich w akcji ratowniczej przy jachcie „Cefeusz”, której celem było 

41 M. Filipowicz, Ludzie, stocznie i okręty, Gdańsk 1985, s. 287.
42 AMW, akta ZP MW, sygn. 3683/81/39, s. 254-255.
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sprawdzenie obecności w jego kadłubie ludzi. Działając w bardzo trudnych 
warunkach nawigacyjnych 3 płetwonurków spenetrowało kadłub jednostki. 
W akcji tej obok „R-21” uczestniczyły również jednostki PRO „Sztorm” i „Al
ga” oraz „Strażak-3”43. Współdziałanie wydzielonych sił Marynarki Wojennej 
z jednostkami PRO nastąpiło w akcji ratowniczej statku Żeglugi Gdańskiej 
„Salomea” przeprowadzonej 19 czerwca 1969 r. Statek wszedł na mieliznę 
w odległości 1000 m od zachodniej główki wejścia do portu w Łebie. Na jego 
pokładzie znajdowało się 92 pasażerów. W akcji tej poza jednostką PRO „Alga” 
brały udział znaczne siły Marynarki Wojennej, a mianowicie: okręt ratowniczy, 
holownik, kuter torpedowy, motorówka, 5 śmigłowców i 2 samoloty44. 
Za sprawnie przeprowadzoną akcję dyrektor GUM w Gdyni mgr Zdzisław 
Łukasiewicz podziękował Szefostwu Ratownictwa Morskiego Marynarki Wojen
nej. Natomiast w marcu 1970 r. załoga ścigacza „DS-365” pod dowództwem kpt. 
mar. Kazimierza Wolana, przyszła z pomocą radzieckiemu statkowi rybackiemu 
M-260 „Wietługa”, na którym wybuchł pożar. Dzięki sprawnie przeprowadzonej 
akcji załogę i statek uratowano.

Na początku lat sześćdziesiątych w akcjach ratowniczych na morzu zaczęto 
szerzej wykorzystywać specjalistyczne ratownictwo lotnicze Marynarki 
Wojennej. W dniu 28 lipca 1964 r. dwie załogi śmigłowców „SM-2” przepro
wadziły pierwszą akcję ratowniczą, odnajdując zwłoki kpt. pil. M. Tokarskiego, 
który zginął w morzu w katastrofie lotniczej samolotu „Lim-5”45. Natomiast 
w 29 października 1970 roku dowódca śmigłowca kpt. mar. pil. Romuald Kowiel 
pospieszył z pomocą duńskiemu drobnicowcowi „West Star”, który płynąc 
z ładunkiem tarcicy został wyrzucony na mieliznę w pobliżu latarni Stilo, ratując 
jednego z pozostałych na pokładzie członków załogi46. Również 23 czerwca 1973 r. 
z pokładu śmigłowca „Mi-2RM” opuszczono ratownika, który podjął kilkunasto
letnią dziewczynę z pływającego na Zatoce Gdańskiej materaca, a 28 lipca poszu
kiwano kolejną zaginioną dwunastoletnią dziewczynkę, która wypłynęła w morze 
na kajaku z Chałup, wykorzystując śmigłowiec „Mi-2RM” i okręt „KT-498”47. 
Akcja zakończyła się sukcesem.

Marynarka Wojenna uczestniczyła również w różnych akcjach ratowniczych 
dotyczących sił morskich. I tak 20 października 1967 r. okręt „R-21” zakończył 
akcję podnoszenia motorówki „K-l”, która zatonęła na basenie nr 9. Następnie 
w dniach 26 i 27 lipca 1968 r. okręty „R-21”, „R-33” i „R-37” z 41 Dywizjonu 
Okrętów Ratowniczych wydobyły śmigłowiec, który wpadł do morza na Zatoce 
Puckiej. Z kolei 25 stycznia 1969 r. w akcji przeciwpożarowej uczestniczył 
„H-19”, który gasił pożar na „TRB-614”, wykonującym zadanie w rejonie Jastarni

43 AMW, akta SRM MW, sygn. 3599/78/83. Sprawozdanie z akcji ratowniczej „R-21” w dniu 
25.09.1966 r.
44 AMW, akta SRM, sygn. 3599/78/83, Sprawozdanie z akcji ratowniczej w dniu 19.06.1969 r.
45 M. Konarski, A. Olejko, Tradycje polskiego lotnictwa morskiego, Gdynia 1995, s. 74.
46 „Przegląd Morski” 1970, nr 1, s. 84.
47 AMW, akta SRM MA, sygn. 4096/93/5, Sprawozdanie z akcji ratowniczych.
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na Zatoce Puckiej. W dniu 13 lutego 1970 r. „H-19” uwolnił z lodów w rejonie 
Czołpina okręt desantowy48.

Problem pożarów na jednostkach pływających spowodował, że specjaliści 
z ratownictwa Marynarki Wojennej w połowie lat sześćdziesiątych zajęli się 
udoskonalaniem metod taktyki ich zwalczania oraz całym systemem ochrony 
przeciwpożarowej, tak w zakresie profilaktyki, fachowego szkolenia, udosko
nalania instalacji, urządzeń i środków gaśniczych. Dotychczas prowadzone 
akcje ratunkowo-gaśnicze na okrętach wojennych napotykały na duże trudności 
wynikające ze specyfiki budowy i konstrukcji tych jednostek. Duże zagęszcze
nie materiałów pędnych utrudniało te działania. W związku z tym istniały 
poważne trudności w prowadzeniu skutecznych akcji gaśniczych bez możliwo
ści praktycznego przygotowania załóg okrętowych. Opracowanie i opanowanie 
skutecznej taktyki walki z pożarami na okrętach wymagało zatem stworzenia 
specyficznych sytuacji pożarowych, które mogły zaistnieć na okrętach. Rozwią
zanie tego problemu stało się możliwe poprzez stworzenie okrętowego poligonu 
pożarowego „Kur”49. Odtąd załogi okrętowe przechodziły specjalistyczne prze
szkolenie pożarowe.

Z przeprowadzonych przez siły ratownicze Marynarki Wojennej od połowy 
lat siedemdziesiątych różnych akcji ratowniczych na podkreślenie zasługuje 
kilka z nich. Szczególnie skomplikowanym zadaniem przeprowadzonym 
w drugiej połowie 1975 r. było wydobycie z dna Zatoki Gdańskiej średnio
wiecznego statku, któremu nadano nazwę „Miedziowiec”. Zadanie to było 
o tyle złożone, że wszystkie czynności należało wykonać z dużą precyzją, aby 
nie uszkodzić cennego zabytku historycznego, który znajdował się na dnie mor
skim przypuszczalnie od połowy XVI wieku. W następstwie udanej akcji cenny 
wrak statku zasilił zbiory Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku50.

Wiele różnych akcji ratowniczych wykonywano w okresie zimowym z udzia
łem jednostek pływających i lotnictwa morskiego, które w okresach zalodzenia, 
stale patrolując wzdłuż całego wybrzeża, sygnalizowało o pojawianiu się dryfu
jących pól lodowych. Wiadomości te przekazywano Urzędom Morskim 
i PRO.

W okresie ostrej zimy 1976 r. między innymi na prośbę dyrekcji Wojewódz
kiego Przedsiębiorstwa Zbożowego grupy saperów kruszyły grubą skorupę lodu 
na Motławie, który uniemożliwiał normalną pracę elewatora zbożowego nr 6 
w porcie gdańskim. Do akcji tej przyłączył się okręt ratowniczy „R-33” pod 
dowództwem bsm. Wojciecha Michalaka. Realizacja zadania trwała kilka dni. 
W tym czasie uwolniono z grubej na 30 cm pokrywy lodowej szlak wodny o po
wierzchni 9 tys. m2. Podczas szczególnie srogiej zimy z 1978 na 1979 rok, kiedy to 
na Wybrzeżu ogłoszono stan klęski żywiołowej, marynarze dowodzeni przez 

48 AMW, akta SRM MW, sygn. 3599/78/83, Sprawozdanie z akcji ratowniczych.
49 AMW, akta SRM MW, sygn. 3353/70/33, Organizacja okrętowego poligonu pożarowego 
w Marynarce Wojennej.
50 Zob. M. Aprat Kowalski, Ostatni rejs „Miedziowca”, Warszawa 1988.

64



bsm. Witolda Gunię uczestniczyli w akcji ratowania ui/s „Władysław Broniewski” 
w porcie gdańskim. Na skutek silnego oblodzenia groziło mu zatonięcie. Inna gru
pa 20 marynarzy dowodzona przez bsm. Tadeusza Rakiela w podobnej sytuacji 
pomagała załodze w ratowaniu statku m/s „Stanisław Wyspiański”.

W dniu 17 stycznia 1979 r. w wyniku wielodniowej akcji ratowniczej załogi 
okrętu desantowego „ODS-892” udała się próba ściągnięcia holenderskiego 
chemikaliowca „Anna Broere” z mielizny na głęboką wolę w rejonie Karwi. 
Zaś 25 lutego 1979 r. załoga ORP „Lech” pod dowództwem kmdr. ppor. Adolfa 
Króla wybawiła z lodowej opresji statek „Nereida”, który utknął w lodach na 
Morzu Bałtyckim.

W akcjach ratowniczych na morzu niejednokrotnie współdziałały różne jed
nostki i środki Marynarki Wojennej. Z ratowniczymi jednostkami nawodnymi 
ściśle współdziałały jednostki lotnictwa morskiego znane z wielu odważnych 
i udanych lotniczych akcji ratowniczych. Przykładów współdziałania lotnictwa 
Marynarki Wojennej z jednostkami nawodnymi w akcjach ratowniczych na mo
rzu jest wiele. Kiedy 4 marca 1976 r. w rejonie środkowego Bałtyku na pokła
dzie kutra rybackiego „ŁEB-18” uległ groźnemu poparzeniu jeden z członków 
załogi, a ofiarę wypadku należało jak najszybciej przetransportować do szpitala 
na lądzie. Przeprowadzenie akcji ratowniczej zlecono śmigłowcowi dowodzo
nemu przez kmdr. ppor. pil. Witolda Depkę, samolotowi dowodzonemu przez 
ppor. mar. inż. pil. Antoniego Zająca oraz trałowcowi „TRB-639”. Mimo złych 
warunków atmosferycznych szybko odnaleziono na morzu kuter wzywający 
pomocy. Chorego przejęto najpierw na pokład trałowca, a stamtąd podjął go 
śmigłowiec i przetransportował do szpitala w Słupsku51. Również 
28 stycznia 1978 r. załoga śmigłowca pod dowództwem kmdr. ppor. pil. Stani
sława Przybyłka wzięła udział w akcji podjęcia z kutra rybackiego „HEL-111”, 
przebywającego na łowisku około 60 Mm na północny wschód od Helu, ciężko 
chorego rybaka, którego przetransportowano w sztormowych warunkach na ląd.

Od początku lat osiemdziesiątych w wielu akcjach ratowniczych uczestni
czyły nowe kutry ratownicze projektu R-30.I tak ORP „Gniewko” w dniu 
21 września 1982 r. uczestniczył w odnalezieniu i wydobyciu zwłok ratownika 
z platformy „Petrobaltic”. Natomiast ORP „Bolko” zaraz po wcieleniu brał 
udział w akcji gaszenia pożaru na polskim promie kolejowym „Mikołaj Koper
nik”. Do akcji tej poza ORP „Bolko” skierowano także 2 okręty „612” i „314” 
oraz 4 jednostki pomocnicze „H-20” i „H-18”, „H-15” i „H-2”. Jednostki te 
przebywały w morzu łącznie 290 godzin, a na ich pokładach znajdowało się 185 
marynarzy. Szacunkowy koszt całej operacji wyniósł około 3 100 000 zł52.

Okręty ratownicze i śmigłowce Marynarki Wojennej uczestniczyły w wielu 
akcjach ratowniczych, udzielając między innymi pomocy uszkodzonym i toną
cym jednostkom pływającym, poszukując rozbitków, walcząc z pożarami na 
otwartym morzu i w portach oraz ewakuując rannych i chorych. Ze względu na 

51 „Przegląd Morski” 1976, nr 4, s. 75.
52 AMW, akta SRM MW, sygn. 4096/93/5, Sprawozdania z akcji ratowniczych.
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szybkość działania w większości wypadków wykorzystywano śmigłowce ratowni
cze Marynarki Wojennej. I tak 3 kwietnia 1982 r. podczas akcji ratowniczej śmi
głowca „Mi-2”, dowodzonego przez por. mar. pil. A. Nurskiego z okrętu 
marynarki wojennej NRD podjęto ciężko rannego marynarza, a 17 czerwca 
z udziałem śmigłowców „Mi-2” odnaleziono i podniesiono na pokład pilota, który 
katapultował się nad morzem na „MiG-21”. Natomiast 9 sierpnia 1982 r. śmigło
wiec „Mi-2 RM” uczestniczył w poszukiwaniu kutra rybackiego „WŁA-133”, 
a 13 sierpnia 1983 r. na południe od cypla Półwyspu Hel do akcji poszukiwaw
czej jachtu „Szalony Koń” skierowano „H-19”.

W 1988 roku załogi śmigłowców ratowniczych Marynarki Wojennej dwukrot
nie podejmowały na pokład chorych rybaków oraz ciężko rannego pracownika 
platformy wiertniczej „Petrobaltic”. Ponadto odnalazły i podniosły na pokład 
2 pilotów, którzy katapultowali się na samolotach „Su-20” i „MiG-23”. Natomiast 
23 lipca 1989 r. załoga śmigłowca „Mi-14PS”, dowodzona przez kpt. mar. pil. 
Józefa Staweckiego ewakuowała ze statku handlowego chorego kapitana.

W dniach 6 i 24 lutego oraz 22 maja 1990 r. śmigłowce „Mi-2R” i „Mi-14PS” 
podejmowały na pokład rannych rybaków z kutrów „DAR-170”, „WŁA-308” 
i „WŁA-160”. Natomiast 28 kwietnia załoga śmigłowca „Mi-14PS”, 
dowodzony przez chor. szt. mar. pil. K. Wojnicza odnalazła osadzony na mieliź
nie masowiec „Elizabeth”, z którego podjęto rannego członka załogi53.

Na przełomie 1990 i 1991 r. ORP „Piast” wziął udział w misji w ramach sił 
ONZ podczas operacji „Pustynna Burza” w rejonie Zatoki Perskiej.

Wiele akcji ratowniczych przeprowadzono w trudnych warunkach hydrome
teorologicznych. Między innymi 13 stycznia 1992 r. przy sile wiatru dochodzą
cego do 6° w skali Beauforta śmigłowiec „Mi-2RM”, dowodzony przez kmdr, 
ppor. pil. Wojciecha Kurzyńskiego z 18 Eskadry Lotnictwa Ratunkowo- 
-Łącznikowego, podjął 9 marynarzy ze statku pożamiczo-ratowniczego „Strażak 
3”, który osiadł na mieliźnie w rejonie Górek Zachodnich. Po nieudanej próbie 
ściągnięcia jednostki z mielizny przez statek ratowniczy „Wiatr” na pokład śmi
głowca zabrano szypra i mechanika. Cała akcja trwała około 1,5 godziny54. 
Jednak jedną z najtrudniejszych akcji było poszukiwanie rozbitków z promu 
kolejowo-samocho-dowego „Jan Heweliusz”, który 14 stycznia 1993 r. w trakcie 
rejsu liniowego na trasie Świnoujście-Ystad zatonął podczas huraganu 20 Mm 
od Rugii. W międzynarodowej akcji ratowniczej, którą koordynował ośrodek 
w Bremie obok sił ratowniczych z Niemiec, Danii i Norwegii uczestniczyły siły 
ratownicze Marynarki Wojennej RP. Były to śmigłowce „Mi-14PS”, „Mi-2”, 
W-3RM „Sokół”, samolot patrolowy „An-28”, okręt hydrograficzny ORP „He
weliusz” i okręt ratowniczy ORP „Semko”. W ekstremalnych warunkach wyko
nano 32 loty śmigłowców ratowniczych. Znaleziono osiem tratew i wydobyto 
zwłoki 9 rozbitków55.

53 M. Konarski, A. Olejko, op. cit., s. 85-86.
54 „Przegląd Morski” 1992, nr 12, s. 74.
55 „Przegląd Morski” 1993, nr 12, s. 77.
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V
Po tej największej w dziejach polskiej floty handlowej katastrofie w styczniu 

i lutym ekipy nurków Marynarki Wojennej na zlecenie amatora (spółki „Euro- 
africa”) penetrowały wnętrze leżącego na dnie Zatoki Pomorskiej wraku promu 
„Jan Heweliusz”. Z pokładu okrętu ratowniczego ORP „Lech” akcją kierował 
szef Ratownictwa Morskiego MW, kmdr por. Leszek Siudut. W rejonie zatonię
cia promu przebywały ponadto śmigłowiec „Mi-14PS”, okręt ratowniczy ORP 
„Semko” i okręt hydrograficzny ORP „Heweliusz”, którego zadaniem była 
lokalizacja ładunku rozrzuconego w czasie dryfowania tonącego promu. Nurko
wie
w trakcie przeszukiwań odnaleźli ciała dwóch ofiar: kpt. ż. w. A. Ułasiewicza 
i wicedyrektora spółki „Euroafrica” A. Goldman. Natomiast podwodne filmy 
z wraka posłużyły Izbie Morskiej w Gdyni do wyjaśnienia przyczyn i okoliczno
ści katastrofy.

Rok 1993 był okresem największej aktywności sił ratownictwa morskiego 
Marynarki Wojennej RP. W tym czasie śmigłowce ratownicze startowały 
41 razy, okręty wychodziły z portów jedenastokrotnie, biorąc udział w 29 ak
cjach ratowniczych, w których uratowano lub udzielono pomocy 12 osobom 
różnej narodowości56. Natomiast 2 grudnia 1994 r. przeprowadzono jednocze
śnie 2 akcje ratownicze. Załoga śmigłowca „Mi-14PS” pod dowództwem kpt. 
mar. pil. Wiesława Romana podjęła na pokład ciężko chorego rybaka z kutra 
rybackiego „UST.-111”, zaś załoga „Anakondy”, kmdr. ppor. pil. Aleksandra 
Zubrzyckiego, porażonego prądem elektrycznym pracownika „Petrobalticu” 
z platformy wiertniczej „West Beta”57.

W kolejnych latach w ratowaniu życia ludzkiego na morzu nadal najczęściej 
wykorzystywane były załogi śmigłowców ratowniczych. W tych pełnych 
poświęcenia i odwagi akcjach nie obeszło się bez tragicznych strat. I tak 12 mar
ca 1997 r. krótko po północy wystartował z lotniska w Gdyni-Babich Dołach 
ratowniczy śmigłowiec W-3RM „Anakonda” o numerze burtowym „0512” na 
wezwanie kutra rybackiego „ŁEB-10”, który znajdował się na łowisku około 
30 Mm na wschód od Władysławowa. Wkrótce po starcie maszyna runęła do 
wody Zatoki Puckiej w odległości około 2-3 Mm od Kuźnicy. W katastrofie tej 
śmierć ponieśli: por. mar. pil. Arkadiusz Majer, st. chor. Mar. pil. Zbigniew 
Pałczyński, chor. szt. mar. Stanisław Czaja i chor. mar. Wojciech Kulesza58.

Załogi śmigłowców ratowniczych W-3RM „Anakonda” z dywizjonu lotni
czego i „Mi-14PS” z 2 dywizjonu Lotniczego Brygady Lotnictwa MW w dniach 
od 10 do 24 lipca 1997 roku uczestniczyły w akcji niesienia pomocy ofiarom na 
południu kraju. Śmigłowce wykonały 77 kutrów ratowniczych, w trakcie któ
rych ewakuowały 345 osób oraz dostarczyły wiele ton żywności i środków 
pierwszej potrzeby, niezbędnych do przetrwania skutków powodzi. Dowódcą tej 
grupy lotniczej był kpt. mar. pil. Tadeusz Drybczewski59.

56 „Biuletyn Historyczny” Muzeum MW, Gdynia 1995, nr 14, s. 223.
57 M. Konarski, A. Olejko, op. cit., s. 94.
58 „Przegląd Morski” 1997, nr 12, s. 91.
59 „Bandera” 1997, nr 9, s. 3.
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Jedną zaś z ostatnich akcji, którą przeprowadzono w październiku 1997 r. 
było wydobycie łodzi rybackiej „KRS-3” z Zalewu Szczecińskiego przez okręt 
ratowniczy ORP „Zbyszko”, dowodzony przez kmdr. por. Andrzeja Piszera.

W akcjach ratowniczych brali udział także chemicy Marynarki Wojennej. W latach 
1976-1977 sześciokrotnie udzielali pomocy przedsiębiorstwom rybackim w zakresie 
odkażania kutrów, nabrzeży portowych i hal produkcyjnych skażonych iperytem 
wyłowionym na łowiskach morskich oraz dwa razy przeprowadzali odkażanie stat
ków handlowych skażonych substancjami toksycznymi. Szczególnie trudną akcją 
było usunięcie z ładowni semikontenerowca PLO ms „Stefan Paziński” silnie trują- 
cych i żrących substancji, jakie wyciekły podczas rejsu do Stanów Zjednoczonych 
z uszkodzonych kontenerów. Specjaliści amerykańscy zażądali za wykonanie tej 
usługi wysokiej sumy wynoszącej 100 tys. dolarów, a krajowa firma „Port Service” 
nie była wówczas przygotowana do wykonania tego rodzaju zadań w krótkim termi
nie. W tej sytuacji dyrekcja PLO zwróciła się o pomoc do Dowództwa Marynarki 
Wojennej. W dniu 12 stycznia 1976 roku chemicy Marynarki Wojennej pobrali prób
ki trującej substancji i wykonali niezbędne analizy. Do pracy została skierowana wy
dzielona 24 osobowa grupa chemików pod dowództwem ppor. mar. inż. Leszka 
Szwedy. Całością oczyszczenia statku kierował kmdr por. dypl. Jerzy Palusiak. Już 
14 stycznia m/s „Stefan Paziński” był całkowicie gotów do wyjścia na morze60. W tej 
i innych akcjach chemicy Marynarki Wojennej szybko likwidowali niebezpieczne 
związki chemiczne. Między innymi 9 stycznia 1997 r. załoga kutra rybackiego 
„WŁA-206” przebywając na łowisku około 25 Mm na północ od Władysławowa 
wyłowiła siecią rybacką pojemnik z nieznaną substancją. Dopiero po powrocie do 
portu okazało się, że rybacy zostali poparzeni iperytem. Skierowano ich natychmiast 
na leczenie do szpitala MW, a kuter i pobliski teren portowy poddano odkażeniu, 
które przeprowadziła 55 kompania przeciwchemiczna Marynarki Wojennej.

Okręty Marynarki Wojennej uczestniczyły również w akcjach holowniczych. 
Nastąpiło to zwłaszcza po wcieleniu do służby w Marynarce Wojennej w 1974 r. 
dwóch nowoczesnych i dużych okrętów ratowniczych OORP „Piast” i „Lech”. Fakt 
ten spowodował, że wiele przedsiębiorstw gospodarki morskiej zaczęło się zwracać do 
Dowództwa Marynarki Wojennej o wykonanie różnych prac, a głównie holowni
czych.

W dniach od 20 lutego do 19 marca 1974 roku okręt ratowniczy „Piast” na zle
cenie Stoczni Północnej w Gdańsku, był użyty do akcji holowniczej nowo zbudo
wanego w tej stoczni statku rybackiego. Jednostka o nazwie „Sierżebrianka” 
pływająca pod banderą radziecką łowiąc ryby na Północnym Atlantyku w pobliżu 
Nowej Funlandii uległa awarii i jej remont gwarancyjny musiał być przeprowadzo
ny w gdańskiej stoczni. Holowanie przebiegało w bardzo trudnych warunkach 
hydrologiczno-meteorologicznych, przy ciągłych sztormach sięgających do 12° 
w skali Beauforta. „Piast” doprowadził bezpiecznie uszkodzony statek do Gdańska, 
przebywając ogółem 5.400 Mm. Rejs ten dowiódł dużych umiejętności morskich 
załogi okrętu dowodzonego przez kmdr. ppor. Henryka Lewandowskiego.

60 „Przegląd Morski” 1976, nr 2, s. 72.
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r
W następnym holowaniu, w dniach od 14 do 20 lutego 1976 r. ORP „Piast” 

przeholował potężny segmentu doku pływającego na trasie z Gdańska do 
Geteborga. Zadanie to zostało powtórzone w dniach od 15 do 26 maja tego roku 
podczas przeholowania drugiego segmentu doku.

Do szczególnie złożonych zadań, jakie wykonywały jednostki ratownicze 
„Piast” pod dowództwem kmdr ppor. Adolfa Króla i „Lech” dowodzony przez 
kmdr por. Jerzego Jabłońskiego, od 4 marca do 20 lipca 1977 r. należało holowanie 
z Gdyni do portu Umqasr w Zatoce Arabskiej okrętów desantowych, zbudowanych 
dla irackiej marynarki wojennej. Podczas tego rejsu okręty przebyły 15556 Mm61.

Ponadto okręty ratownicze Marynarki Wojennej często na zlecenie Zjedno
czenia Przemysłu Okrętowego przeholowywały zbudowane kadłuby między 
stoczniami, zabezpieczały próby nowo zbudowanych statków i wykonywały 
inne prace na rzecz portów oraz floty handlowej. Brały również udział w wielu 
akcjach na morzu, a między innymi zabezpieczały maratony pływackie na Zato
ce Gdańskiej, regaty czy „Operację Żagiel” w 1974 i 1997 r., której zakończenie 
miało miejsce w Gdyni i Gdańsku.

Duże jednostki ratownicze Marynarki Wojennej holowały również wraki okrę
tów wojennych. Między innymi we wrześniu 1981 r. przeholowano wrak ORP 
„Warszawa” na trasie Gdynia-Świnoujście. Również na tej samej trasie w dniach od 
18 do 20 października 1983 r. został przeholowany wrak OH „Bałtyk”62.

***

Dorobek ratownictwa morskiego Marynarki Wojennej w latach 1945-1997 był 
znaczny. W okresie tym zorganizowano sprawny system ratownictwa morskiego, 
który od samego początku funkcjonował obok cywilnego. Składał się on z trzech 
elementów: lotniczych jednostek ratowniczych, okrętów i kutrów ratowniczych 
oraz okrętów bojowych, pełniących codzienne dyżury bojowo-ratownicze. W koń
cu 1997 r. ratownictwo morskie Marynarki Wojennej dysponowało lotniczymi pla
cówkami ratowniczymi na trzech lotniskach - w Gdyni-Babich Dołach 
(4 śmigłowce PZL „Anakonda”), w Siemkowicach (samolot „An-2R” i PZL 
„An-28RM”) i w Darłowie (3 śmigłowce „Mi-14PS”). Natomiast okręty i kutry 
ratownicze były zgrupowane w 4 portach: w Gdyni, na Helu, w Kołobrzegu i Świ
noujściu. Potencjał ten tworzyły 2 okręty ratownicze: OORP „Piast” i „Lech”, 
5 kutrów ratowniczych: OORP „Gniewko”, „Bolko”, „Semko”, „Zbyszko” 
i „Maćko”, kilka holowników, w tym 2 projektu „H-960” oraz 20 łodzi ratowni
czych.

Ustalenie dokładnej liczby wszystkich przeprowadzonych akcji ratowniczych 
przez siły Marynarki Wojennej w latach 1945-1997 jest niezwykle trudne, ale 
marynarze zawsze sumiennie wykonywali zadania, niosąc pomoc i ratunek 
wszystkim potrzebującym pomocy na morzu, a niejednokrotnie także na lądzie.

61 AMW, akta SRM MW, sygn. 3765/84/40, Sprawy holownicze Gdynia-Irak.
62 AMW, akta SRM MW, sygn. 4096/93/5, Sprawozdanie z prac holowniczych.
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Kmdr ppor. dr Sławomir KUDELA

POLSKA PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 
NA RZECZ MARYNARKI WOJENNEJ

W LATACH 1945-1968

Problematyka budowy okrętów i produkcji sprzętu uzbrojenia dla Marynarki 
Wojennej zajmowała istotne miejsce w działalności Dowództwa Marynarki 
Wojennej. Rozwój sił morskich bowiem i ich możliwości operacyjno-taktyczne 
uzależnione były od liczby i jakości posiadanych okrętów. Starania o rozwój sił 
morskich, jakie podejmowało Dowództwo Marynarki Wojennej uzasadniano 
między innymi zadaniami operacyjnymi oraz potrzebami szkoleniowymi MW. 
Biorąc pod uwagę odbudowę portów i stoczni dokonaną w pierwszych powo
jennych latach, uznano, że podstawowym źródłem dostaw okrętów i potrzebne
go Marynarce Wojennej uzbrojenia i wyposażenia powinien być przemysł 
krajowy. Opinię tę motywowano możliwościami technicznymi polskiego prze
mysłu, a także wysokimi kosztami odnawiania sił morskich drogą importu1.

Rozpoczęcie w kraju budowy okrętów i produkcji sprzętu dla Marynarki 
Wojennej, w obliczu ówczesnej , trudnej sytuacji ekonomicznej państwa było 
bardzo trudnym przedsięwzięciem. Dodatkowo, na powyższą problematykę 
oddziaływały funkcjonujące w tamtych latach koncepcje dotyczące rozwoju sił 
morskich i roli Marynarki Wojennej w systemie obronnym1 2.

Produkowanie okrętów i sprzętu dla Marynarki Wojennej było przedmiotem 
wielu dyskusji i rozważań. Jednak do końca 1949 r. nie podjęto żadnych wiążą- 
cych decyzji w tym zakresie3.

1 Szerzej problematykę te przedstawił J. Przybylski w pracy, Marynarka Wojenna PRL w latach 
1956-1980 (studium historyczno-wojskowe), Gdynia 1988, s. 130-133.
2 Koncepcje te powstały w latach 1945-1949. Pierwszy kierunek prezentowany przez część ofice
rów Sztabu Generalnego WP nie przewidywał w najbliższych powojennych latach istotnej roli dla 
Marynarki Wojennej. Drugi natomiast, będący opinią kierowniczej kadry MW wyznaczał jej dużą 
rolę i ważne miejsce w systemie obronnym państwa, traktując Marynarkę Wojenną jako całkowi
cie odpowiedzialną za obronę Wybrzeża. Koncepcje te miały istotny wpływ na obraz i traktowanie 
problemów MW w realiach pierwszych powojennych lat. Wpływały na przebieg procesów zwią
zanych z dążeniami do budowy okrętów i produkcji uzbrojenia w Polsce, Zob. Cz. Ciesielski, 
W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980, Warszawa 1992, s. 142-143.
3 Plany produkcji okrętów i sprzętu wojskowego w Polsce, a także kształtowanie się koncepcji 
w tej dziedzinie przedstawił J. Przybylski w pracy, Rozwój Marynarki Wojennej i jej rola w obro
nie Wybrzeża w latach 1949-1956, Warszawa 1979, s. 370-385. Patrz również tego autora, 
kształtowanie się i rozwój poglądów na obronę Wybrzeża w latach 1945-1955, „Przegląd Morski”, 
1981, nr 2, s. 11-18.
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Duży wpływ na tę sytuację miały opinie wyrażane przez przedstawicieli 
Zjednoczenia Stoczni Polskich, z których wynikało, że nie było możliwości 
produkowania okrętów dla Marynarki Wojennej, ze względu na obciążenie 
zakładów realizacją zamówień na statki handlowe. W związku z tym, dowódca 
MW zwrócił się do szefa Sztabu Generalnego WP z prośbą o zainteresowanie 
się problemami budownictwa okrętowego. W piśmie proponował, aby z uwagi 
na niewłaściwe traktowanie Marynarki Wojennej przez przemysł stoczniowy, do 
czasu uregulowania warunków współpracy ze Zjednoczeniem Stoczni Polskich 
ulokować zamówienia na okręty bojowe i jednostki pomocnicze w ZSRR4.

20 stycznia!950 r. w Biurze Wojskowym Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego odbyła się konferencja, gdzie zdecydowano, że w marcu zosta
nie sprecyzowana decyzja, które typy okrętów będą budowane w kraju, a które 
importowane. Równocześnie Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego 
zobowiązała się do zapewnienia jednostkom budowanym w kraju potrzebnej 
dokumentacji, sprzętu i uzbrojenia.

6 czerwca 1950 r. odbyła się kolejna konferencja poświęcona budowie okrę
tów dla Marynarki Wojennej, na której potwierdzono decyzję o budowie okrę
tów przez stocznie krajowe. W związku z tym, na polecenie Sztabu Generalnego 
WP, Sztab Główny MW opracował podstawowe założenia taktyczno-techniczne 
planowanych do budowy i importu jednostek5.

Do problematyki budowy okrętów w Polsce ponownie powrócono we wrześniu 
1950 r., po objęciu stanowiska dowódcy MW przez kontradm. Wiktora Czerokowa. 
Nowy dowódca MW uznał, ze opracowany „6-letni plan rozbudowy i dozbrojenia 
Marynarki Wojennej” był niewystarczający, a przystąpienie do budowy okrętów 
w 1955 r.jest zbyt późne, sugerując rozpoczęcie produkcji już w 1951 r.

Pod wpływem tych opinii w grudniu 1950 r. Państwowa Komisja Planowania 
Gospodarczego zatwierdziła „Program budowy jednostek dla MON” i przydzieliła 
kre-dyt na jego uruchomienie w wysokości 23 700 000 zł. Określono również miejsca 
budowy okrętów. Miały nimi być zakłady w Gdańsku, Gdyni, Pleniewie i Elblągu6.

Należy zauważyć, że do 1951 r. stocznie morskie i rzeczne przeprowadzały 
na rzecz Marynarki Wojennej jedynie remonty i przebudowy okrętów uzyska
nych w ramach reparacji wojennych oraz odzyskanych przedwojennych polskich 
okrętów7.

4 Pismo dowódcy MW nr 0015 z 17.01.1950 r. do szefa Sztabu Generalnego WP, w sprawie 
budowy okrętów dla Marynarki Wojennej; Archiwum Marynarki Wojennej (delej: AMW), sygn. 
231/52/43, s. 5.
5 J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej..., op. cit., s. 117-121.
6 Szerzej problematykę tę opisuje J. Przybylski w pracy, Rozwój Marynarki Wojennej..., op. cit., 
s. 121-124.
7 Założenia taktyczno-techniczne przebudowy statków na okręty; AMW, sygn. 1850/59/41, 
s. 1-50. Sprawozdanie z remontu i przebudowy jednostek pływających w stoczniach; AMW, sygn. 
1850/59/46, s. 1-13, a także: J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej...,op. cit., s. 135-152, 
oraz J. Ciślak, Budowa okrętów dla Marynarki Wojennej w stoczniach gdyńskich w latach 
1930-1989, „Przegląd Morski”, 1997, nr 2, s. 24-35.
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Zasadnicze decyzje dotyczące budowy okrętów dla Marynarki Wojennej 
zostały podjęte dopiero w II połowie 1951 r.

18 sierpnia 1951 r. rząd podjął uchwałę nr 22/S „O przygotowaniu i organi
zacji produkcji okrętów wojennych”8. Dokument ten stwierdzał, że dla wzmoc
nienia obronności państwa konieczne było zorganizowanie budowy okrętów 
wojennych, zgodnie z potrzebami Marynarki Wojennej. Istniejące w kraju 
stocznie, zdaniem rządu, dawały taką możliwość, tzn. jednoczesnej budowy 
statków i okrętów.

W związku z tym, w celu najszybszego rozwinięcia mocy produkcyjnych 
i przeprowadzenia niezbędnych prac przygotowawczych do uruchomienia pro
dukcji dla MON, rząd zobowiązał ministra Obrony Narodowej do zorganizowa
nia w podległym resorcie specjalnego sektora technicznego, a w stoczniach 
i zakładach przemysłowych, aparatu odbiorców wojskowych9.

Sztab Generalny WP polecił więc 7 września 1951 r. dowódcy MW przygo
towanie projektów etatów dla Wydziału Technicznego w Sztabie generalnym 
WP, a także etatów wojskowych przedstawicielstw w zakładach.

Z początkiem grudnia 1951 r. rozpoczęto organizacje wojskowych przedstawi
cielstw w stoczniach i zakładach kooperujących. Do końca roku sformowano 
66 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Stoczni Gdańskiej, 67 Przed
stawicielstwo Wojskowe przy Stoczni Północnej w Gdańsku, 68 Przedstawiciel
stwo Wojskowe przy stoczni Rzecznej „Pleniewo” i 70 Przedstawicielstwo Woj
skowe przy Zakładach Mechanicznych im. Karola Świerczewskiego w Elblągu10 11.

W ramach realizacji uchwały Prezydium rządu nr 22/S, 29 stycznia 1952 r. 
rząd podjął kolejną uchwałę opatrzoną numerem 36/S, w sprawie „Rozbudowy 
Stoczni Rzecznej „Pleniewo” i przygotowania jej do uruchomienia produkcji 
kutrów trałowych”11. Rozpoczęto również, zgodnie z założeniami uchwały 
nr 22/S, prace przygotowawcze w innych zakładach uczestniczących w realizacji 
powyższej uchwały. Wspomniana wyżej stocznia Gdańsk - Pleniewo dla przy
gotowania budowy kutrów trałowych poniosła koszty wynoszące 28 000 000 zł. 
Dla rozpoczęcia budowy ścigaczy Stocznia Gdańska (Ostrów) wydatkowała 
kwotę 40 000 000 zł, a kwotę 20 000 000 zł Stocznia Gdańska, w związku 
z planowaną budową trałowca rzecznego. Stocznia Północna w Gdańsku ponio
sła w przygotowaniach inwestycyjnych związanych z budową kutrów torpedo

8 AMW, sygn. 1675/22/59, s. 113-115.
9 Tamże, s. 113-114.
10 Pismo dowódcy MW nr 0017 z 09.01.1951 r. do ministra Obrony Narodowej w sprawie sfor
mowania przedstawicielstw wojskowych w stoczniach; AMW, sygn. 697/2, s. 3.
11 Pismo Departamentu Wojskowego Ministerstwa Żeglugi do dowódcy MW nr 0687/III C - 3/52 
z 01.07.1952 r. w sprawie rozbudowy Stoczni „Pleniewo”; AMW, sygn. 707/54/13, s. 69-70 oraz 
Pismo nr 0260/III z 09.07.1952 r. Zespołu Wojskowego Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego do dowódcy MW w sprawie rozbudowy Stoczni „Pleniewo”; Tamże, s. 73.
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wych wydatki w wysokości 9 500 000 zł. W Elblągu, gdzie przewidywano 
z kolei budowę dozorowców zainwestowano 10 000 000 zł i 5 000 000 rubli12.

W tym czasie prowadzono również prace przygotowawcze w Stoczni 
im. Komuny Paryskiej w Gdyni do budowy trałowców bazowych, a w funkcjo
nującym Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych wyodrębniono Wydział 
Specjalny, którego zadaniem było „prowadzenie prac konstrukcyjnych na rzecz 
budowy okrętów”13.

Z dniem 1 października 1952 r. wydział ten został przekształcony w samo
dzielne przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Centralne Biuro Konstrukcji 
Okrętowych nr 214. Jego działalność nastawiona była na „opracowanie oraz ad
aptację dokumentacji technicznej związanej z przebudową i wyposażeniem mor
skich jednostek pływających dla Sił Zbrojnych PRL”.
Wspólnie z krajowymi przedsiębiorstwami przemysłu stoczniowego CBKO nr 2 
zakupiło, przetłumaczyło i przeprowadziło adaptację dokumentacji technicznej 
i licencyjnej otrzymanej z ZSRR na łączną kwotę 3 850 00 zł i 5 000 000 rubli15.

Zgodnie z uchwałą nr 22/S ustalono, że w latach 1952-1955 krajowy prze
mysł stoczniowy zbuduje 6 dozorowców, 15 trałowców bazowych, 50 ścigaczy, 
96 kutrów torpedowych i 33 rzeczne kutry trałowe.

Realizacja powyższych przedsięwzięć nie przebiegała bez przeszkód. Posta
nowienia uchwały „O przygotowaniu i organizacji produkcji okrętów wojen
nych”, poza pracami wstępnymi nie zostały wykonane, a Ministerstwo Obrony 
Narodowej do 1954 r. nie otrzymało ani jednego z zaplanowanych do budowy 
okrętów16. Powstały bowiem trudności polegające na opóźnieniach w dostarcza
niu dokumentacji i urządzeń z ZSRR. Niekorzystna sytuacja ekonomiczna kraju 
oraz poważne zaległości w produkcji statków handlowych przez polskie stocznie 
potęgowały cały problem.

Wyznaczona zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego WP komisja do zbada
nia pracy Szefostwa Techniki i Uzbrojenia MW oraz problemów związanych 
z budową okrętów wykazała, że nie wykonanie założeń uchwały nr 22/S było 
m.in. wynikiem „wadliwego opracowania nierealnych terminów, które nie były 
powiązane z możliwościami dostaw importowych, a także odbiegających od 
faktycznych możliwości przystąpienia do budowy okrętów i uruchomienia ich 
produkcji w kraju17.

12 Informacja o przejawach szkodnictwa i niewłaściwej atmosfery w Szefostwie Techniki 
i Uz-brojenia MW; Tamże, s. 116.
13 Z. Łakomy, K. Perzanowski, Album jednostek pływających Marynarki Wojennej Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej zbudowanych przez krajowy przemysł okrętowy, wyd. Dowództwa 
MW, Gdynia 1973; Archiwum Muzeum MW, Zbiór Dokumentów, sygn. 549/D, k. 3-4.
14 J. Ciślak, Polska Marynarka Wojenna 1995, Warszawa 1995, s. 18.
15 Protokół komisji do zbadania pracy Szefostwa Techniki i Uzbrojenia MW; AMW, sygn. 
1675/22/59, s. 113-116.
16 Plan materiałowy grupy „A” na 1954 r. i korespondencja w tej sprawie; AMW, sygn. 
1424/56/20, s. 1-4.
17 Protokół komisji do zbadania pracy Szefostwa Techniki i Uzbrojenia MW; AMW, sygn. 
1675/22/59, s. 113-115.
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Szczegółowa analiza protokołu powyższej komisji, przedstawiona w piśmie szefa 
Sztabu Generalnego WP do Dyrektora Gabinetu Przewodniczącego Rady Państwa 
wskazywała jednak, że nie wykonanie planu budownictwa okrętów wojennych, 
zgodnie z uchwałą nr 22/S Prezydium Rządu, nie było zawinione przez Marynarkę 
Wojenną. Zaistniały stan rzeczy został spowodowany głównie brakiem odpowied
niego przygotowania i doświadczenia ze strony przemysłu krajowego w dziedzinie 
budowy okrętów, a także nie powiązania terminów rozpoczęcia budowy z możli
wościami otrzymania z ZSRR urządzeń technicznych i dokumentacji18.

Pomimo takiej opinii stwierdzić jednak należy, że Marynarka Wojenna pono
siła pewną odpowiedzialność za powyższą sytuację. Plany dotyczące rozwoju sił 
morskich i budowy nowych okrętów, opracowywane przez Sztab Główny MW 
przy udziale Szefostwa Techniki i Uzbrojenia MW, poza tym, że stwarzały pro
blemy finansowe ze względu na ponoszone straty, były często nierealnymi. 
Podejmowane decyzje niejednokrotnie okazywały się nie do końca przemyśla
nymi, a nawet wręcz błędnymi19. Przykładem tego mogą być plany związane 
z budową na dużą skalę trałowców rzecznych, na które sprowadzono dokumen
tację licencyjną z ZSRR. Koszty opracowania tej dokumentacji i jej przetłuma
czenia na język polski wyniosły 1 500 000 zł. Dla budowy tego typu jednostek 
rozpoczęto również przygotowanie Stoczni Gdańskiej, w którą zainwestowano 
wspomniane 20 000 000 zł.

W momencie, gdy można było przystąpić do produkcji tej jednostki, zaczęto 
w Marynarce Wojennej zastanawiać się nad celowością budowy tego rodzaju 
okrętów, uznając ostatecznie, że trałowce rzeczne są jednostkami typowo śródlą
dowymi i w związku z tym całkowicie nieprzydatnymi w Marynarce Wojennej.

Omawiana uchwała 22/S przewidywała budowę 50 ścigaczy. Dokumentację 
techniczną dotyczącą ich budowy przetłumaczono i w dużym stopniu dostoso
wano do polskich potrzeb. Okazało się również i w tym przypadku, że ten typ 
okrętu nie będzie budowany. Wszelkie prace zostały wstrzymane, a wcześniej
sze koszta tej inwestycji zostały powiększone o dalsze 10 000 000 zł.

Podobna sytuacja zaistniała w związku z budową dozorowców. Miejscem ich 
produkcji miała być stocznia i zakłady mechaniczne w Elblągu. Po zakończeniu 
prac przygotowawczych do rozpoczęcia budowy stwierdzono, że kanał łączący 
stocznię z morzem jest węższy od szerokości projektowanego okrętu, a koszty 
ewentualnego przekopu przekroczyłyby wartość całej inwestycji. Zakończono 
więc tam wszelkie prace dotyczące tych okrętów20.

Niekorzystna sytuacja ekonomiczna kraju oraz poważne zaległości w pro
dukcji statków handlowych przez polskie stocznie potęgowały cały powyższy 
problem. Przeprowadzona analiza ekonomiczno-techniczna, pomimo rozpoczę

18 Pismo szefa Sztabu Generalnego WP nr 0081 z 14.02.1955 r. do dyrektora Gabinetu Przewodni
czącego Rady Państwa; Tamże, s. 155-156.
19 Informacja o przejawach szkodnictwa i niewłaściwej atmosfery w Szefostwie Techniki 
i Uzbrojenia MW z 02.09.1954 r.; Tamże, s. 45-55.
20 Tamże, s. 48-49.
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cia przez przemysł od września 1952 r. budowy prototypu kutra trałowego 
i torpedowego, zrodziła cały szereg wątpliwości. Między innymi pojawił się 
problem znalezienia właściwego kierunku rozwoju przemysłu w zakresie 
budowy okrętów wojennych, stworzenia stabilnego systemu dostaw wyposaże
nia i dokumentacji, niezbędnego do uruchomienia ich produkcji, a także możli
wości importu i eksportu gotowych jednostek.

Ten cały wachlarz problemów zmusił rząd i Sztab Generalny WP do prze
prowadzenia konsultacji ze stroną radziecką i podjęcia nowych decyzji, co 
w konsekwencji doprowadziło do zmian wcześniejszych ustaleń.
W związku z tym w marcu 1954 r. do ZSRR wyjechała delegacja Sztabu Gene
ralnego WP i przemysłu okrętowego. W parciu o przeprowadzone rozmowy, 
uwzględniające możliwości ekonomiczne państwa, 23 lipca 1954 r. wydana zos
tała uchwała Prezydium Rządu nr 19/S „W sprawie budowy okrętów wojennych 
i zabezpieczenia ich dostaw w latach 1955-1960 z produkcji krajowej i z im
portu dla MON”21. Uchwała ta określała, że import z ZSRR do 1960 r. miał za
pewnić otrzymanie 4 niszczycieli, 9 dozorowców, 4 ścigaczy i 8 okrętów 
podwodnych. Natomiast produkcja krajowa dostarczyć 27 trałowców bazowych, 
69 kutrów torpedowych, 71 kutrów trałowych oraz eksport do ZSRR 47 jedno
stek różnego typu. W celu uzgodnienia praktycznej realizacji powyższej 
uchwały, w październiku 1954 r. przeprowadzone zostały kolejne rozmowy, 
które wprowadziły dalsze modyfikacje i nowe założenia do problematyki budo
wy i importu okrętów.

Zapadły wtedy decyzje o nie budowaniu w Polsce ścigaczy i kutrów torpe
dowych, w związku z informacją strony radzieckiej o niecelowości ich produk
cji, ze względu na przestarzałość tych typów. W trakcie rozmów ustalono, że 
import dotyczyć będzie 4 niszczycieli, 4 dozorowców, 4 ścigaczy, 65 kutrów 
torpedowych i 4 okrętów podwodnych. Produkcja krajowa z kolei miała dać 
27 trałowców bazowych, 71 kutrów trałowych, 200 kutrów sanitarnych, z czego 
150 na eksport do ZSRR i 20 barek tankowych, również na eksport do ZSRR22. 
Zmniejszano więc ustalenia importowe, zwiększając eksport.

Nieco wcześniej, 21 kwietnia 1954 r., szef Sztabu Generalnego WP powia
domił dowódcę MW w piśmie nr 00430/12, że w latach 1955-1960 Marynarka 
Wojenna powinna otrzymać z produkcji krajowej i z importu okręty na łączną 
kwotę 2 min zł i 15 100 000 rubli, którą zaplanowano i zabezpieczono w budże
cie państwa na potrzeby Marynarki Wojennej23.

Przedsięwzięcia przygotowawcze do uruchomienia produkcji okrętów wpły
nęły pozytywnie na ożywienie stoczni pod względem modernizacji oraz na 
wzrost wydatków inwestycyjnych, których łączna wartość wraz z kosztami 
adaptacji dokumentacji technicznej wyniosła lOOmln zł.

21 Tamże, s. 113-114.
22 Tamże, s. 116.
23 Zapotrzebowanie na jednostki pływające bojowe, pomocnicze i specjalnego przeznaczenia dla 
Marynarki Wojennej na lata 1955-1960; AMW, sygn. 1424/56/20, s. 62-63.
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Działalność Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych nr 2, ze względu na 
jeszcze zbyt szczupłą obsadę inżyniersko-techniczną i jej małe doświadczenie 
w projektowaniu i budowie okrętów, opierała się w pierwszych latach funkcjo
nowania Biura na współpracy z ZSRR. Zakupiona dokumentacja techniczna 
trałowców bzowych i kutrów rzecznych została ogromnym wysiłkiem kon
struktorów i personelu technicznego CBKO nr 2 przystosowana do możliwości 
produkcyjnych i potrzeb Marynarki Wojennej. Według tej dokumentacji 
w latach 1955-1959 Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni, Stocznia 
Północna w Gdańsku i stocznia „Pleniewo” zbudowały:

• 12 trałowców bazowych proj. „254”,
• 7 trałowców rzecznych proj. „151”,
• 50 kutrów trałowych i sanitarnych proj. „361 T” i „361 S”,
• 147 jednostek różnego typu na eksport do ZSRR .24

Pierwszymi polskimi okrętami budowanymi seryjnie dla Marynarki 
Wojennej były:

• kuter trałowy proj. „T - 151” (04.04.1955 r.),
• ścigacz patrolowy WOP proj. „OP - 201” (06.10.1956 r.),
• trałowiec bazowy proj. „254 - K” (06.12.1956 r.),
• okręt patrolowy WOP proj. „9” (28.01.1958 r.),
* okręt patrolowy WOP proj. „902” (01.12.1959 r.) .25

Budowa tych okrętów odbywała się na podstawie umowy między ZSRR 
a RP, zawartej 19 kwietnia 1954 r. dotyczącej „wzajemnych dostaw w latach 
1956-1960 wojskowych jednostek pływających”26.

Rosnące doświadczenie pracowników CBKO nr 2 wpłynęło na podejmowa
nie samodzielnych prac w kierunku opracowywania własnych projektów kon
strukcyjnych. Projekty te dotyczyły jednostek pomocniczych i specjalnych.
W latach 1954-1957 stocznie krajowe na podstawie własnej dokumentacji zbu
dowały dla MW i WOP 59 jednostek pomocniczych, takich jak: kutry patrolowe, 
zbiornikowce, barki, motorówki pasażerskie, okręty ratownicze oraz okręt 
hydrograficzny ORP „Bałtyk”27.

1957 r. był przełomowym w dziedzinie budowy okrętów. Zapadła wówczas 
decyzja zobowiązująca Zjednoczenie Stoczni Polskich do rozpoczęcia budowy 
kolejnych okrętów, tj. trałowca bazowego proj. „206 - F”, okrętu desantowego 
proj. „770”, kutra desantowego proj. „709”, kutra torpedowego proj. „663” oraz 

24 Album jednostek pływających..., op. cit., k. 3, a także J. Ciślak, Marynarka Wojenna..., op. cit., 
s. 283-285.
25 Na podstawie danych zawartych w kartotekach okrętów; Album jednostek pływających..., op. 
cit., k. 5-34, a także: Z. Dąbrowski, Udział polskich stoczni w budowie okrętów dla Marynarki 
Wojennej w latach 1950-1989, „Przegląd Morski” 1990, nr 7-8, s. 76-79.
26 Pismo szefa Zarządu Techniki i Uzbrojenia do szefa Sztabu Głównego MW nr 0505 
z 07.03.1957 r., w sprawie założeń operacyjno-taktycznych okrętów; AMW, sygn. 1851/59/31, s. 39.
27 Album jednostek pływających...,op. cit., k. 3-4.
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jednostek pomocniczych w postaci kutra hydrograficznego proj. „ELA” 
i holownika proj. „B - 657”28.

Należy podkreślić, że powyższe okręty były budowane w oparciu o projekty 
opracowane w CBKO nr 2 i innych współpracujących ośrodkach konstrukcyj
nych. Należały do nich: Instytut Okrętowy Politechniki Gdańskiej, Biuro 
Projektów i Studiów Taboru Rzecznego we Wrocławiu, Biuro Konstrukcyjne 
Taboru Morskiego w Gdańsku i Instytut Morski w Gdańsku29.

Do procesu produkcyjnego włączyły się również inne, poza wymienionymi stocz
nie krajowe. Były to: Stocznia Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków 
w Gdyni (od 1956 r.), Gdańska Stocznia Remontowa (od 1959 r.), Szczecińska Stocz
nia Remontowa (od 1959 r.) oraz Stocznia Rzeczna we Wrocławiu (od 1966 r.).

Do końca lat 60. krajowy przemysł okrętowy zbudował dla Marynarki 
Wojennej i Morskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza następujące liczby 
okrętów: 25 okrętów patrolowych, 6 kutrów torpedowych, 12 trałowców bazo
wych, 15 kutrów desantowych, 22 okręty desantowe, 66 okrętów i jednostek 
pomocniczych30.

Ponadto, do końca lat 60. polskie instytucje konstrukcyjne i przemysł stocz
niowy przyczyniły się do opracowania 6 projektów licencyjnych, 6 projektów 
dotyczących modernizacji i przebudowy oraz 68 projektów okrętowych. Prace te 
pozwoliły na zbudowanie 216 jednostek na podstawie projektów licencyjnych, 
z czego 69 dla Marynarki Wojennej a 147 na eksport.
Z kolei, na podstawie polskiej dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej zbudo
wano ok. 560 jednostek, czego 418 na eksport a niespełna 150 na potrzeby kra
jowe. Łącznie do końca tego okresu, tj. do 1968 r. zbudowano ponad 
800 okrętów i jednostek pomocniczych, w tym 565 na eksport i ok. 240 dla 
Marynarki Wojennej i innych potrzeb krajowych31.

Należy stwierdzić, że te niezaprzeczalne osiągnięcia w projektowaniu i bu
dowie okrętów wymagały opanowania nowoczesnych (na tamte lata) metod 
i technik projektowania, a także technologii produkcyjnych oraz wdrożenia 
odpowiedniego systemu produkcyjnego.

28 Sprawy budowy, eksportu i remontu jednostek pływających. Charakterystyka produkcji zakła
dów produkujących okręty bojowe i pomocnicze dla Marynarki Wojennej. Charakterystyka 
dostarczanych MW typów okrętów i jednostek pomocniczych w latach 1951-1960 i 1961-1968. 
Pismo nr 02476 z 20.11.1968 r. zastępcy szefa Służb Technicznych i Zaopatrzenia DMW 
ds. technicznych; AMW, sygn. 3410/72/32, s. 419-426.
29 Charakterystyka organizacyjnego rozwoju i technicznego wyposażenia Marynarki Wojennej 
oraz perspektywy w tej dziedzinie; tamże, s. 384.
30 Charakterystyka dostarczonych Marynarce Wojennej podstawowych typów okrętów i jednostek 
pływających w latach 1951-1960 i 1961-1968; Tamże, s. 420-426.
31 Patrz załącznik nr 1 i nr 2. Dekada lat 60. uważana jest za okres intensywnego rozwoju. Zbudo
wano wtedy ok.150 okrętów w 19 różnych typach przy koszcie budowy 2 957 900 000 zł 
(w latach 1954-1959 zbudowano 94 okręty w 15 różnych typach, a ich koszt budowy wyniósł 
974 000 OOOzł); St. Wielebski, budownictwo okrętowe orz postęp techniczny w Marynarce 
Wojennej w latach 1945-1990, „Przegląd Morski” 1995 nr 3, s. 66-67: patrz też J. Ciślak, Budowa 
okrętów..., op. cit., s. 26-47.
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Osiągnięcia przemysłu okrętowego i wyraźny postęp w tej dziedzinie znala
zły odbicie w opiniach Dowództwa Marynarki Wojennej. Dowódca MW 
w piśmie do ministra Obrony Narodowej z 9 kwietnia 1964 r. zawarł m. in. opi
nię, że uzyskiwane efekty i doświadczenia z dotychczasowej budowy okrętów 
pozwalały uznać przemysł krajowy „za główne źródło dostarczania okrętów 
i jednostek pomocniczych dla Marynarki Wojennej”32.

Praktyka lat późniejszych dowiodła jednak, że mimo zapewnień przemysłu 
stoczniowego o możliwościach dalszej współpracy z Marynarką Wojenną33, 
krajowy przemysł stoczniowy zaczął napotykać na „rosnące trudności organiza
cyjne i technologiczne”34, a trudności te wynikały ze słabnącego zainteresowa
nia Zjednoczenia Stoczni Polskich produkcją dla MW, na rzecz zamówień 
eksportowych na statki handlowe35.

Powodowało to, że plany MW dotyczące rozwoju floty nie były całkowicie 
realizowane i nie zachowywały nakreślonych reżimów czasowych, wpływając 
na opóźnienia rozwojowe w stosunku do opracowywanych założeń. Taką opinię 
wyraził dowódca MW, kontradm. Zdzisław Studziński w meldunku do ministra 
Obrony Narodowej z 09.03.1964 r. „O stanie Marynarki Wojennej”36.

Powyższą sytuację komplikował fakt, że poza wewnętrznymi problemami 
przemysł stoczniowy w wielu wypadkach uzależniony był od radzieckich 
dostaw dokumentacji i wyposażenia. Opóźnienia w ich dostarczaniu wprowa
dzały wiele chaosu, dezorganizując procesy produkcyjne i przygotowawcze. 
Wpływało to niewątpliwie na stanowisko Zjednoczenia Stoczni Polskich, które 
wołało realizować intratne kontrakty zagraniczne, niż borykać się z „kłopotli
wymi” zamówieniami Marynarki Wojennej.

Obok budowy okrętów prowadzone były również prace zmierzające do uru
chomienia równie ważnej produkcji urządzeń, sprzętu i uzbrojenia, z wykorzy
staniem możliwości polskiego przemysłu. Budowane okręty wyposażone były 
bowiem głównie w sprzęt importowany z ZSRR, co znacznie podnosiło koszty 
ich produkcji. Początki lat 60. przyniosły zmiany tej sytuacji. Coraz częściej na 
polskich okrętach pojawiało się polskie wyposażenie w postaci silników, aku
mulatorów, trałów, bomb głębinowych, ładunków wybuchowych, amunicji czy 
też urządzeń nawigacyjnych37. Zanim jednak do tego doszło, zrealizowano wiele 
przedsięwzięć w kierunku uruchomienia procesów produkcyjnych urządzeń 
i sprzętu dla potrzeb Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej.

32 Meldunek ostanie Marynarki Wojennej. Pismo dowódcy MW do ministra Obrony Narodowej 
z 09.03.1964 r.; AMW, sygn. 3596/78/23, s. 84.
33 Wyciąg ważniejszych danych z planu 6-letniego Centralnego Zarządu Przemysłu Okrętowego 
odnośnie polskich stoczni morskich i rzecznych; AW, sygn. 373/53/40, s. 116-128.
34 Powstanie i rozwój Marynarki Wojennej. Pismo nr PF 1143 z 26.07.1967 r.; AMW, sygn. 
3533/75/192, s. 22-26.
35 Tamże, s. 22-23.
36 AMW, sygn. 3596/78/23, s. 82-84.
37 J. Przybylski, Marynarka Wojenna PRL...,op. cit., s. 149-150.
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Już w 1946 r. Stocznia Głównego Portu MW zbudowała prototyp trału 
mechanicznego i wyprodukowała 4 kpi. tego urządzenia38.

W późniejszych latach produkcją trałów zajęła się Stocznia im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni. Zgodnie z uchwałą Prezydium Rządu nr 7/S/54, stocznia 
miała w 1954 r. dostarczyć Marynarce Wojennej 54 kpi. trału mechanicznego 
wz. MT - 3 oraz 12 kpi. wz. MT - 2. Zakład powiadomił jednak MW i Minister
stwo Przemysłu Maszynowego, że z uwagi na brak zorganizowania kooperacji 
dotyczącej wykonawstwa elementów trału, których stocznia nie mogła sama 
wytwarzać, produkcja nie będzie przebiegać zgodnie z planem i w 1954 r. odda
no do użytku tylko 12 kpi. trału wz. MT - 239.

Podobne trudności towarzyszyły produkcji innego sprzętu, np. w przypadku 
zamówionych w Kieleckich Zakładach Metalowych min morskich wz. 08/39. 
Ich produkcja nie została rozpoczęta z powodu braku odpowiednich maszyn 
i oprzyrządowania40.

Wiele problemów wynikających z rozwiązań kooperacyjnych powstało w spra
wie wiechy trałowej wz. 39 i wz. OTW. Plan przewidywał, że w 1954 r. Marynarka 
Wojenna otrzyma 510 szt. każdego typu tej wiechy. Stocznia Północna w Gdańsku, 
będąca głównym wykonawcą tego produktu zobowiązała się jednak do wykonania 
w 1954 r. tylko 100 szt. każdego typu zamówionej wiechy, a w rzeczywistości do 
końca roku wyprodukowała tylko 10 szt. wiechy trałowej wz. OTW, tłumacząc to 
znacznym opóźnieniem dostaw materiałów, tj. blach i linek41.

Produkcja trału elektromagnetycznego wz. PEMT także napotkała na wiele prze
szkód. Kieleckie Zakłady Wyrobów Metalowych, producent powyższego trału, 
zamiast zakontraktowanych 400 kpi. wykonały 200, tłumacząc to brakami materia
łowymi i niskim poziomem własnego oprzyrządowania42.

Nie wszystkie jednak zamówienia dla Marynarki Wojennej realizowane były 
z tyloma problemami. W 1956 r. MW zamówiła w Wytwórni Chemicznej nr 9 
w Łęgnowie koło Bydgoszczy 2 500 szt. morskich ładunków wybuchowych nr 1, 
nr 2 -2 500 szt., nr 3 - 3 000 szt., nr 4 - 600 szt.; w Wytwórni Chemicznej nr 3 
w Krupskim Młynie 3 000 szt. zapalników z długim lontem prochowym, 3 000 szt. 
zapalników z krótkim lontem prochowym oraz 1 200 szt. zapalników do podgrzewa
cza torped wz. 53-38 w Instytucie Chemii Stosowanej w Warszawie. Zamówienie to 
zostało w pełni i terminowo wykonane43.

38 W. Radziszewski, Marynarka Wojenna w latach 1945-1949, Gdańsk 1956, s. 58-59.
39 Pismo szefa Wydziału Broni Podwodnej Szefostwa Techniki i Uzbrojenia MW do szefa 
Wydziału Budowy Okrętów Szefostwa Techniki i Uzbrojenia MW nr 0442 z 18.01.1955 r. 
w sprawie niedociągnięć w produkcji sprzętu broni podwodnej; AMW, sygn. 1849/59/30, s. 1-3.
40 Tamże, s. 2.
41 Protokół Komisji Odbioru Wojskowego z 28.12.1955 r.; AMW, sygn. 1850/59/52, s. 148-149 
i 201.
42 AMW, sygn. 1849/59/30, s. 3.
43 Meldunek o przebiegu zawierania umów na produkcję broni podwodnej. Pismo nr 0745 
z 20.02.1956 r.; AMW, sygn. 1850/59/52, s. 12-14.
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W 1957 r. realizowana była dostawa 15 kpi. trałów akustycznych przez 
Stocznię Północną w Gdańsku i Zakłady Okrętowych Urządzeń Elektrycznych 
w Gdańsku. Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu 
wyprodukowało 500 szt. baterii akumulatorów typu MN - 20 dla potrzeb MW44.

Na początku lat 60. problemem stało się zaopatrzenie w łańcuchy kotwiczne. 
Rozeznanie przeprowadzone przez Centralę Handlu Zagranicznego wykazało, że 
w krajach bloku socjalistycznego łańcuchy kotwiczne mogły być sprowadzane 
z Czechosłowacji, w terminie nie krótszym jak 3 lata. Jedynie producenci z kra
jów kapitalistycznych przyjmowali zamówienia z terminem dostawy 3-6 miesię
cy. Producentem łańcuchów kotwicznych były także Chiny, które w końcu lat 
50. dostarczyły je dla okrętu szkolnego ORP „Gryf’. Odmawiały one jednak 
podpisania jakiegokolwiek kontraktu45.

Z początkiem lat 60. głównym polskim producentem trałów stała się 
Wytwórnia Wyrobów Precyzyjnych w Czarnej Białostockiej. Zakłady te prze
jęły całość produkcji trałów w Polsce, wykonując w latach 1961-1966 38 kpi. 
trałów mechanicznych i 24 kpi. trałów akustycznych46.

Dobra ocena eksploatacyjna trałów produkowanych w Czarnej Białostockiej 
spowodowała, że od 1962 r. Marynarka Wojenna zaprzestała importu tego 
sprzętu, a od 1966 r. Stocznia Marynarki Wojennej przejęła całkowicie jego 
produkcję. W tym samym roku Stocznia Marynarki Wojennej opracowała i roz
poczęła produkcję trału elektromagnetycznego, będącego pierwszym całkowicie 
polskim produktem tego rodzaju47.

Poza wymienionym już sprzętem i urządzeniami polski przemysł uczestni
czył w produkcji dla Marynarki Wojennej wielu innych urządzeń i sprzętu 
uzbrojenia. Państwowe Zakłady Optyczne w Warszawie zabezpieczały dostawy 
lornetek pryzmatycznych, których do 1968 r. dostarczyły 800 szt. Zakłady Me
chaniczne im. Marcelego Nowotki w Warszawie dostarczały silniki spalinowe 
typu „Wola” wraz z częściami zamiennymi, w ilości ponad 30 kpi48.

W 1965 r„ zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 371/64 z 02.12.1964 r. 
„W sprawie państwowego planu dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego 
z przemysłu krajowego dla Sił Zbrojnych na 1965r.”, Marynarka Wojenna 
otrzymała 75 000 szt. 25 mm nabojów z pociskiem OZTS, 25 000 szt. nabojów 
z pociskiem BT, 15 kpi. morskiego trału wz. MT - 3, 1 kpi. akumulatora PM - 25 
oraz 10 silników „Wola” w różnych wersjach. Ponadto MW otrzymała 4 kpi. trałów 

44 Sprawozdanie z realizacji zamówień na sprzęt w 1959 r.; AMW, sygn. 2295/61/33, s. 1-8 oraz 
Sprawozdanie o przebiegu zawierania umów o dostawę uzbrojenia i sprzętu broni podwodnej 
w 1957 r. Pismo nr 0663 z 29.03.1958 r.; AMW, sygn. 2028/60/13, s. 89-91.
45 AMW, sygn. 2295/61/33, s. 63-67.
46 Sprawozdanie z realizacji planów dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego w latach 1960-1967; 
AMW, sygn. 3338/69/193, s. 7-110.
47 Pismo szefa Służb Technicznych i uzbrojenia MW nr 0579/BP z 13.03.1965 r. w sprawie 
trałów; Tamże, s. 310-311.
48 Sprawozdanie z realizacji zapotrzebowań na uzbrojenie i sprzęt morski dla Marynarki Wojennej 
z produkcji krajowej w latach 1966-1967; Tamże, s. 107-110.
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elektromagnetycznych wz. SEMT, wykonanych przez Stocznię Marynarki Wojen
nej w kooperacji z Zakładami „Dolmel” z Wrocławia, 5 000 szt. zapalników lonto
wych z Zakładów Chemicznych „Nitron” w Krupskim Młynie, baterie typu 
BS - 6 - 350 szt. i BS - 9 - 250 szt. z Zakładów Wytwórczych Ogniw i Baterii 
„Volta” we Wrocławiu oraz ładunki wybuchowe z Zakładów Chemicznych 
w Bydgoszczy w ilości 4 500 szt. różnych typów49.

W omawianym okresie, poza powyższą produkcją przemysł krajowy dostar
czył Marynarce Wojennej 140 mm morską wyrzutnię rakietową wz. WM - 18 
z Huty „Stalowa Wola”, akumulatory typu 46 - SU ze Zjednoczenia Przemysłu 
Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego, części zamienne do silników wysokopręż
nych z Gdańskiej Wytwórni Części Samochodowych oraz bombę głębinową 
wz. B - 1 z zakładów Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Rolniczych i Ciągników.

Nieco szerzej należałoby przedstawić problematykę produkcji bomby głębi
nowej wz. B - 1. W 1950 r. Zakłady Broni Podwodnej MW opracowały całoś
ciową dokumentację tej bomby, a jej produkcję rozpoczęło w 1951 r. Minister
stwo Przemysłu Chemicznego w oparciu o Zakłady Przemysłu Optycznego 
i Tworzyw Sztucznych „Erg” oraz Zakłady Chemiczne w Bydgoszczy, będące 
zakładami finalnymi, a także Kieleckie Zakłady Wyrobów Metalowych, które 
były zakładem kooperującym. Produkcja ta została zakończona w 1956 r., gdyż 
wyprodukowane ilości zabezpieczyły potrzeby Marynarki Wojennej. Na począt
ku lat 60. po otrzymaniu 29 marca 1962 r. pisma odmownego z ZSRR na dosta
wę bomb głębinowych wz. B - 1, sprawa uruchomienia ich produkcji ponownie 
stała się aktualną. W związku z negatywną odpowiedzią strony radzieckiej, 
Służba Broni Podwodnej złożyła zamówienie do Zakładów Metalowych w Skar
żysku Kamiennej na przystosowanie 100 szt. bomb głębinowych wz. B - 1 do 
strzelania z wyrzutni wz. BMB - 2,będących na uzbrojeniu okrętów od 1958 r. 
Ze względu na duży koszt przeróbki jednej bomby (8 675 zł), decyzją dowódcy 
Marynarki Wojennej przystosowano tylko 20 szt. tych bomb i całość przedsię
wzięcia zakończono w 1963 r. Po przeprowadzeniu analizy potrzeb ustalono, że 
Marynarka Wojenna powinna otrzymać 500 szt. bomby B - 1. Ponadto kalkula
cja kosztów wskazywała, że po rozpoczęciu jej produkcji koszty wykonania 
jednej bomby będą mniejsze o 3 000 zł w stosunku do ceny przeróbki.

Konieczność uruchomienia produkcji wynikała również z faktu, że dotych
czasowa bomba głębinowa wz. B - 1, jej zewnętrzny spaw nie pozwalał na uży
cie jej z wyrzutni wz. BMB - 2. Dlatego też szef Szefostwa Techniki i Uzbro
jenia Marynarki Wojennej proponował dowódcy MW podjęcie produkcji tak, 
aby w 1967 r. uzyskać 300 szt. bomby a w 1968 r. - 200 szt.

49 Załącznik do uchwały nr 371/64 Rady Ministrów z 02.12.1964 r. w sprawie państwowego planu 
dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego z przemysłu krajowego dla Sił Zbrojnych i na eksport na 
1965 r. oraz wstępnych założeń planu na 1966 r.; Tamże, s. 66-67, a także Sprawozdanie z realiza
cji dostaw w 1965r. dla Szefostwa Techniki i Uzbrojenia MW. Pismo nr 0738 z 06.04.1965 r.; 
Tamże, s. 90-92.
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Finalnymi zakładami produkcyjnymi zostały Zakłady Chemiczne w Bydgosz
czy, które od 1967 r. rozpoczęły produkcję bomby B - 1 w kooperacji w zakre
sie kadłuba z Kieleckimi Zakładami Wyrobów Metalowych. Zakłady te posia
dały niezbędne doświadczenie, gdyż produkowały bombę głębinową wz. B - 1 
w latach ubiegłych.

To wznowienie produkcji bomby głębinowej wz. B - 1 było niezbędnym 
posunięciem dla Marynarki Wojennej, bowiem wiązało się z eksploatacją 
wyrzutni wz. BMB - 2 znajdujących się na polskich okrętach50.

Różnorodność sprzętu uzbrojenia występującego w Marynarce Wojennej 
oraz stosunkowo niewielkie jego ilości w poszczególnych typach, sprawiały 
dużo trudności w zaopatrywaniu w części zamienne, potęgowane w miarę wyco
fywania z produkcji w ZSRR określonych ich typów. Przykładem mogą być 
torpedy. W omawianym okresie w MW znajdowały się następujące ich wzory: 
„53-38”, „53-39” i „53-39 PM”. Były to torpedy z okresu międzywojennego 
(wz. 53-38) oraz z początkowego okresu wojny (wz. 53-39 i 53-39 PM). 
Do torped wz. 53-38 w ogóle nie było części zamiennych i remont tego typu 
przeprowadzano drogą spisywania niektórych jego egzemplarzy, celem uzyska
nia części zamiennych.

W 1968 r. przy całkowitym braku torped elektrycznych (bezśladowych), oraz 
torped samonaprowadzających się na cel, Marynarka Wojenna zdolna była do 
zabezpieczenia potrzeb ilościowych w tym zakresie, w 50%51.

Taki był ogólny przebieg produkcji okrętów, sprzętu i wyposażenia dla 
Marynarki Wojennej. Pomimo własnej produkcji przemysłowej, standaryzacja 
uzbrojenia i wyposażenia Marynarki Wojennej była bardzo wyraźna. Wynikało 
to z dominującej roli ZSRR jako dostawcy praktycznie całego uzbrojenia 
i wyposażenia w Układzie Warszawskim.

Należy jednak dostrzegać znaczące efekty pracy konstruktorów i bezpośred
nich wykonawców, tym bardziej, że rodziły się one w obliczu wielu złożonych 
problemów organizacyjnych i ekonomicznych państwa52.

50 Pismo szefa Służb Technicznych i Uzbrojenia MW nr 012297BP z 28.06.1965 r. do szefa 
Zarządu Technicznego Sztabu Generalnego WP, w sprawie bomb głębinowych wz. B-l; Tamże, 
s. 277-278.
51 Stan techniczny, żywotność oraz zabezpieczenie materiałowo-techniczne okrętów Marynarki 
Wojennej. Pismo nr 0372 z 26.02.1964 r.; AMW, sygn. 3320/69/101, s. 166-173.
52 Patrz załącznik nr 3, 4, 5 i 6.
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Załącznik nr 1

WYKAZ

jednostek pływających Marynarki Wojennej projektowanych i zbudowanych przez krajowy przemysł stoczniowy w latach 1951-1968

Typ okrętu Biuro konstruktorskie Konstruktor Producent

Koszt 
budowy 
jednej 

jednostki 
w min zł

Liczba 
jednostek

Okręt hydrograficzny proj. „B 63” 
(ORP „Bałtyk”)

Centralne Biuro Konstrukcji 
Okrętowych nr 2 - Gdańsk

mgr inż. Henryk 
Andrzejewski Stocznia Gdańska im. Lenina 32,0 1

Okręt patrolowy WOP proj. „9” Centralne Biuro Konstrukcji 
Okrętowych nr 2 - Gdańsk mgr inż. Jerzy Zubrzycki Stocznia Marynarki Wojennej 

im. Dąbrowszczaków w Gdyni 22,0 3

Okręt patrolowy WOP proj. „902” Centralne Biuro Konstrukcji 
Okrętowych nr 2 - Gdańsk mgr inż. Jerzy Zubrzycki Stocznia Północna w Gdańsku 14,9 9

Kuter desantowy proj. „709” Centralne Biuro Konstrukcji 
Okrętowych nr 2 - Gdańsk

mgr inż. Tadeusz 
Bylewski

Stocznia Marynarki Wojennej 
im. Dąbrowszczaków w Gdyni 2,7 15

Trałowiec bazowy proj. „206 F” Centralne Biuro Konstrukcji 
Okrętowych nr 2 - Gdańsk

mgr inż. Henryk 
Andrzejewski

Stocznia im. Komuny Paryskiej 
w Gdyni 67,2 12

Zbiornikowiec paliwowy 
proj. „500”

Centralne Biuro Konstrukcji 
Okrętowych nr 2 - Gdańsk inż. Henryk Sadłowski Stocznia Północna w Gdańsku 11.9 3

Średni okręt desantowy proj. „771” Centralne Biuro Konstrukcji 
Okrętowych nr 2 - Gdańsk

mgr inż. Stanisław 
Wojnowski Stocznia Północna w Gdańsku 64,5

22 (oraz 58 
na eksport)

Kuter nurkowy proj. „Storem” Zakład Technologii Okrętów 
Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Jerzy 
Madey

Szczecińska Stocznia 
Remontowa 3,7 5



cd. załącznika 1

Typ okrętu Biuro konstruktorskie Konstruktor Producent

Koszt 
budowy 
jednej 

jednostki 
w min zł

Liczba 
jednostek

Kuter hydrograficzny MW proj. 
„Ela”

Biuro Konstrukcyjne Taboru 
Morskiego - Gdańsk

inż. Bohdan 
Szkonter

Stocznia Marynarki Wojennej 
im. Dąbrowszczaków w Gdyni 3,3 3

Holownik portowy proj. „667 R” 
(H-300)

Biuro Konstrukcyjne Taboru 
Morskiego - Gdańsk

inż. Bohdan Dziekoński Gdyńska Stocznia Remontowa
5,1 6

Holownik - lodołamacz proj. „B- 
65/DZ”

Centralne Biuro Konstrukcji 
Okrętowych nr 1 - Gdańsk

mgr inż. 
Krzymiński

Stocznia Północna w Gdańsku
21,0 3

Poławiacz torped proj. 
„Kormoran”

Biuro Konstrukcyjne Taboru 
Morskiego - Gdańsk

inż.
Wakuła

Stocznia Marynarki Wojennej 
im. Dąbrowszczaków w Gdyni 22,5 2

Kuter desantowy proj. „719” Instytut Okrętowy
Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Jerzy 
Madey

Stocznia Marynarki Wojennej 
im. Dąbrowszczaków w Gdyni 13,0 3

Okręt ratowniczy proj. „570” Centrum Techniki Okrętowej 
- Gdańsk

mgr inż. Mieczysław 
Wyrostkiewicz 

mgr inż. Lech Zalewski

Stocznia Północna w Gdańsku

138,0 2

Pływająca stacja 
demagnetyzacyjna proj. „B-208”

Biuro Projektów i Studiów 
Taboru Rzecznego - 
Wrocław

mgr inż. Janusz 
Stęszewski

Stocznia Marynarki Wojennej 
im. Dąbrowszczaków w Gdyni 56,3 3

Zbiornikowiec pływający proj. 
„B-199”

Biuro Projektów i Studiów 
Taboru Rzecznego - Wrocław

inż. Jan 
Bilski

Wrocławska Stocznia Rzeczna
32,4 2



cd. załącznika 1

Typ okrętu Biuro konstruktorskie Konstruktor Producent

Koszt 
budowy 
jednej 

jednostki 
w min zł

Liczba 
jednostek

Kuter torpedowy proj. „664”
Centralne Biuro Konstrukcji 
Okrętowych nr 2 - Gdańsk

mgr inż. Sylwester 
Malinowski Stocznia Północna w Gdańsku 105,2 8

Zbiornikowiec wodny proj. 
„ZW-2”

Biuro Projektów i Studiów 
Taboru Rzecznego - Wrocław

inż. Krzysztof 
Miklaszewski Stocznia „Wisła” - Gdańsk Stogi 36,5 1

Okręt hydrograficzny proj. 
„861 K”

Centrum Techniki Okrętowej 
- Gdańsk

mgr inż. Mieczysław 
Wyrostkiewicz Stocznia Północna w Gdańsku 95,1

1 (oraz 30 na 
eksport)

Mały ścigacz okrętów 
podwodnych proj. „912 M”

Centralne Biuro Konstrukcji 
Okrętowych nr 2 - Gdańsk mgr inż. Tadeusz 

Bylewski
Stocznia Marynarki Wojennej 
im. Dąbrowszczaków w Gdyni 55.0

8 (oraz 5 w 
wersji okrętów 
patrolowych 

WOP)

Holownik portowo - redowy proj. 
„H-800/IV”

Zakładowe Biuro 
Konstrukcyjne Gdyńskiej 
Stoczni Remontowej

mgr inż. Jan 
Fołtyn Gdyńska Stocznia Remontowa

18,6

2 (oraz 13 
dla potrzeb 

gosp. krajowej)

Kuter - Cel proj. „KS 1" Centrum Techniki Okrętowej 
- Gdańsk

mgr inż. Tadeusz 
Bylewski

Stocznia Marynarki Wojennej 
im. Dąbrowszczaków w Gdyni 12.1 3

Okręt dowodzenia proj. „776” Centrum Techniki Okrętowej 
- Gdańsk

inż. Henryk 
Gos Stocznia Północna w Gdańsku 160,0

1 (oraz 8 na 
eksport)

Źródło: Album jednostek pływających Marynarki Wojennej PRL zbudowanych przez krajowy przemysł okrętowy, Gdynia 1973. Archiwum Muzeum MW, 
sygn. 549/D, k. 5-34.
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Załącznik nr 2

Charakterystyka
produkcji podstawowych zakładów produkujących podstawowe typy okrętów 

i jednostek pomocniczych dla Marynarki Wojennej w latach 1951 - 1968

1951-1960

Nazwa

Pochodzenie dokumentacji

Liczba Wartośćlicencyjna krajowa

Stocznia im. Komuny Paryskiej - Gdynia

Trałowiec bazowy proj. 
„254”

ZSRR - 12 547 000 000 zl

Kuter transportowy 
„BGT”

- krajowa 4 8 200 000 zł

Barka grzewcza - krajowa 2 10 800 000 zł

Stocznia Pleniewo „Wisła” - Gdańsk

Trałowiec rzeczny proj. 
„151”

ZSRR - 7 52 800 000 zł

Stocznia Północna - Gdańsk

Kuter trałowy proj. 
„361T”

ZSRR - 47 122 650 000 zł

Kuter sanitarny proj. 
„361-S”

ZSRR - 10 21 000 000 zł

Okręt ratowniczy proj. 
„AR-20”

- krajowa 4 62 000 000 zł

Okręt patrolowy proj. „9” - krajowa 4 88 000 000 zł

Holownik portowy - krajowa 2 22 000 000 zł

Zbiornikowiec proj. „500” - krajowa 3 35 620 000 z!

Stocznia Gdańska

Okręt hydrograficzny 
„Bałtyk”

- krajowa 1 32 000 000 zł

Okręt patrolowy proj. 
„OP-200”

- krajowa 1 17 600 000 zł

Okręt patrolowy proj. 
„902”

- krajowa 2 28 200 000 zł

Motorówka proj. „MT-8” - krajowa 1 1 300 000 zł

Razem: 100 1 049 170 000 zł
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cd. załącznika 2

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w; AMW, sygn. 3410/72/32, s. 419-426.

1960-1968

Nazwa

Pochodzenie dokumentacji

Liczba Wartość |licencyjna krajowa

Stocznia im. Komuny Paryskiej - Gdynia

Trałowiec bazowy proj. 
„206-F”

- krajowa 12 865 200 000 zł

Stocznia Pleniewo „Wisła” - Gdańsk

Kuter łącznikowy proj. „722” - krajowa ' 1 8 300 000 zł

Stocznia Północna - Gdańsk

Okręt desantowy proj. 
„770 D”

- krajowa 9 507 200 000 zł

Okręt desantowy proj. 
„770 MA”

- krajowa 2 101 000 000 zł

Okręt desantowy proj. 
„771”

- krajowa 6 387 000 000 zł

Kuter torpedowy proj. „663” - krajowa 1 73 360 000 zł

Holownik „1500 KM" - krajowa 3 78 000 000 zł

Gdyńska Stocznia Remontowa

Holownik „300 KM” - krajowa 6 33 530 000 zł

Szczecińska Stocznia Remontowa

Kuter nurkowy - krajowa 5 18 570 000 zł

Okręt patrolowy proj. 
„912”

- krajowa 5 257 940 000 zł

Kuter desantowy proj. „709" - krajowa 15 40 080 000 zł

Motorówka proj. „MT-8” - krajowa 6 10 590 000 zł

Motorówka proj. „724” - krajowa 3 5 100 000 zł

Kuter hydrograficzny 
proj. „Ela”

krajowa 2 5 150 000 zł

Motorówka proj. „M-150” - krajowa 6 11 070 000 zł

Motorówka proj. „M-600” - krajowa 1 4 100 000 zł

Razem: 83 2 406 190 000 zł

Łącznie 1951-1968: 183 3 455 360 000 zł
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Załącznik nr 3

Wykaz zakładów przemysłu krajowego produkujących dla Marynarki Wojennej 
(stan do 1968 r.)
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cd. załącznika 3
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cd. załącznika 3

Źródło: Opracowanie własne autora na podstawie danych zawartych w AMW, sygn. 1849/59/151; 

1851/59/31, 32, 34; 2294/61/15, 30, 32, 37; 2295/61/1; 3320/69/323, 324; 3338/69/193, 

195, 201, 202 i 203 oraz J. Cieślak, Polska Marynarka Wojenna 1995, Warszawa 1995,

s. 283-285.
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Załącznik nr 4

Cennik wybranych okrętów i sprzętu uzbrojenia dla Marynarki Wojennej 
z lat 1957,1959,1965 i 1968 (ceny w zl)

Nazwa 1957 r. 1959 r. 1965 r. 1968 r.

1. Okręt hydrograficzny proj. „850” 143 000 000 155 000 000

2. Okręt hydrograficzny proj. „860” 71 000 000 75 000 000

3. Okręt hydrograficzny proj. „861” 85 600 000

4. Okręt hydrograficzny proj. „870” 58 000 000

5. Okręt hydrograficzny proj. „871” 62 700 000

6. Trałowiec redowy 28 000 000

7. Trałowiec bazowy proj. „254” 40 000 000 41 000 000

8. Trałowiec bazowy proj. „206-F” 68 000 000 71 000 000

9. Okręt desantowy proj. „770-D” 58 600 000 64 600 000

10. Okręt desantowy proj. „770-MA” 50 500 000

11. Okręt desantowy proj. „771” 65 000 000

12. Kuter desantowy 1 000 000

13. Kuter torpedowy proj. „663” 60 000 000

14. Kuter torpedowy proj. „663-D” 60 000 000

15. Scigacz okrętów podwodnych 90 000 000

16. Okręt dozorowy proj. „902” 10 000 000

17. Okręt dozorowy proj. „912” 25 000 000 51 000 000

18. Baza remontowa „300” 106 000 000

19. Baza remontowa „301-T” 124 000 000

20. Baza remontowa „304” 207 000 000

21. Holownik 800 KM 15 000 000 20 000 000

22. Holownik 800- 1000 KM 13 500 000

23. Holownik 1500 KM 31 700 000

24. Kuter motorowy proj. „361” 2 065 000

25. Kuter motorowy proj. „361-T” 2 800 000

26. Kuter pasażersko-roboczy proj. 
„772”

7 500 000 8 000 000

27. Kuter nurkowy „Storem” 2 400 000
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cd. załącznika 4

Nazwa 1957 r. 1959 r. 1965 r. 1968 r.

28. Zbiornikowiec paliwowy 25 000 000

29. Motorówka „M-150” 2 800 000

30. Trał mechaniczny MT-2 178 000

31. Trał mechaniczny MT-3 64 750

32. Trał akustyczny BAT-2 55 000

33. Trał elektromagnetyczny SEMT 1 207 037

34. Aparat podwodny APW-3 
„Czajka”

10 200

35. Silnik spalinowy 
„Wola-DMa-150” "

240 000

36. Silnik spalinowy „Wola-DMa- 
450”

450 000

37. Morska wyrzutnia rakietowa
WM-18

1 400 000

38. Protektor pola minowego 47 920

39. Głowica ćwiczebna do torped 
kal. 533,4

50 000

40. Plastikowa lekka wiecha trałowa 
wz. PLWT

11 000

41. Zapalnik lontowy 25,85

42. Akumulator „MN-20” (bateria) 8 500 875 000

43. Akumulator „MN-25” (bateria) . 2 808 000

44. Akumulator zasadowy NKW-24 255

45. Akumulator „46-SU” (bateria) 16 400

46. Bomba głębinowa wz. B-l 6 000

47. Bateria wz. BS-6 140

48. Bateria wz. BS-9 178

49. Lornetka pryzmatyczna 2 361,25

Źródło: Opracowanie własne autora na podstawie danych zawartych w AMW, sygn. 1851/59/34, 
s. 186; 1424/56/20, s. 58-62; 2294/61/30, s. 136-137; 3320/69/101, s. 83-85; 3320/69/323, 
s. 204; 3320/69/324, s. 683-684; 3338/69/193, s. 69-319.
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Załącznik nr 5

Osiągnięcia polskiego przemysłu w zakresie opanowania 
nowych metod projektowania, technologii wykonania 

oraz uruchamiania produkcji nowych wzorów urządzeń 
i mechanizmów do produkcji okrętów w latach 1951-1968

Do najważniejszych osiągnięć przemysłu krajowego w tym zakresie należało:

opanowanie teorii projektowania wodolotów;
opanowanie metod obliczeń wytrzymałości oraz opracowanie kons
trukcji wysokoobciążanych kadłubów;
zastosowanie stali o podwyższonej wytrzymałości na wysoko obcią
żane konstrukcje kadłubowe;
opanowanie metod projektowania i technologii wykonania kadłu
bów okrętowych z laminatów poliestrowo - szklanych;
opracowanie i wykonanie siłowni okrętowych w układzie mie
szanym (turbina gazowa - silniki wysokoprężne);
zaprojektowanie i wykonanie morskich turbin gazowych;
zaprojektowanie i wykonanie wysoko obciążanych wielobiegowych 
przekładni nawrotnych;
opracowanie i zastosowanie na okrętach wysoko obciążanych śrub 
okrętowych o podwyższonej wytrzymałości, pracujących na granicy 
kawitacji;
opracowanie metod obliczeń i zaprojektowanie systemów uzwojeń 
demagnetyzacyjnych okrętów;
zaprojektowanie małomagnetycznego trałowca redowego;
zaprojektowanie orginalnych płytkowodnych trałów kontaktowych 
i elektromagnetycznych;
opanowanie teorii projektowania i przystąpienie do prac doświa
dczalnych nad jednostkami na poduszce powietrznej.

Źródło: Album jednostek pływających, K4(4), W. Klimont, Wkład naukowo-techniczny 
prof. Jerzego Doerjfera w budowę jednostek z tworzywa sztucznego w Stoczni Marynarki 
Wojennej, Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska, 1998, nr 3 i 4, oraz J. Cieślak, 
Marynarka Wojenna 1995, Warszawa 1995.
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Załącznik nr 6

Zakłady przemysłu krajowego pracujące dla Marynarki Wojennej

(stan do 1968 r.)

7 - Poznań: akumulatory

8 - Warszawa: silniki spalinowe, lornetki pryzmatyczne, zapalniki do torped

9 - Piastów: akumulatory

10 - ł.ódź: artykuły mundurowe

11 - Skariysko - Kamienna: bomby głębinowe

12 - Kielce: trały, bomby głębinowe

13 -Stalowa Wola: morskie wyrzutnie rakietowe

14 - Krupski Młyn: zapalniki lontowe

15 - Wrocław: okręty, trały, baterie akumulatorów

94

1 - Gdynia: okręty, trały l '

2 — Gdańsk: okręty, części zamienne do silników

3 - Szczecin: okręty

4 - Czarna Białostocka: trały

5 - Bydgoszcz: bomby głębinowe

6 — ł.ęgnowo: morskie ładunki wybuchowe



Kmdr ppor. dr Ireneusz BIENIECKI

SZKOŁA SPECJALISTÓW MORSKICH
WOJSK OCHRONY POGRANICZA 

(1950-1967)

Utworzone 13.09.1945 roku Wojska Ochrony Pogranicza (WOP) w drugiej 
połowie lat czterdziestych ukształtowały swoją strukturę, a także jednostki i pod
oddziały graniczne. W ochronie granicy morskiej istotną rolę odgrywały 
nadmorskie jednostki WOP wraz ze specjalistyczną służbą morską tej formacji.

Według stanu z 31.12.1950 r. we wszystkich brygadach WOP na Wybrzeżu 
znajdowało się ogółem 48 jednostek pływających różnych typów. Znaczna ilość 
obiektów pływających pod zieloną banderą, zarówno tych pozyskanych jak 
i wydzierżawionych od różnych instytucji spowodowała, iż przed młodą służbą 
tej formacji stanęła kwestia przygotowania personelu morskiego o odpowiednich 
kwalifikacjach. Według wstępnych planów rozbudowy jednostek pływających 
zachodziła potrzeba przeszkolenia do 1950 roku około kilkuset marynarzy 
w różnych specjalnościach1.

Bezpośrednią przyczyną, która wpłynęła na podjęcie decyzji o utworzeniu 
własnego pododdziału zajmującego się szkoleniem niższego personelu specjalis
tycznego dla potrzeb służby morskiej WOP były ciągłe niedobory marynarzy - 
specjalistów na jednostkach pływających pod zieloną banderą.

Wprawdzie w pierwszych, powojennych latach znaczną pomoc w tym zakre
sie świadczyła Marynarka Wojenna (MW) jednak pozyskiwana w ten sposób 
ilość marynarzy specjalistów była niewystarczająca dla potrzeb ochrony granicy.

Umowa podpisana pomiędzy WOP a MW gwarantowała przeszkolenie 
w Szkole Specjalistów Morskich (SSM) MW w Ustce zaledwie 100 marynarzy 
w trzech podstawowych specjalnościach.

Nie mając innych możliwości rozwiązania problemu zabezpieczenia kadr dla 
potrzeb jednostek pływających dowództwo jednostki w Gdańsku wystąpiło do 
przełożonych z propozycją zorganizowania szkolenia specjalistycznego we 
własnym zakresie. Zamierzano zorganizować je w oparciu o własną kadrę 
i ewentualną pomoc ze strony MW. Propozycja ta została zatwierdzona przez 
przełożonych i rozkazem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego nr 043/Org.

1 H. Kula, Granica morska PRL 1945-1950, Warszawa 1979, s. 249-252.
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z 3.06.1950 r. powołano nieetatową Szkołę Podoficerską Specjalistów Morskich 
WOP w Gdańsku.

W tej jedynej placówce szkolącej specjalistów morskich dla WOP na 
pierwszym kursie (od 22.05. do 30.11.1950 r.) przeszkolono grupę 87 marynarzy 
(w tym 43 sygnalistów, 37 motorzystów i 7 elektryków). Promocji absolwentów 
dokonał pierwszy organizator morskiej służby WOP - kmdr por. Roman 
Somnicki2.

Doświadczenia, które uzyskano podczas organizacji pierwszego kursu spe
cjalistów morskich dla WOP pozwoliło na opracowanie doskonalszej koncepcji 
organizacji szkolenia dla potrzeb tej formacji. W oparciu o przedstawione 
propozycje etatowe i zapotrzebowanie materiałowe minister Bezpieczeństwa 
Publicznego rozkazem organizacyjnym z 18.12.1950 roku powołał do życia 
Szkołę Podoficerską Specjalistów Morskich. Na jego podstawie dowódca 
brygady WOP w Gdańsku - Nowym Porcie zorganizował Podoficerską Szkołę 
Specjalistów Morskich (PSSM).

Obsada etatowa tej placówki przedstawiała się następująco:
- komendant - por. Włodzimierz Wójcik,
- zastępca komendanta ds. polit.-wych. - por. Mieczysław Narkiewicz,
- zastępca komendanta ds. liniowych - ppor. Stanisław Zajkowski,
- wykładowcy szkolenia morskiego - por. Feliks Krawczyk i delegowani 
z MW - ppor. Kazimierz Wiśniewski, chor. Arteniusz Kot, st. bosm. 
Konstanty Paszkiewicz,
- wykładowca szkolenia liniowego - por. Jan Korczyński .3

W tym czasie oceniano, iż przy organizacji dwóch kursów w ciągu roku ilość 
elewów przeszkolonych w PSSM WOP zabezpieczy potrzeby formacji w zakre
sie stanowisk marynarskich. Natomiast kształcenie kadry podoficerskiej nadal 
realizowano w oparciu o kursy organizowane w SSM MW w Ustce. W dalszych 
planach uwzględniano też organizowanie tzw. starszych kursów (trwających 
4 miesiące) na bazie PSSM WOP. W ten sposób dzięki powołaniu własnej 
placówki szkoleniowej służba morska WOP uzyskała możliwość samodzielnego 
kształcenia kadr marynarskich dla potrzeb ochrony granicy na całym Wybrzeżu.

Na kursie tzw. młodszym (od 18.01. do 13.04.1950 r.) w specjalności 
sygnalista w SSM MW w Ustce program nauki obejmował przedmioty:

- przepisy sygnalizacji,
- kod wewnętrzny i międzynarodowy,
- nawigację,

2 I. Bieniecki, kmdr por. Roman Somnicki - organizator morskiej służby WOP (1896-1976), 
„Przegląd Morski”, 1989, nr 2, s. 57-62. Zalążkiem SSM WOP była kompania szkolna w składzie 
ok. 100 ludzi, którą zorganizowano w 1950 roku przy gdańskiej brygadzie WOP. Dowódcą 
kompanii (komendantem) był por. mar. W. Wójcik. Kompania była zakwaterowana w Gdańsku 
Nowym - Porcie. Marynarze (rocznik 1929) po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów w spe
cjalnościach: sternik, motorzysta i elektryk zostali skierowani do nieetatowych dywizjonów, które 
organizowano w Gdyni i Gdańsku. Zobacz: T. Górski, Zarys tradycji Morskiej Brygady Okrętów 
Pogranicza, Gdańsk, 1981, s. 29 (odpis w posiadaniu autora).
3 H. Kula, Granica ...., s. 250.
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- przepisy bezpieczeństwa na drogach morskich,
- alfabet Morse’a i semafor,
- wyszkolenie polityczno-wychowawcze,
- wyszkolenie morskie,
- wyszkolenie wojskowe,
- wyszkolenie ogólne.

Natomiast na kursie (starszym) w PSSM WOP w Gdańsku (trwającym od 
22.05. do 16.10.1950 r. w specjalności stersygnalista nauczano takich przed
miotów jak:

- nawigacja,
- sygnalizacja,
- wiedza okrętowa,
- locja,
- przepisy drogi (żeglugowania),
- meteorologia,
- wyszkolenie polityczne,
- wyszkolenie morskie,
- wyszkolenie wojskowe,
- wyszkolenie ogólne .4

Z końcem 1950 roku służba morska WOP oprócz 14 oficerów o specjalności 
morskiej dysponowała też grupą kilkuset młodszych specjalistów i kilkudzie
sięcioma podoficerami, którzy ukończyli przeszkolenie w SSM MW w Ustce. 
Natomiast marynarze posiadający przeszkolenie morskie (po różnych kursach) 
stanowili w tym czasie ok. 42% całego personelu jednostek morskich WOP.

Ponieważ początkowo w placówce tej szkolono niższy personel specjalisty
czny (bez podoficerów) zaszła konieczność dostosowania i zmiany jej nazwy 
z PSSM WOP na SSM WOP. Rozkazem dowódcy WOP nr 0131 z 7.07.1951 r. 
powołano SSM WOP.

W skład komendy szkoły wchodzili:
- komendant - Aleksander Minkiewicz,
- zastępca komendanta ds. polit. - kpt. Józef Sośnierz,
- zastępca komendanta ds. liniowych - por. Aleksander Katowski,
- dyrektor nauk - por. Feliks Krawczyk,
- kwatermistrz - por. Józef Pencak.

Pierwszymi wykładowcami byli m.in. K. Paszkiewicz, W. Gajos, S. Stąjura5.
Komenda szkoły w pierwszym okresie funkcjonowania tej placówki 

napotykała na znaczne trudności związane z przygotowaniem pomieszczeń do 
zakwaterowania i realizacją procesu nauczania. Do pełnienia funkcji socjalnych 
i dydaktycznych przystosowano je dzięki znacznemu wysiłkowi kadry i ma

4 Świadectwa ukończenia kursów mar. Wł. Osieckiego (kopie w zbiorach autora).
5 Kronika SSM WOP (odpis w zbiorach autora), s. 2; Zobacz też T. Niedziela, Szkoła Specjalistów 
Morskich WOP, w: „Wojska Ochrony Pogranicza” - Jednodniówka Związku Byłych Żołnierzy 
Zawodowych Środowiska WOP, s. 17.
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rynarzy, a urządzenia i pomoce naukowe pozyskiwano ze złomowisk w portach 
i stoczniach.

Szkolenie pierwszego kursu SSM WOP (rocznik 1930) rozpoczęto w paź
dzierniku 1951 r. Trwało ono 8 miesięcy i zostało zakończone w czerwcu 1952 r. 
Podczas realizacji programu nauki napotykano na wiele trudności, które wynikały 
głównie z braku wystarczającej ilości wykładowców, których zastępowali 
oficerowie dochodzący z dywizjonu na Westerplatte. Natomiast przedmioty 
ogólnokształcące wykładali nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku 
Nowym Porcie. Na kursie tym uzyskano doświadczenie niezbędne do dalszej 
działalności dydaktyczno-wychowawczej placówki.

W charakterze słuchaczy kierowano do SSM WOP żołnierzy z lądowych 
brygad tej formacji. Jednak przy typowaniu i doborze kandydatów występowało 
wiele nieprawidłowości, bowiem nie odpowiadali oni stawianym warunkom, 
zarówno pod względem stanu zdrowia jak i wykształcenia ogólnego. Na pierw
szym kursie słuchaczy szkolono tylko w dwóch specjalnościach - stersyg- 
nalistów i motorzystów.

W 1952 r. na stanowisko komendanta szkoły wyznaczono por. Feliksa 
Krawczyka - absolwenta Oficerskiej Szkoły MW. W tym też grupę wykła
dowców szkoły zasilili absolwenci Politechniki Gdańskiej i Państwowej Szkoły 
Morskiej. W następnych latach byli to również oficerowie z Wyższej Szkoły 
Marynarki Wojennej. Poprawiło to znacznie poziom wyszkolenia specjalistycz
nego słuchaczy.

W październiku 1953 r. obowiązki komendanta SSM WOP objął kpt. 
Mieczysław Głusik. Od tego roku placówka szkoliła również na kursach 
starszych specjalistów morskich podoficerów zawodowych. Uzyskiwali oni 
specjalności: dowódców motorówek, bosmanów okrętowych oraz kierowników 
maszyn.

W roku 1959 na komendanta szkoły ponownie wyznaczono kmdr. ppor. 
Feliksa Krawczyka, natomiast jego zastępcą ds. polit. kmdr. ppor. Józefa 
Sośnierza.

Rozkazem dowódcy WOP nr 71 z 13.06.1960 r. stanowisko komendanta 
objął kmdr ppor. Kazimierz Kornaga, a funkcję zastępcy ds. wyszkolenia kpt. 
mar. Piotr Wyrwicz.

W dekadzie lat sześćdziesiątych proces szkolenia w SSM WOP realizowano 
według wcześniejszego schematu, od którego tylko sporadycznie zdarzały się 
niewielkie odstępstwa. W roku szkolnym 1962/1963 przedstawiał się on 
następująco.

Z początkiem stycznia (3-6.01.1962 r.) zakończono szkolenie ośrodka 
poborowych i przeprowadzono egzaminy końcowe. Szkolenie specjalistyczne 
rozpoczęto z dniem 8 stycznia w ośmiu specjalnościach: artylerzystów, 
sygnalistów, radiotelegrafistów, dalmierzystów, drenażystów, elektryków 
okręto-wych i motorzystów. Proces szkolenia został zakłócony epidemią „ospy”, 
w związku z czym od 25 kwietnia kadrę i marynarzy objęto kwarantanną, która 
trwała do 28 maja. Podczas kwarantanny realizowano normalnie program szko
lenia, który ukończono w planowanym czasie. Egzaminy końcowe przepro
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wadzono w dniach 20-25 lipca, a od 28 lipca do 8 sierpnia cały skład osobowy 
marynarzy skierowano na urlopy planowe. Po powrocie, od 10 sierpnia do 
12 września marynarze uczestniczyli w akcji żniwnej w Państwowych Gospo
darstwach Rolnych (PGR) na terenie ówczesnego województwa gdańskiego. 
Dopiero 12 września rozesłano ich do poszczególnych dywizjonów celem 
dalszego pełnienia służby.

Rozwijająca się od 1959 roku współpraca pomiędzy SSM WOP a kopalnią 
„Czeladź” zaowocowała decyzją o ufundowaniu przez górników i społe
czeństwo ówczesnego powiatu będzińskiego sztandaru dla wopistów. Sztandar 
wręczono 22.03.1964 r„ tj. pięć dni wcześniej niż data znajdująca się na płacie 
sztandaru (27.03.1964). Odbyło się to podczas uroczystości obchodów 
dziewiętnastej rocznicy wyzwolenia Gdańska na ul. Długiej. Sztandar 
przekazano na ręce ówczesnego komendanta szkoły - kmdr. por. Kazimierza 
Kornagi6.

W roku 1964 szkolenie specjalistyczne w SSM WOP trwało od 8.01. do 1.08. 
Po zdaniu egzaminów cały stan osobowy wyjechał na akcję żniwną do 
ówczesnego województwa koszalińskiego. Po jej zakończeniu marynarze udali 
się na urlopy planowe, a następnie zostali rozesłani do poszczególnych 
dywizjonów, celem dalszego pełnienia służby.

W połowie lat sześćdziesiątych proces nauczania w SSW WOP realizowano 
na podobnych zasadach. W roku 1965 szkolenie podstawowe (tzw. unitarne) 
marynarze zakończyli w dniach 4-6 stycznia. W kolejnych tygodniach szkolenia 
słuchacze uzyskiwali następujące specjalności:

- warsztatowców (egzaminy 22-23.02.),
- kucharzy (egzaminy 29-30.03),
- stermotorzystów dla potrzeb Milicji Obywatelskiej (egzaminy 12-14.04.),
- starszych specjalistów (egzaminy 27-30.04.),
- artylerzystów (20-22.05.),
- „fonistów” (24-26.05.),

Ponadto w dniu 23.05.1965 roku odbyły się egzaminy dla pracowników Polskiej 
Akademii Nauk, uczestniczących w eksternistycznym kursie żeglugi śród
lądowej.

W połowie lat sześćdziesiątych nastąpiły zmiany organizacyjne w WOP, 
które objęły również nadmorskie brygady tej formacji. Z dniem 1.07.1965 r. 
WOP podporządkowano pod względem operacyjnym Ministerstwu Obrony 
Narodowej (MON), a od 1.01.1966 r. pod względem gospodarczym, w związku 
z czym MW przyjęła składniki majątkowe, inwestycje i jednostki pływające. 
Zgodnie z rozkazem MON nr 98/org. z 10.09.1965 r. polecenie to dotyczyło 
również SSM WOP w Gdańsku7.

6 Tamże.
7 Archiwum MW w Wejherowie, Akta MBOP, Sygn. Nr 3541/75, t. 31. Protokół zdawczo- 
odbiorczy, s. 1-5; oraz t. 3, Rozkaz dowódcy MW nr 70/DMW z 19.11.1965 roku w sprawie 
przyjęcia na zaopatrzenie jednostek służby morskiej WOP, s. 1-4.
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Natomiast zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 135/org. z 22.12.1965 
roku powołano 6 Brygadę Okrętów Pogranicza (6 BOP), późniejszą Morską 
Brygadę Okrętów Pogranicza (MBOP). Jej formowanie zlecono szefowi WOP 
w porozumieniu z dowódcą MW. W składzie nowej jednostki oprócz 
dowództwa i trzech dywizjonów OP utworzono SSM WOP z miejscem postoju 
w Gdańsku Nowym Porcie, która dotychczas była podporządkowana Szefostwu 
Służby Morskiej WOP8.

Utworzenie szkoły 6 BOP miało zapewnić przygotowanie marynarzy - 
specjalistów do bezpośredniego wykonywania obowiązków na okrętach 
w takich specjalnościach jak: sternicy, artylerzyści, stermotorzyści, motorzyści, 
radiotelegrafiści, sygnaliści, elektrycy okrętowi, załoganci motorówek rzecznych 
dla potrzeb Pomorskiej i Lubuskiej Brygady WOP oraz kucharze okrętowi.

Ponadto szkoła miała organizować podwyższanie kwalifikacji w ramach 
następujących kursów nieetatowych:

- kursów dowódców jednostek pływających typu „KP” i bosmanów 
okrętowych (20 kursantów),
- kursów kierowników maszyn (20 kursantów),
- kursów podoficerskich - specjalistów służby zasadniczej (21 kur
santów),
- kursów stermotorzystów dla potrzeb Pomorskiej i Lubuskiej Brygady 
WOP (20 kursantów) .9

Zgodnie z zarządzeniem Głównego Inspektora Szkolenia MW organizo
wano tzw. System szkolenia „06”, który polegał na tym, że wcielenie, szkolenie 
i rozesłanie marynarzy po przeszkoleniu zamykało się w 6 miesiącach. W zwią
zku z tym okres szkolenia nie dzielił się już na szkolenie unitarne i szkolenie 
specjalistyczne. Zachowywano ciągłość szkolenia przez 5 miesięcy z tym, że 
w pierwszych 6 tygodniach zwracano większą uwagę na szkolenie ogólno woj
skowe.

W 1966 roku program szkolenia kursu młodszych specjalistów SSM WOP 
obejmował 107 dni po 7 godzin nauki, co dawało ogółem 749 godzin. Z tej 
liczby najwięcej bo aż 62% czasu (468 godz.) przypadało na szkolenie 
specjalistyczne, 26% (193) na szkolenie wojskowe i 12% (88) na szkolenie 
polityczne.

Marynarze zdobywali kwalifikacje w siedmiu specjalnościach: sternika, 
artylerzysty, sygnalisty, radiotelegrafisty, motorzysty, elektryka i stersygnalisty. 
Kurs młodszych specjalistów w 1966 roku ukończyło 236 absolwentów10.

8 Tamże, Sygn. Nr 354/75, t. 3, Zarządzenie GIOT nr 28/org. z 25.02.1966 roku w sprawie 
reorganizacji jednostek morskich WOP, s. 1-2.
9 Tamże, t. 7, Pismo do szefa WOP płk. M. Dębickiego zawierające uzasadnienie do projektu etatu 
szkoły 6 Brygady OP z 28.04.1966 roku, s. 1-6.
10 Tamże, t. 56, Protokół z egzaminów końcowych kursu starszych specjalistów morskich WOP 
z 28.03.1967 roku, s. 1-4; oraz Protokół z egzaminów młodszego kursu SSM WOP z 18.07.1967 
roku, s. 1-6.
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Ostatni kurs starszych specjalistów morskich WOP trwał od 15.11.1966 r. 
do 15.03.1967 r. (4 miesiące). Do egzaminów końcowych przystąpiło 24 kie
rowników maszyn oraz 20 dowódców11.

Egzaminy na ostatnim kursie młodszych specjalistów przeprowadzono 
w dniach 22.03 - 24.03.1967 r. i objęto nimi marynarzy w specjalnościach: 
motorzysta, sternik, artylerzysta, sygnalista, elektryk, radiotelegrafista i ster- 
motorzysta. Z dniem 30.03.1967 r. zakończono szkolenie specjalistów morskich 
WOP i po egzaminach skierowano ich do dywizjonów, celem dalszego pełnienia 
służby.

Dwa miesiące później (31.05.1967 r.) komisja pod przewodnictwem kmdr 
Henryka Romanka (dowódcy MBOP) dokonała rozformowania SSM WOP 
istniejącej dotychczas według etatu 348/36 12. Sztandar rozformowanej SSM 
WOP przekazano 22.06.1967 r. do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Jednocześnie w porozumieniu ze Sztabem Głównym MW ustalono zasady 
szkolenia specjalistów morskich dla potrzeb 6 Brygady OP. Na pierwszym 
kursie po rozwiązaniu SSM WOP - MW szkoliła 170 marynarzy dla potrzeb 
WOP w Centrum Szkolenia Specjalistów MW w Ustce. We wrześniu ab
solwenci tej szkoły mieli zostać przeszkoleni na nieetatowym kursie przy sztabie 
6 Brygady OP w Gdańsku, w zakresie przygotowania ich do wykonywania 
zadań w ochronie granicy morskiej.

Oceniając działania zmierzające do utworzenia własnego szkolnictwa dla 
potrzeb służby morskiej WOP należy stwierdzić, iż dopiero po upływie pięciu 
lat od chwili powstania formacji udało się powołać specjalistyczną placówkę 
dydaktyczną. Początkowo wyszkolony w niej personel morski stanowił* 
wojskowe załogi dotychczas półcywilnych jednostek pływających pod zieloną 
banderą.

W okresie kilkunastu lat swojej działalności SSM WOP wykształciła 
kilkutysięczną grupę marynarzy w różnych specjalnościach, którzy systema
tycznie zasilali załogi jednostek pływających tej formacji. Nowe kwalifikacje 
uzyskiwali w niej również inni funkcjonariusze resortu Spraw Wewnętrznych 
oraz osoby cywilne.

11 Tamże, t. 53, Sprawozdanie z rozformowania SSM WOP z 23.06.1967 roku, s. 1.
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Załącznik nr 1

Zestawienie absolwentów kursu młodszych specjalistów 
SSM WOP w 1966 roku

Źródło: Archiwum MW w Wejherowie, Akta MBOP, Sygn. Nr 3541/75, t. 8, Zestawienie wyników 
egzaminów końcowych kursu młodszych specjalistów SSM WOP za 1966 rok.

Kompania Pluton Specjalność Ilość słuchaczy
I I Artylerzyści

II Sternicy
III Sternicy

25 marynarzy
21 marynarzy
20 marynarzy

II I Radio
II Radio
III Sygnaliści

21 marynarzy
20 marynarzy
20 marynarzy

III I Elektrycy
II Stermotorzyści
III Motorzyści
IV Motorzyści
V Motorzyści

29 marynarzy
20 marynarzy
16 marynarzy
22 marynarzy
22 marynarzy

RAZEM 236 marynarzy

Załącznik nr 2

Podział godzin lekcyjnych na poszczególne przedmioty 
w specjalności sternika w SSM WOP w 1966 roku

Źródło: Archiwum MW w Wejherowie, Akta MBOP, Sygn. Nr 3541/75, t. 8, Program 
szkolenia marynarzy SSM WOP (zał. nr 1), s. 1-5.

Lp. Przedmiot Ilość godzin nauki
1. Nawigacja 169
2. Locja 55
3. Międzynarodowe Przepisy Zapobiegania

Zderzeniom na Morzu 40
4. Sygnalizacja semaforem 30
5. Sygnalizacja świetlna 50
6. Sygnalizacja flagami 10
7. Wiedza okrętowa 50
8. Regulamin Służby Okrętowej 20
9. Obrona przeciwawaryjna 10
10. Wyszkolenie szalupowe 25
11. Godziny dyspozycyjne 9

RAZEM 468
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Mgr Andrzej KOTECKI

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA 
MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ 

W GDYNI 1993-2000

Jednym z podstawowych celów działalności programowej każdego muzeum, 
bez względu na charakter posiadanych zbiorów, jest ich prezentacja wszystkim 
zainteresowanym. W przypadku Muzeum Marynarki Wojennej (MMW) 
w Gdyni, zadanie to opiera się na przygotowywaniu wystaw tematycznie zwią
zanych z historią Polskiej Marynarki Wojennej. Do realizacji tego założenia 
programowego prowadzi wielokierunkowe działanie. Pierwszym jest organiza
cja wystaw długoterminowych (zwanych do niedawna stałymi). Drugim, organi
zowanie wystaw czasowych poświęconych wybranemu problemowi lub 
rocznicy mieszczącej się w zakresie tematycznym muzeum. Trzeci kierunek, to 
współpraca z innymi placówkami, w zakresie organizacji wystaw, poprzez udo
stępnianie wybranych eksponatów.

Realizacja wyżej wymienionych celów jest uwarunkowana różnymi czynni
kami, poczynając od posiadanych kolekcji, a na możliwościach lokalowych koń
cząc. W przypadku gdyńskiego Muzeum MW powyższe cele są również 
realizowane. Choć placówka do chwili obecnej nie posiada własnej powierzchni 
wystawienniczej. W związku z tym Działania MMW muszą przybrać zupełnie 
odmienny charakter.

Sytuacja MMW wymaga w tym miejscu kilkuzdaniowego przynajmniej wyja
śnienia. Za ekspozycję stałą należy uznać ekspozycje plenerową przy Bulwarze 
Nadmorskim (na wolnym powietrzu) Broni i Uzbrojenia Morskiego. Ale jest tu 
eksponowany jedynie wybrany fragment kolekcji w postaci broni artyleryjskiej, 
podwodnej, lotnictwa morskiego. Z uwagi na gabaryty tych eksponatów, muszą 
być one prezentowane w taki właśnie sposób. Drugim elementem, który można 
w pewnym względzie uznać za element stały MMW to okręt-muzeum ORP 
„Błyskawica”. Stanowi on sam w sobie obiekt muzealny, który dodatkowo 
wzbogacany jest rokrocznie ekspozycją historyczną w zaadoptowanych 
pomieszczeniach okrętowych.(Do tej kwestii autor powróci w dalszej części 
poniższego opracowania).
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Wystawy czasowe

Brak własnego budynku w znaczny sposób utrudnia i ogranicza pracę 
muzeum. Niemniej nie zwalnia to pracowników z obowiązku czynienia starań 
o organizację wystaw czasowych. By ten obowiązek mógł być spełniony, należy 
zadbać o dwa podstawowe warunki. Pierwszy, to wymyślenie tematu wystawy 
i przygotowanie scenariusza w oparciu o zbiory własne, lub też uzupełnienie ich 
o kolekcje z innych placówek muzealnych. Drugim warunkiem, jaki musi być 
spełniony, to fakt znalezienia „kontrahenta”, czyli drugiego muzeum chętnego 
do takiej współpracy.

Po raz pierwszy impulsem do podjęcia tego typu działań był rok 1993. Był 
on jubileuszowym zarówno dla Marynarki Wojennej, która obchodziła wówczas 
swoje 75-cio lecie, jak również dla Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, 
któremu w czerwcu tegoż roku minęło 40 lat działalności. Oba te fakty histo
ryczne legły u podstaw poważnych przedsięwzięć wystawienniczych. Chęć 
współpracy w tym względzie zgłosiły dwie placówki muzealne. W Gdyni - 
Muzeum Miasta Gdyni, w Gdańsku - Centralne Muzeum Morskie. W pierw
szym przypadku wystawa była czynna w okresie od początku maja do końca 
czerwca. Prezentacja ta była stosunkowo niewielka, w dość istotny sposób ogra
niczona względami lokalowymi. Dlatego też musiała stać się ogromnym skrótem 
myślowym. Każdy z reprezentowanych eksponatów stanowił jedynie zasygnali
zowanie pewnego problemu czy też zasięgu tematycznego. Nie mniej udało się 
tak zorganizować ekspozycję, iż prezentowała ona wszystkie dziedziny życia 
floty od roku 1918 po czasy nam współczesne. Bardzo szeroki był również wa
chlarz eksponatów, które składały się na treść tej wystawy. Obok pamiątek oso
bistych, dokumentów, elementów uzbrojenia i wyposażenia marynarskiego, 
znalazł się materiał ilustracyjny. W jego skład wchodziły oryginalne fotografie z 
różnych okresów działalności MW, oraz prace plastyczne ilustrujące działanie 
tej formacji wojskowej, a także kolejnych dowódców MW.

Znacznie większym przedsięwzięciem wystawienniczym, jakie zostało zre
alizowane w tym samym roku, była ekspozycja w Centralnym Muzeum Mor
skim (CMM) w Gdańsku. Do dyspozycji MMW został oddany cały obiekt 
gdańskiego Żurawia. W 6 salach, dzięki ich naturalnemu układowi udało się 
dokonać podziału chronologicznego prezentowanego tematu. Swobodne przej
ścia z jednej sali do drugiej, rozmieszczonych na kolejnych poziomach tworzyły 
płynny ciąg wystawowy. A oto jak wyglądał podział tematyczny poszczegól
nych sal:

1. Okres tworzenia PMW, lotnictwo morskie, sport i szkolnictwo;
2. Lata 30-te - budowa nowych jednostek, Flotylla Rzeczna w Pińsku;
3. II wojna światowa - Obrona Wybrzeża, PMW na Zachodzie;
4. Okres powojenny - tworzenie MW w Polsce;
5. Lata 50-te i 60-te;
6. Okres najnowszy do 1993 r.
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Program wystawienniczy każdej z sal opierał się w zdecydowanej mierze na 
oryginalnych eksponatach. Obok nich musiały znaleźć się wykonane specjalnie 
na potrzeby wystawy plansze o charakterze hasłowym i informacyjnym. Pre
zentowano na nich m. in. Wykaz jednostek Flotylli Pińskiej, Wykaz okrętów 
budowanych na zamówienie KMW za granicą. Z kolei w sali dotyczącej II woj
ny światowej znalazła się obok planszy z Wykazem jednostek PMW z okresu 
II wojny, również mapa zasięgu działalności polskiej floty.

Bardzo istotnym elementem całej ekspozycji w Żurawiu było uzupełnienie 
prezentowanych eksponatów malarstwem, które wyszło spod pędzla Mariana 
Mokwy, Henryka Baranowskiego i innych marynistów ze zbiorów MMW. 
Zostały także pokazane należące do CMM akwarele Henryka Uziembły, 
ilustrujące działalność Flotylli Pińskiej.

Niezwykle pomocnym elementem przy aranżacji wystawy było ukształtowa
nie architektoniczne sal wystawowych. Liczne nisze i wnęki okienne umożliwiły 
wyeksponowanie wielu przestrzennych elementów. Dały one również szansę us
tawienia manekinów ubranych w historyczne i współczesne mundury w taki spo
sób, iż nie kolidowały one z ciągiem komunikacyjnych dla zwiedzających. A to 
stanowi niezwykle istotny aspekt z punktu widzenia bezpieczeństwa zbiorów.

Wystawa, której otwarcie nastąpiło w końcu czerwca 1993 roku była począt
kowo przewidziana na pół roku udostępniania. Jednak jej autorzy (kmdr ppor. 
Krzysztof Wolbek, mgr Andrzej Kotecki i Wiktor Podoski) corocznie, aż po 
jesień roku 1997 stawali przed problemem aktualizacji wystawy. Jej popularność 
i pozytywny odbiór wśród zwiedzających spowodował, iż dopiero na przełomie 
lat 1997/1998 eksponaty te powróciły do muzealnych magazynów. Choć jak to 
pokaże najbliższa przyszłość nie na długo.

Jeśli już jesteśmy przy współpracy z Centralnym Muzeum Morskim, to warto 
zwrócić uwagę, iż oba muzea współpracowały również przy organizowaniu wy
stawy w Muzeum Rybołówstwa w Helu - Oddziale CMM. Tam również znaj
duje się część ekspozycji poświęcona zagadnieniom Marynarki Wojennej.

Inną formę uczczenia jubileuszu MW przybrała wystawa numizmatyczna 
zorganizowana w gdańskim Muzeum Archeologicznym. Tutaj minione lata 
działalności MW zostały zilustrowane poprzez medale i plakiety dotyczące bu
dowy polskich okrętów, upamiętniające udział w II wojnie światowej na 
morzu, a także wydane przez Marynarkę po roku 1945.

W roku następnym - 1994 - w tym samym miejscu została zorganizowana 
inna prezentacja numizmatyczna. Tym razem jej tematem były wizerunki stat
ków i okrętów w medalierstwie. I to nie tylko polskim. Kolejna zorganizowana 
w tym muzeum miała nieco inny charakter. Została ona zorganizowana pod 
hasłem „Odznaczenia polskich marynarzy w latach 1939-1945.” Zostały tutaj 
zaprezentowane trzy zasadnicze grupy medali: odznaczenia bojowe, o charakte
rze honorowym oraz odznaczenia nadane Polakom przez Aliantów. Istotnym 
elementem była możliwość zaprezentowania tych odznaczeń w powiązaniu
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z osobami, które zostały nimi uhonorowane. Ta ostatnia ekspozycja została 
połączona z odczytem na temat prezentowany na wystawie, wygłoszonym przez 
autora wystawy, mgr Andrzeja Koteckiego. Wszystkie one trwały z reguły przez 
jeden miesiąc.

Działalność wystawiennicza MMW na terenie naszego kraju nie kończy się. 
Można nawet użyć sformułowania, że od jesieni 1996 r. nabiera ona dopiero 
rumieńców. Dobry początek dało Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. To właśnie 
tam zrodziła się inicjatywa, by jednym z elementów obchodów Święta Narodo
wego - 11 listopada - stało się otwarcie wystawy zatytułowanej „Polska Zbrojna 
na morzu. Z dziejów Polskiej Marynarki Wojennej”. Trwała ona do lutego 1997. 
Zorganizowana wystawa miała charakter ogólny. Ale korzenie współczesnej 
marynarki zostały pokazane poprzez tradycję sięgającą wieku XVII i największego 
sukcesu polskiego oręża czasu czyli bitwy pod Oliwą z 1627 r. Prezentacja tego 
jakże chwalebnego epizodu naszej historii zostało osiągnięte poprzez ekspozycję 
modelu polskiego okrętu uczestniczącego w bitwie - „Święty Jerzy”. Obok niego 
znalazły się oryginalne elementy uzbrojenia indywidualnego marynarzy.

Niewątpliwym wydarzeniem stała się pierwsza prezentacja angielskiego mun
duru angielskiego oficera sir Jeffreya Bartha z XVIII w. Jest to o tyle ciekawa 
sprawa, że doskonale ilustruje on genezę polskiego (i nie tylko) munduru mary
narskiego tak w barwie, jak i w kroju. Jest to szczególnie widoczne w odniesie
niu do polskiego munduru Nr. 1 z okresu międzywojennego.

W następnej sali można było zobaczyć eksponaty związane okresem II Rze
czypospolitej. I tu znów zaistniały wszystkie ważniejsze aspekty działalności 
MW w latach 1918-1939. Zaprezentowano życie codzienne marynarzy, budowa 
okrętów, życie kulturalno-towarzyskie, a także życie społeczne poprzez np. 
działalność Ligi Morskiej i Kolonialnej. Część trzecia to z kolei czas wojny. Ten 
bardzo szeroki problem znów został zilustrowany jakże licznymi pamiątkami 
osobistymi. Istotnym uzupełnieniem stał się materiał fotograficzny, informacje 
planszowe i eksponaty.

Wystawę bytomską kończy problematyka lat najnowszych (po 1945 r.). Tak 
wyraźny podział chronologiczny udało się uzyskać dzięki układowi sal wysta
wienniczych. Autorzy wystawy (mgr Wojciech Moś - Muzeum Górnośląskie 
i mgr Andrzej Kotecki - MMW) mieli do dyspozycji 4 sale w układzie amfila- 
dowym. Układ ten z jednej strony zacieśniał powierzchnię wystawienniczą 
poszczególnych okresów, a z drugiej w bardzo naturalny sposób oddzielał 
poszczególne okresy dziejów PMW.

Niemal równolegle do prac związanych z wystawą w Bytomiu, nasza placów
ka rozpoczęła starania o zorganizowanie wystawy w Toruniu. Już po jej otwar
ciu w Bytomiu, było wiadomo, że wszystkie pokazane tam eksponaty zostaną 
przeniesione do Muzeum Okręgowego w Toruniu. W wyniku podjętych działań, 
w dniu 21 czerwca 1997 r. została otwarta kolejna ekspozycja Muzeum Mary
narki Wojennej. Bezpośrednią okazją dla jej zorganizowania była 75 rocznica 
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powstania Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu. Wystawę tą 
należy uznać jako drugą. - po gdańskiej w Żurawiu - jeśli chodzi o wielkość 
powierzchni wystawowej (ok. 500 m2) i ilość zaprezentowanych eksponatów. 
Autorami przedsięwzięcia ze strony placówki gdyńskiej byli kmdr ppor. mgr 
Andrzej Jankowicz i mgr Andrzej Kotecki, a z ramienia muzeum toruńskiego 
mgr Bogusław Uziembło.

Zwiedzający w miesiącach letnich 1997 r. toruński Ratusz już na dziedzińcu 
spotykali się z elementami tej wystawy. Tu bowiem obok wejścia głównego do 
sal ekspozycyjnych zostały ustawione pierwsze eksponaty. Były to dwa rodzaje 
wkm-ów na podstawach morskich, tratwa ratunkowa z ORP „Błyskawica” 
i kotwica okrętowa. Po wejściu do hallu ratusza turyści mieli okazję obejrzeć 
śrubę okrętową do silnika pomocniczego ORP „Iskra”, ustawioną razem z pla
katem informacyjnym.

Toruńska prezentacja została zlokalizowana w sali wystaw czasowych na 
II piętrze Ratusza. Układ sali w formie jednorodnego pomieszczenia z możliwo
ścią ustawienia ekranów rozdzielających, narzucał sposób aranżacji tej prze
strzeni dla potrzeb wystawy morskiej. Oczywiście zdecydowana przewaga 
prezentowanych na wystawie tematów była mniej lub bardziej ściśle powiązana 
z problematyką szkolenia kadr dla PMW. Wszystkie okresy zaopatrzono 
w plansze informacyjne o systemie szkolenia, dyslokacji ośrodków szkolenio
wych, a także - w części końcowej w planszę informującą o ilości absolwentów, 
którzy ukończyli szkołę na przestrzeni owych 75 lat z rozbiciem na poszczegól
ne lata. Doskonałym uzupełnieniem prezentacji stały się oryginalne zdjęcia lub 
ich powiększone reprodukcje, ilustrujące życie podchorążych, i to w jakże róż
norodnych przejawach. Bo od zajęć szkolnych, sal wykładowych czy praktyk na 
okrętach, poprzez tak ważny i popularny sport, aż po rozrywkę czyli doroczne 
bale w toruńskiej uczelni. Oczywiście i tu nie mogło zabraknąć pamiątek po 
podchorążych i słuchaczach kursów specjalistycznych, modeli okrętów czy rej
sów szkolnych. Bardzo ważnymi elementami współczesnych dziejów szkolnic
twa MW były w końcowej części dwa elementy wystawy. Pierwszy z nich to 
mundur polskiego podchorążego - w tej chwili już oficera MW, absolwenta 
US Naval Academy w Annapolis. Drugim istotnym elementem stała się sekwencja 
wystawiennicza poświęcona rejsowi żaglowca szkolnego ORP „Iskra” II dookoła 
świata. Było to jedno z poważniejszych przedsięwzięć w powojennych dziejach 
Akademii Marynarki Wojennej działającej w Gdyni-Oksywiu.

Powyższy temat wystawy został powtórzony w Muzeum w Grudziądzu. W po
mieszczeniach tegoż w dniu 6 II 1998 r„ a więc w przededniu kolejnej rocznicy 
Zaślubin Polski z Morzem, została otwarta wystawa pod hasłem „Z dziejów szkol
nictwa Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1998”. Autorami 
tego przedsięwzięcia wystawienniczego byli z ramienia gospodarzy 
kustosz mgr Anna Wajler, ze strony gdyńskiej - kmdr ppor. mgr Andrzej 
Jankowicz, mgr Andrzej Kotecki i Henryk Jałoszyński.
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W stosunku do prezentacji toruńskiej autorzy dysponowali znacznie mniej
szą powierzchnią (ok. 200 m2). Zakres tematyczny wystawy obejmował lata 
1918-1998. Jest to więc bardzo szeroka, przekrojowa prezentacja zagadnienia. 
Podstawowy trzon wystawy tworzyły następujące elementy:

- eksponaty związane z życiem marynarskim tak na lądzie, jak i na okrętach;
- materiał ikonograficzny (malarstwo, grafika, fotografia);
- materiał informacyjny (plansze).

W ramach omawianej wystawy pokazano dokumenty odnoszące się do 
poszczególnych okresów w dziejach PM W. Ich niezwykle ważnym uzupełnie
niem okazały się pochodzące z różnych okresów mundury polskich marynarzy. 
Oczywiście wystawa o marynarce nie mogłaby się odbyć bez zaprezentowania 
modeli okrętów i elementów uzbrojenia, i to zarówno bojowego, jak też hono
rowego czy pamiątkowego.

Przy okazji wystawy wyniknęła jeszcze jedna kwestia. Otóż sami organizato
rzy, jak również osoby obecne na wernisażu zwróciły uwagę na jeszcze jeden 
niezamierzony efekt. Otóż surowe wnętrze spichrza wspaniale spełniło swą rolę. 
Nietynkowane, ceglane ściany, belkowany strop w połączeniu z elementami 
okrętowymi (koła sterowe, mundury, dzwony okrętowe) sprawiają wrażenie, 
iż schodząc na wystawę wkraczamy pod pokład starego żaglowca.

Zaprezentowana powyżej wystawa powędrowała dalej. Tym razem portem 
przeznaczenia była stolica Wielkopolski - Poznań. Zorganizowaniem takiej 
wystawy historycznej zainteresowało się Wielkopolskie Muzeum Walk Nie
podległościowych. W jednym z obiektów zlokalizowanych na poznańskiej 
Cytadeli umieszczono wystawę pod tytułem „Morze, nasze morze... 80 lat 
Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1998”.

Z uwagi na układ pomieszczeń w tzw. bunkrze amunicyjnym - trzy sale 
połączone wspólnym korytarzem - udało się tam tak zorganizować wystawę, 
iż wszystkie trzy okresy historyczne w dziejach PMW mogły stanowić odrębne 
jej elementy. Część pierwsza dotyczyła lat 1918-1939. W części drugiej została 
przedstawiona działalność wojenna MW, by całość zakończyć dziejami najnow
szymi. Zorganizowanie tej wystawy w Poznaniu w tym terminie nie było cał
kiem przypadkowe. Jej otwarcie przypadłe na czerwiec, a więc tradycyjnie okres 
obchodów Dni Morza. Oprócz tego Poznań zawsze stanowił dość silny ośrodek 
zainteresowań polskimi tradycjami morskimi. Wystarczy tutaj przypomnieć 
choćby postać Jerzego Pertka, wybitnego marynisty, na którego opracowaniach 
historycznych wychowało się kilka pokoleń miłośników morza.

Nieco inne motywy przyświecały organizacji wystawy dotyczącej Marynarki 
Wojennej w Muzeum Morskim - Oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie. 
Choć działa ono w mieście portowym, to świadomość posiadania floty wojennej 
nie jest aż tak powszechna, jakby się mogło wydawać. Był to jeden z powodów 
organizacji wystawy historycznej w tym mieście. Innym był fakt, że jej otwarcie 
odbyło się w przededniu obchodów Święta Narodowego - 11 listopada. A jest to 
data bardzo bliska dacie powołania do życia Marynarki Wojennej odradzającej 
się Rzeczypospolitej.
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W salach muzeum na Wałach Chrobrego została zorganizowana wystawa 
stanowiąca przekrojowy rys historyczny mijających właśnie w tymże roku - 
tj. 1998-80 lat MW. Dlatego jej otwarcie nawiązywało do wspomnianej roczni
cy. Tym bardziej, że w pobliskim Świnoujściu stacjonuje jedno z ogniw współ
czesnej MW RP - 8 Flotylla Obrony Wybrzeża im. wiceadmirała Kazimierza 
Porębskiego.

Wystawa szczecińska zamknęła ważny etap działalności wystawienniczej 
Muzeum MW. W tym samym roku została po raz pierwszy zorganizowana wy
stawa o nieco innym charakterze, ale również nawiązująca do polskiej tradycji 
morskiej. I tym razem premiera tej wystawy odbyła się na drugim końcu nasze
go kraju, w muzeum które od 1996 r. nawiązało bardzo owocną współpracę 
z placówką gdyńską. Było nim ponownie Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. 
Tym razem w gościnnych murach tej placówki zorganizowano wystawę noszącą 
tytuł „ W Świecie dawnych żaglowców”. Kanwę do jej powstania stanowiła wła
sna kolekcja modeli statków i okrętów z różnych epok. Wiele spośród nich sta
nowi bezcenne zabytki sztuki modelarskiej z XVII i XVIII w., a które do tego 
momentu były niedostępne z powodu braku należytego miejsca na ich prezenta
cję. Obok modeli pokazano niezwykle ciekawą ikonografię dotyczącą żaglow
ców. Ta część eksponatów pochodziła ze zbiorów Muzeum MW, Centralnego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku, a także Muzeum Narodowego 
w Gdańsku. To ostatnie udostępniło na potrzeby tej wystawy niezwykle ciekawą 
kolekcję grafiki o tematyce marynistycznej pochodzącą z różnych epok od XVI 
do XIX w. Na szczególną uwagę zasługuje zespół grafik jednego autora - 
holenderskiego marynarza i utalentowanego rysownika Reiner’a Nooms’a zwa
nego Zeemanem (1612-1664). Z kolei CMM udostępniło fragment posiadanej 
kolekcji tzw. portretów kapitańskich. Jest to rodzaj malarstwa bardzo specyficz
nego, wręcz fotograficznego, sporządzanego niemal „pod linijkę”. I dopiero od 
niedawna zyskuje sobie ono prawo bytności w galeriach i muzeach.

Wystawa nie mogłaby być zrealizowaną w pełnym zakresie tematycznym bez 
możliwości skorzystania z materiału archeologicznego pochodzącego z badań 
podwodnych CMM. Dzięki temu do zwiedzających mogły przemówić oryginal
ne elementy wyposażenia okrętowego, sprzętów i narzędzi używanych przez 
marynarzy w ich życiu codziennych.

Osobną część wystawy, wyodrębnioną niejako z całości stanowił temat bitwy 
pod Oliwą. Do tego wydarzenia nawiązują modele polskich okrętów, malarstwo 
Mariana Mokwy i Eugeniusza Koczorowskiego, a także uzbrojenie. Wiele ele
mentów zaprezentowanych w tej części wystawy pochodziło również z podwod
nych badań archeologicznych przeprowadzonych na wraku szwedzkiego okrętu 
„Solen” zatopionego w bitwie. A niewątpliwie jednym z najciekawszych ele
mentów prezentacji były trzy rekonstrukcje wyglądu marynarzy szwedzkich, 
wykonanych na podstawie znalezionych na wraku czaszek.
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Tak pomyślana wystawa wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród 
mieszkańców Górnego Śląska o czym świadczyć mogła wysoka frekwencja. 
Zainteresowali się nią również przedstawiciele innych placówek muzealnych. 
Od Bytomia rozpoczęła się wędrówka wystawy. Z Bytomia została przeniesiona 
do Muzeum Historycznego Miasta Wrocławia, do Arsenału Miejskiego. Następ
nymi okazały się Muzeum Okręgowe w Rzeszowie oraz Nowym Sączu. To 
ostatnie miasto było niejako szczególnie predestynowane do prezentacji tej wy
stawy. Jest ono położone nad Dunajcem - dopływem Wisły. Wśród eksponatów 
znalazły się plastry miedzi wydobyte z wraka średniowiecznego statku trans
portowego. Jak wykazały badania chemiczne owej miedzi, pochodziła z rejonu 
Słowacji. A więc możliwe, iż właśnie tędy, przez Nowy Sącz powędrowały do 
Gdańska, i tam załadowane na statek były wiezione do Europy Zachodniej.

Kolejną placówką było Muzeum Tradycji Pomorskiego Okręgu Wojskowego 
w Bydgoszczy. W chwili obecnej wystawa jest prezentowana w Muzeum Okrę
gowym w Toruniu. Warto podkreślić, że w roku będzie prezentowana w innych 
placówkach. I choć w zasadniczej części, materiał wystawowy jest ten sam, to za 
każdym razem nabiera nowego wyrazu.

Szczególną oprawę plastyczną otrzymała w Toruniu. Tutaj dla jej potrzeb 
udało się stworzyć na sali wystawowej namiastkę morza dzięki pomysłowości 
artysty plastyka Jana Brzuskiewicza. Prezentowane modele płyną niemal 
dosłownie wśród fal. Bowiem ukształtowanie sali umożliwia oglądanie modeli 
zarówno z pozycji widza stojącego na ich poziomie, jak również z góry, z ist
niejącej tam galerii. Jej istnienie umożliwiło zaaranżowanie miejsca nieco przy
pominającego pokład żaglowca z kołem sterowym i kolumną kompasową. A że 
tak było naprawdę, udowadnia zdjęcie mata podchorążego Stanisława Kozaka za 
kołem sterowym ORP „Iskra” w czasie rejsu praktykanckiego na tym 
żaglowcu szkolnym MW.

Każdorazowe organizowanie ekspozycji sprawia, że w muzeum, które gości 
w swoich podwojach wspomnianą wystawę, udaje się odnaleźć i wykorzystać 
eksponaty o charakterze nautologicznym posiadanym przez te placówki. I tak 
dla przykładu w Rzeszowie udało się wykorzystać m. in. dwa niezwykle cieka
we widoki Petersburga od strony kanałów Newy z poł. XVIII w. Były one war
tościowymi, o tyle iż oba przedstawiały kanały Petersburga, a na jednym 
widoczny jest most pontonowy przerzucony pomiędzy wyspami. Z kolei 
wystawa w Nowym Sączu została wzbogacona o malarstwo marynistyczne ze 
zbiorów Muzeum w Łańcucie. Podobnie ta kwestia przedstawia się w przypadku 
wystawy w Toruniu. Jedyną różnicę stanowi rodzaj eksponatów. Dzięki uprzej
mości Muzeum Historycznego Miasta Gdańska ekspozycja została poszerzona 
o kolekcję numizmatyczną z wizerunkami statków i okrętów. I tu również nastą
piło wzbogacenie tej części ekspozycji o elementy pochodzące z kolekcji toruń
skiego muzeum.
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Wydawać by się mogło, iż gdyńskie muzeum preferuje wystawy poza Trój
miastem.. Jednak w 1999 r. również mieszkańcy Gdańska mogli odwiedzić 
wystawę zorganizowaną przez naszą placówkę. Tym razem powodem podjęcia 
takich stała się 60-ta rocznica wybuchu II wojny światowej. Z tej to okazji 
w Sali Morskiej Ratusza Głównomiejskiego w Gdańsku (siedzibie Muzeum 
Historycznego Miasta Gdańska) została przygotowana wystawa pod tytułem 
„Polska Marynarka Wojenna w II wojnie światowej".

Zorganizowana w jednej, dużej sali została podzielona na dwie zasadnicze 
części. Pierwsza odnosiła się do kampanii wrześniowej 1939 roku. Oczywiście 
ta część wystawy dotyczyła w głównej mierze udziału Marynarki Wojennej 
w operacjach morskich oraz w lądowej obronie wybrzeża, ze szczególnym 
uwzględnieniem Rejonu Umocnionego Hel. Z oczywistych względów początek 
stanowiło pokazanie pamiątek związanych z obroną Westerplatte. Należy zwró
cić uwagę, że autorzy tej wystawy nie pominęli milczeniem również Flotylli 
Pińskiej. Wszystkie wydarzenia zostały zilustrowane elementami oryginalnego 
wyposażenia okrętowego, uzbrojenia indywidualnego marynarzy, a także 
dokumentami z epoki. Nie mogło również zabraknąć modeli okrętów uczestni
czących v/ tych wydarzeniach.

Nie bez znaczenia okazał się materiał ilustracyjny, który uzupełniał całą 
ekspozycję. Były to prace malarskie Mariana Mokwy, Henryka Baranowskiego 
i Zbigniewa Litwina. Z kolei na planszach został zaprezentowany materiał 
fotograficzny.

Druga część wystawy dotyczyła działalności PMW w czasie wojny. Była ona 
prowadzona w oparciu o bazy Royal Navy w Wielkiej Brytanii. W gablotach 
pokazane zostały modele okrętów wszystkich typów jakie pływały w czasie 
wojny pod polską banderą. W ten sposób powstało tło dla zachowanych pamią
tek zarówno z okrętów, jak również ludzi na nich służących. Zostały przy tej 
okazji również pokazane znajdujące się w zbiorach muzeum pamiątki po szefie 
Kierownictwa MW wiceadmirale Jerzym Swirskim. Uzupełnieniem eksponatów 
w gablotach, materiału ikonograficznego, były zaprezentowane na manekinach 
mundury z czasu wojny.

W ciągu wystawienniczym znalazło się miejsce na niewielką aranżację 
wystawienniczą. Dzięki wspomnianemu zabiegowi zaistniała możliwość poka
zanych koji z okrętu podwodnego oraz hamaka wraz z wyposażeniem. Obok 
znalazło się miejsce na worek marynarski i nosze okrętowe tzw. japonki.

Centralnie, pod stropem sali zostały podwieszone symbole Marynarki 
Wojennej z czasów wojny i współczesnej - bandera i proporzec dziobowy. 
Poniżej, na środku sali znalazło się miejsce na wyeksponowanie elementów 
okrętowych (kotwica, godło z rufy i tablica trapowa ORP „Burza”, dzwony 
okrętowe) oraz wyposażenia marynarskiego - hełmy stosowane w czasie ostat
niej wojny. Wystawa ta otwarta w przededniu wrześniowej rocznicy, była 
udostępniona dla zwiedzających do grudnia roku 1999.

Idąc niejako za ciosem, w roku 2000 w działalności muzeum pojawił się nowy 
temat wystawienniczy - „Sport w Marynarce Wojennej 1918-2000”. 
U genezy podjęcia tematu znalazły się trzy powody. Po pierwsze, sport był zaw
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sze obecny w życiu codziennym morskiego rodzaju polskich sił zbrojnych. 
Szczególną uwagę poświęcano sportom wodnym - pokrewnym, czy też pomoc
nym w pełnieniu służby na morzu. Było to pływanie, żeglarstwo czy wioślar
stwo. 1 tak było zarówno w okresie międzywojennym, jak również w latach 
powojennych.

Drugim istotnym argumentem przemawiającym za podjęciem tego tematu 
w pracy Muzeum był fakt, iż rok ten jest rokiem olimpijskim. A przecież wśród 
polskich olimpijczyków znajdowali się sportowcy noszący na co dzień mundury 
marynarskie. Dwóch spośród nich zdobyło medale olimpijskie - Tadeusz 
Mytnik i Zygmunt Bogdziewicz.

I trzeci powód. Dla wszystkich oczywista jest zasadnicza, bojowa działalność 
Marynarki Wojennej. Dlatego autor tej wystawy - mgr Andrzej Kotecki - uwa
żał, że warto pokazać tą formację od nieco innej strony.

Podobnie jak poprzednie wystawy, musiała ona zostać zorganizowana 
w „obcej”, choć zaprzyjaźnionej placówce - Centralnym Muzeum Morskim. 
W tym celu udostępniono jedną z ładowni muzealnego statku s.s. „Sołdek”. 
Zaprezentowane eksponaty, obok gdyńskiego muzeum, pochodzą z kolekcji 
Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” oraz Jacht-Klubu MW „Kotwica”.

Wystawa obejmuje cały okres działalności MW. Lata międzywojenne ukazują 
trofea sportowców-marynarzy zarówno z zawodów organizowanych przez Ma
rynarkę Wojenną, jak również na szczeblu Wojska Polskiego. Warto tu wspo
mnieć, że reprezentacja MW zdobyła tytuł wicemistrzowski WP w boksie. W tej 
części nie mogło również zabraknąć również pamiątek po znanym siłaczu macie 
Stanisławie Radwanie.

Czas powojenny, to okres reaktywowania w odtworzonej MW, obok innych 
aspektów życia marynarskiego, także działalności sportowej. Skupiła się ona we 
wspomnianych powyżej klubach sportowych. I choć na przestrzeni 82 lat prze
żywały one różne koleje losu, to jednak spora jest liczba osiągnięć sportowych. 
Jest to szczególnie widoczne w takich dyscyplinach (sekcjach) jak strzelectwo 
(brązowy medal olimpijski), kolarstwo (srebrny medal olimpijski), sporty pod
wodne (nurkowanie) czy ciężary (mistrzostwo świata) i lekka atletyka, a także 
biegi na orientację. Wszystkie one zostały zaprezentowane na tej wystawie. Przez 
cały sezon letni (od początku lipca) po koniec roku 2000 zwiedzający statek- 
muzeum ss „Sołdek” mogli poznać tą sferę działalności Marynarki Wojennej .

Omówione powyżej przedsięwzięcia wystawiennicze organizowane przez 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni dotyczą wystaw samodzielnych, w któ
rych wiodącą rolę odgrywała gdyńska placówka muzealna. Przy omawianiu 
tytułowego zagadnienia należy pamiętać o współudziale tej placówki w wysta
wach organizowanych przez inne muzea.

Jednym z pierwszych takich przedsięwzięć była wystawa zorganizowana 
w Muzeum Tradycji Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. Dwa 
czynniki zdecydowały o tej współpracy. Jako pierwszy wymienić należy 75\ocz- 
nicę utworzenia Polskiej Marynarki Wojennej. Drugim, niewątpliwie istotnym\był 
fakt, iż w mieście nad Brdą istnieje żywo działające środowisko kombatantów 
MW. I to właśnie te osoby lub ich rodziny dostarczyły niezwykle cennych 
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pamiątek. Muzeum MW jedynie uzupełniło tą ekspozycję. Niemniej jednak sta
nowiła ona ważny element pracy muzeum w tym jubileuszowym roku.

Warto jeszcze dodać, że dzisiejsza siedziba Muzeum POW w Bydgoszczy 
mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie gmachu, do którego w 1938 r. została 
przeniesiona toruńska SPMW.

Patrząc dalej na południe kolejnym miastem, które postanowiło zaprezento
wać Marynarkę Wojenną, i jej dzieje najnowsze za pomocą wystawy muzealnej 
była Łódź. Działające tutaj Muzeum Tradycji Niepodległościowych postanowiło 
zorganizować wystawę dotyczącą historii Polski na morzu. Pierwsza z nich zo
stała otwarta w dwukrotnie już tutaj przytaczanym roku 1993. Jej hasło brzmiało 
„Z obcych portów”. Zakres tematyczny obejmował działalność PMW w latach 
1939-1945. Podobnie jak w przypadku wystawy bydgoskiej, eksponaty gdyń
skiego Muzeum MW stały się istotnym uzupełnieniem zbiorów własnych, 
a także kolekcji prywatnych. Po raz kolejny zorganizowanie takiej ekspozycji 
ożywiło lokalne środowisko kombatanckie. 1 chyba dobrze, że tak się dzieje, 
bowiem jest to ostatni moment by jeszcze móc zwrócić uwagę na żyjących, acz 
w coraz mniejszej liczbie bezpośrednich uczestników tamtych dni.

W dwa lata po powyżej wspomnianej wystawie - w roku 1995 - łódzkie mu
zeum po raz kolejny sięgnęło w swojej działalności wystawienniczej po temat 
marynistyczny. Tym razem tytułem ekspozycji stała się słynna maksyma łacińska 
„Navigare necesse est”. Zasadniczy problem wystawy wyjaśniał podtytuł,,Związ
ki Łodzian z morzem Tym razem niejako pretekstem historycznym była 75 rocz
nica Zaślubin Polski z Morzem. Wystawa została pomyślana dwukierunkowo. 
Część pierwsza to morskie środowisko cywilne. Druga - jak łatwo można się do
myśleć - dotyczy Marynarki Wojennej. I w tym drugim elemencie współorgani
zatorem było Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Uzasadnienie można 
znaleźć w faktach. Jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego w szeregi 
MW trafiali mieszkańcy miasta i regionu. W różny sposób, często w bardzo trud
nych warunkach zachowywali osobiste pamiątki z tego okresu życia. Ich gestorem 
są albo oni sami, albo też zostały one zaprezentowane dzięki uprzejmości rodzin 
byłych marynarzy. Nie zabrakło ich również w trudnych dniach II wojny świa
towej. W latach 1939-1945 różnymi drogami ludzie wywodzący się z Łodzi 
trafiali na pokłady polskich okrętów. Nic więc dziwnego, że pamiątki z owych 
lat były licznie reprezentowane na omawianej wystawie.

Zupełnie inny wymiar współpracy międzymuzealnej został zrealizowany po
między placówką gdyńską a Muzeum Etnograficznym w Toruniu. To ostatnie 
zorganizowało nietypową wystawę jak na dotychczasową tematykę wystawien
niczą. Jej tematem była „Pamiątka z wojska. Opowieść o życiu prawdziwego 
mężczyzny”. W jej ramach znalazło się miejsce dla eksponatów udostępnionych 
przez Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. W zbiorach tego ostatniego znaj
duje się jeden z cenniejszych eksponatów z grupy tzw. „pamiątek”. Jest to tzw. 
„Haft rezerwisty” z niemieckiego okrętu SMS „Bermuda”. Innym zabytkiem 
tego typu, pochodzącym ze zbiorów MMW jest zapalniczka, w której obudowie 
wmontowano przedwojenną monetę z wizerunkiem Marszałka Piłsudskiego.
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Jest to pamiątka o charakterze patriotycznym już z okresu międzywojennego, 
a może nawet z czasów II wojny światowej. Z wojną wiąże się również dość 
nietypowy jak na ten niespokojny czas dokument. Jest to Świadectwo Chrztu 
Morskiego marynarza z ORP „Garland” z 1944 r. Z kolei czasów najnowszych 
dotyczy pamiątkowy puchar wykonany z łuski pocisku. Jego powierzchnia 
została przyozdobiona grawerowanym wizerunkiem ORP „Błyskawiczny” 
i dedykacją.

Stały akcent morski posiada również ekspozycja plenerowa we wspominanym 
tutaj już bydgoskim muzeum Tradycji POW. W ciągu wystawienniczym znala
zła się m. in. armata przeciwlotnicza kal. 37 mm na podstawie morskiej, która 
stanowiła element uzbrojenia polskich okrętów w latach 60-tych i 70-tych.

Współpraca na linii Gdynia - Bydgoszcz, to także wspieranie tej pomorskiej 
placówki eksponatami przy jej własnych wystawach okolicznościowych. Dla 
przykładu w ostatnim czasie MMW użyczyło eksponatów do zilustrowania 
wystawy noszącej tytuł „Potop szwedzki w Bydgoszczy 1655-1660”. Jej część 
zasadniczą stanowiły dioramy pochodzące z kolekcji pana prof. dr hab. nauk 
medycznych Bogdana Romańskiego. Eksponaty wypożyczone z Gdyni (oraz 
z CMM w Gdańsku) wzbogaciły tą skąd inąd ciekawą wystawę o oryginalne 
eksponaty z epoki - broń białą i strzelecką, a także elementy tradycyjnego 
wyposażenia ochronnego żołnierzy np. (hełmy).

Okręt-muzeum ORP „Błyskawica”

Osobne miejsce w działalności Muzeum Marynarki Wojennej stanowi najcen
niejszy niewątpliwie obiekt muzealny. Pokład tego historycznego niszczyciela 
stanowi niepowtarzalną szansę popularyzacji dziejów Polski na morzu. Dla każ
dego turysty przybywającego na Wybrzeże ogromnym przeżyciem jest możli
wość wejścia na pokład tego jakże zasłużonego dla polskiej bandery okrętu.

Na jego funkcje muzealne musimy spojrzeć w sposób dwojaki. Po pierwsze 
okręt sam w sobie jest obiektem przeznaczonym do zwiedzania. Rok rocznie 
załoga okrętu wkłada wiele wysiłku, by w tradycyjnym czasie sezonu ekspozy
cyjnego, czyli od maja do późnej jesieni mógł być udostępniany turystom. 
Załoga troszczy się rok rocznie o utrzymanie estetyki niszczyciela, należytego 
porządku, a także dokonuje niezbędnych napraw. Aby uatrakcyjnić sam okręt 
jako obiekt muzealny, od roku 1994 jego kadłub jest malowany w różne odmia
ny kamuflażu bojowego. Gorącym orędownikiem tego przedsięwzięcia, które 
ma również charakter muzealny jest dowódca okrętu kmdr por. Lesław 
Paprocki.
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Drugim nurtem działalności okrętu jest corocznie przygotowywana wystawa 
historyczna w pomieszczeniach rufowych okrętu. Tam właśnie na powierzchni 
około 200 m2 znajduje się wystawa o charakterze historycznym. Są na niej pre
zentowane historia i tradycje PMW począwszy od czasów najdawniejszych 
(wczesnego średniowiecza), a skończywszy na czasach najnowszych. Jednak od 
pewnego czasu rokrocznie wprowadzane są zmiany i modyfikacje w tej wysta
wie. Mają one charakter zarówno merytoryczny jak również zmierzają do zmia
ny estetyki plastycznej wystawy.

Największe zmiany wprowadzane były w latach, które można uznać za roczni
cowe. Tak było w roku 1993 (rok jubileuszu 75-lecia Marynarki Wojennej), kiedy 
to po raz pierwszy wystawa rozpoczynała się od roku 1918. Dzięki temu w dość 
istotny sposób została poszerzona historia dotycząca okresu międzywojennego.

Drugą tak istotną zmianę wprowadzono w roku 1997 (rok 60-lecia budowy 
ORP „Błyskawica”). Wówczas jedna z gablot została w całości poświęcona histo
rii ORP „Błyskawica”. Ponownie rokiem jubileuszowym był kolejny rok 1998, 
bowiem wówczas obchodzono 80-ta rocznicę powstania MW. Trudno sobie 
wyobrazić, by tak ważny jubileusz nie znalazł odzwierciedlenia na wystawie. Sta
nowiła ona przegląd dziejów PMW na przestrzeni minionych dziesięcioleci 
z uwzględnieniem niemal wszystkich aspektów działań zbrojnych na morzu.

W roku następnym cezura czasowa rozpoczynająca wystawę została przesu
nięta aż do roku 1939. Był to bowiem rok, w którym obchodzono 60-tą rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. Dlatego też cała wystawa została poświęcona 
udziałowi Marynarki Wojennej w II wojnie światowej. Choć co prawda została 
udostępniona już w maju, to jednak cała nawiązywała do tej problematyki. Na 
początku znajdowały się pamiątki nawiązujące do kampanii wrześniowej 1939 r. 
Zaprezentowano zarówno obronę Westerplatte, jak też operacja „Worek” reali
zowaną przez polskie okręty podwodne, a także obrona Helu. Ten wątek kończy 
ukazanie części losów marynarzy - którzy w wyniku zakończenia kampanii 
dostali się do niewoli. Następna część wystawy ilustruje działania zbrojne pro
wadzone przez Polską MW w oparciu o bazy w Wielkiej Brytanii. I wreszcie 
zakończenie wojny. Duży nacisk został położony na dwa elementy. Pierwszy to 
powroty polskich okrętów z wojny i odradzanie się MW w wyzwolonej ojczyź
nie, ale w nowych i zupełnie innych realiach politycznych. Drugi to przenosze
nie tradycji wojennej na okręty pływające w latach 60-tych pod polską banderą. 
W końcowej części wystawy zostało zaprezentowane przystąpienie Polski do 
Paktu Północnoatlantyckiego.

W 2000 roku - niejako przełomowym, koncepcja wystawy na okręcie stanowi 
zupełnie inne podejście do tematu. Tym razem wystawa została zorganizowana 
pod hasłem „Okręty Polskiej Marynarki Wojennej 1918-2000”. 
W prezentacji cały nacisk został położony na kwestię budowy okrętów dla na
szej floty. W okresie międzywojennym dotyczyła ona zamówień składanych 
i realizowanych w stoczniach zagranicznych. Ten problem został pokazany 
dzięki możliwości wyeksponowania oryginalnych planów stoczniowych, doku
mentów, zdjęć i oczywiście modeli okrętów. Przy okazji został pokazany doro
bek stoczni krajowych. Okres wojny to również przekazywanie okrętów dla 
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PMW przez stronę brytyjską (choć nie tylko). Z tej liczby PMW otrzymywała 
okręty - szczególnie niszczyciele eskortowe przeznaczone do prowadzenia 
działań osłonowych konwojów pomiędzy Ameryką Północną i Europą, a także 
na Morze Śródziemne.

W okresie powojennym największa ilość jednostek - szczególnie w pierw
szym, powojennym okresie - była dostarczana przez ZSRR, a znaczna część 
naszej floty powstawała w oparciu o własny przemysł okrętowy. Świadczy 
o tym wymownie nie tylko wykaz okrętów budowanych przez stocznie krajowe, 
ale również mapa krajowych zakładów przemysłowych produkujących na 
potrzeby przemysłu stoczniowego. Oczywiście obok plansz informacyjnych 
głównym elementem prezentującym temat, są modele okrętów.

Wystawę kończy dokument będący znakiem czasów - Akt Przekazania 
Fregaty USS „Clark” - Marynarce Wojennej RP i noszącej teraz nazwę ORP 
„Gen. K. Pułaski”. Obok znalazł się również model okrętu zabezpieczenia logi
stycznego, budowanego dla naszej marynarki w Stoczni Północnej, którego 
przekazanie ma nastąpić w bieżącym roku.
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Fot. 1. Wystawa pt. „Polska zbrojna na morzu. Z dziejów Polskiej Marynarki Wojennej" 
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (8.11.96 r. - 10.2.97 r.)

Fot. 2. Otwarcie wystawy pt. „Od Torunia do Gdyni. Z dziejów szkolnictwa Polskiej 
Marynarki Wojennej" 28.6.1999 r. w Muzeum Okręgowym w Toruniu.

Od prawej: wiceadm. R. Łukasik, wojewoda toruński, 
gen. bryg. A. Piotrowski, kontradm. J. Czajkowski, kontradm. R. Krzyżelewski 

i kmdr por. Z. Wojciechowski



Fot. 3. Fragment ekspozycji

Fot. 4. Wystawa pt. „Z dziejów szkolnictwa Polskiej Marynarki Wojennej 1919-1998" 
w Muzeum w Grudziądzu (6.2.1998 r. - 17.5.1998 r.)



Fot. 5. Wystawa pt. „Morze, nasze morze... 80 lat Polskiej Marynarki Wojennej 
1918-1998" w Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu

Fot. 6. Wystawa pt. „Morskie Siły Zbrojne. Marynarka Wojenna RP 1918-1998 
w Muzeum Narodowym w Szczecinie (Oddział Muzeum Morskie) 

(23.10.1998 r. - 1.1.1999 r.)



Fot. 7. Wystawa pt. "W świecie dawnych żaglowców" 
w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu (29.9.1998 r. - 31.1. 1999 r.)

Fot. 8. Wystawa pt. „W świecie dawnych żaglowców" 
w Muzeum Historycznym (Arsenał) we Wrocławiu (12.2.1999 r. - 13.6.2000 r.)



Fot. 9. Wystawa pt. „Świat dawnych żaglowców" w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie 
(20.10. 1999 r.-29.2.2000 r.)

Fot. 10. Wystawa pt. „Świat dawnych żaglowców" w Muzeum Okręgowym 
w Nowym Sączu (10.3.2000 r. - 18.6.2000 r.)



Fot. 11. Wystawa pt. „Sport w Marynarce Wojennej RP 1918-2000" w Centralnym 
Muzeum Morskim (s/s „Sołdek") 12.4.2000 r. - 31.12.2000 r.

Od lewej: prof. A. Zbierski, kmdr. por. Z. Wojciechowski, pracownica CMM, 
kmdr ppor. S. Kudela

Fot. 12. Fragment wystawy



Fot. 13. Wystawa pt. „W świecie dawnych żaglowców" w Muzeum Okręgowym 
w Toruniu (13.10.2000 r. - 15.1.2001 r.)

Fot. 14. Wystawa pt. „Marynarka Wojenna RP 1918-1998 " na ORP „Błyskawica1 
(maj - listopad 1998 r.)



Fot. 15. Wystawa pt. „Okręty Rzeczypospolitej Polskiej 1918-2000" 
na ORP „Błyskawica" (maj - listopad 2000 r.)

Fot. 16. Foldery wystaw czasowych w Gdyni i Gdańsku



Fot. 17. Folder i zaproszenie na wystawę w Szczecinie i Gdańsku

Fot. 18. Foldery wystaw w Bytomiu i Toruniu



Fot. 19. Foldery wystaw czasowych w Bytomiu i Poznaniu

Z DZIEJÓW 
SZKOLNICTWA 

MARYNARKI WOJENNEJ 
RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ 
1918-1998

Z DZIEJÓW SZKOLNICTWA 
POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ

Fot. 20. Foldery wystaw czasowych w Grudziądzu i Toruniu



Fot. 21. Foldery wystaw czasowych w Gdańsku, Bydgoszczy i Nowym Sączu

Fot. 22. Plakat wystawy w Bytomiu



Fot. 23. Plakat wystawy w Nowym Sączu

Fot. 24. Plakat wystawy w Rzeszowie



mgr Lech TRAWICKI

SŁUŻBA KONTRADMIRAŁA 
KAZIMIERZA PORĘBSKIEGO NA OKRĘTACH 

ROSYJSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ 
W LATACH 1888-1918

Kazimierz Porębski, syn Adolfa, ur. 2 XI 1872 r. w Wilnie, Szef Departamentu 
dla Spraw Morskich i Kierownictwa Marynarki Wojennej w okresie międzywojen
nym, studia w Szkole Morskiej1 rozpoczął 18 IX 1886 r. W służbie od 8 IX 1889 r., 
mianowany gardemarynem 10 VIII 1891 r., miczman od 8 IX 1892 r., oficer topedo- 
wo-minowy 2. kl. po kursie od 11 IX 1895 r., lejtnant od 13 IV 1897 r., kapitan 
2. rangi od 6 XII 1906 r., kapitan 1. rangi od 26 XI1912 r., kontradmirał od 10IV 1916 r.

Według formularza służbowego1 2, w ciągu trzydziestu lat spędzonych w car
skiej flocie, Kazimierz Porębski pływał na co najmniej 20 jednostkach, z czego do
wodził czterema okrętami: krążownikiem ,Admirał Makara  v”, stawiaczem min 
„Enisej”, okrętami liniowymi: „Rostislav” i „Imperatrica Marija”, nie licząc pierwszej 
nominacji na dowódcę pozostającego w budowie torpedowca „Trevożnyj”. Prócz 
tego, jako naczelnik brygady krążowników Morza Czarnego, podczas I wojny świa
towej dowodził zespołami okrętów z pokładu okrętu liniowego „Imperatrica Marija” 
oraz krążowników „Kagul” i „Pamjaf Azova”.

Pierwszymi jednostkami, na których pływał podczas praktyk szkolnych, były: 
w latach 1888 i 1890 korweta „Bojarin”, w 1889 r. fregata „Kniaź Pożarskij” 
(okręt flagowy oddziału szkolnego Morza Bałtyckiego), w 1891 r. korweta 
„Bajan” oraz rok później korweta „Skobelev” (ex „Vitjaź”).

Pierwszym okrętem, na który skierowano miczmana Porębskiego był odby
wający próby zdawczo-odbiorcze pancernik „Gangut”. Okręt ten 14 X 1892 r. po 
raz pierwszy opuścił stocznię w Sankt Petersburgu i o własnych siłach dopłynął 
do Kronsztadu, gdzie prowadzono prace wykończeniowe. 3 VII 1893 r. okręt 
wyszedł w próby morskie, z których powrócił po 19 dniach. Od 22 do 1 X na 
okręcie prowadzono prace stoczniowe w celu usunięcia ujawnionych usterek. 

1 Przekształconej w 1891 r. w Morski Korpus Kadetów.
2 Przebieg służby na podstawie: Polnnyj Poslużnoj Spisok Yojennogo Morjaka /Kontr-Admirala/ 
Kazimira Adolfowicza POREMSKAGO, Sostavlen 22 avgusta 1918 r oraz W. Żelechowski, Polacy 
oficerowie Rosyjskiej Marynarki Wojennej - dane wg Spisu personelu Rosyjskiej Marynarki Wojen
nej z 1916 r., s. 4; maszynopisy listów ze zbiorów J. Pertka obecnie w Bibliotece Raczyńskich 
w Poznaniu, wszystkie daty podano zgodnie z kalendarzem juliańskim obowiązującym w Rosji 
do 1918 r.
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30 IX okręt poddano 6-godzinnej próbie marszu na pełnej prędkości. Przy 7,7-7,8 
atm. ciśnienia pary w kotłach maszyny uzyskały moc 5282,5 KM oraz maksy
malną prędkość 13,78 w. Podczas próby wystąpiły silne wibracje cylindrów 
w maszynach parowych. Okręt nie uzyskał też zakontraktowanej mocy i osiągów. 
Do historii floty rosyjskiej pancernik „Gangut” przeszedł 12 VI 1897 r., gdy po 
zakończeniu ćwiczeń artyleryjskich w Zatoce Fińskiej wszedł na podwodne skały 
i zatonął3. W pierwszych rejsach pechowego okrętu Kazimierz Porębski sprawo
wał funkcje: od 23 VI do 22 VII 1893 r. oficera wachtowego oraz od 1 IX do 6 X 
młodszego oficera nawigacyjnego.

W 1894 r. brał udział w ekspedycji hydrograficznej badającej na Morzu Bia
łym i Oceanie Lodowatym Północnym ujścia wielkich rzek syberyjskich jako 
dowódca wachty na transportowcu „Bakan”4.

Rozkazem Głównego Morskiego Sztabu N° 146 z dn. 30 IX 1895 r. skierowano 
Kazimierza Porębskiego na oficerski kurs torpedowo-minowy, podczas którego od 
9 V do 8 IX 1895 r. pływał po Morzu Bałtyckim na krążowniku 2. klasy „Afrika”. 
11 IX tego roku uzyskał specjalizację oficera topedowo-minowego 2. klasy.

Po kursie, 30 IX 1895 r., Kazimierz Porębski został wyznaczony do pływania 
zagranicznego pod dowództwem kapitana 1. rangi Witgefta na krążowniku 
1. klasy „Dmitrij Donskoj”, na którym 29 X zakończono przezbrojenie i moderni
zację maszyn. Od 4 do 29 XI okręt pływał po Bałtyku. 29 XI zespół krążowników 
w składzie: „Dmitrij Donskoj” i „Rjurik” wypłynął z Kronsztadu w rejs na Daleki 
Wschód. Po drodze okręty zatrzymały się na Morzu Śródziemnym w związku 
z niepokojami na wyspie Krecie. 3 II 1896 r. okręty otrzymały rozkaz przygoto
wania się do wymarszu na Ocean Spokojny. 14 II 1896 r. wypłynęły z Morza 
Śródziemnego i 9 IV zawinęły do Nagasaki. 7 X 1897 r. krążownik „Dmitrij 
Donskoj” jako pierwszy wszedł na przegląd do nowo zbudowanego suchego doku 
we Władywostoku. W marcu 1897 r. wpłynął do wydzierżawionego 5 XII 1897 r. 
od Chińczyków Port Artur5.

Na krążowniku „Dmitrij Donskoj” Porębski pełnił funkcje: oficera wachto
wego od 1 I do 17 IX, dowódcy wachty do 31 XII, ponownie oficera wachtowego 
od 1 I do 21 VII 1897 r. oraz dowódcy wachty do 21 X. 13 IV 1897 r. otrzymał 
awans na lejtnanta. Od 21 VII 1897 r. do 1 VIII 1899 r. był oficerem torpedowo- 
-minowym okrętu, z przerwą od 4 V do 5 VII 1899 r., kiedy przebywał w lazare
cie w Nagasaki. W sześć lat później krążownik „Dmitrij Donskoj” był ostatnim 
zatopionym okrętem rosyjskim w bitwie pod Cuszimą. Lekarzem okrętowym był 
wówczas Józef Trzemeski - późniejszy szef służby sanitarnej armii gen. Hallera, 
który po przejściu na torpedowiec „Bedovyj”, opatrywał rannego admirała 
Rożestwienskiego.

22 VII 1899 r„ rozkazem dowódcy Eskadry Oceanu Spokojnego, lejtnant 
Porębski został przeniesiony na krążownik 1. klasy „Pamjat Azova”, na którym 

3 Krestjanikov V. J. Sud’ba eskadrennogo bronenosca „Gangut", s. 65-67.
4 zbudowany w 1857 r. jako szkuner - transportowiec od 1 11 1892 r. wg:
S.P. Moiseev, Spisok Korablej Russkogo parovogo i bronenosnogo flota c 1861 po 1917 g., s. 41.
5 R.M. Melnikov, Krejser 1 ranga „Dmitrij Donskoj”, s. 28.
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od 1 VIII 1899 r. do 28 V 1900 r. pływał jako oficer torpedowo-minowy po rosyj
skich wodach Oceanu Spokojnego6.

2 VI 1900 r. rozkazem sztabu portu w Kronsztadzie otrzymał przydział na 
krążownik torpedowy Floty Bałtyckiej „Lejtenant Ilin”, na którym pływał od 8 VI 
do 6 IX.

19 X został przeniesiony do 19. ekipażu floty i oddelegowany do Stoczni 
Schichaua w Gdańsku, do prac przy nadzorze spraw uzbrojenia torpedowego podczas 
budowy krążownika 2. klasy „Novik”. Okręt zwodowano 2 VIII 1900 r., na pierwsze 
próby „Novik” wypłynął 3 V 1901 r. Od 2 V 1901 r. do 31 XII 1902 r. Kazimierz 
Porębski pełnił na krążowniku funkcję oficera torpedowo-minowego (do 3 XII pod 
państwową flagą rosyjską). Do kwietnia 1902 r. okręt zakończył próby zdawczo- 
odbiorcze i pod koniec maja przypłynął do Kronsztadu. Pod koniec września krążow
nik wypłynął z Bałtyku na Daleki Wschód do Port Artur7. Od 1 1 1903 r. okrętem 
dowodził kapitan 2. rangi von Essen. Od 29 XI do 14 I 1904 r. Porębski pełnił obo
wiązki starszego oficera, od 14 I do 17 IV na stanowisku oficera torpedowo- 
-minowego8. Po przejęciu dowództwa przez kapitana 2. rangi Szulca pełnił ponow
nie obowiązki starszego oficera.

Podczas wojny brał udział w bojach z flotą japońską w dniach: 26-27 I, 
11-12, 16, 22, 26-27 II, 9, 12-14 III, 20-22, 26 i 28 III, 1, 5,11,13-14,25-28 VII, 
7-8 VIII 1904 r.

Po bitwie na Morzu Żółtym krążownik „Novik” próbował przedrzeć się do 
Władywostoku. 7 VIII został zaatakowany na kotwicowisku pod Korsakowem 
(południowy Sachalin) przez japoński krążownik „Tsushima”. W wyniku 45 mi
nutowej wymiany ognia rosyjski krążownik otrzymał 10 trafień, do kadłuba do
stało się 250 ton wody, zginęło 4 członków załogi a 15 było rannych9. Nie mając 
możliwości uzupełnienia paliwa ani usunięcia uszkodzeń dowódca postanowił 
wysadzić okręt w powietrze. Wykonanie zadania zlecił swojemu zastępcy lejt- 
nantowi Porębskiemu10.

Po zatopieniu okrętu, z rozkazu dowódcy floty część załogi „Novika” pod 
komendą Kazimierza Porębskiego rozpoczęła 8 VIII 1904 r. ponad ośmiuset ki
lometrowy marsz przez Sachalin z Korsakowa do Aleksandrowska. Następnie 
oddział przepłynął na transportowcu „Tunguz” do Nikołajewska nad Amurem, 
po czym dalej rzeką Amur do Chabarowska, skąd wyruszyli koleją do Władywo
stoku, do którego dotarli 10 X.

Krążownik „Novik” zajął szczególne miejsce w polskiej bibliografii 
Kazimierza Porębskiego. Karol Olgierd Borhardt, opisując przebieg bitwy na 
Morzu Żółtym 27 VII 1904 r., przytoczył jedną z wersji wydarzeń, opartą na rela
cji późniejszego adiutanta admirała Porębskiego - komandora porucznika 
Mieczysława Burhardta. Według niej, dowódca „Novika”, nie wierząc w powo
dzenie operacji, wydał rozkaz wycofania okrętu z walki. Na co Porębski, w obec

6 J. Pertek, Słownik PLM - Trzemeski Józef.
7 M. Cieślak, Okręty na których pełnili służbę Polacy, s. 215-217.
8 W tym czasie obowiązki starszego oficera pełnił kapitan 2. rangi Szulc.
9 M. Cieślak, Okręty na których pełnili służbę Polacy, s. 231.
10 W. Żelechowski, Krótkie dane o byłych oficerach PM W, wywodzących się z byłej marynarki 
wojennej rosyjskiej z czasów ich służby tam przed 1917 r.,s. 7.

131



ności załogi, miał odwołać rozkazy przełożonego i przejąć dowodzenie nad krą
żownikiem, w wyniku czego „Novik” zdołał przebić się przez japońską blokadę11. 
Za niesubordynację sąd wojenny miał skazać Porębskiego na karę śmierci, którą 
car Mikołaj II jakoby zamienił na tydzień twierdzy za niewykonanie rozkazu oraz 
odznaczył lejtnanta orderem Św. Jerzego IV kl. i złotą szablą z napisem 3a xpa- 
6pocmb11 12. W aktach personalnych Kazimierza Porębskiego nie ma jednak żadne
go zapisu o osądzeniu i ukaraniu admirała. Ponadto orderami Św. Jerzego IV kl. 
odznaczono jednocześnie Kazimierza Porębskiego i dowódcę „Novika”, kapitana 
2. rangi Szulca, za udział w bitwach na Morzu Żółtym i pod Korsakowem, co 
teoretycznie wyklucza różnicę zdań pomiędzy nimi podczas boju. Brak potwier
dzenia dla legendy o niesubordynacji w niczym nie umniejsza zasług wojennych 
Kazimierza Porębskiego, odznaczonego za służbę na krążowniku „Novik”: 14 III 
1904 r. orderem Św. Anny III kl. z mieczami i kokardą za odpieranie ataków tor
pedowców japońskich 26 I i bój 27 I 1904 r.13, 11 X 1904 r. orderem Św. Stani
sława II kl. z mieczami za walkę z japońskimi torpedowcami 10 VI 1904 r., 
29 X 1904 r. orderem Św. Jerzego IV kl. za dowody męstwa i odwagi w bojach 
28 VI i 7 VIII 1904 r.14. Po wojnie Kazimierz Porębski został odznaczony 
10 II 1906 r. srebrnym medalem za udział w wojnie rosyjsko japońskiej oraz 
2 IV 1907 r. Złotą szablą z napisem 3a xpa6pocmb za obronę twierdzy Port Artur. 
5 II 1914 r. otrzymał pozwolenie na noszenie pamiątkowej odznaki nagrodowej 
„obrońcy Port Artur”. Jednocześnie okres od 26 I 1904 r. do 3 X 1905 r. zaliczo
no przyszłemu kontradmirałowi podwójnie do stażu służby.

Rozkazem dowódcy Floty Oceanu Spokojnego z dn. 5 XII 1904 r. Porębski 
został mianowany starszym oficerem torpedowo-minowym na krążowniku 
1. klasy „Rossija” we Władywostoku. Podczas 25-dniowego pobytu Kazimierza 
Porębskiego na okręcie nic szczególnego nie miało miejsca. Wcześniej, po podpi
saniu we wrześniu 1905 r. pokoju, okręt brał udział w spotkaniu zespołów flot 
rosyjskiej („Rossija”, „Bogatyr”, „Brawyj”, „Groznyj”) i japońskiej („Iwade”, 
„Nitaka”, „Oboro”, „Akebono”) w celu uściślenia zasad wprowadzania pokoju na 
morzu15.

Od 26 I 1905 r. Kazimierz Porębski był wykładowcą nawigacji i broni torpe
dowej na kursach dla praporszczyków we Władywostoku oraz od 21 V 1905 r., 
na czas choroby lejtnanta Bartaszewicza, zawiadywał władywostockim portowym 
oddziałem stoczniowo-remontowym. 16 V 1905 r. został mianowany dowódcą 
torpedowca „Trevożnyj”. Funkcję tę sprawował do 16 I 1906 r. Przez cały ten 
czas okręt pozostawał w budowie.

11 K.O. Borchard Kolebka Nawigatorów, s.21-22; por.: Cz. Ciesielski, Twórcy Polskiej Marynarki 
Wojennej 1918-1951, s. 10-11, J. W. Dyskant, Port Artur 1904, s. 184-185, Z. Machaliński, Admirałowie 
polscy 1919-1950, s. 45, M. Burhardt, Wspomnienia dowódcy OORP „ Warta ” i „ Wilja ”, s. 65.
12 Złotą szablą odzanaczono kapitana 1. rangi Porębskiego dopiero 2 IV 1907 r. - Morskoj Sbomik 
1907, Na 4 - Oficialnyj Otdel, s. 12.
13 Morskoj Sbomik 1904, Na 6 - Oficialnyj Otdel, s. 13.
14 Morskoj Sbomik 1905, Na 1 - Oficialnyj Otdel, s. 12.
15 R.M. Mel’nikov, Krejser „Rossija", s.64.
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Od 17 XI 1905 r. Kazimierz Porębski był starszym oficerem torpedowym na 
krążowniku 1. klasy „Gromoboj”. Podczas wojny rosyjsko-japońskiej okręt ten 
brał udział 1 VIII 1904 r. w bitwie w Zatoce Koreańskiej podczas której zginęło 
94 ludzi załogi a 182 było rannych. Po dwumiesięcznym remoncie we Władywo- 
stoku, podczas pierwszego wyjścia w morze, 30 IX 1904 r. krążownik wszedł na 
mieliznę, ponowny remont trwał do 9 II 1905 r. Podczas naprawy okręt prze- 
zbrojono zgodnie z doświadczeniami wyniesionymi z bojów z flotą japońską. 
Zainstalowano dodatkowo po trzy działa 152 mm na każdej burcie, zdemontowa
no pięć dział 75 mm oraz usunięto czternaście dział 37 mm. 11 V 1905 r. okręt 
wyszedł w morze w celu sprawdzenia nowej radiostacji systemu Telefunken 
i wszedł na minę. Okręt powrócił o własnych siłach na trzeci z kolei już remont 
do Władywostoku. W działaniach bojowych nie brał już do końca wojny. 26 III 
krążownik „Gomoboj”16 opuścił wody Dalekiego Wschodu i udał się na Morze 
Bałtyckie. Kazimierz Porębski na okręcie przebywał do 18 V 1906 r. Po powrocie 
do Sankt Petersburga, krążownik „Gromoboj” skierowano 7 VII 1906 r. do stocz
ni na remont kapitalny.

Po przeniesieniu 17 I 1906 r. do 4. ekipażu Floty Bałtyckiej 17 IV 1906 r. 
Kazimierz Porębski został mianowany starszym oficerem flagowym sztabu do
wodzącego okrętami przeznaczonymi do szkolnego pływania z gardemarynami. 
Od 3 VII tego roku pełnił obowiązki flagowego oficera minowego w tym samym 
sztabie. 29 XII został przeniesiony do 1. oddziału floty generała - admirała wiel
kiego księcia Konstantyna Nikołajewicza. Od 21 V 1907 r. był na stanowisku 
kapitana flagowego oddziału okrętów szkolnych. W latach 1906-1909 pływał na 
pancerniku „Cesarević” oraz w 1907 r. na pancerniku „Slava”.

Pierwszym okrętem, dowodzonym od 8 I 1909 r„ przez awansowanego do 
stopnia kapitana 2. rangi Kazimierza Porębskiego, był krążownik „Admirał Ma- 
karov”. Od 6 IV dowodził stawiaczem min „Enisej”, od 12 V ponownie krążow
nikiem „Admirał Makarov”, a od 24 IX stawiaczem min „Enisej”. Od 31 VIII 
1911 r. był członkiem komisji prowadzącej egzaminy praktyczne uczestników 
kursów torpedowo-minowych, a 14 X egzaminatorem dla praktycznych umiejęt
ności gardemarynów Morskiego Korpusu i absolwentów morskich szkół tech
nicznych w zakresie broni torpedowo-minowej i elektrotechniki. W stopniu 
kapitana 1. rangi, 6 II 1913 r. zdał okręt i 7 III przybył do Sewastopola, gdzie od 
9 III do 7 X pełnił czasowo obowiązki dowódcy sztabu sewastopolskiego portu.

4 X 1913 r. został mianowany dowódcą pancernika „Imperatica Marija”. Pierw
szy z serii nowoczesnych okrętów liniowych Floty Czarnomorskiej został zwodowa
ny 19 X 1913 r., do służby wszedł 23 VI 1915 r. Okręt zatonął na redzie Sewastopola 
w wyniku wybuchu amunicji i po wydobyciu został oddany na złom17.

Po wybuchu I wojny światowej Porębski pełnił od 5 VIII 1914 r. obowiązki 
dowódcy okrętu liniowego „Rostislav”18. 24 X (6 XI)19 1914 r. „Rostislav” był 
pierwszym okrętem, który wraz z krążownikem „Kagul” oraz 6 torpedowcami 

16 Razem z krążownikiem „Rossija”, op. cit.
17 Taras A. E., Enciklopedija Korabli Rossijskogo imperatorskogo flota 1892-1917 gg., s.40.
18 Pancernik przemianowany 27 IX 1907 r. na okręt liniowy.
19 W nawiasach daty źródłowe podane wg kalendarza gregoriańskiego.
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ostrzeliwał tureckie wybrzeże. Podczas ostrzału rejonu umocnionego Zonguldak, 
krążownik „Kagul” zatopił parowiec „Nikea”20. W czasie akcji wystrzelono 
26 pocisków 254 mm i 226 pocisków 152 mm21.

5 XI (18 XI) w rejonie przylądka Sarycz zespół okrętów w składzie: krążow
niki „Almaz”, „Pamjaf Merkurija”, „Kagul”, okręty liniowe: „Evstafij”, „loann 
Zlatoust”, „Pantelejmon” (ex „Knjaź Potemkin Tavrićevskij”), „Tri Svjatitelja” 
i „Rostislav”, brał udział w boju spotkaniowym z krążownikiem liniowym 
„Yavuz Sułtan Selim”22 oraz krążownikiem „Midilli”23. Wymianę ognia prowa
dzono przy widzialności ograniczonej mgłą. Podczas 14 minutowego boju, głów
nym celem sił rosyjskich było zniszczenie krążownika „Yavuz Sułtan Selim” i to 
na nim próbowano skoncentrować ogień wszystkich okrętów. Z powodu rozbież
ności w namiarach rosyjskich dalmierzystów oraz kiepskiej widzialności, do ex 
„Goebena” celny ogień prowadził tylko „Evstafij”. Dowodzący „Rostislavem” 
Kazimierz Porębski, powołując się na instrukcję o prowadzeniu walki podczas 
słabej widzialności, jako cel wybrał krążownik „Midilli” do którego wystrzelono 
dwa pociski 254 mm i sześć 152 mm, nie uzyskując jednak trafienia. Podczas 
boju w odległości 10-16 metrów od prawej burty „Rostislava” wylądowały dwa 
280 mm pociski wystrzelone z krążownika „Yavuz Sułtan Selim”24.

Od 12 XII 1914 r. Kazimierz Porębski ponownie dowodził pancernikiem 
„Imperatrica Marija”. 28 II 1915 r. otrzymał medal na pamiątkę 200-lecia zwycięstwa 
pod Gangutem, 18 IV za działania przeciwko nieprzyjacielowi odznaczony został 
mieczami do orderu Św. Włodzimierza III kl. (sam order nadano 6 IV 1914 r.), 
a 25 VII jasnobrązowym medalem za mobilizację 1914 r.

Z chwilą wejścia do służby nowych okrętów liniowych, Flotę Czarnomorską 
podzielono na trzy grupy manewrowe, z których każda mogła mierzyć się z ex 
„Goebenem”. W skład pierwszej grupy weszły „Imperatrica Marija” i krążownik 
„Kagul” oraz nieetatowy, przydzielany doraźnie, zespół torpedowców. Pierwsza 
akcja, przeprowadzona siłami dwóch grup manewrowych miała miejsce w dniach 
17-19 IX (30 IX-2 X) 1915 r. i wymierzona była przeciw portom zagłębia węglo
wego: Koźlu, Zonguldak i Kilimi. Podczas operacji „Imperatrica Marija”, krą
żownik „Kagul” i 5 kontrtorpedowców ubezpieczały okręty prowadzące bombar
dowanie tureckiego wybrzeża. Ogółem do końca 1915 r. okręty grup manewro
wych wychodziły w morze dziesięciokrotnie ku brzegom Turcji i Bułgarii i prze
bywały w morzu łącznie 29 dni25.

17 III 1916 r. Kazimierz Porębski został mianowany dowódcą brygady krą
żowników Morza Czarnego, którą przejął 28 III od kontradmirała Pokrowskiego. 
29 III zdał pancernik „Imperatica Marija” kapitanowi 1. rangi księciu Trubeckie- 
mu. 16 IV udał się na urlop i zdał czasowo dowodzenie brygadą krążowników 
kapitanowi 1. rangi Geringowi do czasu powrotu kapitana 1. rangi Ostrowskiego.

20 R. Greger, Die Russische Flotte im Ersten Weltkrieg 1914-1917, s. 46; s. 66.
21 N.V. Novikov, Boevaja letopis Russkogo Flota..., s. 394.
22 Ex „Goeben” od 16 VIII 1914 r. pod banderą turecką z niemiecką załogą.
23 Ex „Breslau” od 16 VIII 1914 r. pod banderą turecką z niemiecką załogą
24 V.J. Gribovskij, Ćernomorskij flot v bojach s „Gebenom ” 1914-1915 gody, s. 27-29.
25 J. Gozdawa-Gołębiowski, T. Wywerka Prekurat, Pierwsza wojna światowa na morzu, Gdańsk 
1973, s. 282-283.
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22 IV powrócił z urlopu. 3 VIII został mianowany dowódcą szkolnego 
oddziału okrętów Floty Czarnomorskiej, dowodził jednocześnie brygadą krążow
ników. Od 5 VIII 1916 r. był w składzie komisji nadającej odznaczenia 
Św. Jerzego. Od 31 VIII do 19 X 1916 r. pełnił obowiązki dowódcy lotnictwa 
morskiego Morza Czarnego.

17 (30 X) 1916 r., w tydzień po opuszczeniu przez okręty rosyjskie i zajęciu 
przez Niemców rumuńskiego portu w Konstancy, krążownik „Pamjaf Merkurija” 
oraz torpedowce: „Pospesnyj”, „Sćastlivyj” i „Derzkij” pod dowództwem kontr
admirała Kazimierza Porębskiego wypłynęły z Sewastopola w celu zniszczenia 
pozostawionych portowych składów paliwa. Podczas marszu Porębski sugerował 
odwołanie operacji z powodu sztormowej pogody i silnego zachmurzenia utrud
niającego wykrycie celów. Otrzymał jednak kategoryczny rozkaz wykonania 
zadania bez względu na okoliczności. 1 X krążownik z odległości 54 kabli otwo
rzył ogień. W ciągu 15 minut wystrzelono 106 pocisków kalibru 152 mm. Okręty 
zostały ostrzelane przez ciężkie baterie nadbrzeżne26. Akcję przerwano po fał
szywym alarmie o wykryciu niemieckiego U-boota. W trzy dni później krążownik 
„Pamjat’ Merkurija” ostrzelał ponownie składy paliwa w Konstancy. Wystrzelono 
321 pocisków i zniszczono 15 z 37 zbiorników paliwa27.

Łącznie w okresie od 10 VIII do 8 XII 1916 r. Kazimierz Porębski spędził na 
różnych okrętach brygady 123 dni.

Od 28 X 1917 r. do 20 II 1917 r. przebywał czasowo w rezerwie. 15 III mia
nowany został naczelnikiem morskiej pozycji tyłowej Zatoki Fińskiej. 1 I 1918 r. 
w ramach demokratyzacji floty został przemianowany na marynarza marynarki 
wojennej. Od 8 III 1918 r. przebywał na urlopie. 10 IV został wyznaczony sze
fem wydziału morskiego w sztabie Rady Frontu Północno-Zachodniego i Piotro- 
grodzkiego Rejonu Umocnionego. 23 VIII 1918 r. został zwolniony z Floty 
Rosyjskiej jako obywatel polski. W ciągu 30 lat służby w flocie rosyjskiej w że
gludze morskiej zaliczono kontradmirałowi Kazimierzowi Porębskiemu łącznie 
6530 dni, czyli 18 lat i 1,5 miesiąca.
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Tabela 1

Przebieg służby Kazimierza Porębskiego na okrętach rosyjskich w latach 1888-1918*.

Lp. Okręt Dowódca 
okrętu:

Czas służby 
Kazimierza 

Porębskiego od do:
Akwen Stanowisko 

służbowe

Ilość dni
na wodach 
rosyjskich

za granicą

Na kotwicy 

w porcie

Staż do 
orderu Św. 

Włodzi
mierza IV kl.

W 
żegludze 
morskiej 
zaliczono

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 BOJARIN

korweta-żaglowy 
okręt szkolny

kapitan 2. rangi 
von Berg

16 V-13 VIII 1888 r. Morze Bałtyckie - 88 - 90

2 KNJAŻ 
POŻARSKIJ 
fregata pancerna

kapitan 1. rangi
Messer

12 V-ll VIII 1889 r. Morze Bałtyckie - 89 - 92

3 BOJARIN
korweta-żaglowy 
okręt szkolny

kapitan 2. rangi 
Stroń ski

12 V-ll VIII 1888 r. Morze Bałtyckie - 89 - 92

182
4 BAJAN

korweta - okręt 
szkolny

kapitan 2. rangi 
Szeman

12 V-12 VIII 1891 r. Morze Bałtyckie - 90 - 92

5 SKOBELEV
(ex VITJAŻ) 
korweta śrubowa

kapitan 1. rangi 
Nelidov

12 V-U IX 1892 r. Morze Bałtyckie - 120 - 123

6 GANGUT 
pancernik

kapitan 1. rangi 
Skrydlov

kapitan 1. rangi 
Birilev

23 VI-22VII 1893 r.

1IX-6X 1893 r.

Morze Bałtyckie

Morze Bałtyckie

oficer wachtowy

młodszy oficer 
nawigacyjny

2 5

6 10

29 4.5

11

30

36

66
7 BAKAN

Transportowiec
lejtnant Beljaev 15 V-15 IX 1894 r. Morze Białe. Ocean 

Lodowy
dowódca wachty 115 36 81,5 115

8 AFRIKA
(ex Saratoga) 
krążownik 2. klasy

kapitan 2. rangi 
Yirenius

9 V-8 IX 1895 r. Morze Bałtyckie Słuchacz oficerskie
go kursu torpedowo- 
-minowego od 11 IX 
oficer torpedowo- 
-minowy 2. klasy

123 123 81,5 164



cd. tabeli 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 DMITRIJ 

DONSKOJ 
krążownik 
1. klasy

kapitan 1. rangi 
Vitgeft

4-29 X 1895 r.
29X-31 XII 1895 r.

1 1-17 IX 1896 r.
17 IX-31 XII 1896 r.

Morze Bałtyckie 
W pływaniu 
zagranicznym

Ocean Spokojny

Oficer wachtowy

dowódca wachty

71

366

12 77

334

89

366

kapitan 1. rangi
Vitgeft
kapitan 1. rangi 
Szaron

1 1-13 IV 1897 r.
13 IV-21 VII 1897 r.
21 VII-21 X 1897 r.

1 1-31 XII 1898 r.

1 1-1 VII 1899 r.
1 VII-1VIII 1899 r.

oficer wachtowy 
oficer torpedowo- 
-minowy

(4 V -5 VI w szpitalu 
w Nagasaki)

103
232

365

139 
4

11
27

103
178

320

144,5
17.5

103
262

365

150
31

1366
10 PAMJAT AZOWA 

krążownik 1. klasy
kapitan 1. rangi 
von Nidermiller

1 VIII-31 XII 1899r.

1 1-28 V 1900 r.

Ocean Spokojny oficer torpedowo-
-minowy

107
122

46
27

127
123

153
149

302
11 LEJTNANTILIN

krążownik 
torpedowy

kapitan 2. rangi 
Popov

8 VI-61X 1900 r. Morze Bałtyckie oficer torpedowo- 
- mi nowy

91 59.5 121

12 NOVIK
krążownik 2. klasy

kapitan 2. rangi 
Gavrilov

kapitan 2. rangi 
Gavrilov 
kapitan 2. rangi 
von Essen

2 V-3 XII 1901 r.

4-31 XII 1901 r.

1 1-17 V 1902 r.
18V-13IX 1902 r.

14 IX-31 XII 1902 r.

Pływanie po wodach 
zagranicznych pod 
rosyjską banderą 
handlową.
Pływanie po wodach 
zagranicznych pod 
rosyjską banderą 
wojenną

Pływanie po 
rosyjskich wodach 
terytorialnych Oceanu 
Spokojnego

oficer torpedowo-
-minowy

108

28

137
120

108

28

137
90

108

108

28

137
190

108



cd. tabeli 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kapitan 2. rangi 
von Essen

kapitan 2. rangi 
von Essen 
kapitan 2. rangi 
von Szulc

kapitan 2. rangi 
von Szulc

1 1-1 VI 1903 r.
6 VI-29XI 1903 r.

29 XI-31 XII 1903 r.

1-14 I 1904 r.
14 1-17 IV 1904 r.

17 IV-7 VIII 1904 r.

pełniący obowiązki 
starszego oficera

oficer torpedowo-
-minowy

pełniący obowiązki 
starszego oficera

181 
151
33

13
94

113

13
94

113

181
151
33

13
94

113

1156
13 ROSSUA

krążownik 1. 
Klasy

kapitan 2. rangi 
Lite

6-31 XII 1905 r. Ocean Spokojny starszy oficer 
torpedowo-minowy

25 25 25

14 TREYOŻNYJ
Torpedowiec

lejtnant Porębski Okręt w budowie Dowódca okrętu

15 GROMOBOJ 
krążownik 1. 
Klasy

kapitan 2. rangi 
Brusilov

6-31 XII 1905 r.

1 1-18 V 1906 r.

Pływanie po wodach 
zagranicznych

25

138 -

25

138

163
16 CESAREVIC 

pancernik
kapitan 1. rangi 
Mańkowski

1 VI-6 XII 1906 r.

1 1-1 VII 1907 r.

1-241 1907 r.

Morze Bałtycki, 
Morze Północne, 
Atlantyk, Morze 
Śródziemne

Starszy oficer 
flagowy
Flagowy kapitan 
sztabu dowódcy 
wydzielonego od
działu okrętów wy
znaczonych do pły
wania z gardemary- 
nami Korpusu 
Morskiego

188

184

24 24

158

146

24

215

184

24

423

17 SLAVA
Pancernik

kapitan 1. rangi 
Rusin

241-1IV 1907 r. j.w. j.w. 107 87,5 107



cd. tabeli 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 CESAREVIC 

pancernik
kapitan 1. rangi 
Mańkowski

kapitan 1. rangi
Ljubimov 
(od 8 VHI1908 r. 
- kontradmirał)

11-21 V 1907 r.
21 V-31 1907 r.

1 1-1 VII 1908 r.

1 VII-31 XII 1908 r.

1-7 I 1909 r.

j.w. j.w.

Flagowy kapitan 
oddziału okrętów 
Floty Bałtyckiej

10
225

182

21 89

7

55 19

10

111

137,5

7

10
225

182

184

7

608

1031
19 ADMIRAŁ 

MAKAROV 
krążownik 1. klasy

kapitan 2. rangi 
Porębski

8 1-12 V 1909 r. Morze Bałtyckie Dowódca okrętu 
(Flota Bałtycka)

13 69

104

39 4 101,5 125

20 ENISEJ
stawiacz min (2-gi)

kapitan 2. rangi 
Porębski

Od 26 XI 1912 r. 
kapitan 1. rangi

19 IX-31 XII 1910 r.

1 1-31 XII 1910 r.

1 1-31 XII 1911 r.

1 1-31 XII 1912 r.

1 1-5 II 1913 r.

Morze Bałtyckie Dowódca okrętu 4
54 - rez.
365

62
239 - rez.

239

82

365
36 - rez.

5 41

58 6

83 15

7

119

91

137,5

59

192,5

166

220

6

643,5
21 ROSTISLAV

Pancernik
kapitan 1. rangi 
Porębski

5 VIII-7 XII 1914 r. Morze Czarne Dowódca okrętu 42 82 124 124



cd. tabeli 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22 IMPERATRICA 

MARGA- 
pancernik

kapitan 1. rangi 
Porębski

23 VI-31 XII 1915 r.

1 1-29 III 1916 r.
29 III-4IV 1916 r.

Morze Czarne Dowódca okrętu

Naczelnik brygady 
krążowników

38

33

7

154

56

192

89

7

192

89

7

288
23 KAGUL

krążownik
5-6 IV 1916 r.

13 IV-11 VIII 1916 r.
Morze Czarne Naczelnik brygady 

krążowników
2
15 104

2
119

2
119

121
24 Różne okręty 

brygady 
krążowników

10 VIII-8 XII 1916 r. Morze Czarne Naczelnik brygady 
krążowników

9 14 123 123

25 Okręty morskiej 
pozycji tyłowej

20 II 1917 r.-
21 III 1918 r.

Morze Bałtyckie Naczelnik pozycji Ewidencji nie prowadzono

* Źródło opracowania: Polnnyj Poslużnoj Spisok Pojennogo Morjaka /Kontr-Admirala/Kazimira Adolfowicza POREMSKAGO, kursywą wpisano liczby 
dopisane ręcznie w oryginalnym maszynopisie.



Tabela 2

Podstawowe dane taktyczno-techniczne okrętów na których pływał Kazimierz Porębski1.

NAZWA - klasa, 

oficerów/marynarzy

stocznia

konstruktor

lata budowy

pocz. bud. 
wodowanie 
w służbie od

w służbie do
tonaż

(t)

L 
B 
T 

(m)

V 
(w.) 

zasięg 
V.

uzbrojenie
(liczba x kaliber mm)

inneartyleria 
Zdł. lufy 

w kalibrach

wyrzutnie 
torped; 
miny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 BOJARIN 

żaglowy okręt szkolny
Ochta, 
St. Petersburg

1855-57 31.07.1893 885 49,8
9,7
4,3

10 4-107 Zbudowany jako trzymasztowa 
drewniana korweta jednośrubowa; 
w 1875 r. zdemontowano maszynę 
parową

2 KNJAŻ POŻARSKIJ 
fregata pancerna

495

Mitchell & Co., 
St. Petersburg

A.F. Sobolev

18.11.1866
31.08.1867

1873

30.01.1911 4506 83,1
14.9
6,2

11,7 8-229
1887 r.:

8-203
2-152
4-87
4-37

W spisie floty od 29 V 1865 r.; do 
4.07.1866 r.,,Pożarskij”, do 8.11.1866 r. 
klasyfikowany jako korweta pancerna, 
od 1 II 1892 r. klasyfikowany jako 
krążownik
1. rangi, od 24 III 1906 r. okręt szkolny, 
od 27 X 1909 r. hulk 1

3 BAJAN
okręt szkolny

Luci en Arman
Freres 
Bordeaux

1857-58 10.01.1899 1969 63,4
11,4
5,3

10 16-12 f.
1890 r.:

2-152
4-107
3 Sk.

Do 1 II 1892 r. w służbie jako korweta

4 SKOBELEV 
(ex VITJAŹ) 
korweta 
15/341

Bjómeborg, 
Finlandia

K. N. Arceulov

23.07.1861
24.07.1862

1862

30.01.1895 2248 66,3
12,1
5,9

12 17-60 f.
1884 r.:

1-152
10-107

W spisie floty od 16.12.1860 r., kadłub 
drewniany; zmiana nazwy 9 VII 1882 
r.; od 1892 r. okręt szkolny kadetów.

5 GANGUT 
pancernik

28/493

Novoe 
Admiraltejstvo, 
St. Petersburg

A.E. Leontev 2.

29.10.1889
6.10.1890

10.1892

12.06.1897 6592 84,7
18,9
7,0

14 1-305/30 
4-229/35
4-152/35

6-47
10-37

4-381 W spisie floty od 28.01.1889 r., zatonął 
po wejściu na skały na redzie portu 
Trasund w Zatoce Fińskiej, wykreślony 
ze spisu floty 22.08.1899 r.

6 BAKAN
Transportowiec

1857

251 Zbudowany jako szkuner, 
transportowiec od 1.02.1892 r.



£
cd. tabeli 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 AFRIKA

(ex Saratoga) 
krążownik 2. klasy

12/148

J. Roach & Son, 
Chester USA

1877-78 1923 2898 82,2
11,6
5,3

12,5 5-152
5-107

2-87
4-25

5-356 W spisie floty od 3.07.1878 r., 
zakupiony w USA w 1878 r., od 
24.03.1906 r. okręt szkolny

8 DMITRU DONSKOJ 
krążownik 1. klasy 

23/492

Novoe 
Admiraltejstvo, 
St. Petersburg

N.E. Kutejnikov

9.05.1881
18.08.1883

1885

29.05.1905 6200 93,4
15,9
6,4

15,4 1905 r.:
6-152/45

10-120/45 
6-47

10-37
2-63,5'

5 nw-381 W spisie floty od 28.03.1881 r., do 
1.02.1892 r. fregata, zatopiony podczas 
bitwy pod Cuszimą, wykreślony ze 
spisu floty 15.09.1905 r.

9 PAMJAT AZOWA 
krążownik 1. klasy

23/546

Baltijskij zavod, 
St. Petersburg

Andruszczenko
Titov A.P.

1886
1888
1890

19.08.1919 6230 115,6
15,6
7,0

17,3 2-203/35
13-152/35

7-47
8-37

3-356 W spisie floty od 27.06.1886 r., od 
25.02.1909 r. „Dvina”, od 13.04.1917 r. 
ponownie „Pamjat Azova”. Od 
10.10.1907 r. okręt szkolny. Zatopiony 
w kronsztadz-kim porcie przez 
angielskie kutry torpedowe

10 LEJTNANT ILIN 
krążownik torpedowy

8/120

Baltijskij zavod, 
St. Petersburg 
Leontev 2.

2.11.1885
12.07.1886

1887

1911 604 69,2
7,3
3,4

22,0 7-47
12-37

7-381 W spisie floty od 15.10.1885 r., do 
21.10.1885 r. „Ilnin”, od 10.10.1907 r. 
avizo, wykreślony ze spisu floty 
13.06.1911 r.

11 NOVIK
krążownik 2. klasy

12/316

Schichau, 
Gdańsk

28.02.1899
2.08.1900
4.12.1901

7.08.1904 3080 110,5
12,2
5,0

25,6

3500
10

6-120/45 
6-47/43 
2-37/23

2 km

2-63,5/19

5 nw-381 W spisie floty od 11.01.1899 r., 
zatopiony 7.08.1904 r. przez załogę po 
boju pod Korsakowem. Wydobyty w 
lipcu 1905 przez Japończyków, po 
przebudowie w służbie do 1.04.1913* 
pod nazwą SUZUYA

12 ROSSUA
krążownik 1. klasy

28/811-869

Baltijskij zavod, 
St. Petersburg

Titov

20.05.1895
30.04.1896

09.1897

1922 12195 147,8
20,9

8,0

19,7 1905 r.:
4-203/45 

16-152/45
12-75/50 
20-47/43 
18-37/23

2-63,5/19

5 nw-381 W spisie floty od 20.11.1893 r. Podczas 
wojny rosyjsko-japońskiej flagowy 
okręt Eskadry Władywostockiej. Od 
10.10.1907 r. do 29.07.1915 r.
krążownik pancerny. Sprzedany na 
złom do Niemiec w 1922 r.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 TREVOŻNYJ 

torpedowiec

4/62

V. Krejton zavod 
St. Petersburg - 
Władywostok

10.05.1904
05.1905

21.06.1907

30 VI1918 310 58,4
5,6
2,3

25,5 1-75
3-47

1913 r.:
2-75
2 km

2-456

2-456

W spisie floty od 14.05.1904 r., 
30.11.1904 r. gotowy kadłub wysłano 
do stoczni we Władywostoku, kotły 
przesłano 27.05.1905 r. Przejęty 30 VI 
1918 r. przez Japończyków, w służbie 
do 31.05.1923 r.

14 GROMOBOJ 
krążownik 1. klasy

28/846

Baltijskij Zavod, 
St. Petersburg

Kutejnikov

1897
8.05.1899

1900

1922 12359 144,2
20,9

7,9

20,1

7740
10

1905 r.r
4-203/45 

16-152/45
24-75/50 
12-47/43 
18-37/23

2 km 
2-63,5/19

4-381 pw • W spisie floty od 11.01.1899 r., od 
10.10.1907 r. do 29.07.1915 r. krążownik 
pancerny, w 1922 r. sprzedany na złom 
do Niemiec

15 CESAREVIC
pancernik

25/797

Forges et 
Chantiers de la 
Mediterranee 
Tulon, Francja

A. Lagane

26.07.1899
10.02.1901
21.08.1903

31.03.1917 13110 118,5
23,2
7,9

18,8

5500
10

4-305/40
12-152/45
20-75/50
20-47/43

8-37/23
4 km

2-63,5/19

2nw-381

2pw-381

W spisie floty od 11.01.1899 r. Podczas 
wojny rosyjsko-japońskiej w składzie 
Eskadry Oceanu Spokojnego, 
27.07.1904 r. przedarł się z Port Artur 
do Kiou-Czou, od 1906 r. na Bałtyku, 
od 10.10.1907 r. okręt liniowy, od 
31.03.1917 r. „Grażdanin”. W 1924 r. 
złomowany

16 SLAYA 
pancernik

25/797

Baltijskij Zavod; 
St. Petersburg

D.V. Skvorcov
K.J. Averin

19.10.1902
16.08.1903

10.1905

4.10.1917 14415 121,3
23,2

8.9

17,6 4-305/40 
12-152/45
20-75/50 

20-47 
2-37

10 km

2nw-381

2pw-381

W spisie floty od 4.05.1901 r., od 
10.10.1907 r. okręt liniowy, zatopiony 
4.10.1917 r. przez własną załogę przy 
wyspie Schildau po bitwie w cieśninie 
Moonsund z okrętami liniowymi 
„Konig” i Kronprinz”

17 ADMIRAŁ MAKAROV
krążownik 1. klasy

23/550

Tulon

V.I.Konstantinov

22.03.1905
26.04.1906
16.05.1908

05.1918 7330 137,0
17,5
6,7

20,9 2-203/45
8-152/45

20-75
8-47
2-37

2-
150 min

W spisie floty od 15.04.1905 r., 
15.08.1922 r. sprzedany na złom do 
Niemiec



cd. tabeli 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18 ENISEJ

stawiacz min (2-gi)

13/309

Baltijskij Zavod, 
St. Petersburg

N.N. Kutejnikov
S.G. Rużencov

28.05.1905
5.07.1906

24.10.1909

28.05.1915 3200 98,9
14,0
4,4

18,9

3600
10

5-120 
2-75 
2-50 
5-45
8 km

320 min 
wz.1908

W spisie floty od 2.04.1904 r. 
Zatopiony podczas I wojny światowej 
przez niemiecki o.p.
U-26, zginęło 298 członków załogi

19 ROSTISLAV 
okręt liniowy

26/606

Admiraltelstvo 
Nikolajev

M.K. Jakovlev

17.01.1894
20.08.1896
10.01.1898

1920 10140 107,2
20,7

7,8

15,9

3050
10

1910 r.:
4-254

8-152/45
4-75
4 km

2pw-381 W spisie floty od 7.05.1894 r. Pierwszy 
okręt na którym prowa-dzono 
doświadczenia z ciekłym paliwem. 
Zatopiony w XI 1920 r. na Morzu 
Azowskim przez wojska białych w celu 
utrudnienia żeglugi

20 IMPERATRICA 
MARIJA 
okręt liniowy

32/1158

Naval, Nikolaev 17.10.1911
19.10.1913
26.06.1915

3.05.1918 24960 168,0
28,0

8.3

21,0

1400
12

12-305
20-130

8 plt.-75
4 km

4pw-456 W spisie floty od 11.10.1911 r. Okręt 
zatonął w wyniku eksplozji na redzie 
Sewastopola 7.10.1916 r., zginęło 228 
członków załogi, 232 było rannych, 
wydobyty 31.05.1918 r., VI 1925 r. 
zdano na złom, w 1927 złomowany

21 KAGUL
krążownik

23/547

Lazarewskoje 
Admiratelstwo, 
Sewastopol

N. Jankowski

13.08.1901
29.09.1902
10.06.1909

29.10.1924 7400 134,0
16,6
6,3

23,5

5320
10

12-152/45 
12-75 
8-47 
2-37 
2 km

2-63,5/19

2-457 W spisie floty od 25.03.1907 r., 
15 XI 1905 r. silnie uszkodzony ogniem 
baterii nadbrzeżnych podczas tzw. 
„powstania lejtnanta Szmila”. •••: 
13.04.1917 r. OCZAKOV, od 09.1919 
r. GENERAL KORNILOY, 
14.02.1920 r. okręt z wojskami 
Wranglera udał się do Turcji, 
w rosyjskiej eskadrze internowanej w 
Bizercie do 29.10.1924 r., pod koniec 
lat 20-tych sprzedany na złom, 
złomowany w 1933 r.

1 Opracowano na podstawie publikacji wymienianych w bibliografii.
* Działo desantowe.



Fot. 1. Fregata „Kniaź Pożarskij”

Fot. 2. Pancernik „Gangut”
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Fot. 3. Krążownik 1. klasy „Dimitrij Donskoj”

Fot. 4. Krążownik 1. klasy „Pamjat Azowa”
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Fot. 5. Krążownik torpedowy „Lejtnant Ilin”

Fot. 6. Krążownik „Novik”
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Fot. 7. Wiceadmirał Kazimierz Porębski wśród oficerów 
(w drugim rzędzie piąty od lewej)

Fot. 8. Krążownik minowy 1. klasy „Rossija”
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Fot. 9. Krążownik 1. klasy „Gromoboj”

Fot. 10. Pancernik „Cesarevic”

Fot. 11. Krążownik „Admirał Makarov”
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Fot. 12. Stawiacz min „Enisej”

Fot. 13. Pancernik „Imperatica Marija”
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Fot. 14. Pancernik „Rostislav”
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Fot. 15. Pancernik „Slava”

Fot. 16. Pancernik „Slava”
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Kmdr por. dr Zbigniew WOJCIECHOWSKI

KPT. MAR. WITOLD PORAY-WOJCIECHOWSKI 
(19134992)

Utalentowany grafik, poeta, zbieracz pamiątek, społecznik - tymi słowami 
można scharakteryzować kpt. mar. Witolda Poray-Wojciechowskiego. Był barw
ną postacią zarówno w środowisku oficerów Marynarki Wojennej jak i w kręgach 
emigracyjnej Polonii. Przez wiele lat czynnie uczestniczył w życiu Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej (SMW) - największej poza krajem organizacji środowisko
wej , skupiającej byłych członków Polskiej Marynarki Wojennej (PMW).

Latem 1991 r. przed śmiercią zdołał odwiedzić Muzeum Marynarki Wojennej 
i ukochany niszczyciel ORP „Błyskawica”, na którym został na kilka dni po
nownie „zaokrętowany”. Przekazał wówczas do zbiorów Muzeum tomik poezji 
wydany własnym sumptem w Szkocji pt. „Passaty i sztormy”. Został zadedyko
wany - „ Załodze ORP „Błyskawica” z życzeniami zadowolenia i dumy z rzetel
nej, marynarskiej pracy nad utrzymaniem tego okrętu-muzeum, gdzie skupiane 
są dla potomnych pokoleń cenne pamiątki ku chwale dokonań polskiego mary
narza”1.

Witold Poray-Wojciechowski urodził się 19 grudnia 1913 r. Po ukończeniu 
gimnazjum najpierw wstąpił do Korpusu Kadetów Nr 3 w Rawiczu, a potem do 
toruńskiej Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej, którą ukończył w 1936 r. 
z piątą lokatą. 15 października tegoż roku promowany został do stopnia podpo
rucznika marynarki-.

Z chwilą odbycia Kursu Aplikacyjnego na ORP „Bałtyk” otrzymał pierwszy 
przydział służbowy do Kadry Floty (dowódca plutonu) , by wkrótce przejść na 
jednostki pływające. Został oficerem wachtowym najpierw w pierwszej załodze 
nowo zbudowanego niszczyciela „Grom”1 * 3, a następnie na trałowcu „Mewa”. Na 
przełomie 1938 i 1939 r. był słuchaczem Kursu Oficerów Broni Podwodnej. 
Zaraz po ukończeniu skierowano go na niszczyciel „Błyskawica”, gdzie objął 
obowiązki I oficera broni podwodnej. Właśnie na tym okręcie w ramach planu 

1 W. Poray-Wojciechowski, Passaty i sztormy, Fragmenty pamiętnika, Glasgow 1978, s. 70.
' Cz. Ciesielski, Szkolnictwo Marynarki Wojennej w latach II Rzeczypospolitej, Warszawa 1974, 
s. 257 i A. Komorowski, D. Nawrot, J. Przybylski, Absolwenci uczelni Polskiej Marynarki 
Wojennej 1922-1997, Gdynia 1998, s .76.
3 S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, Albany 1987, tom 2, s. 110.
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„Peking”, tuż przed wybuchem II wojny światowej przeszedł do Wielkiej Bryta
nii i uczestniczył w pierwszych miesiącach zmagań wojennych na wodach 
okalających „wyspy ostatniej nadziei”.

Na początku 1940 r. załoga oficerska okrętu złożyła szefowi Kierownictwa 
Marynarki Wojennej (KMW) kontradm. Jerzemu Świrskiemu pisemny meldu
nek o nieudolnym dowodzeniu ORP„Błyskawica” przez kmdr. ppor. Jerzego 
Umeckiego. Następstwem meldunku było zawieszenie piszących w czynno
ściach służbowych i zmiana obsady oficerskiej na niszczycielu4.

Ppor. mar. W. Poray-Wojciechowskiego skierowano do dyspozycji szefa 
KMW. W tym czasie odbył krótki staż na starym brytyjskim niszczycielu HMS 
„Campbell”.

W celu dokumentowania ciekawszych epizodów z życia ORP „Błyskawica” 
wpadł na pomysł utrwalenia wojennej historii okrętu w postaci „obrazkowej 
kroniki”, umieszczonej na przedniej grodzi messy oficerskiej. Mając duże zdol
ności plastyczne rozpoczął w sposób chronologiczny malować ważniejsze wyda
rzenia . Po nim zadanie to przejął młody oficer administracyjny (komisarz) ppor. 
mar. Stanisław Szajna. Pierwsza część kroniki z lat 1939-1941 zachowała się po 
dzień dzisiejszy i jest eksponowana na historycznej wystawie pod pokładem 
okrętu-muzeum „Błyskawica”5.

W maju 1940 r. awansowany na stopień porucznika marynarki wszedł w skład 
pierwszej załogi przejętego od Brytyjczyków niszczyciela „Garland”. Dowodząc 
bronią podwodną walczył na Morzu Śródziemnym (bitwy pod Stilo i Spatną, 
eskorta konwoju na Maltę), w Kanale La Manche i w osłonie konwojów do Kana
dy na Północnym Atlantyku. Uczestniczył również w rajdzie aliantów na 
Spitzbergen, niszcząc niemiecką bazę zaopatrzeniową6. Przez następny rok pełni 
obowiązki oficera flagowego szefa KMW7, aby w listopadzie 1942 r. znów 
powrócić na morze, tym razem także w pierwszej załodze najnowocześniejszego 
nabytku PMW niszczyciela „Orkan”. Okręt z bazy Scapa Flow eskortował 
murmańskie konwoje w rejonie Islandii, a potem z Plymouth brał udział 
w patrolach bojowych i eskorcie konwojów w Kanale La Manche i wschodniej 
części Oceanu Atlantyckiego.

5 maja 1943 r. otrzymał kolejny awans. Po przewiezieniu zwłok Naczelnego 
Wodza gen. broni Władysława Sikorskiego , który zginął w katastrofie gibraltar- 
skiej, zszedł z pokładu ORP „Orkan”8. Zajął się działalnością wychowawczą.

4 W. Szczerbowski, ORP „Błyskawica”, Gdańsk 1970, s. 48-49.
5 Tamże, fot. 29 oraz R. Nałęcz-Tymiński, Żagle staw - banderę spuść, Gdynia 1999, s. 43.
6 S. M. Piaskowski, Kroniki ..., op. cit„ s. 126-144 oraz zob. J. Pertek. Wielkie dni małej floty, 
Poznań 1987, Mała flota wielka duchem, Poznań 1989 i Z. Damski, ORP „Garland”, Warszawa 
1999.
7 S. M. Piaskowski, Kroniki... op. cit, s. 194, Zarządzenie szefa KMW nr 28/ Tajne z 26.09. 1941 r.
8 Meldunek dowódcy II Dywizjonu Kontrtorpedowców do szefa KMW z 19.07.1943 r„ (w) Polska 
Marynarka Wojenna 1939-1947, Wybór dokumentów, tom I, oprać. Z. Wojciechowski, Gdynia 
1999, s. 230-232 oraz szerzej T. Kondracki, Niszczyciel ORP „Orkan” 1942-1943, Warszawa 
1994.
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Został oficerem kursowym rocznika promocyjnego 1945 w Szkole Podchorą
żych Marynarki Wojennej9.

Wiosną 1944 r. odbył trzy miesięczny staż w charakterze III oficera Sztabu 
Komendy Morskiej „Południe” z siedzibą w Plumouth. W połowie sierpnia jako 
zastępca dowódcy powrócił na ORP „Garland”. Niszczyciel brał wówczas udział 
w desancie na wybrzeżach Południowej Francji i walkach na Morzu Egejskim, 
w czasie których 18 września zatopił niemiecki okręt podwodny „U-407”. 
Po powrocie z Morza Śródziemnego do Wielkiej Brytanii operował na Morzu 
Północnym. Pod koniec wojny niszczyciel wykonywał rejsy kurierskie do Danii 
i Norwegii. 24 września 1943 r. jako ostatni zastępca dowódcy ORP „Garland” 
zdał W. Poray-Wojciechowski okręt brytyjskiej Admiralicji.

Za działalność bojową był uhonorowany: Krzyżem Walecznych (dwukrot
nie), Medalem Morskim (dwukrotnie), pamiątkowymi medalami brytyjskimi, 
a za działalność polonijną Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz 
dwa razy Krzyżem Zasługi10 11.

Na przełomie 1946 i 1947 roku został dowódcą grupy brytyjskich barek 
inwazyjnych, ześrodkowanych w Gare Loch, a potem wstąpił jak większość 
personelu do Morskiego Skrzydła Polskiego Korpusu Przysposobienia i Roz
mieszczenia, dowodzonego przez wiceadm. Józefa Unruga.

Na emigracji imał się różnych zajęć. Pływał jako nawigator w marynarce 
handlowej, prowadził własną firmę pod Salisbury, pracował w zamrażalni wa
rzyw oraz w firmie „Seafort” w miejscowości Delaware (USA) w dziale badań 
włókien sztucznych11.

Po powrocie z Ameryki do Szkocji dodał do swojego nazwiska drugi człon - 
Poray. W wieku 43 lat rozpoczął studia na Uniwersytecie w Glasgow. Z chwilą 
ich ukończenia uzyskał stopień naukowy magistra nauk ścisłych. Uczył w szkole 
średniej oraz wykładał nawigację i meteorologię w tamtejszym Kolegium 
Morskim. W 1973 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Jako oddany patriota dużo czasu poświęcał działalności społecznej. Za wie
loletni wkład pracy został honorowym prezesem Koła Stowarzyszenia Marynar
ki Wojennej w Glasgow. Odznaczony Złotą Odznaką Stowarzyszenia. 
Organizował światowe zjazdy SMW w 1975 i 1981 r.

Przez pewien czas był redaktorem naczelnym pisma „Nasze Sygnały”, które 
ukazuje się od 1945 r. do dnia dzisiejszego. Właśnie w „Naszych Sygnałach” 
zamieścił ponad dwadzieścia artykułów wspomnieniowych, okolicznościowych 

9 Sprawozdanie z działalności Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej z 1944 r., (w) Polska 
Marynarka ..., op. cit., s. 465.
10 R. Nałęcz-Tymiński, Witold Poray-Wojciechowski, „Nasze Sygnały”, Londyn 1992, nr 170, s. 42.
11 Kadry Morskie Rzecypospolitej, tom II, Polska Marynarka Wojenna, cz. I, Korpus Oficerów 
1918-1947, Gdynia 1996, s. 464-465.
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i dotyczących działalności kombatanckiej, a także utworów poetyckich 
i ilustracji12.

Na jubileusz 70-lecia odzyskania niepodległości opracował, własnoręcznie 
wykaligrafował i ozdobił rysunkami „Księgę pamięci marynarzy Polskiej 
Marynarki Wojennej poległych w II wojnie światowej 1939-1945”. Księgę 
w niewielkim nakładzie wydał z własnych środków w 1988 r. w Toronto. Zamie
ścił w niej krótkie informacje o poległych z okresu walk w obronie wybrzeża 
w 1939 r. (349 pozycji), w działaniach Flotylli Pińskiej i Oddziału Wydzielone
go „Wisła” (57 pozycji), w działaniach na Zachodzie (410 pozycji) oraz podczas 
okupacji na terenie Polski i na Wschodzie (151 pozycji). Łącznie autor wymienił 
967 poległych oficerów, chorążych, podoficerów i marynarzy13. Zaprojektował 
również ozdobny ryngraf, ofiarowany przez SMW jako wotum do częstochow
skiego Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze.

We wrześniu 1989 r uczestniczył w ostatnim zjeździe Stowarzyszenia 
w Henley pod Londynem. W dwa lata później wstąpił w związek małżeński 
z koleżanką z lat młodości. Jak pisze kontradm. w st. spocz. Romuald Nałęcz- 
-Tymiński „... Zdawało się, że po wielu latach życia samotnika, nareszcie dobił 
do zacisznej przystani. Nieubłagany los zrządził inaczej”14.

Zmarł 13 stycznia 1992 r. w Toronto. Pogrzeb „Wojtka” - bo tak zwali 
Go koledzy odbył się 23 stycznia. Jak wspomina syn Andrzej „... Ojciec był 
bardzo obowiązkowy i raz wyznaczony przez siebie cel doprowadzał do końca... 
Miał też wielkie poczucie humoru. Na poczekaniu ułożył mały żart, opowiedział 
anegdotę , namalował prześmieszną karykaturę. Pisał oprócz wielu innych 
rzeczy poezję o morzu, o swoich przeżyciach, marzeniach, radości i smutku”15.

Wśród wielu pasji kpt. mar. Witolda Poray-Wojciechowskiego jedną z naj
większych była poezja. Wydał własnym sumptem dwa tomiki wierszy: „Bryzy 
morskie” oraz „Passaty i sztormy”, które własnoręcznie ilustrował.

We wstępie do „Passatów i sztormów”, dedykowanego wnuczce Kasi, Leon 
Koczy tak pisał: „... Autor niniejszego tomiku poezji przedstawił nam 
w „Bryzach morskich” to pierwsze, młode pokolenie marynarzy, „marynarzy 

12 W. Pater, M. Serafin, Z. Wojciechowski, Bibliografia „Naszych Sygnałów” „Komunikatów” 
i „Komunikatów Informacyjnych” za lata 1945-1992, (w) „Biuletyn Historyczny” Muzeum Mary
narki Wojennej, Gdynia 1993, nr 13. W. Poray-Wojciechowski opublikował m. in.: Kronika 
glasgowska, „Nasze Sygnały”, Londyn 1962, nr 101; Trumna na pokładzie oraz Z przed 30 lat. 
Na pokładzie ORP „Błyskawica”, „Nasze Sygnały”, Londyn 1969, nr 118; Uroczystość 60. Lccia 
zaślubin Polski z morzem w Glasgowie, „Nasze Sygnały”, Londyn 1980, nr 144; Komin i fajka 
„Nasze Sygnały”, Londyn 1984, nr 153; Gaśnica Gorazdowskiego, „Nasze Sygnały”, Londyn 1986, 
nr 158; Bryzy morskie, „Nasze Sygnały”, Londyn 1977-1978, nr 138; Wachta, urywek z pamiętnika, 
„Nasze Sygnały”, Londyn 1962, nr 102; Eryk Sopoćko, „Nasze Sygnały”, Londyn 1970, nr 122 oraz 
Perygrynacje Poraya po Polsce, „Nasze Sygnały”, Londyn 1991, nr 169.
13 W. Poray-Wojciechowski, Księga pamięci marynarzy Polskiej Marynarki Wojennej poległych 
w II wojnie światowej 1939-1945, Szkocja 1982-Kanada 1988, Toronto 11.11.1988, ss. 95.
I4R. Nałęcz-Tymiński, Witold Poray-Wojciechowski..., op. cit., s. 43.
15 A. Poray, Witold Poray-Wojciechowski, Tamże, s. 43-44.
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z krwi i kości”, którzy jak „zjawy nikłe w cieniu”, blisko Pucka pełnić mieli 
„Wachtę przy Pierścieniu”.

Przyszła wojna i czyn tych marynarzy dał „moc legendzie Bałtyku”. Nie tyl
ko Bałtyku - bo i na długim szlaku między równikiem a Arktyką, NowąFunlan- 
dią a Murmańskiem igrała z wiatrami polska bandera.

Przedstawienie losów tego marynarza stanowi treść niniejszego, drugiego 
tomiku poezji. Mamy tu życie marynarza na morzu, jego przeżycia w walce 
z żywiołami i jego heroiczne boje z wrogiem Polski. Autor, autentyczny mary
narz, nie potrzebował „motywów marynistycznych”. Towarzyszką Mu była sa
motność, pobudką krew współbraci, a natchnieniem - los Polski16.

Zamieszczone w tomiku wiersze z lat 1933-1945 autor często tworzył pod
czas służby na pokładach polskich okrętów. W części pierwszej , zatytułowanej 
„Passaty” zaprezentował 15 utworów poetyckich „o lżejszej „tematyce np. 
„Żywioły”, „Morska dolegliwość”, „Wiatr”, „Fale”, „Komin i Fajka”, 
„Do przyjaciela”, „Iskra”, „Deszcz, Morze i Majtek”, „Sen o szczęściu” oraz 
„Myśl o kraju”. Druga pt. „Sztormy” zawiera 7 utworów pisanych w okresie 
zmagań wojennych np. „Ostatni patrol”, „Trumna na pokładzie”, „Boże Naro
dzenie” i „Śmierć Orkana”.

Poniżej przedstawiam Czytelnikom trzy wybrane wiersze z omawianej 
publikacji, które jak sądzę oddają klimat i nastrój poezji Witolda Poray- 
-Wojciechowskiego.

MORSKA DOLEGLIWOŚĆ

Kiedy jesteś na morzu i gdy fala kiwa,
To żołądek raz w poprzek, a raz sztorcem staje; 
I zazwyczaj, z początku, to tak zwykle bywa, 
Że choroba morska o sobie znać daje.

Lecz na tę cjiorobę znajdą się też rady;
Jedna mówi nic nie jedz, ani także nie pij, 
Nie pożądaj befsztyka, sznycla, czekolady, 
Pas na brzuchu zaciśnij i zamień się w kij.

Druga rada jest inna, lecz nie da wyboru;
Nie można sił się zbywać ani odrobiny, 
To też wpychaj co wlezie i nie trać humoru, 
Najlepiej zaś groch gęsty i dużo świniny.

16 L. Koczy, Wstęp, (w), W. Poray-Wojciechowski, Passaty .... op. cit., s. 8.
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Trzecia rada znów mówi: - pomarańcze jadaj;
Pij soki owocowe, jedz wszystko na rzadko;
A gdy mdli, to po prostu Neptunowi składaj 
Należną mu daninę, lekko, płynnie, gładko.

Ja zaś wolę tę radę: - Bądź zadowolony, 
A oszczędny zarazem w podróżach do Rygi;
Gdy smak chcesz mieć jednaki i dobry w dwie strony, 
To pij wino szampańskie i łykaj ostrygi.

Lecz dla wszystkich cierpiących ważna jest ta rada:- 
By wzdłuż burty przechadzki zażyli bezpiecznej, 
Bo gdy przyjdzie potrzeba, dar się mewom składa 
Jedynie i wyłącznie przy burcie podwietrznej.

Na pokładzie O.R.P. ISKRA, paździemik/listopad 1933 r.

KOMIN i FAJKA 
(Wspomnienie o Admirale Unrugu)

Admiralskie insygnia wszystkim dobrze znane, 
Lecz dla nas, na Oksywiu - to jest sprawa druga. 
Nie rękawy obficie złotem obszywane, 
Ale Komin i fajka Józefa Unruga.

Komin, czarny Labrador, duży i przyjazny, 
Wyprzedza Admirała, przebiera łapami, 
Floty wielki przyjaciel, pies mądry i ważny, 
Bo ostrzega okręty przed niespodziankami.

Gdy Admirał swe kroki do portu kieruje,
By sprawdzić - „wszakże” - czasem, jak tam na okrętach, 
Komin pierwszy się zjawia , ogonem wachluje, 
Potem cybuch i fajka w gęstych dymu kłębach.

Komin to dla Floty pierwsze ostrzeżenie, 
Że Admirał w pobliżu, za chwilę przybędzie.
Uwaga 1 Na pokładach zaczyna się wrzenie
I ruch porządkowania widać wokół wszędzie.
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Śmieci nikną z pokładów nagle i po prostu; 
Podporucznik dyżurny z lunetą przy trapie, 
Dłonią bada podbródek, czy nie ma zarostu, 
A jak jest, to ze strachu ząb o ząb mu kłapie.

Goniec leci do mesy: - „Admirał jest w porcie!” 
Zastępca do Dowódcy pędzi jak szalony, 
Wiedzą wszyscy w czyjej to Komin jest eskorcie, 
Nim się fajka pokaże, nim błysną galony.

Stuk, stuk, już słychać kroki tuż u dziobu BURZY 
Puk, puk, łomocą serca wachtowych przy trapie;
Baczność na lewą burtę ! Fajeczka się kurzy, 
A Komin stanął w miejscu i czekając sapie.

Lecz Admirał cześć oddał, ale BURZĘ mijał, 
Gwizdek ogłosił „Spocznij”, ulga spadła z nieba, 
Komin jednak pozostał, ogonem wywijał 
I jął wąchać polery. Psia go mać... Potrzeba!

Więc Pan także przystanął, na psa dłonią skinął, 
Rzucił okiem na rufę i cumy zlustrował;
Potem wrócił do trapu, wszedł z surową miną, 
Już mu się podporucznik dyżurny meldował.

„Wszakże tu nieporządek! Cumy wiszą w wodzie”, 
Spojrzał z góry uważnie w twarz podporucznika, 
„Wszakże pan nie golony, wszakże cień na brodzie, 
Proszę tutaj Dowódcę!” - Wszczęła się panika.

Dowódca i zastępca przyszli jak najskorzej, 
(A Dowódca miał krawat w pośpiechu wiązany), 
„Wszakże to być nie może, panie komandorze!
Kazać cumy podciągnąć. Udzielam nagany!”

„A wszakże podporucznik nie golił się rano, 
Więc do służby nie gotów. Do raportu stawić! 
Trzy dni kabinowego”. W milczeniu słuchano 
Jak Admirał rozpoczął okręt „błogosławić”.

Znalazł śmieci pod działem, rdzę na aparacie
I kompas na pomoście grynszpanem pokryty. 
Dowódcy zaś, po cichu, wspomniał o krawacie, 
A Zastępcy przygadał, że pokład nie myty.
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Wreszcie skończył lustrację i zeszedł na molo, 
Za nim Komin podyrdał i wyprzedził Pana;
O sto metrów stał WICHER. Tam się spiesznie golą, 
Bądź co bądź, inspekcja nie zapowiedziana.

Dziś mu BURZA „podpadła”; jutro GROMA „wsadzi”, 
„Wszakże” te wizytacje to ważny obrządek.
Fajeczka mu pomoże, Komin czasem zdradzi, 
A na każdym okręcie musi być porządek.

Na pokładzie O.R.P. MEWA - lato 1937 r.

TRUMNA NA POKŁADZIE

Wiatr łopoce banderą w pół-masztu wzniesioną 
Nad pokładem okrętu Rzeczypospolitej.
Idzie ORKAN samotnie trasą przyśpieszoną, 
Dąży szlakiem tragedii, kursem prawdy skrytej.

A passat rzuca solą, biją skośne fale, 
Białe i granatowe - Biskajów ozdoby, 
Dziób orze skiby w wodzie mierzy wytrwale 
W cel tej smutnej marszruty - Plymouth - port żałoby.

Wicher bije podzwonne na masztach, na linach, 
Korowód pian za rufą, a pustka przed nami;
Chmur całuny pokryły błękit na wyżynach, 
A albatros nad tonią krzyż znaczy skrzydłami.

Ahoy! Chłopcy ORKANA, w tej żałobnej wachcie 
Wbijcie oczy w horyzont bez snu, przez trzy doby; 
Okręt z trumną tak spieszy na Północ, uparcie, 
Z Gibraltaru do Plymouth, do portu żałoby.

Tam, za wami, tragedia, tam śmierć taka nagła 
Grozą w serca wionęła, dusze zamroziła;
Jak mgłą siną tak kirem żałobnym zapadła
I horyzont nadziei ciemnością zakryła.
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Tam zginął Wódz Naczelny, tam zabito wiarę, 
Przy skale Gibraltaru, wśród nocnych ciemności, 
Tam Ojczyzna Walcząca złożyła ofiarę 
Na ołtarzu Honoru, Prawdy i Wolności.

Nam zaś przyszła potrzeba przyjąć Wodza w trumnie, 
Zapomnieć o przesądach i zacisnąć szczęki
I odejść z Gibraltaru z honorem i dumnie, 
Z żalem i bez radości, jak żołnierz bez ręki.

A trumna na pokładzie to wróżba ponura
I bandera w pół-masztu, co skrzydłem złamanym 
Zawisła nad okrętem jak gradowa chmura
I nieci trwogę w sercach przed jutrem nieznanym.

*

Już bosman pokładowy siarczyście nie gani, 
Ni kucharz nie kpi głośno z głodnych marynarzy;
Serce chłodem ściśnięte. Służba ciężka pani, 
Gdy z trumną na pokładzie rejs taki się zdarzy.

Baczność! Chłopcy ORK.ANA nie zbywajcie wiary, 
Póki siły w ramionach, póki serce bije;
Ta marszruta też służbą i żąda ofiary,
Precz z przesądem ! Wódz zginął, ale Naród żyje!

Wara myśleć o śmierci. Nie obcą jest ona
Dla nas wszystkich z załogi. Już przecież tak wielu 
Dało życie w ofierze Polsce, nim Wódz skonał;
Nasza droga nie łatwa i nie bliska celu.

Hej, sterniku, patrz w kompas i nie zbaczaj z drogi 
Dłonią silną ster dzierżyj, choć serce w udręce, 
Trzymaj okręt na kursie, bo każdy z załogi 
Swoje życie powierza twojej pewnej ręce.

Hej, tam chłopcy przy bombach! Choć sól pali oczy, 
Wy pilnujcie wyrzutni przed rozbryzgiem fali, 
Nim nas rekin niemiecki spod wody zaskoczy, 
To mu serię rzucicie, niech kadłub rozwali.
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Wy zaś armat pilnujcie i patrzcie w dalmierze, 
A niebo zamiatajcie czujnymi lufami 
Niech z Kondorów drapieżnych posypie się pierze, 
Nim u burty wybuchną bomby fontannami.

Wódz zginął! Zapomnijmy łez po nim wylanych, 
Obowiązek pozostał jak kochanka wierna;
Wspomnieć trzeba o Kraju, o bitwach wygranych
I o tern, że do celu droga wciąż niezmierna.

*

Czy pamiętasz jak przybył do Rosyth w jesieni, 
Niszczyciele powitać na początku wojny;
Jak dziękował załogom słowami prostymi 
Za ratunek Honoru i za ich trud znojny.

Był tam z nami na GROMIE, BŁYSKAWICY, BURZY 
I serca odrętwiałe grzał otuchą wtedy,
A słuchał z ciekawością gadek o podróży
I wzrokiem dumnie głaskał działa i torpedy.

Czy pamiętasz jak hojnie krzyże nam przyznawał, 
Za Narwik i Dunkierkę, Maltę, za Bismarka, 
Za Murmańsk i konwoje. Dumą się napawał
I z honorem ogłaszał: „Polska Marynarka”.

Jak bardzo straty nasze opłakiwał z nami, 
KUJAWIAKA pod Maltą, GROMA pod Narwikiem, 
JASTRZĘBIA na Północy i ORŁA przy Danii, 
Jak współczuł z nami w walce z groźnym Atlantykiem.
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*

Dzisiaj znowu jest z nami na skrawku Ojczyzny, 
Na pokładzie ORKANA. A choć śpi głęboko, 
Choć nie mówi ni chwali za znoje i blizny 
To czuwa nad nami z nieba, hen, wysoko.

ORKAN przybył do Plymouth, do portu żałoby, 
Trumnę zdjęto z pokładu na ląd, wśród milczenia;
Okręt żegnał banderą Wodza, Wdowę, groby
I odszedł w morze - szlakiem swego przeznaczenia.

Na pokładzie O.R.P. ORKAN w czasie przejścia z Gibraltaru do Plymouth, 
8-12 lipca 1943 r.
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Kpt. mar. Witold Poray-Wojciechowski

Okładka książki Witolda Poray-Wojciechowskiego pt. „Bryzy morskie”. 
Książka wydana nakładem autora w Glasgow w 1977 r.
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WITOLD 1’OBAY WOJCIECHOWSKI

Okładka książki Witolda Poray-Wojciechowskiego pt. „Passaty i sztormy”. 
Książka wydana nakładem autora w Glasgow w 1978 r.
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Herb ORP „Orkan” wykonany przez Witolda Poray-Wojciechowskiego

Herb ORP „Garland” wykonany przez Witolda Poray-Wojciechowskiego
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Kmdr por. mgr Walter PATER

PORUCZNIK MARYNARKI ERYK SOPOĆKO 
(1919-1943)

Eryk Kazimierz S. Sopoćko urodził się 4 marca 1919 r. w Kijowie na 
Ukrainie. Byl synem Janusza i Zofii, z domu Brodzkiej. Jego ojciec absolwent 
Pawłowskiej Szkoły wojskowej w Petersburgu, w czasie I wojny światowej 
walczył w armii rosyjskiej, potem w formacjach kontrrewolucyjnych, następnie 
przez Chiny i drogą morską przybył do Polski, od 1920 r. był oficerem piechoty 
Wojska Polskiego, uczestniczył w wojnie polsko-radzieckiej w składzie 1 pułku 
strzelców wielkopolskich, w 1939 r. jako podpułkownik dyplomowany pełnił 
służbę w Oddziale III Sztabu Głównego WP. Eryk Sopoćko od wczesnego dzie
ciństwa mieszkał z rodziną w Warszawie. W 1938 r. ukończył Korpus Kadetów 
nr 2 w Rawiczu, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości i od 9 lipca tego roku 
rozpoczął naukę w Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej w Bydgoszczy. 
W lipcu roku następnego jako starszy marynarz podchorąży, w ramach praktyki 
morskiej na transportowcu Marynarki Wojennej „Wilia”, który służył też jako 
okręt szkolny, opuścił Gdynię. Zgodnie z planem praktyki, w Casablance wraz 
z innymi słuchaczami SPMW został przeniesiony na żaglowy okręt szkolny MW 
„Iskra”, który od 25 sierpnia 1939 r. kontynuował rejs szkolny do Las Palmas, 
na Wyspach Kanaryjskich.

Wobec wybuchu II wojny światowej podróże szkolne „Iskry” i „Wilii” 
zostały przerwane i jego okręt 2 września powrócił do Casablanki, gdzie 19 paź
dziernika słuchaczy i załogę z niego wyokrętowano. Podchorążych i stałe załogi 
obu okrętów przetransportowano początkowo do Bordeaux, a następnie do 
Landemeau, koło Brestu. Tam utworzono z nich Oddział Wydzielony Marynarki 
Wojennej. 21 listopada 1939 r. oddział wyjechał najpierw do Cherbourga, 
a następnie został przewieziony do Plymouth.

Od 23 listopada Eryk Sopoćko, już jako mat podchorąży, kontynuował naukę 
w SPMW, odtworzonej jako jedna z pierwszych jednostek MW w Devonport, na 
okręcie - bazie MW „Gdynia”. Wkrótce, bo od 18 grudnia 1939 r. odbywał 
staże na polskich okrętach, najpierw do 19 marca 1940 r. na niszczycielu 
„Grom”, a następnie na okręcie podwodnym „Orzeł”. I wtedy, 8 kwietnia, 
podczas patrolu u wybrzeży norweskich, ORP „Orzeł” zatopił niemiecki trans
portowiec wojskowy „Rio de Janeiro”, uczestniczący w operacji desantowej 
w Norwegii. Napisane latem 1941 r. wspomnienia z tej akcji bojowej, zatytułowa
ne „Na podwodnym patrolu”, zostały w 1942 r. wyróżnione II nagrodą w konkur
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sie na pamiętnik bojowy, ogłoszonym przez „Wiadomości Polskie”, polski tygo
dnik wychodzący w Londynie. Fragment tych wspomnień ukazał się w kwietniu 
1942 r. na łamach tego czasopisma.

22 kwietnia 1940 r. powrócił do SPMW, aby do końca lutego następnego 
roku kontynuować naukę. W tym czasie odbywały się zajęcia teoretyczne. 
Na początku marca 1941 r. podchorążych starszego kursu SPMW skierowano na 
praktykę na duże okręty marynarki wojennej Wielkiej Brytanii. Wówczas 
bosmanmat podchorąży Sopoćko, najpierw do 2 czerwca odbywał staż na 
pancerniku „Rodney”, który 27 maja wziął udział w słynnej walce zakończonej 
zniszczeniem niemieckiego pancernika „Bismarck”. Wrażenia z tej bitwy mor
skiej Eryk Sopoćko opisał później na łamach polskiej prasy ukazującej się 
w czasie wojny w Wielkiej Brytanii i w książce wydanej w Londynie w języku 
angielskim pt. „„Gentelman, the „Bismarck” has been sunk””. Była ona jedną 
z dwóch pierwszych książek, jakie na ten temat ukazały się w Wielkiej Brytanii 
już w 1942 r. Następnie odbył dwumiesięczną praktykę na krążowniku „Birmin
gham” oraz prawie miesięczną na uzbrojonym dużym transportowcu wojsko
wym „Cathay”.

Nauka tego rocznika SPMW zakończyła się promocją w Devonport 3 wrze
śnia 1941 r. Po ukończeniu szkoły z 18 lokatą, Eryk Sopoćko rozkazem szefa 
Kierownictwa Marynarki Wojennej wiceadm. Jerzego Świrskiego z 9 paździer
nika mianowany został podporucznikiem marynarki w korpusie oficerów mor
skich, ze starszeństwem od 1 września 1941 r. Od skończenia nauki w SPMW 
do końca stycznia 1942 r. znajdował się w dyspozycji komendanta Uzupełnień 
Floty. Z tego okresu pochodzą jego obie książki oraz sztuka teatralna. Później, 
od 2 lutego do 14 maja 1942 r. odbył kolejny staż na brytyjskim patrolowcu 
„Fishguard”, a następnie, od 15 maja do 8 sierpnia 1942 r., był słuchaczem 
IV Kursu Oficerów Broni Podwodnej.

Po skończeniu przeszkolenia w zakresie użycia broni podwodnej, najpierw do 
21 grudnia 1942 r. pełnił służbę na okręcie podwodnym „Sokół” jako ponadeta- 
towy oficer broni podwodnej. Oczekując na następny przydział okrętowy, od 
22 grudnia 1942 r. służył w Komendzie Morskiej Południe będąc dowódcą plu
tonu w Obozie Szkolnym MW oraz czasowo - oficerem oświatowym w sztabie 
komendy. Od 20 lipca 1943 r. rozpoczął pełnienie służby na niszczycielu 
„Orkan”, najpierw jako II oficer broni podwodnej ale już od 5 sierpnia objął 
samodzielne obowiązki oficera broni podwodnej tego okrętu.

Zadebiutował na początku 1942 r. książką „OrzeFs patrol”, zawierającą opo
wiadanie napisane po polsku ale wydane w języku angielskim, będące efektem 
jego przeżyć na „Orle” w czasie słynnego norweskiego patrolu. Książka spotkała 
się z wyjątkowo dobrym przyjęciem. Jeszcze wyżej oceniono jego drugą książ
kę, w której znalazły się wspomnienia ze stażu na pancerniku „Rodney” i opis 
głośnych działań bojowych przeciw niemieckiemu pancernikowi „Bismarck”. 
Napisana jesienią 1941 r., wydana została także w języku angielskim 
w 1942 r. Miał również przygotowaną do druku trzecią książkę. Był to zbiór 
reportaży i opowiadań o działalności wojennej Polskiej Marynarki Wojennej 
z baz morskich Wielkiej Brytanii. Niektóre z nich zostały wydrukowane już po 
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śmierci autora na łamach „Polski na Morzach”. Pisał i publikował w wychodzą
cej w Wielkiej Brytanii polskiej prasie artykuły i szkice wspomnieniowe o róż
nych epizodach swej służby w Marynarce Wojennej, a także nie związane z nią 
opowiadania dotyczące wydarzeń II wojny światowej na morzu. Ostatnie repor
taże Eryka Sopocki powstały latem 1943 r. Wygłaszał też odczyty o Polskiej 
Marynarce Wojennej na konferencjach prasowych organizowanych w polskim 
Ministerstwie Obrony Narodowej w Londynie. U schyłku okupacji niemieckiej 
krajowe Towarzystwo Wydawnicze „Załoga” przygotowywało w Warszawie 
nielegalnie druk jego książki zatytułowanej „Orzeł” patroluje. Prawdopodobnie 
wybuch Powstania Warszawskiego przerwał realizację tego projektu.

W maju 1943 r„ kiedy oczekiwał na kolejny przydział okrętowy, zawarł 
związek małżeński. Jego żoną została Elizabeth A., z domu Reavley, Angielka 
zamieszkała w Devonport, gdzie należała do brytyjskiej pomocniczej morskiej 
służby kobiet.

Poległ 8 października 1943 r. pełniąc służbę oficera wachtowego na pomoście 
bojowym niszczyciela „Orkan”, który zatonął w pozycji 56°O8'N i 27°05'W, 
po storpedowaniu go przez niemiecki okręt podwodny „U - 378”, w czasie osła
niania konwoju na północnym Atlantyku.

30 maja 1944 r. został pośmiertnie awansowany na porucznika marynarki, ze 
starszeństwem zaliczonym od daty zatopienia ORP „Orkan”.

Eryk Sopoćko szybko stał się znanym pisarzem i publicystą o liczącym się 
dorobku twórczym. Najwięcej jego utworów - aż czternaście - wydrukowano 
w „Polsce na Morzach”, a siedem opowiadań ukazało się w „Dzienniku Żołnie
rza”. Fragmenty wielu prac Sopocki opublikował także znany pisarz marynista 
Jerzy Pertek w swoich książkach zajmujących się dziejami Polskiej Marynarki 
Wojennej w latach II wojny światowej.

TWÓRCZOŚĆ ERYKA SOPOCKI: „OrzeLs patrol”. The story of the po- 
lish submarine, London 1942; „Orzeł” patrullerar, w: Det kampande Polen, 
Stockholm 1942; Apatrulha de orzeł, Rio de Janerio 1943; „Orzeł” patrouilliert, 
w: Das kampfende Polen, Zurich - Nowy lork 1944; Gentelman, the „Bismarck” 
was been sunk', London 1942; 3 rd of May, sztuka sceniczna z 1942 r.;
Artykuły w tygodniku „Wiadomości Polskie”: Storpedowanie „Rio de Jane- 
iro”.Fragment pamiętnika Na podwodnym patrolu odznaczonego II nagrodą na 
konkursie „Wiadomości Polskich”, 1942 nr 15, s. 24-25; Krążownik „Pluton” 
wylatuje w powietrze, 1942 nr 24; Cień „Gneisenau'a”, 1942 nr 24, s. 1; Zato
pienie „Bismarcka”, 1942 nr 35, s. 3;
Artykuł w tygodniku „Polska Walcząca - Żołnierz Polski na Obczyźnie”: 
Uzbrojony krążownik pomocniczy, 1944 nr 12, s. 5; Artykuły w dwumiesięcz
niku „Polska na Morzach”: ORP „Orzeł”, 1943 nr 11, s. 20-24; Powrót, 1943 
nr 12, s. 4-8; I to był początek, 1943 nr 13, s. 17-22; Ironia losu, 1944 nr 14, 
s. 7-11; Escape, 1944 nr 17, s. 4-5; How the French cruiser „Pluton” blew up, 
1944 nr 18, s. 10-11; The white-red flag, 1944 nr 19, s. 13-14; U - 1944 nr 20, 
s. 9-11; Journey's end, 1944 nr 21-22, s. 25-27; The old trawler, 1945 nr 23, 
s. 12-13; Mitka of the „Orkan”, 1944-1945 nr 24, s. 8-9; The armed auxiliary 
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cruiser, 1945 nr 27, s. 11-13; Raid, 1946 nr 29, s. 14-15; Conwoy. Three days in 
Africa, 1946 nr 30, s. 17-19; Artykuły w „Dzienniku Żołnierza”: Okręt, który 
nieśmiertelną sławą okrył polską banderę. Epopea ORP „Orzeł”, 1943 nr 135, 
s. 2; Biało-czerwona bandera, 1943 nr 167; 1943 nr 168; „U - 427”, 1943 
nr 177, s. 2; Na starym norweskim trawlerze, 1943 nr 201; Ucieczka, 1943 
nr 212; „Mitka” z załogi „Orkana”, 1943 nr 223; Nalot na port, 1943 nr 235.

Przedruki w pismach krajowych: Uzbrojony krążownik pomocniczy, 
„Gazeta Morska”, 1945 nr 106, s. 3; nr 107, s. 3; Storpedowanie „Rio de Janeiro”. 
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Kmdr ppor. dr Sławomir KUDELA

KAPITAN ANTONI KASZTELAN (1898-1942)1

... „Ostatnia godzina dla mnie wybiła, dziś będę stracony o godzinie 15. Boże 
mój. Byłem na to zawsze przygotowany, toteż nie jest to dla mnie wielka 
niespodzianka. Pójdę na śmierć odważnie, choć niewinnie... .

Tak ginę za swoją pracę , za Ojczyznę. Jeżeli najdroższa Moja i Wy kochane 
moje dzieci będziecie mogli później moje zwłoki stąd zabrać, to miałbym do Was 
tę jedyną prośbę - chcę spoczywać między swymi. Na grób mój przyjdźcie 
potem odwiedzić mnie, to lekko mi będzie i sadźcie białe i czerwone kwiaty — 
jako symbol mojej niewinności i miłości ku Wam.

Och Boże ... już Was nie zobaczę nigdy i Wy mnie też, ale miłość ku Wam 
zabiorę ze sobą do grobu.

Ukochana moja na Tobie cały ciężar wychowania dzieci będzie spoczywał, 
wychowuj je w miłości Boga i Ojczyzny... ”1 2

Antoni Kasztelan urodził się 27 kwietnia 1898 r. w Gryżynie, w zaborze 
pruskim. Był jednym z ośmiorga dzieci Agnieszki i Pawła Kasztelanów. Jako 
najzdolniejszy z dzieci uczęszczał do szkół w Giżynie, Kościanie, Poznaniu 
i Międzyrzeczu, a ich częste zmiany były następstwem postawy patriotycznej 
chłopca, u którego niemieccy nauczyciele znajdowali polskie książki, chętnie 
przez niego kolportowane. Brał także czynny udział w działalności polskiego 
harcerstwa i polskich kół sportowych.

W 1915 r. ukończył gimnazjum i został zmobilizowany do wojska pruskiego. 
Po wojnie, w 1918 r. został zdemobilizowany, a już 4 stycznia 1919 r. zgłosił się 
w szeregi powstańców wielkopolskich.

W lipcu 1920 r. kończy Wielkopolską Szkołę Podchorążych Piechoty 
w Poznaniu, po ukończeniu której otrzymał stopień podporucznika. Przez 
kolejne 10 lat służył w 39 pułku piechoty w Kołomyi.

1 Opracowano na podstawie dokumentacji udostępnionej przez syna kpt. Antoniego Kasztelana, 
dr. Zygmunta Kasztelana.
2 Tak pisał w celi śmierci w Kónigsbergu kpt. Antoni Kasztelan. O wyznaczonej godzinie 
14 grudnia 1942 r. opadł nóż gilotyny. (S.K.)
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Od 1931 r. był dowódcą kompanii w Szkole podchorążych Piechoty nr 10 
w Gródku Jagiellońskim. W listopadzie 1931 r. zostaje przeniesiony do nowo 
powstałego Batalionu Morskiego w Wejherowie. Pełnił w nim funkcję adiutanta 
batalionu i dowódcy kompanii.

Ze względu na biegłą znajomość języków obcych, głównie języka 
niemieckiego, oraz posiadanie wielu ówcześnie rzadkich umiejętności, takich 
jak: prowadzenie samochodu, czołgu i samolotu, w połowie 1934 r. trafił do 
Dowództwa Floty na stanowisko szefa Samodzielnego Referatu Informacji, 
które zajmował do wybuchu II wojny światowej. W tym czasie wykazał się 
bardzo czynną i skuteczna działalnością, która przyczyniła się do zdemaskowa
nia kilku niemieckich siatek wywiadowczych, sabotażu i dywersji jakie działały 
na polskim Wybrzeżu.

W 1939 r. brał czynny udział w obronie Helu. Wchodził w skład sztabu 
kontradm. Józefa Unruga. 1 października 1939 r. wraz z szefem sztabu, kmdr. 
Marianem Majewskim podpisywał akt kapitulacji w sopockim „Grand Hotelu”. 
W czasie rokowań kapitulacyjnych pełnił funkcję tłumacza polskiej delegacji.

Z 1 na 2 października 1939 r. kpt. Antoni Kasztelan odrzucił propozycję 
ucieczki i przedostania się ścigaczem „Batory” do Szwecji. Wraz z innymi 
obrońcami Helu dostaje się do niewoli.

Do 1940 r. przebywał w Oflagu XA w Nieuburgu nad Wezerą, skąd wbrew 
Konwencji Genewskiej zostaje wywieziony do Gdańska, do Stalagu XXA. Tam 
zostaje zwolniony, po czym natychmiast aresztowany. Oddany w ręce Gestapo, 
przez ponad dwa miesiące poddawany był nieludzkim torturom w celu 
uzyskania informacji o polskiej siatce wywiadowczej. „Działania” te nie przy
niosły oczekiwanych efektów i 14 października 1940 r. wystawiona zostaje 
„sankcja” w stosunku do kpt. Antoniego Kasztelana z motywacją: „... na podstawie 
swego dotychczasowego wrogiego Niemcom zachowania daje podstawę do obaw, 
że przebywanie na wolności wykorzysta do szkodzenia interesom Rzeszy”. 
W wykonaniu powyższej sankcji kpt Antoni Kasztelan został pozbawiony 
dystynkcji oficerskich i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof.

Po roku pobytu w obozie 10 grudnia 1941 r. gestapo ponownie umieściło 
kpt. Antoniego Kasztelana w gdańskim więzieniu.

13 stycznia 1942 r., wyrokiem Sądu Specjalnego w Gdańsku kpt. Antoni 
Kasztelan został skazany czterokrotnie na karę śmierci, za wrogą działalność 
wobec Rzeszy Niemieckiej.

Prze cały czas uwięzienia kpt. Antoni Kasztelan w różny sposób wyrażał 
swój protest, między innymi śląc pismo do Oberkomando der Wehrmacht.
Żona również czyniła starania o ułaskawienie kpt. Antoniego Kasztelana 
poprzez Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Wysłała nawet list do Kancelarii 
Hitlera, skąd otrzymała odpowiedź, że „sprawa” jest w gestii gdańskiego 
gestapo. Powyższą odpowiedź wraz ze swoim listem wyjaśniającym przesłała 
poprzez ambasadora Włoch papieżowi. Pius XII pozostawił list bez odpowiedzi.
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Zawiadomione „kanałami AK” wojskowe władze w Londynie czyniły odrębne 
starania. Ich efektem była angielska propozycja wymiany kpt. Antoniego 
Kasztelana na trzech niemieckich oficerów. Strona niemiecka jednak odmówiła.

W wykonaniu wyroku Sądu Specjalnego w Gdańsku kpt. Antoni Kasztelan 
został przewieziony do Królewca, gdzie 14 grudnia 1942 r. o godzinie 15 został 
zgilotynowany.
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Kpt. Antoni Kasztelan

Rozmowy kapitulacyjne w Sopocie 1.10.1939 r. 
Pierwszy od lewej kpt. Antoni Kasztelan
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355.412 - 9.15/438/ „1920” - Historia PLISNN 0137-5539

Polskiej Marynarki Wojennej.

Wojciechowski Z.: W 80. rocznicę zaślubin polski z morzem.

Biuletyn Historyczny 2001, nr 17, s. 7.

Sprawozdanie kpt. mar. Konstantego Jacynicza z uroczystości 

zaślubin Polski z morzem dla szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej.

355.412 - 9.15/438/ „1918/1939” - Historia PL ISSN 0137-5539

Polskiej Marynarki Wojennej.

Horała B.: Zarys historii Służby Zdrowia Marynarki Wojennej 

(1918-1999).

Biuletyn Historyczny 2001, nr 17, s. 11.

Prezentacja historii i rozwoju Służby Zdrowia Marynarki Wojennej 

w latach 1918-1999.

93/99/092 Historia. Wspomnienia. PL ISSN 0137-5539

(092) - Biografie.

Bartlewicz J.: Przedostanie się grupy oficerów Marynarki Wojennej 

z Polski do Anglii przez Szwecję i Norwegię 

w 1939 roku.

Biuletyn Historyczny 2001, nr 17, s. 19.

Relacja kmdr ppor. J. Bartlewicza dotycząca przedostania się grupy 

oficerów Marynarki Wojennej do Anglii w 1939 r.
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93/99.355.343. - Historia. Wojsko. PL ISSN 0137-5539

Kudela S.: Zbrodnia katyńska na łamach pisma Stowarzyszenia 

Marynarki Wojennej „Nasze Sygnały”.

Biuletyn Historyczny 2001, nr 17, s. 34.

Prezentacja problematyki zbrodni katyńskiej, którą zamieszczono 

na łamach pisma Stowarzyszenia Marynarki Wojennej pt. „Nasze Sygnały”.

93/99. 355.343. - Historia. Wojsko. PL ISSN 0137-5539

Kulesza W.: Niemieckie morderstwo sądowe dokonane na kapitanie 

Antonim Kasztelanie w świetle akt procesu.

Biuletyn Historyczny 2001, nr 17, s. 38.

Omówienie zbrodni sądowej popełnionej na kapitanie Antonim 

Kasztelanie w 1942 r.

355.412 - 9.15/438/ „1945/1997” - Historia PL ISSN 0137-5539

Polskiej Marynarki Wojennej.

Zalewski B.: Powstanie, rozwój i zadania ratownictwa morskiego 

w Marynarce Wojennej w latach 1945-1997.

Biuletyn Historyczny 2001, nr 17, s. 44.

Charakterystyka rozwoju i działalności ratownictwa morskiego 

w Marynarce Wojennej w latach 1945-1997.
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355.412-9.15/438/„1945/1968”-Historia PL ISSN 0137-5539

Polskiej Marynarki Wojennej.

Kudela S.: Polska produkcja przemysłowa na rzecz Marynarki Wojennej 

w latach 1945-1968.

Biuletyn Historyczny 2001, nr 17, s. 70.

Omówienie problematyki polskiej produkcji przemysłowej dla 

Marynarki Wojennej w latach 1945-1968.

355.412. - 7.42/438/ „1950/1967” - Historia PL ISSN 0137-5539

Wojsk Ochrony Pogranicza.

Bieniecki I.: Szkoła Specjalistów Morskich Wojsk Ochrony Pogranicza 

(1950-1967).

Biuletyn Historyczny 2001, nr 17, s. 95.

Prezentacja działalności Szkoły Specjalistów Morskich Wojsk 

Ochrony Pogranicza w latach 1950-1967.

355.403.14 - Muzea wojskowe. PLISSN 0137-5539

Kotecki A.: Działalność wystawiennicza Muzeum Marynarki Wojennej 

w latach 1993-2000.

Biuletyn historyczny 2001, nr 17, s. 103.

Prezentacja działalności wystawienniczej Muzeum Marynarki 

Wojennej w latach 1993-2000.
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355.412. - 7.42/438/ - Historia PL ISSN 0137-5539

Polskiej Marynarki Wojennej.

Trawicki L.: Służba kontradmirała Kazimierza Porębskiego na okrętach

rosyjskiej Marynarki Wojennej w latach 1888-1918.

Biuletyn Historyczny 2001, nr 17, s. 129.

Charakterystyka służby kontradm. Kazimierza Porębskiego na 

okrętach floty rosyjskiej w latach 1888-1918.

929/438/ Poray-Wojciechowski Witold PL ISSN 0137-5539

kapitan marynarki.

(092) - Biografie.

Wojciechowski Z.: Kapitan marynarki Witold Poray-Wojciechowski 

(1913-1992).

Biuletyn Historyczny 2001, nr 17, s. 155.

Biografia kpt. mar. Witolda Poray-Wojciechowskiego.

929/438/ Sopoćko Eryk porucznik marynarki. PL ISSN 0137-5539 

(092) - Biografie.

Pater W.: Porucznik marynarki Eryk Sopoćko (1919-1943).

Biuletyn Historyczny 2001, nr 17, s. 166.

Biografia por. mar. Eryka Sopocki.
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929/438/ Kapitan Antoni Kasztelan. PL ISSN 0137-5539

(092) - Biografie.

Kudela S.: Kapitan Antoni Kasztelan (1898-1942).

Biuletyn Historyczny 2001, nr 17, s. 170.

Biografia kpt. Antoniego Kasztelana.
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