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WSTĘP

W oddanym do rąk Czytelników kolejnym tomie „Biuletynu 
Historycznego”, wydanym w roku jubileuszu 85. lecia Marynarki 
Wojennej RP, na początku zamieszczono artykuły: prof. dr. hab. Józefa 
W. Dyskanta, omawiający udział marynarzy - Polaków w walkach 
I i II Eskadry Oceanu Spokojnego w latach 1904-1905 oraz prof. dr. hab. 
Jerzego Przybylskiego, ukazujący Marynarkę Wojenną w latach 1918-1946 
(w oczach świadków jej rozwoju pod uwagę „współczesnych”).

O działaniach bojowych w II wojnie światowej pisze kmdr por. dr 
Zbigniew Wojciechowski, publikując fragmenty Dziennika działań wojen
nych kadm. Huberta Schmundta z 1939 r., a kmdr ppor. mgr inż. Jerzy 
Łubkowski o udziale polskich niszczycieli w bitwie koło wyspy Ushant.

Okresu powojennego dotyczą opracowania: dr. Piotra Semkowa 
„Marynarze w powojennej konspiracji”. Polska Organizacja Podziemna 
„Wolność”, kmdr. dr. hab. Bogdana Zalewskiego „Koncepcje rozwoju 
i użycia sił Marynarki Wojennej w obronie polskiego wybrzeża w latach 
1945-1949”, kmdr. por. mgr. Waltera Patera „Uzbrojenie niszczyciela” 
„Błyskawica”. Suplement” i kmdr. ppor. dr. Sławomira Kudeli „Myśl 
techniczna oraz szkolenie kadr dla potrzeb służb technicznych 
i zaopatrzenia Marynarki Wojennej w latach 1945-1986”.

Z kolei o działalności Archiwum Marynarki Wojennej w latach 1947-2002 
pisze kmdr ppor. mgr Waldemar Kordula, a o Morskim Oddziale Straży 
Granicznej w latach 1991-2001 - kmdr ppor. dr Ireneusz Bieniecki.

W dalszej części „Biuletynu Historycznego” kolekcję medali 
pamiątkowych Muzeum Marynarki Wojennej prezentuje mgr Andrzej 
Kotecki.

Wśród wybranych życiorysów zasłużonych oficerów Marynarki 
Wojennej tym razem znalazły się biogramy: kpt. mar. rez. Feliksa Pawła 
Rostkowskiego - autorstwa dr. Ryszarda Mielczarka oraz dwóch 
dowódców Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza; kmdr. Henryka 
Romanka i kmdr. Ludwika Siwka - pióra kmdr. ppor. dr. I. Bienieckiego.

Tom zamykają uwagi wiceadm. w st. spocz. Ludwika Dudkowskiego 
do książki Rafała Witkowskiego pt. „Na lądzie i na morzu”.

W najbliższym czasie ukaże się specjalny numer „Biuletynu 
Historycznego”, poświęcony 50. leciu działalności Muzeum Marynarki 
Wojennej.

Redakcja
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Prof. dr hab. Józef Wiesław DYSKANT

UDZIAŁ MARYNARZY - POLAKÓW W WALKACH 
I i II ESKADRY OCEANU SPOKOJNEGO

W LATACH 1904-1905

(Referat wygłoszony 9 listopada 1999 r. w Sankt Petersburgu 
na międzynarodowej konferencji naukowej nt.: „Polacy służący we Flocie Rosyjskiej ” 

(„Polaki na służbie Rossijskogo Fłota

Po upadku powstania styczniowego 1863-1864 r. i represjach rządu 
carskiego (likwidacja odrębności administracyjnej Królestwa Polskiego, 
rusyfikacja, likwidacja szkolnictwa narodowego, zesłania na Sybir), wobec 
konfliktów wewnętrznych wywołanych uwłaszczeniem chłopów (upadek 
mniejszych majątków ziemskich, nadmiar rąk do prasy na wsi i związana z tym 
wędrówka za pracą do miast) i rozwojem przemysłowym nastąpiło wśród 
społeczeństwa polskiego zahamowanie dążeń niepodległościowych. Głoszone 
przez środowiska inteligencji warszawskiej hasła tzw. pozytywizmu polskiego 
nawoływały do odwrotu od ideologii romantycznej (w tym niepodległościowej) 
na rzecz „uwspółcześnienia” społeczeństwa przez tzw. pracę u podstaw, to jest 
przebudowę stosunków społecznych w duchu demokratycznym, likwidację 
zacofania umysłowego i ekonomicznego kraju oraz szerzenie pragmatyzmu 
życiowego opartego na wierze w postęp, powiązany z rozwojem nauki, techniki 
i kultury. Owa praktyczna postawa wobec otaczającego świata, domagająca się 
uznania dla „faktów realnych”, dopuszczała współpracę z zaborcą rosyjskim 
w tych dziedzinach życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego, które nie 
wiązały się bezpośrednio z antypolską polityki caratu. Studenci - Polacy 
zapełnili zatem fakultety medycyny, farmacji i prawa uniwersytetów rosyjskich, 
fakultety budowy kolei żelaznych, górnictwa oraz budowy dróg i mostów 
instytutów technicznych, a także zostali słuchaczami rosyjskich szkół morskich. 
Niektórzy odważyli się rozpocząć służbę wojskową (w gwardii i jednostkach 
liniowych), choć wysługiwanie się carowi nie było dobrze widziane; no chyba, 
żeby daleko poza krajem ojczystym. A już zupełnie egzotyczna wydawała się 
służba w tak niezwykłym dla ówczesnych Polaków rodzaju sił zbrojnych, jakim 
była marynarka wojenna. Tym bardziej, że pozwalała im przy tym żywić 
przekonanie, że nigdy nie będą walczyć z rodakami. Obiekcji tych nie mieli 
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oczywiście powoływani do służby w armii i flocie młodzi robotnicy i chłopi 
polscy, przeznaczeni na szeregowców i młodszych podoficerów - ich wcielano 
do tej służby siłą, dbając jednak ze względów polityczno-operacyjnych o to, aby 
służyli oni poza „Krajem Priwislanskim” (jak nazywano ziemie Królestwa 
Polskiego).

Armia i flota rosyjska końca XIX w. to przy wszystkich swoich 
zaszłościach i tradycjach historycznych, armia i flot zupełnie innej jakości. 
Oparte były na powszechnym obowiązku wojskowym dla mężczyzn (od 21 roku 
życia) wprowadzonym edyktem carskim z 1 stycznia 1874 r., który 
jednocześnie znosił wprowadzony przez Piotra I system rekrucki. Do lamusa 
historii przeszła zatem budząca grozę dożywotnia służba wojskowa (od 1793 r. 
już „tylko” 25-le(nia), gdyż teraz trwała ona 6 lat w wojakach lądowych i 7 lat 
we flocie1. Lecz i teraz nie była to służba lekka gdyż dowództwo rosyjskie 
poświęcając wiele uwagi wyrobieniu fizycznej i psychicznej odporności na 
trudy oraz niezbędnej brawury i odwagi na polu walki nie skąpiło żołnierzowi 
kar cielesnych (zniesionych dopiero manifestem Mikołaja II z 24 sierpnia 1904 r„ 
z okazji urodzin następcy tronu Aleksieja) oraz niemal lekceważyło jego 
potrzeby bytowe, związane choćby tylko z różnymi regionami geograficznymi 
miejsc służby. Lepsze warunki bytowe panowały we flocie (przede wszystkim 
na okrętach), gdzie uwzględniano zarówno ciężkie warunki służby na morzu 
(np. przejście z Petersburga do Władywostoku to łącznie 13 różnych stref 
klimatycznych)1 2, jak i spodziewane kontakty zagraniczne związane z wizytą 
w obcych portach (w tym dyplomatyczne), wymagające godnej reprezentacji 
marynarki rosyjskiej.

Ilu Polaków mogło służyć w armii i flocie rosyjskiej w okresie wojny 
z Japonią? W polskiej historiografii przyjęło się uważać (według zachowanych 
dokumentów mobilizacyjnych), że w 1900 r. służyło tylko w armii co najmniej 
70 000 Polaków (i osób pochodzenia polskiego), zaś około 600 000 stanowiło 
przeszkoloną rezerwę, co przy 12 min. ludności etnicznie polskiej w zaborze 
rosyjskim (wg spisu z 1897 r.) stanowiło znaczący kontyngent osobowy3. 
Uważa się, że większość tych żołnierzy pełnił służbę na Dalekim Wschodzie 
(Nadamurski i Irkucki okręgi wojskowe, Mandżuria, Port Artur) co zdaje się 
potwierdzać dane zebrane przez komórki wywiadowcze CKR Polskiej Partii 
Socjalistycznej (PPS). Spodziewana wojna z Japonią ożywiła bowiem nadzieje 
niepodległościowe w społeczeństwie polskim - sądzono powszechnie, że do 

1 Mała Encyklopedia Wojskowa t. 3, Warszawa 1971, s. 62-63.
2 Były to kolejno strefy: szerokości umiarkowanych, pasa podzwrotnikowego, pasa zwrotniko
wego, pasa podrównikowego, pasa równikowego, pasa podrównikowego, pasa zwrotnikowego, 
pasa podzwrotnikowego i vice versa (jak 1-6), Wielka Encyklopedia Powszechna t. 5, Warszawa 1965, 
s. 649-654.
3 Wrzosek M., Kozłowski E., Historia oręża polskiego 1795-1939, Warszawa 1984, s. 390. 
Z kolei w niemieckiej służyło 50 000 Polaków (przy 350 000 rezerwy etnicznie polskiej), 
a w armii austro-węgierskiej 30 000 Polaków (przy 200 000 rezerwy polskiej); także Wojtasik J., 
Idea walki zbrojnej o niepodległość Polski 1864-1907, Warszawa 1987, s. 123. Łącznie 
w 3 zaborach było w 1897 r. ponad 20 min. ludności rdzennie polskiej.
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tego konfliktu mogą dołączyć inne państwa, przez co nastąpi poprawa sytuacji 
politycznej naszego narodu. PPS gotowa była więc nawiązać współpracę 
z Japonią, głosząc iż mieć będzie ona „naturalnego sprzymierzeńca w narodzie 
polskim, pozostającym pod jarzmem carskim, który się nigdy z niewolą nie 
pogodził”. Zgodnie z powyższymi danymi w rosyjskiej armii mandżurskiej 
(stan na 1 stycznia 1904 r. - 3249 oficerów i 94 586 szeregowych) służyło 30% 
żołnierzy - Polaków oraz 17% oficerów, co stanowiłoby 552 oficerów 
i 28 375 szeregowych. Liczba ta proporcjonalnie wzrastała w miarę 
koncentracji wojsk rosyjskich w Mandżurii w ciągu 1904-1905 r., ale jak się 
sądzi nie przekroczyła nigdy 30-35% stanu armii (w sierpniu 1905 r. 445.000 
w Mandżurii i 150.000 w Kraju Nadmorskim) co matematycznie daje 133.500 
żołnierzy dla Mandżurii i 45 000 na tyłach. Nie wydaje się to jednak prawdziwe 
(mimo mobilizacji rezerwistów w Królestwie Polskim), stąd konieczność co 
najmniej trzykrotnej korekty tego wyniku, co czyni przeciętną 45.000 żołnierzy 
jako pewną stałą, utrzymującą się przez cały okres tej wojny4.

Brak jest niestety danych co do liczby Polaków (i osób pochodzenia 
polskiego) służących we flocie rosyjskiej na Dalekim Wschodzie. O ile liczbę 
oficerów marynarki można określić z dużym prawdopodobieństwem (np. biorąc 
pod uwagę zachowane listy okrętowe), o tyle w przypadku szeregowych 
(podoficerów i marynarzy) trzeba, nie wdając się w benedyktyńskie poszukiwania 
archiwalne, ekstrapolować na podstawie danych o dalekowschodniej flocie 
rosyjskiej (I i II Eskadra Oceanu Spokojnego).

To, że Polacy służyli na jej okrętach nie ulega wątpliwości; sprzyjał 
zresztą temu obowiązujący system rekrutacji do marynarki. Podczas kiedy we 
flocie japońskiej załogi okrętów składały się w większości z marynarzy floty 
handlowej oraz z obeznanych z morzem rybaków, we flocie rosyjskiej wcielano 
do załóg pokładowych poborowych, pochodzących z położonych daleko od 
morza guberni Rosji centralnej, zaś do załóg maszynowych - robotników 
fabrycznych wywodzących się wielkomiejskiego proletariatu, z przekonaniem 
iż niezbędnych nawyków marynarskich nabiorą one podczas siedmioletniej 
służby wojskowej. Stąd zauważalne niedoszkolenie załóg rosyjskich wobec 
japońskich - te pierwsze prowadzić musiały najpierw szkolenie ogólne, podczas 
gdy te drugie przystępowały od razu do szkolenia specjalistycznego. Z kolei do 
tworzonych pośpiesznie II i III eskadry Oceanu Spokojnego5, wcielano oprócz 
poborowych także marynarzy z istniejących zespołów szkolnych oraz jednostek 
nadbrzeżnych jak również „wypożyczając” około 800 marynarzy z Floty 

4 Wojstasik, op. Cit., s. 160-162, Dyskant J.W., Cuszima 1905, Warszawa 1989, s. 254-255.
5 Formowana od 28.10.1904 r. III Eskadra OS składać się miała z 2 zespołów. W skład 1. Miały 
wejść: pancernik „Nikołaj I”, 3 pancerniki obrony wybrzeża, krążownik „Władimir Monomach”, 
2 krążowniki torpedowe typu „Emir Bucharskij”, okręt balonowy „Ruś”, okręt szpitalny, 
2 transportowce, okręt warsztatowy i holownik; w skład 2.-2 pancerniki („Sława” i „Aleksandr II”), 
2 krążowniki, 6-7 krążowników torpedowych, ale zamierzano go wysłać dopiero 28.04.1905 r. 
Ostatecznie wysłano tylko mocno okrojony 1. Zespół („Nikołaj I” 3 pancerniki OW, krążownik, 
okręty pomocnicze, bez „Rusi”), który 10.05.1905 r. włączony został do II Eskadry jako 3. zespół 
pancerny.
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Czarnomorskiej; w zespole tym znalazło się 15-16% marynarzy karanych 
sądownie, w tym wielu za tzw. przestępstwa polityczne (działalność 
antypaństwowa), co rzutowało później na stan dyscypliny (bunty i zamieszki).

Eskadra Oceanu Spokojnego (od 30 kwietnia 1904 r. - I Eskadra), 
podzielona na zespoły portarturski i władywostocki, posiadała z początkiem 
wojny 72 okręty (o łącznej wyporności 222 400 ton), z załogami liczącymi 
około 17 000 oficerów i szeregowych. Jej personel stanowił zatem 14,8% 
całości sił armii i floty na Dalekim Wschodzie z początkiem wojny, czyli co 
siódmy (w zaokrągleniu), znajdujący się tam żołnierz rosyjski był marynarzem. 
Niestety stosunku tego nie możemy odnieść do hipotetycznej czterdziestopięcio 
tysięcznej „armii polskiej”, gdyż wtedy marynarze - Polacy stanowiliby aż 37,8% 
(429 marynarzy) stanu osobowego I Eskadry, co jest nieprawdopodobne. Nawet 
w odniesieniu do liczby Polaków w rosyjskiej armii mandżurskiej na początku 
wojny (28 927 oficerów i szeregowych) wskaźnik ten będzie za wysoki 
(4132 marynarzy czyli 24,3% stanu osobowego I Eskadry). Wobec braku 
materiałów źródłowych odwołać się zatem znów przyjdzie do szacunków 
przybliżonych i to z końca I wojny światowej, kiedy w latach 1918-1919 
powróciło do kraju ponad 600 marynarzy z byłej floty rosyjskiej (w tym 187 
admirałów i oficerów). Znaczna część z nich (oficerowie i starsi podoficerowie) 
brała udział w wojnie rosyjsko-japońskiej. Przyjmując zatem liczbę 600-650 ludzi 
jako pewną stałą elementu etnicznie polskiego (jeden nabór we flocie), 
powiększoną o nieznaczne korekty osobowe związane z upływem czasu (ubytki 
naturalne, odejścia do rezerwy i w stan spoczynku) możemy z dużą dozą 
prawdopodobieństwa założyć, że w 1904 r. służyło w całej flocie rosyjskiej co 
najmniej 750-800 marynarzy - Polaków, z których około 75% w obu eskadrach 
Oceanu Spokojnego jako największych zespołach operacyjnych. Sądzę zatem iż 
w I Eskadrze znalazło się ich szacunkowo 350, co stanowiłoby 2% jej stanu 
osobowego tak więc co 49-50 marynarz I Eskadry był Polakiem. Z kolei 
II Eskadra Oceanu Spokojnego (razem z włączonym do niej 1. zespołem 
III Eskadry (liczyła 25 maja 1905 r.) kiedy, po odesłaniu zbędnych 
transportowców do Szanghaju, skierowała się z rejonu ujścia Jangtse ku 
Cieśninie Koreańskiej (38 okrętów bojowych i pomocniczych o łącznej 
wyporności 237 471 ton, z załogami liczącymi 14 702 oficerów i szeregowych. 
Do tych sił należy również doliczyć 4 krążowniki pomocnicze skierowane do 
działań korsarskich (wyporność łączna 43 510 ton) z załogami 1837 ludzi, co 
razem stanowi 16 539 ludzi. Zakładając, ze podobnie jak w I Eskadrze Polacy 
stanowili 2% stanu osobowego II Eskadry, byłoby ich więc co najmniej 330, 
podczas gdy z zaprezentowanych wyżej działań arytmetycznych wynika 250 
marynarzy; średnio zatem można przyjąć, że było ich w II Eskadrze około 290-300.

Łatwiej jest określić liczbę oficerów - Polaków, gdyż z dostępnych 
spisów załóg wynika, iż stanowili oni około 6% stanu oficerów obu eskadr. 
W I Eskadrze na 1107-1110 oficerów (pokładowych, mechaników, lekarzy 
i audytorów) służących na okrętach Polacy stanowiliby zatem 67-70 oficerów; 
natomiast w II Eskadrze przy 737-750 oficerach byłoby ich 45-50 - łącznie 
zatem w obu eskadrach znalazło się co najmniej 120 oficerów Polaków lub 
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pochodzenia polskiego6.
Przy tak uproszczonej identyfikacji oraz braku we wspomnianych spisach 

narodowości oficera i jego wyznania trzeba było zdać się na szczęśliwy 
przypadek oraz przyjąć jako zasadnicze kryterium rozpoznania - nazwisko, imię 
i imię ojca („otczestwo”). Szczęśliwy przypadek polegał na tym, że spora grupa 
tych oficerów podjęła po 1918 r: służbę w Polskiej Marynarce Wojennej 
(PMW) lub chciała ją podjąć lecz nie została przyjęta; nieliczni z nich 
awansowali na stopnie admiralskie lub zostali w nich zweryfikowani. Byli to 
kpt. mar. (lejtienant) Kazimierz Porębski i kpt. mar. (lejtienant) Michał 
Borowski z I Eskadry oraz kpt. mar. (lejtienant) Wacław Kłoczkowski i ppłk 
mar. (st. mechanik) Tomasz Nejman z II Eskadry; w I Eskadrze służył por. mar. 
(miczman) Jerzy Swirski, którego w listopadzie 1903 r. przeniesiono 
z krążownika „Askold” do Petersburga z powodu choroby „zaś do II Eskadry 
został kmdr (kpt. I rangi) Konstanty Biergiel z Floty Czarnomorskiej, 
z przeznaczeniem na dowódcę krążownika pancernego „Garibaldi”, który 
zamierzano zakupić w Argentynie.

Natomiast co do zasadniczego kryterium rozpoznania to w języku 
polskim, jak zresztą w innych językach, jest specyficzna grupa nazwisk i imion 
spotykanych powszechnie w naszym kraju, które można określić jako „etnicznie 
polskie”. One stały się więc podstawą dalszej identyfikacji, choć w odniesieniu 
do imion (zwłaszcza przy „otczestwie”) mogą istnieć niekiedy pewne 
zastrzeżenia spowodowane próbami ich zniszczenia lub choćby zniszczonego 
zapisu. I tak występuje stosowanie imienia „Faddiej” zamiast Tadeusz, 
„Wiaczesław” zamiast Wacław, „Fiodor” zamiast Teodor „Ludwig” zamiast 
Ludwik, „Sigismund” zamiast Zygmunt, „Ignatij” zamiast Ignacy, „Arkadij” 
zamiast Arkadiusz, „Wasilij” zamiast Bazyli, „Jurij” zamiast Jerzy, „Christofor” 
zamiast Krzysztof, „Anton” zamiast Antoni, „Leonid” lub „Ludgard” zamiast 
Leon, „Jaków” zamiast Jakub, „Karł” zamiast Karol, „Narcis” zamiast Narcyz, 
„Łuka” zamiast Łukasz, „Julij” zamiast Juliusz, „Stiepan” zamiast Stefan, 
„Michaił” zamiast Michał, „Konstantin” zamiast Konstanty, „Josif” zamiast 
Józef, „Władimir” zamiast Włodzimierz itp. Takie zniszczenie imion występuje 
częściej w grupie oficerów sztabów i starszych (od kmdr. por. - kpt. II rangi, 
wzwyż) przede wszystkim na pancernikach i dużych krążownikach (pancerne 
i pancemopokładowe), co świadczyć może iż z różnych przyczyn (nie 
odrzucając powodów koniunkturalnych) ich właściciele starali się nie odróżniać 
od ogółu oficerów rosyjskich. Jak się wydaje przodowali w tym procederze 
nieliczni przedstawiciele arystokracji polskiej (np. kpt. mar. baron Fiodor 
Michajłowicz Kosiński 1, starszy oficer flagowy zespołu kontradm. von 
Felkerzama II Eskadry). Natomiast oficerowie młodsi dużych okrętów 
i sztabów, oficerowie małych okrętów bojowych (krążowniki nieopancerzone, 
torpedowce, okręty podwodne) i transportowców, oficerowie rezerwy 

6 Dane o Polakach w I i II Eskadrze OS wg. Dyskant J.W., Port Artur 1904, Warszawa 1996 
(passim) i tegoż - Cuszima 1905, Warszawa 1989 (passim); tamże bibliografia do powyższego 
tematu.
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(z marynarki handlowej), oficerowie z korpusów pomocniczych marynarki 
(lekarze, aptekarze, prawnicy itd.) mało już zwracali uwagi na koniunkturę, 
pisząc się bez żenady w wariancie etnicznie polskim. Stąd nie brak w spisach 
takich imion i pochodzących od nich „otczestw” jak Witold, Seweryn, Wiktor, 
Bolesław, Stanisław, Tomasz, Julian, Sylwester, Ewald czy, dziś już niemal 
egzotycznych, jak Witalis, Gracjan, Radosław, Panteleon, Narcyz, Marcjan 
i Klit.

Większość oficerów i marynarzy - Polaków znalazła się na okrętach 
zespołu portarturskiego I Eskadry, walcząc z Japończykami już od pierwszych 
godzin wojny. Tak się bowiem złożyło, że spośród 3 storpedowanych nocą 
z 8 na 9 lutego 1904 r. przez torpedowce japońskie okrętów, dwoma dowodzili 
oficerowie - Polacy: pancernikiem „Retwizan” - kmdr Edward Szczęsnowicz 
i krążownikiem „Pałłada” - kmdr Józef Kossowicz. Ich to zasługą było udane 
wprowadzenie uszkodzonych okrętów do portu (Kossowicza odznaczono za to 
orderem Św. Anny 2-stopnia z mieczami), choć „Retwizana” osadzonego 
u samego wejścia do kanału portowego, dopiero po 4 tygodniach. Spędził je 
tocząc nocne walki z torpedowcami japońskimi i skutecznie je odpędzając. 
Udaremnił także w nocy 24 lutego pierwszą próbę zablokowania wejścia do 
bazy portarturskiej przez japońskie bandery, zatapiając 3 z nich ogniem 
artylerii. Za swoje osiągnięcia Szczęsnowicz otrzymał order Św. Jerzego 
4-stopnia, wyróżniono też jego podkomendnych, wśród których aż 4 Polaków: 
starszego oficera artylerii kpt. mar. Kazimierza Kietlińskiego (złota szabla 
z napisem „Za męstwo”), młodszego oficera broni podwodnej por. mar. Jerzego 
Piłsudskiego (order Św. Anny 4-stopnia z napisem „Za męstwo”), st. mech, 
ppłk. mar. Heliodora Wiśniewskiego (order Św. Stanisław 2-stopnia 
z mieczami) i mł. mech. por. mar. Romana Brylewskiego (order Św. Anny 
4-stopnia z napisem „Za męstwo”). Trzeba nadmienić, że Kietliński został 
niebawem przeniesiony na okręt flagowy I Eskadry pancernik „Cesariewicz” 
jako jej flagowy artylerzysta. Ten „rosyjsko-polski” pancernik „Retwizan”7, 
wyróżnił się także w bitwie na Morzu Żółtym (10 sierpnia 1904 r.). Kiedy po 
nieszczęśliwym trafieniu pocisku 305 mm w pancernik „Cesariewicz” zginął 
dowódca Eskadry kontradm. Wilhelm Witgefł (Kietliński został ciężko ranny), 
uszkodzony pancernik opuścił szyk, zaś Eskadra pozbawiona dowódcy poszła 
w rozsypkę pod ogniem japońskim, Szczęsnowicz na uszkodzonym „Retwizanie” 
zaatakował w pojedynkę japońskie pancerniki zamierzając podobno staranować 
flagowego „Mikasę”. Zdezorientowani japończycy przenieśli cały ogień na 
„Retwizana”, dzięki czemu Rosjanie odtworzyli szyk bojowy i bitwa potoczyła 
się dalej. Choć większość okrętów Eskadry zawróciła do Port Artura (wśród 
nich i „Retwizan”), część krążowników i torpedowców przerwała się przez 
blokadę japońską. Między nimi znalazł się najdzielniejszy i „najpracowitszy” 
z krążowników portarturskich „Nowik”, a zdecydowała o tym „chwalebna 
niesubordynacja” innego Polaka - kpt. mar. Kazimierza Porębskiego, zastępcy 

7 Na „Retwizanie” służył wtedy jako st. ofic. torp. Kpt. mar. Aleksander Razwozow, przyszły 
dowódca Floty Bałtyckiej (po rewolucji lutowej 1917 r.).
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dowódcy „Nowika” kmdr. por. Maksymiliana von Szulca. Po incydencie 
z „Cesariewiczem” i „Retwizanem” kiedy okręty rosyjskie zawróciły do Port 
Artura, tylko kontradm. Nikołaj Rejcensztajn (na krążowniku „Askold”, gdzie 
st. mech, był Polak ppłk. mar. Józef Poklewski - Koziełł) postanowił przebijać 
się ze swoim zespołem. Niezdecydowany Szulc chciał zawrócić do Port Artura, 
lecz Porębski (odznaczony orderem Św. Anny 3-stopnia z mieczami i wstęgą, 
za wcześniejsze walki „Nowika”) odwołał jego rozkaz i popłynął za „Askoldem” 
docierając do Korsakowska na Sachalinie. Tam „Nowik”, doścignięty przez 
2 krążowniki japońskie i po walce z nimi 20 sierpnia ciężko uszkodzony, został 
zatopiony przez swoją załogę. Większość jej, kpt. mar. Porębski przeprowadził 
pieszo przez Sachalin aż do ujścia Amuru, a następnie popłynął z nią Amurem 
do Chabarowska, aby stamtąd koleją dotrzeć do Władywostoku.

Za udział w walkach I Eskadry OS do czasu ścisłej blokady lądowej Port 
Artur (30 lipca 1904 r.) wyróżniono jeszcze następujących oficerów - Polaków: 
st. mechanika pancernika „Pietropawłowsk” ppłk. mar. Antoniego Perkowskiego 
2 (order Św. Anny 3-stopnia z mieczami i wstęgą), st. oficera artylerii 
pancernika „Pobieda” kpt. mar. Włodzimierza Lubińskiego (order Św. Anny 
3-stopnia z mieczami i wstęgą), st. mechanika „Piereswiet” ppłk. mar. Bazylego 
Ejsmonta (order Św. Stanisława 2-stopnia z mieczami) i mł. oficera artylerii (?) 
z tego pancernika por. mar. Wiktora Butkiewicza (order Św. Anny 4-stopnia 
z napisem „Za męstwo”), artylerzystę z transportowca „Angara” ppłk art. 
Brunona Zajączkowskiego (order Św. Włodzimierza 4-stopnia z mieczami 
i wstęgą) oraz 2 mł. nawigatorów z tego transportowca, poruczników mar. 
Piotra Zaleskiego i Jerzego Łątkiewicza (obaj - order Św. Anny 4-stopnia 
z napisem „Za męstwo”), mł. mechanika pancernika „Pobieda” por. mar. 
Antoniego Kozierowskiego (order Św. Anny 4-stopnia z napisem „Za 
męstwo”), st. nawigatora krążownika „Nowik” por. mar. Aleksandra 
Szajkowskiego (order Św. Stanisław 3-stopnia z mieczami i wstęgą), st. oficera 
torpedowego krążownika „Bajan” kpt. mar. Mikołaja Podgórskiego 1 („order 
Św. Anny 4-stopnia z napisem „Za męstwo”) i mł. mechanika z tego 
krążownika por. mar. Maksymiliana Glinkę (order Św. Stanisława 3-stopnia 
z mieczami i wstęgą), a także starszego lekarza portu wojennego asesora 
kolegialnego Floriana Hłaskę (order Św. Anny 3-stopnia z mieczami). 
Z następstwami bitwy na Morzu Żółtym związana jest też sprawa uprowadzenia 
przez Japończyków internowanego w Czifu, przez władze chińskie, torpedowca 
„Reszitielnyj”. Aby to udaremnić jego załoga próbowała wysadzić okręt 
w powietrze. Ładunek wybuchowy w części dziobowej torpedowca założył 
i zdetonował miner o polskim nazwisku Wałowicz (brak imienia), który zginął 
w czasie wybuchu wraz z próbującymi go obezwładnić Japończykami (okręt 
został uszkodzony).

Dużo mniej wiadomości o Polakach i osobach pochodzenia polskiego 
zachowało się w z zespołu władywostockiego, zapewne z racji jego małego 
składu. W dostępnych spisach odnalazłem tylko iż wśród załogi zatopionego 
14 sierpnia w bitwie w Cieśninie Koreańskiej krążownika pancernego „Riurik” 
znajdowali się: kwatermistrz okrętowy por. mar. Daniel Płazowski oraz młodsi 
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mechanicy okrętowi porucznicy Jerzy Markowicz i Alfons Hejno; Płazowski 
poległ w walce, a Markowicz był ranny. W tej samej bitwie na krążowniku 
pancernym „Rossija” służył jako młodszy nawigator por. mar. Dąbrowski vel 
Dombrowski 1 (brak imienia), odznaczony orderem Św. Stanisława 3-stopnia 
z mieczami i wstęgą.

Oblężęnie Port Artura wyeliminowało z działań duże okręty rosyjskie 
(w większości uszkodzone w walkach), stąd wrześniowa reorganizacja I Eskadry 
i podział zespołu portarturskiego na 3 oddziały: pancerników i krążowników I rangi 
kontradm. Wirena, obrony morskiej i minowej kontradm. Leszczyńskiego oraz 
portu wojennego z taborem pływającym kontradm. Grigorowicza. Naj
aktywniejszym i obciążonym zadaniami rozpoznania i ostrzału japońskich 
pozycji oblężniczych, stawiania zagród minowych oraz trałowania redy i torów 
wodnych był oddział obrony morskiej i minowej. W jego skład weszły 3 jeszcze 
sprawne kanonierki, 12 torpedowców oraz tzw. karawana trałowa (kilkanaście 
trałowców pomocniczych). Dla naszych rozważań oddział ten jest ważny o tyle, 
że kilku dowódców jego okrętów nosiło nazwiska o brzmieniu polskim, co 
sugeruje, że mogli być Polakami lub pochodzenia polskiego (dysponuję tylko 
pierwszymi literami imion i „otczestw”). I tak, drugim zespołem torpedowców 
dowodził przez pewien czas kmdr por. E.I. Krynicki (przedtem jako kpt. mar. 
był dowódcą torpedowca „Silnyj”); dowódcą kolejno aż 3 torpedowców - 
„Bojewoj”, „Bditielnyj” i „Statnyj” - był młodszy brat wspomnianego wyżej 
kpt. mar. barona Kosińskiego 1, kpt. mar. baron Aleksander (?) Michajłowicz 
Kosiński 2, zaś kmdr por. Pogorzelski (brak inicjałów imion) dowodził kolejni 
innymi dwoma - „Strojnym” i „Strasznym”. Dowódcą torpedowca „Reszitielnyj” 
był także kpt. mar. G.P. Piekarski, a zastępcą dowódcy torpedowca „Smiełyj” 
wspomniany już wyżej Polak, kpt. mar. Michał Borowski; jego to zasługą było 
podobno udane przedarcie się „Smiełego” do Tsingtao (przez blokadę 
japońską), tuz po kapitulacji Port Artura (4 stycznia 1905 r.). Trzeba też 
zwrócić uwagę na samego dowódcę oddziału kontradm. Michała 
Łoszczyńskiego, ze względu na jego polsko brzmiące nazwisko i imię 
(dysponuję tylko inicjałem imienia ojca „F”, co może oznaczać „Filipowicz” 
jak i „Fiedorowicz” czyli „Teodorowicz”). Został on w uznaniu za zasługi 
bojowe odznaczony nadaniem złotej szabli z napisem „Za męstwo”. 
Zniszczenie pozostałości zespołu portarturskiego przez własne załogi, związane 
z kapitulacją twierdzy (2 stycznia 1905 r.), zakończyło w zasadzie działania 
I Eskadry OS i służby w niej marynarzy - Polaków. Niejako podsumowaniem 
tego okresu był udział kmdr. Szczęsnowicza (jako pełnomocnika rosyjskich sił 
morskich) w składzie 8-osobowej delegacji twierdzy na rozmowy kapitulacyjne 
z Japończykami.

W przeciwieństwie do I Eskadry oficerowie - Polacy lub pochodzenia 
polskiego znajdowali się nie tylko na okrętach lecz w sztabie II Eskadry. Nie 
zajmowali tam wysokich stanowisk operacyjnych ale specjalistyczne techniczne 
i pomocnicze. Starszymi oficerami flagowymi byli kapitanowie mar. Eugeniusz 
Świętorzecki (nieetatowo pełnił obowiązki I zastępcy szefa sztabu) i Mikołaj 
Krzyżanowski, a młodszym por. mar. Włodzimierz Demczyński (obaj pełnili 
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funkcje adiutanckie). Z kolei flagowym inżynierem mechanikiem był ppłk 
Wiktor Obnorski, flagowym inżynierem okrętowym Eugeniusz Politowski, 
starszym audytorem radca Wiktor Dobrowolski i starszym lekarzem Jakub 
Multanowski. Z wyjątkiem Obnorskiego (zaokrętowanego na „Sisoju Wielikim”), 
Dobrowolskiego (na pancerniku „Orioł” i Multanowskiego) na okręcie 
szpitalnym „Orioł”), pozostałych zaokrętowano na „Suworowie”, flagowym 
okręcie II Eskadry; dlatego Świętorzecki i Politowski zginęli wraz 
z pancernikiem. Ich niewątpliwą zasługą było zabezpieczenie organizacyjno- 
techniczne tego niezwykłego rejsu II Eskadry, która przepłynęła od Libawy do 
Cuszimy trasę 34 577 km (18 670 mil morskich) nie tracąc ani jednego okrętu 
i przy 0,5% stratach w stanie osobowym (choroby, wypadki losowe). Również 
w sztabach zespołów okrętów wchodzących w skład II Eskadry spotykamy 
kilka nazwisk polskich. Np. starszym oficerem flagowym 2 zespołu 
pancerników był wspomniany kpt. mar. baron Teodor Kosiński 1 (zginął na 
pancerniku „Oslabja”), starszym audytorem w zespole kontradm. Niebogatowa 
- ppłk Witalis Majewski, zaś flagowym nawigatorem zespołu transportowców 
gen. Radłowa - chor. mar. rez. (praporszczik zapasa)8 Tadeusz Stecki. Wśród 
załóg okrętowych znaleźli się: mł. nawigator por. mar. Michał Krajewski 
i bosman okrętowy st. bsm. Mikołaj Leszczyński (na pancerniku „Suworow”), 
kwatermistrz por. mar. Arkadiusz Wojewódzki, mł. mech, okrętowy chor. mar. 
rez. Włodzimierz Nagórski i maszynista st. bsm. Ignacy Majewski (zginęli na 
pancerniku „Aleksandr III”), oficerowie wachtowi porucznicy mar. Jerzy 
Żółkiewicz i Eugeniusz Cywiński 2 (zginęli na pancerniku „Borodino”), 
oficerowie wachtowi kpt. mar. Andrzej Szupiński i Konstanty Sławiński (na 
pancerniku „Orioł”) mł. nawigator por. mar. Wacław Palecki 2 (zginął na 
„Oslabji”), mł. nawigator por. mar. Ignacy Szaniawski, ofic. wachtowy por. 
mar. Bazyli Moczulski oraz st. oficer mechanik ppłk Seweryn Borowski (na 
pancerniku „Sisoj Wielikij”), mł. ofic. art. por. mar. Witold Podgórski 2, mł. 
ofic. torp. por. mar. Alfons Dąbrowski 2, ofic. wacht, por. mar. Jerzy 
Lemiszewski, mł. ofic. mech. chor. mar. rez. Teodor Barański (zginęli wraz 
z pancernikiem „Nawarin”), mł. nawigator por. mar. Wiktor Dybowski, ofic. 
wachtowi, porucznicy mar. Włodzimierz Sujkowski i Jerzy Wołkowicki, mł. 
ofic. mechanicy chorążowie mar. rez. Józef Adamcewicz i Józef Garszyński 
oraz sternik st. bsm. Leon Janowski (z pancernika „Nikołaj I”), st. ofic. mech, 
sztabskapitan Piotr Milewski oraz torpedyści starsi bosmani Jan Dyżur i Łukasz 
Król vel Korol (z pancernika obrony wybrzeża „Apraksin”), st. lekarz radca 
Konstanty Zarzecki i bosman okrętowy st. bsm. Ignacy Szewczuk-Szyszkowski 
(z krążownika „Monomach”), mł. ofic. mech. por. Czesław Małyszewicz 
(z krążownika „Awrora”), ofic. wachtowi kpt. mar. Michał Sieniawski 2 i chor, 
mar. rez. Aleksander Augustowski, mł. lekarz Józef Trzemski vel Trzemeski 
(z krążownika „Donskoj”), st. nawigator kpt. mar. Wacław Kłoczkowski, ofic. 

8 W ówczesnej flocie rosyjskiej oficerowie, zależnie od korpusu osobowego w którym 
pełnili służbę, nosili stopnie oficerów morskich, oficerów lądowych lub cywilnej służby 
państwowej.
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wacht, chor. mar. rez. Bolesław Mikułowski o mł. ofic. mech. por. Dymitr 
Sucharzewski (z krążownika „Nachimow”), mł. ofic. mechanicy porucznicy 
Jerzy Chomentowski i Stanisław Niewiarowski (z krążownika „Świetlana”), mł. 
ofic. torp. kpt. mar. Sergiusz Politowski (z krążownika „Oleg”), dowódca 
krążownika „Żemczug” kmdr por. Paweł Lewicki, kwatermistrz por. mar. 
Sergiusz Sobolewski, st. mech, ppłk Tomasz Nejman 2 i nawigator kpt. Paweł 
Jaworski 1 (z krążownika „Ałmaz”), mł. ofic. mech. chor. mar. rez. Jan 
Zajączkowski i lekarz okrętowy asesor Bolesław Gużewski (z krążownika 
„Ural”), ofic. art. kpt. mar. Włodzimierz Słuczewski oraz mechanicy ppłk 
Włodzimierz Sagowski i chor. mar. rez. Józef Bukowski (z krążownika 
pomocniczego „Tierek”), mł. lekarz Kazimierz Obniski (z warsztatowca 
„Kamczatka”), lekarze Dymitr Wierzbicki i Eugeniusz Sokołowski oraz 
farmaceuta Julian Fruziński (z okrętów szpitalnych „Orioł” i „Kostroma”) oraz 
zastępca dowódcy holownika „Świr” chor. mar. rez. Antoni Kaszkiel. 
Stosunkowo mało zachowało się polskich nazwisk wśród marynarzy i młodszych 
podoficerów - wiadomo jednak, że torpedominer Paweł Charytoniuk, sternik 
Wołowski i trębacz Bolesta służyli na pancerniku „Orioł”, maszynista 
Bogajewski i artylerzysta Żołnierkiewicz na krążowniku „Awrora”, palacz 
Kobielecki na krążowniku „Izumrud” a palacz Koncewicz na torpedowcu 
„Blestiaszczij”. Ich losy splotły się z losami okrętów na których służyli. Stąd 
przy dobrej znajomości faktów dotyczących okrętów i ich dowódców, słaba 
znajomość losów szarej braci marynarskiej, gdyż na dobra sprawę jedynie 
Aleksy Nowikow-Priboj (z matki Polki !!!) w swej epopei „Cuszima” opisał 
bitwę od strony zwykłego marynarza, wykorzystując własną pamięć oraz relacje 
świadków uczestników bitwy. Ale nie wszyscy ją przeżyli, dlatego nic nie 
wiemy o tragicznych losach marynarzy - Polaków, którzy poszli na dno wraz 
z pancernikami „Aleksandr III” (nikt nie ocalał), „Borodino” (ocalał 1 świadek) 
i „Nawarin” (ocalało 3 świadków). Do niewyjaśnionych tragedii bitwy należy 
też zagłada torpedowca „Biezupriocznyj”, który wraz z 73-osobową załogą 
(w tym dowódca kmdr por. Józef Matusewicz 2 oraz ofic. wachtowy por. mar. 
Filip Goronowicz - obaj Polacy) zatonął o świcie 28 maja po walce 
z krążownikiem „Chitose” i torpedowcem „Ariake”. Na marginesie tej bitwy 
pozostały działania korsarskie krążowników pomocniczych „Dniepr”, „Kubań” 
„Rion” i „Tierek”; dowódcami 3 pierwszych byli Polacy. Na „Dnieprze” 
(dowódca kmdr por. Jan Skalski) służyli również jako ofic. nawigacyjni 
i wachtowi - chorążowie mar. rez. Wacław Kisiel, Włodzimierz Kunicki, Ewald 
Kruszyński vel Kurszyński; na „Kubaniu” (dowódca kmdr por. Mikołaj 
Mańkowski) ofic. wachtowym był też chor. mar. rez. Aleksander Iwaszkiewicz, 
zaś na „Rionie” (dowódca kmdr por. Piotr Trojan) - por. mar. Michał 
Bukowski. Krążowniki miały zwalczać żeglugę handlową na Morzu 
Wschodnio- i Pohidniowochińskim, ale po bitwie cuszimskiej zostały 
odwołane, stąd nikłe sukcesy bojowe (zatopiono tylko 4 statki z kontrabandą). 
Za to uznanie opinii międzynarodowej zdobył sobie „Rion”, ratując 618 rozbitków 
z francuskiego statku pasażerskiego „Chadoąue”. Miło mi także, jako oficerowi 
marynarki wojennej, stwierdzić, że wśród 3 okrętów, które po bitwie cuszimskiej 
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znalazły się we Władywostoku, 2 dotarły tam dzięki zaangażowaniu oficerów- 
Polaków. Pierwszym był krążownik pancemopokładowy „Ałmaz”, który dzięki 
sprawnej siłowni okrętowej, co było niewątpliwie zasługą Polaka, st. mech, 
ppłk. Tomasza Nejmana, wpłynął do Władywostoku już 29 maja. Drugim był 
torpedowiec „Groznyj”, którego dowódca kmdr por. Konstanty Andrzejewski 
stoczył przedtem zwycięski pojedynek ze ścigającym go torpedowcem 
„Kagero”, udaremniając pościg. Andrzejewski mimo ran (ręce, nogi, głowa) 
i braku węgla (spalono wszystko co dało się spalić w paleniskach) dotarł 
wieczorem 29 maja do zatoki Piotra Wielkiego, aby po zabunkrowaniu wpłynąć 
nazajutrz do portu. W annałach historii wojen morskich odnotowano też, że 
banderę japońską podniesioną na tonącym krążowniku „Nachimow” zerwał 
wspomniany już jego nawigator kpt. mar. Wacław Kleczkowski (razem 
z dowódcą okrętu kmdr. Rodionowem); że st. mech, pancernika „Sisoj 
Wielikij” ppłk Seweryn Borowski zatopił (w porozumieniu z dowódcą okrętu) 
poddany już Japończykom pancernik oraz, że przeciw poddaniu zespołu 
Niebogatowa zaprotestował najmłodszy oficer pancernika „Nikoła I” miczman 
Jerzy Wołkowicki, co w pamiętnym roku 1940, już jako generałowi WP ocaliło 
go przez zamordowaniem w lesie katyńskim.

Podsumowując temat należy stwierdzić, że pełniący służbę w obu 
eskadrach oficerowie i marynarze Polacy (polskiego pochodzenia) walcząc 
w zasadzie za obce sprawie polskiej interesy imperium Romanowów, wykazali 
się lojalnością oraz dobrą postawą żołnierską. Wielu z nich poległo, a jeszcze 
więcej zostało rannych. Czy wierzyli, że ich przelana krew posłuży sprawie 
wyzwolenia Ojczyzny, nie wiemy. A, że sporo z nich podjęło potem służbę 
w marynarce wojennej tej Polski Odrodzonej, którą wywalczyli, więc może 
była to cena jaką przyszło im zapłacić za naukę rzemiosła wojennego?

Zaś na marginesie tych trudnych spraw chciałbym przekornie zapytać 
czy, biorąc pod uwagę zaangażowany potencjał ludzki - owe dziesiątki tysięcy 
Polaków służących w rosyjskiej armii mandżurskiej - nie nazwać wojny 
1904-1905 r. wojnąjapońsko-rosyjsko-polską?
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Prof. dr hab. Jerzy PRZYBYLSKI

MARYNARKA WOJENNA W LATACH 1918-1946 
(w oczach świadków jej rozwoju pod uwagę „współczesnych”)

W 1995 roku na łamach Biuletynu Historycznego prezentowałem za 
pomocą dokumentów przebieg zdarzeń związanych z uprowadzeniem 1 sierpnia 
1951 r. z rejonu Kołobrzegu do portu Ystadt w Szwecji, przez 12 zbuntowanych 
marynarzy służby zasadniczej naszego okrętu hydrograficznego OH „Żuraw”. 
Materiał ten spotkał się z życzliwym przyjęciem czytelników zainteresowanych 
poznaniem prawdy o tym bardzo istotnym - w dziejach powojennych naszej 
Marynarki Wojennej - wydarzeniu.

Obecnie - mając na względzie zbliżającą się 85 rocznicę utworzenia 
Marynarki Wojennej - pragnę zapoznać Szanownych Czytelników z wybra
nymi opiniami dotyczącymi jej rozwoju i funkcjonowania w latach 1918-1930 
oraz na przełomie lat 1945-1946.

Opinie te wyrazili w swoich wspomnieniach i dokumentach dwaj oficerowie 
- uczestnicy wydarzeń dotyczących omawianego okresu: Polak i Anglik.

Pierwszy pozostawił po sobie maszynopis książki napisanej w latach 
1929-1930, a drugi meldunek sporządzony 16 stycznia 1946 r. w Ambasadzie 
Brytyjskiej w Warszawie dla potrzeb Admiralicji.

Maszynopis książki otrzymałem w 1989 r. od żony śp. KontradmirałaAdama 
Mohuczego - pani Gerardy. W posiadaniu Admirała (pełniącego w latach 1945-1947 
obowiązki dowódcy Marynarki Wojennej) maszynopis ten znalazł się prawdo
podobnie już w 1945 r. - czyli prawie 13 lat po śmierci wiceadmirała Kazimierza 
Porębskiego. Fakt ten jest bardzo istotny dla naszych dalszych rozważań.

Analiza tekstu obejmującego 52 strony maszynopisu podzielonego na 
wstęp i cztery rozdziały wskazuje iż jego autorem musiał być oficer marynarki 
wojennej i handlowej II Rzeczypospolitej Polskiej - bliski współpracownik 
wiceadmirała Kazimierza Porębskiego. Takim był szef jego adiutantury oraz 
szef Wydziału Ogólnego Kierownictwa Marynarki Wojennej (dalej KMW) 
kmdr por. Mieczysław Burhardt1. 1

1 Notki biograficzne dotyczące oficerów i admirałów prezentowanych w omawianym maszynopisie 
oraz w słowach autora artykułu wiążących poszczególne sekwencje książki - czytelnik znajdzie 
w pracy przygotowanej pod redakcją Jana Kazimierza Sawickiego: Kadry Morskie 
Rzeczypospolitej, tom II - Polska Marynarka Wojenna, część I - Korpus oficerów 1918-1947, 
Wyd. Wyższej Szkoły Morskiej, Gdynia 1996.

18



Przemawiaj ą za tym następujące fakty:
1. Autor maszynopisu znał z autopsji fakt żądania wiceadm.. K. Porębskiego 

od ministra Spraw Wojskowych opublikowania jego dementi w sprawie 
prezentowanych przez posłów PSL „Wyzwolenie” (Miedziński) i PPS (Rosset) 
w Sejmie oraz przez prasę zbliżoną do Oddziału II Sztabu Generalnego WP - 
materiałów dotyczących tzw. afery minowej związanej z osobą kierownika 
Samodzielnego Referatu Broni Podwodnej KMW kmdr. ppor. Jana 
Bartoszewicz-Stachowskiego. Wydarzenie to opisał w całości tylko M. Burhardt 
w swoich relacjach przekazanych do Wydziału Historycznego MW w lipcu 
1960 roku .2

2. Autor maszynopisu znał biegle język francuski - a M. Burhardt go znał 
bardzo dobrze.

3. Z treści maszynopisu wynika, że piszący go autor pełnił służbę 
w Departamencie dla Spraw Morskich MSWojsk, a następnie w Kierownictwie 
Marynarki Wojennej. Kmdr por. M. Burhardt pełnił służbę w latach 1921-1924 
i 1926-1927.

4. Wstęp maszynopisu książki pisanej w latach 1929-1930 został 
dopisany w Gdańsku w czerwcu 1945 r., a wówczas kmdr por. rez. M. Burhardt 
był starszym pilotem portu gdańskiego.

Drugi materiał, którego fragmenty są prezentowane w tym opracowaniu, 
pochodzi ze zbiorów prof. dr. hab. Mieczysława Nurka - pracownika 
naukowego Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor M. Nurek - 
kserokopię cytowanego meldunku Attache Morskiego Wielkiej Brytanii 
w Warszawie z 16 stycznia 1946 r. skierowanego do Admiralicji - uzyskał 
w 2000 r. w Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych WB.

Polski autor prezentowanego poniżej opracowania we wstępie napisanym 
15 czerwca 1945 r. podkreśla, iż ze względu na fakt, że jego praca stanowi 
krytykę poczynań „...współpracowników i kolegów... lub innych osób 
żyjących...” został zmuszony do zachowania w tajemnicy ich i swojego 
nazwiska. Pragnieniem jego było „... by w swych ewentualnych replikach 
świadkowie zapodanych (w jego pracy przyp. J. P.) dziejów i rzeczy kierowali 
się temi samemi, co on pobudkami...”.

„... Wiemy tym zasadom autor (omawianej pracy przyp. J. P.) dużo 
ucierpiał w swoim czasie za to, że nigdy nie zezwolił, aby w jego kapitańskim 
lokalu (salonie przyp. J. P.) wisiał na honorowym miejscu jakikolwiek portret 
lub inna podobizna współcześnie mu wpływowej politycznej postaci3.

2 M. Burhardt kmdr por. w st. spocz., Wspomnienia dowódcy OORP „Warta” i „Wilia”, Gdynia, 
lipiec 1960, s. 64-65, sygn. nr 4 Muzeum MW i M. Burhardt, Wspomnienia z Departamentu 
Spraw Morskich i Kierownictwa Marynarki Wojennej w latach 1919-1928, Gdańsk-Wrzeszcz, 
lipiec 1960 r„ Muzeum MW, sygn. 18, s. 55-57.
3 Przed wojną czyli w drugiej Rzeczypospolitej dotyczyło to portretu Józefa Piłsudskiego, 
a w 1945 r. portretu Bolesława Bieruta.

19



Wystarczyło mu w zupełności samo godło państwowe - nie efemeryda4 - 
lecz walor stały niezależny od przemijających sympatii i antypatii jego 
przełożonych i podwładnych...”.

Autor opracowania, co już podkreślono, ze względów wymienionych powyżej 
pominął w nim nazwiska szeregu znanych i hołubionych w II Rzeczypospolitej postaci.

„... Nie mógł on pominąć milczeniem tylko jednego imienia w swych 
rozważaniach: wiceadmirała K. Porębskiego, bezcelowym było by je skrywać, 
jako, że każdy z tych, którzy byli świadkami urodzin obu Departamentów 
morskich, wie dobrze - kto był twórcą tych instytucji i pierwszym Szefem 
wszystkich marynarzy polskich w erze niepodległości...”.

Admirał K. Porębski przeczytał przed śmiercią omawianą pracę autora 
i wymógł na nim słowo „... iż zostanie ona wydana dopiero w 10 lat po jego 
zgodnie. Temu życzeniu założyciela polskiej Marynarki Wojennej i polskiej 
Marynarki Handlowej dziś (czyli w 1945 r. przyp. J. P.) stało się zadość”.

Prezentowana książka liczy 52 strony i składa się z omówionego powyżej 
wstępu oraz czterech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym liczącym 29 stron i zatytułowanym: Vou ar not 
a sea going nation, autor opisuje życie marynarzy w XVIII i XIX wieku oraz 
podkreśla, że dzielenie narodów świata w XX wieku na „morskie i nie morskie” 
jest anachroniczne i wywodzące się ze skrajnego konserwatyzmu angielskiego. 
Było według niego „...słuszne w epoce żagla. Postęp techniki zadał temu 
rozumowaniu kłam...”5.

Na zakończenie tego rozdziału jego autor podpowiada młodzieży w jakiej 
flocie - wojennej czy handlowej powinna szukać morskich przygód. Po każdej 
wojnie XIX i XX wieku, gdy horyzont polityczny był pogodny „... trzy czwarte 
okrętów (wojennych przyp. J. P.) danego państwa stało nieruchomo w porcie, 
reszta pływała. Ale i to pływanie redukowało się możliwie do oszczędnych 
podróży, a za tym do małodystansowych...”6. Dalej autor adresując swoje słowa 
do młodzieży podkreśla, że „... gdy nasze O.O.R.P. posiadają (dotyczyło to lat 
1925-1929 ale i później przyp. J. P.) budżet na 4 miesiące kampanii w roku i na 
2 podróże zagraniczne na Bałtyku (Fińska Zatoka i Szwecja) handlowe są 
w rejsach bez przerwy na wodach europejskich...”.

Na ostatniej stronicy tego rozdziału autor pisze „... Młody Polaku 
aspirujący do służby marynarskiej wiedz i zanotuj to sobie mocno:

1. Przystoi Twemu pokoleniu pracować na morzu, więc Twoja chęć stać 
się marynarzem jest rzeczą chwalebną.

2. Staniesz się marynarzem, ale nie żeglarzem i wielkim turystą nie 
będziesz, boś za późno o pół wieku na świat Boży przyszedł. To coś wyczytał 
w książkach o żeglarzach i ich przeżyciach, jest piękną legendą, której 
w praktyce ty nie ujrzysz.

4 Efemeryda - istota, rzecz lub zjawisko nietrwałe, przemijające szybko i bez śladu, Słownik 
języka polskiego, T. I, PWN, Warszawa 1978, s. 516.
5 Maszynopis, s. 3.
6 Tamże, s. 20.
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3. Służyć na okręcie, a podróżować, to dwie rzeczy całkiem różne.
4. Ze szkoły morskiej i ze szkolnego statku, nie pisz, a na urlopie nie 

opowiadaj kolegom i znajomym nieprawdziwych o morzu rzeczy, nie 
przesadzaj, nie upiększaj, wbrew prawdzie swych przeżyć, bo to szkodzi 
sprawie której służysz, powiększysz szeregi rozczarowanych, których i tak 
widziałeś dosyć w gronie Twoich kolegów... ”.7

W rozdziale drugim obejmującym 9 stron tekstu nazwanym przez autora: 
Na manowcach polskiej ideologii omówione zostały wszelkie meandry polityki 
morskiej Polski lat dwudziestych ubiegłego czyli XX wieku. Autor z dużym 
żalem odnosi się do stanowiska Lloyd Georga i pozostałych angielskich 
polityków - twórców Traktatu Wersalskiego z 1919 r. oraz decyzji podjętych na 
ich wniosek na konferencji w SPA w lipcu 1920 r. w odniesieniu do Polski 
i naszego dostępu do morza.

Krytycznie też ocenia fakt podporządkowania wojskom lądowym 
w listopadzie 1918 r. marynarki wojennej i handlowej oraz pozostawienie tej 
pierwszej w podporządkowaniu Ministra Spraw Wojskowych w 1922 r. 
Krytycznie i ironicznie odnosi się również do przebiegu zaślubin Polski 
z morzem przeprowadzonych w lutym 1920 r.8.

Omawiając trudności jakie napotykał adm. K. Porębski w latach 1919- 
1925 przy tworzeniu Marynarki Wojennej autor podkreślił, że w tamtych latach 
swoje ministerstwa posiadały zdrowie publiczne i kultura ze sztuką dla 
marynarki wojennej i handlowej (o co postulował Admirał przyp. J. P.) nie 
utworzono nawet Podsekretariatu Stanu przy Premierze Rządu RP. Dalej pisał 
„... Morze nasze było i jest czymś, o czym modnie jest mówić (i śpiewać przyp. 
J. P.), ale zmusić do wykładania nań milionów i miliardów - nie ma komu...”9.

7 7 Tamże, s. 21.
8 Opisując przebieg tych uroczystości we „Wspomnieniach” z Departamentu Spraw Morskich 
i Kierownictwie Marynarki Wojennej w latach 1919-1928 zawartych na stronach 27 i 28 
M. Burhardt podkreślił, że „... Gdy Piotr Wielki stanął na brzegu morza, zdobytego przez wojska 
lądowe - zasiadł w łódź i przejechał się po wodzie omywającej ujście Newy.... Zostawił na lądzie 
tych rodaków, którzy okno na morzu bronią lądową zdobyli (w ten sposób przyp. J. P.) uczył 
Rosjan jak należy na morzu gospodarzyć. Całkiem inaczej wyglądał ten akt w polskim ujęciu. 
Szwadron ułanów zajechał dziarsko w płyciznę przy plaży, ułani zamoczyli w wodzie ostrze lanc, 
mącąc dno kopytami obcych morzu stworzeń, zanieczyszczających powierzchnię jabłkami, 
spożywanymi tylko przez głodne ptactwo, a najstarszy z generałów rzucił w głębię z kaszubskiej 
łodzi złoty pierścień. Tak wyglądał symbol w polskiej koncepcji. Był to omen - że nie marynarz, 
lecz wojskowy rządzić u nas będzie Res Navalis Poloniea. Owy omen sprawdził się fatalnie...”.
9 O trudnościach związanych z organizacją marynarki wojennej już od pierwszych dni jej 
tworzenia podobnie pisał wiceadmirał Józef Unrug po II wojnie światowej podkreślając, że „(...) 
Mało było początkowo obywateli Odrodzonej Rzeczypospolitej zdających sobie sprawę 
z konsekwencji wynikających dla państwa z faktu posiadania dostępu do morza, z korzyści, które 
mogą stąd płynąć, z zobowiązań które nakłada. O ile sfery handlowo-gospodarcze, w teorii 
przynajmniej, popierały stworzenie rodzimej floty handlowej (...) o tyle znikomą była ilość 
Polaków, nie wyłączając kół wojskowych i rządowych przekonanych o konieczności posiadania 
floty wojennej (...). J. Unrug, Jak powstała Polska flota wojenna 1918-1939. I. i M. im. gen. 
Władysława Sikorskiego, Akta KMW, sygn. MAR. A.T./8,s . 8.
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W latach wojny gros kredytów szło na wojska lądowe, stąd też słusznym 
według autora pracy było trzymanie się przy nich marynarki wojennej. Tym 
bardziej, że Ministerstwo Spraw Wojskowych nie ingerowało zbytnio w jej 
wewnętrzne problemy i stawiało jej tylko minimalne zadania. „(...) Zadowoliły 
go 2 bataliony morskiej piechoty i kilka uzbrojonych statków rzecznych 
w postaci flotyll pińskiej i wiślanej. Gdy chodziło o trudniejsze do 
przeforsowania kredyty, postawiło ono pracę propagandową w Sejmie samym 
zainteresowanym marynarzom. (...) Wojna się skończyła w jesieni 1920 r. 
W 1921 r. przyszła demobilizacja. Wraz z nią zagadnienie - cóż dalej, gdzie 
nadal ma tkwić i jakie ramy ma mieć dziedzina spraw morskich, stało się 
palącym dla samych marynarzy.

(...) W latach wojny Sejm Ustawodawczy układał Konstytucję. Pragnie
niem Admirała (K. Porębskiego przyp. J. P.) było, by już ona zawierała kilka 
doniosłych wytycznych o pracy na morzu tych pokoleń, którym los dał 
możność zmazania grzechu przodków, przed nimi popełnionych. (...) Admirał 
miał w komisji sejmowej dobrą markę. Słuchano go uważnie, nie pozwalano 
sobie na brutalne lub obelżywe wykrzykniki gdy przemawiał. Cóż kiedy nie 
tylko komisja, lecz i jej prezes wybrani zostali ad hoc, z ludzi z morzem 
poprzednio do czynienia nie mających. Ich wybór nastąpił dlatego tylko, że 
należało przecież mieć Komisję Morską. Na niedolę - żaden z tych posłów nie 
był ani wybitnym członkiem swojego stronnictwa, ani też mówcą (...)”.

Kluby Poselskie na swoich posiedzeniach nieczuły potrzeby podejmo
wania problematyki morskiej. Jedynie tzw. „Klub Mieszczański” dosyć często 
zwoływał własne plenum by przedyskutować na nim sprawy morskie. „(...) 
Najliczniejsze w Sejmie Ustawodawczym strojnictwo ludowo-narodowe, na 
którego sztandarze była przecież dewiza „Od morza do morza” wyraźnie 
boczyło się na admirała. Poza tym - w szeregach tego stronnictwa było bardzo 
wielu wojskowych jak też parlamentarzystów ex-austriackich, o których 
Admirał wiedział a priori, iż po jego linii zapatrywań nie pójdą. Klub Ludowy 
wraz ze swoim leaderem (Wincentym Witosem przyp. J. P.) też tę ostatnią 
cechę posiadał. (...) Polska Partia Socjalistyczna zdradzała większe od 
poprzednich 2 tu wymienionych zainteresowanie morzem, lecz tylko dzięki 
temu, że 3 z jej członków, w tym 2 wybitnych mówców, osobiście znajomych 
było z marynarzami. (...) W klubie Chrześcijańsko-Demokratycznym mary
narka nie miała żadnego wyraźnego zwolennika. (...) W Narodowej Partii 
Robotniczej było 2 gorących zwolenników poglądów Admirała, niestety żaden 
z nich nie był mówcą (...)”'°.

Zdecydowanym wrogiem poglądów Admirała na sprawy morskie był 
klub „Wyzwolenie" w którym było dużo posłów z przeszłością wojskową lub 
legionowo-wojskową i to przeważnie austriacką. Posłowie ci „(...) byli od 
początku obrabiani odpowiednio przez wrogo nastawionych do myśli 
o rozdziale z wojskiem marynarzy polskich (...)”'. * *

10 Maszynopis, rozdział II, s. 23-25.
11 Tamże, s. 25-26.
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„(...) Konstytucja 1921 r. została zredagowana bez uwzględnienia próśb 
ludzi morza. Uwzględniono w niej potrzebę upamiętnienia odzyskania 
niepodległości przez obietnicę zbudowania świątyni, jako ekspiacji za grzechy 
dawnych pokoleń. Nic w niej nie masz o mocnym postanowieniu nie 
grzeszenia, jak to było w ciągu wieków dawnej niepodległości wobec morza 
polskiego, jego praw i potrzeb. Posłowie tłumaczyli tę lukę niemożliwością 
wpojenia w ogół Zgromadzenia Ustawodawczego rzeczy i pojęć tak dlań 
nowych i obcych. (...)”12.

Na zakończenie tego rozdziału jego autor krytycznie ocenia propagandę 
Ligi Morskiej i Kolonialnej na rzecz „zmorszczenia Polaków” oraz budowy 
łodzi podwodnej. Swoje stanowisko w tej sprawie autor uzasadnia następująco:

„(...) W wojsku, a zanim i w marynarce wojennej, od szeregu lat 
egzystuje zbiórka na łódź podwodną. Jej drewniany model pokutuje 
beznadziejnie już od, który rok w Wydziale Ogólnym Kierownictwa Marynarki 
Wojennej. Można spokojnie i bez źdźbła ironii twierdzić, rzecz rozumiejąc, że 
gdy tą drogą dosyć się uzbiera funduszów na budowę łodzi, technika zapomni 
o tego rodzaju broni morskiej lub go zmieni, że znów trzeba będzie zbierać... 
w najlepszym, razie inicjatorowie zbiórki zniewoleni będą dołączyć zebraną 
kwotę do milionów, które zostaną wydane na normalną budowę z opłat 
podatkowych przewidzianych budżetowo. Tym sposobem można „uratować 
twarz”, ale czy takie metody nie są zabawką, miast pracy serio?

Popularyzacja morza przez same tylko pokazy, zjazdy nad brzegiem 
morskim itp. Wyczyny nadmiernej propagandy mają jeszcze jeden ujemny 
skutek. Wielu ludzi, a przede wszystkim młodzieży jedzie do Gdyni i Gdańska, 
szuka pracy, tak szumnie obiecanej, a po przyjeździe doznaje kompletnego 
rozczarowania: okrętów (statków przyp. J. P.) nie ma, porty mają bezrobotnych, 
przedsiębiorstwa armatorskie są zawalone podaniami o pracę... Po to by 
w rb. zdobyć 1000 wolontariuszy miast rekrutów do marynarki wojennej 
i drugie tyle do handlowej - w Polsce nie potrzeba żadnej propagandy w ogóle. 
Najlepszą propagandą były by tu własne okręty..., co roku zbudowane za 
pieniądze Ligi i kolejno numerowane... (...)”13.

Rozdział trzeci zatytułowany: Admirał i lejtnanci, napisany we wrześniu J 
1929 r. obejmuje 9 stron maszynopisu i prezentuje stan oraz przygotowanie 
zawodowe kadry oficerskiej marynarki wojennej i handlowej w II Rzeczy
pospolitej. Mając na względzie odmienność ocen autora, w porównaniu do 
prezentowanych dotychczas opinii innych autorów na ten temat uważam za 
celowe zaprezentowanie go w całości - dokonując tylko niezbędnych skrótów 
wynikających z potrzeby ograniczenia ilości stron obecnego tekstu.

„(...) Skutki zbyt niskiej lokaty centrali zarządu spraw morskich 
w hierarchii władz najwyższych w kraju nie kazały na siebie długo czekać. Przy 
podziale Austrii państwa sukcesyjne zarobiły więcej lub mniej. Z tytułu 
odzyskania Galicji przyznano nam prawa do spadku w kapitałach i długach.

12 Tamże, s. 26.
13 Tamże, s. 30 i 31.
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Zarobiła kolej, przedsiębiorstwa przemysłowe, wojsko, nawet emeryci. Ale 
flotę podzielono tak, że Jugosławia dostała z niej trochę, gdy my nic. Nie 
dlatego, by szef Departamentu Morskiego o tej rzeczy nie pamiętał; stało się 
tak, bo głos jego był za słaby, na Radzie Ministrów - nieobecny, a Minister 
Spraw Wojskowych nie uznał za potrzebne silnie interweniować i zmusić 
swego kolegę od Spraw Zagranicznych by polskie roszczenia bardziej 
stanowczo postawiono.

Gdy przyszła kolej na Konferencję Ryską wskórał Admirał aż tyle, że 
w składzie delegacji polskiej był i przedstawiciel marynarki wojennej (był nim 
kpt. Stefan Frankowski przyp. J. P.). Ale wśród szeregu postulatów, stawianych 
delegacji polskiej przez poszczególne Ministerstwa nasze prawa do 
reklamowania tonażu rosyjskiego w stosunku procentowym do ludności byłej 
Kongresówki i Ziem, które nam przypadły na wschodzie, stały na ostatnim 
miejscu i tu nie uzyskaliśmy nic. Delegat marynarki polskiej miał wyraźne 
instrukcje Admirała. Nie mógł on jednak przekonać gremium delegatów, 
których nominacje pochodziły przeważnie z klucza partyjnego Sejmu, a nie 
walorów fachowych, że sprawa tonażu jest dla Polski nie mniej ważna od 
kwestii refundowania sum emerytalnych, że łatwiej jest przyholować 
z Kronsztadu parę starych transportowców i wojennych wraków, niż wy dębić 
gotówkę z równie pustego jak skarb polski, ówczesnego skarbu rosyjskiego.

Do podziału byłej floty niemieckiej właściwie mówiąc, nie doszło. 
Została ona zatopiona przez własne załogi w Scapa Flow; podejmowanie 
wraków trwało lata. Z podziału skóry' odyńca, powalonego nad Renem, główni 
myśliwi przydzielili nam proporcjonalnie do udziału w łowach - aż 4 wraki 
torpedowców. Złośliwi referenci w Departamencie Morskim nie bez pewnej 
dozy słuszności twierdzili, że wartość tego żelaznego szmelcu stanowi dokładny 
ekwiwalent kosztów, poniesionych przez Skarb Polski na utrzymywanie 
w Warszawie członków misji morskiej Royal Navy, bardzo wybrednych, jeżeli 
chodzi o warunki i wygody życia. Z ich długotrwałego postoju w naszym kraju 
skorzystało na pewno daleko więcej Intelligens Service niż budowa podwalin 
polskiej floty, która dzięki staraniom owych panów wyniosła summa 
aummarium tyle, że kilku młodszych polskich oficerów odbyło staże pływania 
na angielskich eskadrach. Tyle otrzymaliśmy po zakończeniu wojny, jeżeli 
chodzi o tabor pływaj ąc, spadku po dawnych zaborcach.

Lepiej o wiele przedstawiała się sprawa innej, cenniejszej sukcesji 
odziedziczenia fachowych ludzi.

W jesieni 1921 roku, po zakończeniu gromadzenia i weryfikowania ludzi 
morza byłych państw zaborczych okazało się, że mamy 242 osoby personelu 
oficerskiego pozostałego w służbie czynnej i 964 szeregowych zawodowych 
wszystkich stopni w czynnej służbie i rezerwie.

Gros tych marynarzy, 70% przyszło z byłej floty rosyjskiej; 25% 
z austriackiej i zaledwie 5% z byłej niemieckiej.

Odziedziczyliśmy 2 admirałów z Rosji. Z nich kontradm.. K. Porębski, 
starszy w stopniu, były starszy oficer krążownika „Nowik”, sławnego ze swych 
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wyczynów w porcie Artura, później dowódca pancernika „Impieratrica Maria” 
i ostatnio dowódca eskadry pancerników na Morzu Czarnym, był znaną 
postacią w byłej flocie rosyjskiej. Drugi Admirał ex-rosyjski był dowódcą 
dywizji łodzi podwodnych Morza Czarnego14. W latach 1919-1923 był on 
w kraju nieobecny, jako pełnomocnik wojskowy i morski w Londynie.

Komandora byłej floty rosyjskiej odziedziczyliśmy 1-nego15. Był to 
dowódca szkolnego transportowca, przed tym kanonierki.

Komandorów-poruczników przyszło 3 z byłej floty rosyjskiej, 1 - z byłej 
austriackiej. Niestety - żaden z nich nie miał stażu dowodzenia chociażby 
torpedowcami.

Lejtnantów przyszło do nas 23, w tym 1 z byłej floty niemieckiej 
i 6 z austriackiej, reszta z rosyjskiej. Ich staże ograniczały się do dowództwa 
podwodną łodzią (1 - niemiecką 2 - austriacką 3 - rosyjską) i transportowców 
lub matek łodzi podwodnych (3 - rosyjskie, 1 - niemiecka, 1 - austriacka).

Reszta oficerów młodszych żadnego stażu dowodzenia nie posiadała. 
Tyle - pokład.

Technika prezentowała się inaczej.
Przyszło do nas 2 generałów-inżynierów okrętowych, w tym I były flagowy 

inżynier-mechanik Floty Bałtyckiej; 6 sztabowych oficerów-inżynierów budowy 
okrętów i budowy kotłów, 2 okrętowych inżynierów mechaników w stopniu 
sztabowym i 8 w stopniach młodszych - wszyscy o pełnym stażu 
kierowniczym. Z wyjątkiem jednego z nich z byłej floty austriackiej, który był 
w stopniu sztabowym - reszta przybyła z Rosji.

Podane tu są oczywiście stopnie i staże personelu uzyskane przez 
wymienionych w byłych służbach zaborczych. Nic to nie ma do rzeczy, że 
weryfikacja polska promowała większość oficerów pokładowych o jeden, dwa, 
a nawet trzy stopnie wzwyż. O wartości fachowej nie mówią galony, lecz lata 
pokładu i faktycznie sprawowane dowództwo.

Łatwo wywnioskować, że zgromadzony w Polsce korpus pokładowy 
oficerów marynarki posiadał jeden fatalny brak: nie było w nim ani jednego 
oficera poza obydwoma admirałami, któryby dowodził choćby małym 
krążownikiem lub dywizjonem torpedowców. Staż dowodzenia 4 komandorów- 
poruczników (3 exrosyjskich i 1-nego austriackiego), był mniejszy od wielu 
lejtenanckich i tylko jeden austriacki mógł się poszczycić takim stażem, jak 
dowodzenie monitorem na Dunaju. Wyglądało to gremium oficerów morskich jak 
postać, posiadająca tęgą głowę i nogi, a zamiast reszty kadłuba była próżnia. Miało 
to ujemne skutki od samego momentu zebrania tych ludzi do kupy: autorytetem 
cieszył się tylko Admirał - reszta uważała siebie za równorzędnych (...).

14 Był to kontradmirał Wacław Kłoczkowski (1873-1930).
15 Był to komandor Witold Panasewicz. Autor nie wymienił w tym miejscu kmdr. Jerzego 
Świrskiego, który tylko przez 2 miesiące dowodził torpedowcem „Striemitielny”. Awans na kpt. 
I rangi otrzymał w lipcu 1917 r. będąc wówczas podwładnym kontradmirała Wacława 
Kłoczkowskiego.
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Całkiem odmiennie przedstawiała się ta sprawa w korpusie technicznym. 
Trzeba przyznać, że wyglądał on od pierwszego dnia wspaniale. Był to 
największy skarb, jaki po zaborcach odziedziczyło polskie morze.

Co najważniejsze - zgromadzili się w nim ludzie dojrzali wiekiem, 
wszyscy z pełnym stażem kierowniczym. Liczyliśmy 3 prawdziwych asów 
nowoczesnej techniki budowy okrętów, profesorów wyższych uczelni 
technicznych. Przybył do nas i taki biały kruk, jak kierownik basenu 
doświadczalnego, uczony o światowej sławie. Już nie mówiąc o starszyźnie 
tego korpusu, która w 70% miała najwyższe studia naukowo-techniczne za sobą 
- wszyscy oficerowie tego rodzaju broni morskiej byli inżynierami dyplomo
wanymi i zajmowali bardzo wysokie kierownicze stanowiska u zaborców16. 
Przyszli w stopniach oficerskich, sztabowych i generalskich, uzyskanych przez 
wieloletnią zawodową pracę. Ironią polskiej rzeczywistości było, że gdy 
weryfikacja roku 1920-21 przysporzyła pokładowym stopni i galonów, 
przemianowała wczorajszych lejtnantów zaborczych w komandorów polskich, 
stara brać techniczna ledwie dała się umieścić z dawnymi stopniami zaborczymi 
w ramy możliwości etatowych Departamentu i podległych mu oddziałów. Fakt, 
że ci wybitni fachowcy mający łatwą możność obrania w Polsce innej drogi, 
rokującej bardzo lukratywną płacę, woleli pozostać w służbie morskiej, nie 
mającej żadnych widoków pod tym względem - świadczy jak najchwalebniej 
o patriotyzmie tych ludzi.

Niestety - morski personel techniczny ma we wszystkich marynarkach 
świata znikomy głos, gdy chodzi o ogólne kierownictwo administracją 
i polityką morską.

Jest to niesprawiedliwość, która minie z biegiem lat. Konserwatyzm 
ogólnomarynarski jest przyczyną tego powszechnego zjawiska na świecie.

Tysiąc lat był żagiel, maszyna zjawiła się na okrętach wiek zaledwie temu.
Kapitanem i admirałem pozostaje tylko pokładowiec.
Mechanik - miał i ma do powiedzenia na okręcie i eskadrze bardzo mało, 

jeżeli coś nie dotyczy ściśle techniki.
Tradycja 100 lat, a 1000 - stąd i struktura hierarchii kierowniczej, dotąd 

z krzywdą maszyny.
Doskonały korpus techniczny nie mógł złagodzić skutków wad 

pokładowego. Przyczepiona organizacyjnie od dnia swych urodzin do wojska 
marynarka wojenna nie mogła uchronić swego personelu od ujemnych 
wpływów, jakie nurtowały w wojsku - kompilacji 3 armii zaborczych - do tego 
legionów, gdy już mowa o personaliach.

Przykład gwałtownego przeskakiwania przez stopnie oficerskie wzwyż, 
był śmiejmy to wyznać szczerze, zgoła destrukcyjny. Przeszkodzić temu 
zjawisku Admirał Porębski nie mógł. Sam przecie, nie zawahał się objąć 

16 Należeli do nich m. in.: gen. bryg. inż. Tadeusz Bobrowski, gen. mjr. inż. Nejman Tomasz, 
gen. bryg. inż. Brynk Zygmunt, ppłk inż. Małecki Dominik, kpt. inż. Czernicki Ksawery 
Stanisław, kpt. inż. Rylke Aleksander, kmdr ppor. inż. Sasinowski Marian, kpt. inż. Gamuszewski 
Antoni, kpt. II rangi Morgulec Władysław.
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placówki, która organicznie związana była z wojskiem. Gdy podwładni mu 
kapitanowie, lejtnanci, miczmani widzieli, jak ich rówieśnicy w wojsku 
awansują - nie mając za sobą ani ukończonych szkół zawodowych, ani też 
stażów dowodzenia - jak mógł Admirał złagodzić powszechne wołanie o danie 
swym podwładnym równych możliwości. Wbrew jego zapatrywaniom, które 
często streszczał w 5 słowach „Wprzód okręty - po tym awanse, galony”17.

Gdy zwolennicy skromności osobistych ambicji nalegali na Admirała, by 
utrzymał zrozumiały dla każdego marynarza na świecie tytuł kapitana - ich 
oponenci wołali, że tego czynić nie można, bo przecież w wojsku „kapitan” toć 
oficer młodszy, zwykły dowódca kompanii. Jeżeli takiej błahostce poświęca się 
tu miejsce, to tylko dla charakterystyki czasów, warunków, w jakich pracować 
musiał Admirał Porębski, moralnie odpowiedzialny za dzieje urodzin polskich 
marynarek.

Gdy w roku 1920-21 sporo pokładowych lejtnantów i kilku kapitanów 
przywdziało szerokie galony sztabowych oficerów - technicy zostali prześcig
nięci w stopniach. Wywierali, zapewne, dodatni wpływ łagodzący na tupet 
zrównanej z nimi w stopniu młodzieży. Ale w zagadnieniu kardynalnym, jakim 
była znajdująca się właśnie na warsztacie sejmowym ustawa o pokojowej 
organizacji marynarek polskich - nie pomóc nie mogli.

Jak już wyżej parokrotnie wspomniano - Admirał był gorącym 
zwolennikiem wyemancypowania się od wojska. Przeprowadzić odnośną 
ustawę taką czy inną - zależało właściwie mówiąc od samych marynarzy. 
Gdyby pokładowcy byli zgrani i jednomyślni - dałoby się to uskutecznić.

Niestety - jak najczęściej w Polsce to bywa w decydujące momenty 
zgody było brak.

Skrócona wojskowa starszyzna więcej była zaabsorbowana walką 
o swoje premację wpływów w wojsku z legionistami, niźli zagadnieniem, co dla 
Armii lepsze - czy mieć pod sobą Marynarkę, czy też się tego balastu, tak 
ciężkiego budżetowo, pozbyć. Ministrowie tego resortu, efemerydy, jak każdy 
inny minister owych dni sejmowładztwa - bardziej byli zajęci rozważaniem, jak 
ustosunkować się do zapowiedzi Belwederu, „pozostawienie Polski jej własnym 
losom”, niż sprawom polskiego morza. Sejm, prócz kilkunastu posłów 
wtajemniczonych w sprawę przez samych marynarzy, był bierny.

Jak ustosunkowali się do tego zasadniczego zagadnienia sami 
zainteresowani marynarze?

Zdawałoby się na pozór, że koncepcja admiralska powinna byłaby 
dogadzać wszystkim. Emancypacja od wojska mogła rozszerzyć nieco ramy 
etatów, rokowała z góry większą łatwość zdobywania kredytów. Poza tym - 

17 Wbrew silnej opozycji, zbyt ambitnych podwładnych, Admirał Porębski ustalił jako najwyższy 
stopień oficerski w Marynarce Polskiej rangę Vice-Admirała. Dał tym najlepszy dowód osobistej 
skromności, zamykając przed sobą samym ustawowo możność dalszego awansowania, słusznie 
rozumując, że Polska nie prędko doczeka czasów, gdy będzie w posiadaniu zespołów okrętów 
wojennych licujących z wyższą szarżą. Równego Generałowi Broni stopnia oficerskiego u nas 
ustawowo nie ma.
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wszystkie regulaminy i cały porządek gospodarki wewnętrznej nie podlegał by 
wiecznej procedurze uzgodnienia z wojskiem i jego obcej kontroli. W sprawach 
personalnych grała by tu role decydująca osoba Podsekretarza, żadnej ingerencji 
w tę rzecz obce ministerstwa by nie miały.

Takie rozumowanie nie trafiało z goła do przekonania ex-austriackim 
oficerom. Jako mniejszość liczbowa - odgrywali oni znikomą rolę w masie 
ex-rosyjskich kolegów. Przywykli do wspólnoty z wojskiem za czasów swej 
efektywnej służby, a zgrani ze sobą daleko lepiej od pozostałych, opierali się 
oni koncepcji samodzielnego Podsekretariatu, motywując to 3 zasadniczymi 
względami:

1-mo: Podsekretarz morski byłby najprawdopodobniej osobą cywilną,
2-do: Marynarka handlowa i wojenna byłyby równorzędnymi depar

tamentami, wpływy handlowej górowałyby nad wpływami wojennej, co 
powodowałoby w skutkach.

3-tio: Ucieczkę personelu wojennego do handlowej żeglugi, lepiej płatnej.
Oponenci admiralskiego poglądu ze środowiska ex-rosyjskiego popierali 

pogląd ex-austriaków, dowodząc, że egzystuje ponadto jeszcze jedno „ale”, to 
mianowicie, iż wówczas droga ucieczki z marynarki do wojska lądowego, 
w razie niepomyślnego rozwoju dalszego marynarki wojennej, będzie 
zamknięta, przecież „nie każdy woli ładować śledzie do kali okrętowej, niż 
siedzieć w sztabie, w ostatecznym razie w PKU”18.

Znikoma ilość ex-niemieckich oficerów sprecyzowanego poglądu na tę 
rzecz nie miała. O ile autor mógł wysondować ich punkty widzenia - skłaniali 
się oni bardziej do poglądów austriackich kolegów. Trzeba też wiedzieć, że 
wojenna marynarka niemiecka zwana była w gwarze międzynarodowej 
„Infanterie maritime” - morską piechotą. W istocie rzeczy typ niemieckiego 
majtka i oficera nosił zbyt wiele cech lądowych, rażących stare marynarki, 
posiadające odrębne, nic z wojskową wspólnego nie mającą, tradycje (...).

Najgorętszymi zwolennikami pomysłu admiralskiego byli ci, nieliczni 
kapitanowie żeglugi handlowej, jacy zgromadzili się w Departamencie do roku 
1922. Lecz było ich zaledwie 4. Ludzie starsi wiekiem i weterani, znajomości 
w kraju posiadali mało, pomóc swemu szefowi w decydującej chwili nie mogli (...).

Gdy sprawa dojrzała już o tyle, że zbliżał się moment, gdy Ministerstwo 
samo zwlekać z decyzją o dalszym losie jednego ze swych departamentów nie 
mogło, gdyż w swoich ramach mieć handlową marynarkę nie chciało - za 
poradą swych najbliższych informatorów powzięło decyzję: albo skłonić 
Admirała do zredagowania projektu ustawy, albo w razie jego odmowy - 
powierzyć tę pracę 3 oficerom marynarki, przychylnie ustosunkowanych do 
pomysłu pozostawienia marynarki wojennej na stałe w wojsku. Przed 
powołaniem do życia podobnego trio (po jednym reprezentancie każdej 
marynarki zaborczej), minister zawezwał do siebie Admirała Porębskiego, a na 
parę dni przed tym w organie prasowym Ministerstwa puszczony został balonik 

18 PKU - Powiatowa Komenda Uzupełnień.
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próbny, w postaci artykułu, który głosił, że „prawdopodobnie MSWojsk. nie 
uchyli się od przyjęcia w swe ramy na stałe marynarki wojennej, o ile 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu przyjmie handlową...”.

Admirał Porębski od udziału w podobnej operacji kategorycznie się 
odrzekł. Wyraził się kilka dni po tym o tej rzeczy w rozmowie z jednym 
z posłów sejmowych bardzo ostro: „Nie nadaję się na swata nieprawego 
małżeństwa, niech szuka do tej roli kogo chce, nic wiedzieć o tym nie chcę”.

Wtajemniczonym w tę sprawę wydawało się, że Admirał poda się wnet 
do dymisji. O taki odruch łatwo było go posądzić ludziom, którzy dobrze znali 
jego stanowczość, graniczącą niekiedy z porywczością. Ten mocny człowiek 
był jednak pod pewnym wpływem: miał on duży sentyment dla głównego 
lokatora Belwederu. Po dłuższej rozmowie w tym pałacu wyjechał on na 3 dni 
na wieś, po czym wrócił i urzędował dalej. Tymczasem 3 „swaci” w określeniu 
admiralskim, zaczęli działać.

Gdy autor, zwolennik emancypacji, po pewnym czasie delikatnie 
zaindagował admirała, widząc co się dzieje i ku czemu zmierzają ruchy jednego 
z kolegów, urzędującego w Warszawie i 2 przyjezdnych z prowincji - otrzymał 
szorstką odpowiedź: „nic nie wiem, mnie kazano pozostać. Żebyś Pan wiedział 
- Belweder jest za mną” (...).

Ministerstwo Przemysłu i Handlu bez zastrzeżeń zgodziło się przyjąć do 
siebie marynarkę handlową.

Niechęć naszych gwardzistów do marynarki handlowej była wyraźnym 
skutkiem zła 3 zaborów. Ze wszystkich jednak progenitur, o ile chodzi o ten 
wypadek rosyjska była złem najmniejszym. Wypływało to oczywiście stąd, że 
była flota carska miała odwieczną tradycję własną, nie z tradycjami armii 
wspólnego nie mająca. Pod tym względem różniła się ona najbardziej od 
niemieckiej, typowego młodego dziecka wojska i nic mniej od austriackiej. 
Kapitanowie handlowych statków w czasie wojny pływali jako oficerowie 
nawigacyjni na okrętach wojennych w stopniu oficerskim, byli pełnoprawnymi 
członkami kajut kompanii (masy) i traktowani na równi z oficerami 
pokładowymi.

Praca wspomnianego wyżej trio złożonego z reprezentantów 3 marynarek 
zaborczych trwała parę miesięcy (...).

Historia kiedyś oceni podług miary zasług i wartości ich czynu głównych 
aranżerów tego ślubu: protektora generała19 - 3 wyznaczonych przezeń 
swatów20 i ojca Admirała21, który to ostatni, acz uważał podobne małżeństwo za 
mezalians, to zbyt kochał jedną ze swych córek, by się od razu jej wyrzec.

19 Gen. dyw. Władysław Sikorski.
20 Kmdr J. Świrski, kmdr Petelenz Czesław, kmdr ppor. Józef Unrug. Przeciwnikami poglądów 
Admirała K. Porębskiego w tym względzie byli ponadto: kontradmirał Jerzy Zwierkowski, 
kmdr inż. Bernard Muller, kmdr Otton Metzger von Edler i kmdr por. Karol Korytowski.
21 Wiceadmirał Kazimierz Porębski.
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Gdy prawny akt rozdziału marynarek stał się faktem dokonanym, handlowa 
powędrowała z dobrze już zasiedzianego domu przy ul. Chałubińskiego 3 do 
nowego azylu, bardziej imponującego gmachu na ul. Elektoralnej pod nr 2.

Podział mienia był nie trudny i nie wywołał żadnego zgrzytu. Statek 
szkolny „Lwów” pozostał w handlowej, ex-niemieckie wraki torpedowców 
i para kanonierek pozostały w wojennej. Personel rozdzielił się. Jak bliskie 
sobie były 2 siostry widać stąd, iż wielu oficerów marynarki wojennej przeszło 
do handlowej i vice-versa.

Tym aktem rozdziału zamykała się pierwsza stronica dziejów naszego 
wychodzenia na morzu o ile mowa o organizacji. Dowiódł on, że symbol - 
omen dnia 10.02.1920 r. zaciążył nad tą epoką nader groźnie.

Rozdział czwarty obejmujący 10 stron tekstu autor zatytułował: Przewrót 
majowy i jego skutki. W rozdziale tym przedstawione zostały skutki afery 
minowej oraz przebieg zmian personalnych dokonanych w marynarce wojennej 
w 1925 r. Mając na względzie oryginalność tez wyrażanych przez autora 
rozdziału jest on również prezentowany czytelnikom prawie w całości. Czynią 
to dlatego, że część zjawisk opisanych przez autora występowało również 
w późniejszych i najbliższych nam dziejach sił morskich w Polsce.

Na wstępie tego rozdziału autor wyraźnie podkreśla:
„(...) Niech czytelnik nie myśli, że będzie tu mowa o wypadkach na 

ulicach Warszawy w r. 1926”.
Marynarka Wojenna miała swój własny maj. Wypadł on w tym samym 

miesiącu kalendarzowym 1925 r. i tym sposobem wyprzedził nasz sarmacki 
zagon na szeroką skalę o cały rok.

Odbył się on bez przelewu kropli braterskiej krwi. Stało się to w zgodzie 
z marynarską tradycją bo na całym świecie ludzie okrętowi to najbardziej 
ruchliwy element, najskorsi do wszelkich przewrotów. Ten zaś ostatni miał dla 
ludzi morza nie mniejsze znaczenie, niż dla całej Polski, znany wszystkim 
putsch w jej stolicy.

Już od początków 1925 r. torowano w wojsku drogę powrotu do władzy 
ideowemu wodzowi legionów, przyglądającemu się w ciszy podmięj-skiej willi 
temu, co się w Polsce dzieje. Każdy oporny poczynaniom tym minister był dla 
inicjatorów ruchu nie na rękę, utrącić go, wprowadzić biernego figuranta trzeba 
było za wszelką cenę.

Rzecz jasna, że obalenie ministra możliwe było tylko przez sejm. Po 
temu wystarczała w owym czasie nagonka prasowa na dowolnym tle, 
najłatwiejszym zaś i najmodniejszym w owe czasy był tu odpowiednio 
zainscenizowany proces sądowy.

Znanym procesem Bartoszewicza, przychylne powrotowi Piłsudskiego 
koła sejmowe pragnęły utrącić ministra22. Ten się chwilowo zasłonił, wydając 
na past marynarkę i jej szefa.

22 Dotyczyło to gen. dyw. Władysława Sikorskiego.
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Polska ma 10 sądów wojskowych, tyleż, wiele D.O.K., poza tym jest 
Najwyższy Sąd Wojskowy.

Ileż w nich było rozpatrzonych spraw głośnych, a dlaczego żadna z nich 
nie została rozdmuchana w takim stopniu jak to przestępstwo powszednie 
często spotykane, zasłużyło na tyle uwagi, a poświęcono mu znacznie więcej 
miejsca w prasie, niż w ciągu 10 lat niepodległości całości dziedziny życia 
morskiego Polski.

Geneza rozgłosu i wielkiego szumu prasowego tkwiła w zaciekłości 
partyjnej ery naszego sejmowładztwa.

Pewnego lipcowego wieczora r. 1924 spotkali się na Wybrzeżu w hotelu 
„Kaszubią” dwaj wrodzy sobie od dawna „suwereni”, panowie posłowie - 
chadek23 i wyzwoleniec24. Podnieceni chmielem, ciepłem i obecnością mocno 
wyletnionych niewiast, dla błahej przyczyny - sportu o miejsce na sali - 
rozpoczęli potworną burdę. W jej trakcie lżyli oni sobie wzajem i swym partiom 
srodze, interwencja służby hotelowej i publiczności ledwie wstrzymała ich od 
tłuczenia szkła.

Rozeszli się z mocnym postanowieniem, głośno wypowiedzianym, 
przenieść dalszy ciąg sporu na teren sejmowy. Chadek miał przeszłość 
wojskową i poziom umysłowy, właściwy rotmistrzowi dragonów carskich 
z pułku stacjonowanego przed wojną, aż na koreańskiej granicy; jego 
przeciwnik - pułkownik legionów, rodzaj broni którego trudno by się dało 
określić, osobnik o pewnej maturze, i równie pewnym braku jakichkolwiek 
studiów dalszych. Był jednak pomimo tych kwalifikacji jednym z „zapiewałów” 
wyzwolenia.

Zdawało by się - co pijana burka 2 ludzi tej miary mogła zaszkodzić 
marynarce?

A jednak!
Chadek był w „Kaszubi” w towarzystwie kilku marynarzy, podchmielo

nych, jak i on sam. Był on gorącym orędownikiem małego programu 
rozbudowy marynarki w komisji sejmowej i z tego tytułu został zaproszony na 
jedyny wówczas większy transportowiec polski w podróż do Genui. Był to 
okręt świeżo nabyty we Francji (dotyczyło to ORP „Warta” przyp. J. P.).

Chadeka zaproszono, wyzwoleńca - nie. Był to gruby błąd. Należało 
zaprosić z tego ostatniego klubu aż dwóch, bo nikt by się od takiej gratki 
podczas ferii letnich z naszych suwerenów nie odmówił i tym sposobem 
pozyskało by się w opornym dotąd stronnictwie sympatyków. Wyzwoleniec 
zapamiętał sobie obrazę, doznaną w „Kaszubi”, czekał odpowiedniej okazji 
zemsty.

Blisko spokrewniony z oddziałem II Sztabu Gen.25 jeden z pierwszych 
dowiedział się on o wszczętych już w grudniu 1924 r. dochodzeniach w sprawie 
nadużyć w referacie min i torped Kierownictwa. Doskonała okazja! Pewne nici 

23 Poseł Sieciński.
24 Poseł Miedziński - płk Legionów.
25 Szefem Oddziału II Sztabu Generalnego był wówczas płk leg. Matuszewski.
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łączą tę sprawę ze znienawidzonym chadekiem, w dodatku jest perspektywa 
podstawić nogę ministrowi. Nic, że winowajca z kierownictwa został 
zawieszony w czynnościach przez Admirała, i że śledztwo jest w tej sprawie 
nieukończone. Był koniec kwietnia, gdy wyzwoleniec dał na plenum sejmu 
folgę swemu wiecowemu krasomówstwu i obruszył się jednocześnie na 
ministra i na marynarkę. Wtórowały mu już nazajutrz organy prasy, zbliżone do 
całego obozu, przeciwnego ówczesnemu ministrowi.

Sprawa dotyczyła tajemnic wojskowych, a zbytnie mycie in foro publico 
brudnej bielizny w tej dziedzinie mogło się odbywać jedynie ku uciesze 
wrogich nam Niemiec! (...).

Jak na nieszczęście - w chwili największego alarmu - Admirał był 
w Warszawie nieobecny, tym razem nieobecny był chwilowo i minister.

Gdy Admirał Porębski wrócił i zdał sobie sprawę z tego, co się dzieje - 
udał się wnet do ministra z gotowym artykułem prasowym, jako urzędowym 
dementi i wyjaśnieniem. Szef Administracji Armii (gen. Majewski przyp. J. P.), 
zastępujący chwilowo ministra odmówił prośbie admiralskiej, pozostawił 
sprawę do osobistej decyzji ministra po powrocie.

Tego było za wiele. Gdy nagonka prasowa nie ustawała, a ministerstwo 
nie stanęło w obronie szefa marynarki - cóż miał on innego do wyboru, jak 
podać się do dymisji.

I ta nie została przyjęta przez zatrwożonego zastępcę. Lecz Admirał 
Porębski miał tego dosyć. Cisnął on w Gabinecie Ministra swoją dymisję na 
stół, kazał Szefowi Gabinetu oznajmić Ministrowi, że więcej nie urzęduje, bez 
względu na to, czyjego dymisję przyjmują, czy też nie. Był to odruch, któremu 
nikt z bliżej znających Admirała się nie dziwił.

Gdy powrócił do Warszawy minister (gen. dyw. W. Sikorski przyp. J. P.) 
- z miejsca musiał dla swej własnej obrony zjawić się na plenum sejmu. 
W gabinecie swym znalazł gotowe podanie Admirała o dymisję, lecz osobiście 
się z nim nie widział. Admirał wyjechał był już natychmiast na wieś... znów 
miał szczęście być nieobecnym!

Na plenum sejmu, atakowany przez Wyzwolenie generał nie tylko nie 
zdobył się na energiczną obronę swego bezpośredniego podwładnego, lecz się 
go bezwstydnie wyparł: na rzucone przez jednego z posłów (Miedzińskiego 
przyp. J. P.) pytanie: „A co z Porębskim?” - oświadczył wbrew oczywistej 
prawdzie: „Jest on też zawieszony". Było to szkaradne kłamstwo. Admirała 
Porębskiego nikt w czynnościach nie zawiesił; zastępca ministra podania jego 
o dymisję nie przyjął.

Prawdą było jedno, że szef K.M.W. sam stanowisko porzucił. Nikt nie 
zdobył się na śmiałość wytoczyć mu za to dochodzenie dyscyplinarne.

Upłynęło 5 dni medytacji, co z krnąbrnym Admirałem zrobić? Ponadto 
w międzyczasie wpłynęło jego podanie z prośbą, by go oddano pod sąd, jeżeli 
dymisja nie jest przyjęta. Po długich namysłach zwolniono go rozkazem ze 
stanowiska i przeniesieniem do dyspozycji ministra. Pod sąd nie oddano!
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Czegoś równie haniebnego, by dla ratowania swego stanowiska uciekać 
się do kłamstwa na plenum sejmu - nie popełnił dotąd żaden polski generał.

Miał on w rok później, również w maju, doskonałą okazję przekonać się 
o słuszności łacińskiego przysłowia „cras mihi, hodie tibi”. Przez własną brać 
legionowa tropiony, musiał umknąć zagranicę. Zawodowy architekt, legionowy 
generał i typowy karierowicz, dla którego napotkany, na drodze wróg 
i przyjaciel - jedno, zakończył karierę w kraju gorzej, niż wydany przezeń na 
pastwę naganki przyjaciel - Admirał.

Tymczasem w K.M.W. zapanował kompletny chaos.
Dla większości starszyzny było jasnym, że dni względnej emancypacji od 

wojska minęły. Od chwili, gdy jedyny marynarz, cieszący się autorytetem poza 
ścisłym gronem ludzi morza - poszedł, nie ma marynarka wojenna w najbliższej 
przyszłości żadnych widoków, poza mizerną wegetacją w ramach ostatniego 
& budżetu macoszego ministra.

Wada struktury korpusu pokładowego, odziedziczonego po zaborcach, 
określona w rozdziale III tej pracy jako brak kadłuba - wylazła teraz paskudnie 
na jaw.

4 ex-rosyjskich i 1 ex-austriacki sztabowi oficerowie oraz 23 ex-lejtnanci 
ze wszystkich 3 zaborów pozostali bez prawdziwego autorytetu.

Jak długo Admirał był - umiał on swą powagą łagodzić waśnie i trzymać 
całość w ryzach. Gdy odszedł - animozje wezbrały. Niepewność i zniechęcenie 
było powszechnym.

Po paru tygodniach bezkrólewia minister powziął decyzję co do wyboru 
osoby nowego szefa K.M.W.26. Było dla wszystkich zrozumiałym, że musi to 
być ktoś, kto będzie biernym wobec postulatów wojska i osobą najmniej źle 
widzianą w Wyzwoleniu.

Zmiana na głównym stanowisku z natury rzeczy pociągnęła za sobą 
kompletną zmianę na wszystkich placówkach kierowniczych. Nic takiego 
chaosu nie powoduje i tyle stagnacji w pracy wywołać nie może, wiele podobna 
wędrówka, w dodatku - gdy środowisko jest małe i ludzie wzajemnie doskonale 
się znają.

Jednocześnie z „sanacja” postanowiono dokonać „odmłodzenia”. 
Gremium, przybyłe do stolicy z Wybrzeża, zwane powszechnie „ludźmi 
z Pucka” składało się przeważnie z młodzieży. Nie było ono ani dosyć 
taktowne, ani dosyć dyskretne. W listach, pisanych do kolegów za granicę, stały 
tak wiele mówiące wzmianki, jak np. „Jadę do Warszawy, by tam raz zrobić 
porządek” lub „Sędziami teraz będziemy my”.

Wrzenie i hałas w całej marynarce tym sposobem wywołany byłby małą 
biedą, gdyby miał spowodować tylko krzywdy i niesprawiedliwości natury 
personalnej. Największym złem, tym nagłym przewrotem wywołanym, było to, 
że nie było komu bronić tzw. małego programu rozbudowy marynarki. Miał on 
w 1925 r. wpłynąć na wokandę sejmową, a przewidywał budowę w ciągu

26 Został nim dowódca Floty - kmdr Jerzy Świrski.
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najbliższych 5 lat 9 łodzi podwodnych i solidnej bazy dla nich na lądzie. Ferwor 
zmian personalnych i brak znajomości warunków pracy w stolicy a stosunków 
osobistych u nowych ludzi, spowodował to, że głównych rzeczy nie było komu 
bronić, gdyż nowicjusze nie wiedzieli nawet, jak do tego się wziąć.

Ci, którzy wraz z Admirałem torowali drogę tej sprawie, dzięki swym 
znajomościom w sejmie, odeszli. Nagonka prasowa zdepopularyzowała samo 
zagadnienie, a ludzie z Pucka więcej zajęci byli wyrabianiem własnych 
znajomości niż spadkobraniem dawnych. Ministerstwo rade było oczywiście, że 
w 1925 r. & 10 nie zawiera sum żmudnego forsowania w sejmie wymagających 
i nie ciąży zbytnio w porównaniu z 9 pozostałymi.

Mały program runął, nie zastąpił go dotąd żaden stały.
To co budujemy dziś jest chwytanie ad hoc co się da, ale w żadnym 

wypadku nie programowa „piatiletka”.
Minęło dosyć lat od zakończenia słynnego procesu. Roznamiętnienie na 

jego tle dawno ustało (...).
Śledztwo trwało dłużej niż rok, rozprawa główna - 6 tygodni. Rok 1925 

i 1926 były latami sanacji, stagnacji i dewastacji marynarki wojennej.
Sanacja oznaczała tu jednocześnie pozbycie się ludzi niepewnych 

ideologicznie i odmłodzenie, jak to już wspomniano wyżej. Ponieważ 
identyczny proces odchodził w wojsku lądowym27, metody akcji były te same, 
przymusowa superrewizja, sekowanie, młodociani emeryci. Nowemu zwierzch
nictwu morskiemu nie było komu sugerować myśli zagrania innej melodii 
ludziom morza, niż braci lądowej: postawienie sprawy po męsku i po 
koleżeńsku, zwykły fair play. Jak łatwo było nowemu szefowi, ku ogólnemu 
zadowoleniu zainteresowanych - zebrać ich do siebie i otwarcie im oznajmić, iż 
się ma zamiar dać drogę młodzieży, więc starsi mają tyle a tyle czasu na 
urządzenie dalszego swego losu przy jak najdalej idącym poparciem z jego 
strony. Wytłumaczyć, że tą droga uniknie się haniebnej procedury, stosowanej 
przy pozbywaniu się ludzi z wojska. Niestety - nic podobnego nie zostało 
zrobione. I dlatego wszyscy zredukowani zachowali o pozostałym na 
stanowisku zwierzchnim koledze przykre wspomnienie, jak o człowieku, który 
wykorzystał odpowiedni moment, by za jednym zamachem pozbyć się 
konkurentów.

Odmłodzenie było fatalne w skutkach dla korpusu technicznego, skąd 
w ciągu 2 i pół lat znikli wszyscy najwybitniejsi inżynierowie. Jeżeli już 
wspomnieć tu o korpusie morskim, warto napomknąć jedynie, że dotkniętych 
sanacją ludzi - wszyscy mający prawdziwy zapal do pokładu znaleźli 
natychmiast lepsze pole do popisu w siostrzanej marynarce handlowej.

Stagnacja w dziele rozbudowy floty wynikła z chaosu przesunięć 
personalnych. Jak mogli ludzi myśleć o nowym sensownym programie, gdy 
każdy był w trakcie przenosin. W Kierownictwie w roku 1925 i 1926 więcej 
myślano jak dogodzić .śledztwu w procesie minowym, niż o czym innym.

27 Był to proces gen. bryg. Michała Roli-Żymierskiego - zastępcy szefa Administracji WP - 
posądzonego o nadużycia przy zakupie masek pegaz.
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Skierowało ono na ten czas nieetatowe stanowisko łącznika pomiędzy sobą 
z prokuraturą stałego informatora sądu i pomocnika do wartowania aktów 
i archiwum.

Gdy opracowany w podobnej atmosferze program reorganizacji 
marynarki trafił do rąk szefa francuskiej Misji Morskiej, ten ostatni nazwał ów 
elaborat bardzo dobitnie „C’est plutot un project de desruction que de 1’ 
organisation!” - Elaborat upadł, na nowy nie stać było nowicjuszy.

A lata biegną.
Z analizy obserwacji, jak się dziś u nas buduje okręty wojenne, łatwo 

wyciągnąć wniosek, że jest to chwytaniem ochłapów, jakie da się urwać 
z wojskowego budżetu, by je wpakować w słynny & 10, ale nie celowa robota, 
w żadnym zaś już wypadku nie programowa „piatiletka” (pięciolatka przyp. J. P.).

Wykorzystywanie takich koniunktur chwilowych, jak budowa 
torpedowca „Wicher”, przy okazji pertraktacji z Societe de Batignolles, lub 
finansowanie towarzystwa A. Normand przy grubszych kredytach Banque de 
Pays Bas28, to wszystko można nazwać dowolnie, ale nie programową robotą.

Dewastacją nazywa autor niedawno dokonaną likwidację kilku oddziałów 
marynarki w żegludze śródlądowej, takich jednostek, jak Flotylla Wiślana, Port 
Wojenny Modlin, Pogotowie Techniczne. Ale jeżeli się już zmniejsza stan 
posiadania i bez tej redukcji mizerny, to trzeba przynajmniej wziąć rewanż 
w czym innym.

Jak się te targi z wojskiem odbywały i jaki mają wynik - postarajmy się 
zobrazować pokrótce.

Celem redukcji miała być oszczędność, przeznaczenie kredytów na 
potrzebniejsze inwestycje.

Skoro się kasuje flotyllę na Wiśle - dlaczego nie skasować większą od 
niej na Pinie? Tak by wypadało postąpić, działając konsekwentnie i tak by 
zrobiła marynarka niechybnie, gdyby miała wolną i nieskrępowaną przez 
wojsko inicjatywę.

Ale gdzie tam!
Rozumowanie wojska jest inne.
To, co ma być ewentualnie bronią przeciwko zachodniemu sąsiadowi 

można poświęcić, co przeciw wschodniemu - nie.
Skoro się likwiduje stan posiadania na Wiśle - trzeba gdzieś zablokować 

Szkołę Morską z Torunia, poza tym trzeba na gwałt budować koszary dla szkół 
podoficerskich. Skasowanie flotylli bagiennej dałoby duże oszczędności, lecz to 
nie po myśli wojska... Boć nie tylko ideologia ostatniego wchodzi tu w grę, lecz 
i to, że w wiosennym i jesiennym sezonie rozlew Piny - to doskonały teren 
łowiecki, z którego raz wraz radzi są korzystać wyżsi wojskowi, oczywiście 
dobrze ustosunkowani i wpływowi, o przyjaźń z którymi i o względy których 
trzeba zabiegać.

28 Bogate stowarzyszenie finansowe francuskie, kredytor główny naszych inwestycji w Gdyni.
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Powstaje więc koncepcja: zamiast budować budynki na Oksywiu - kupić 
okręt - koszary, stary wrak, tanio sprzedawany przez zaprzyjaźnioną z nami 
Francję, ex-krążownik „D’Entrecasteau”.

Wspaniały pomysł: będzie wilk syty i owca cała!
W dodatku można a priori powiedzieć, iż przy uświadomieniu morskim 

polskiego ogółu dokona się posunięcia, nie pozbawionego dodatnich cech 
propagandowych: w Gdyni będzie stać duży okręt wojenny, będzie on służył 
wymownym dowodem, jak szybko rośnie nasza potęga na wodzie przy pomocy 
wojska.

Któż bowiem, prócz wtajemniczonych wiedzieć będzie o co tu chodzi, 
kto ośmieli się krytykować podobny bluff?

Nic, że się popełnia kardynalny błąd wychowawczy, skazując 
wychowanków szkół na życie, gdzie się żyć nie powinno i na pływanie, jak 
pływać nie przystało. Że się kupuje szmelc, zamiast budować nowoczesne. 
Komu w Polsce do głowy przyjdzie, takiemu pociągnięciu oponować. Przecież 
nie wojskowym, którym łatwo mówić, że się zrobiło świetny interes (...).

Gdy ten okręt - widmo zjawił się na redzie w Gdyni - sensacja była 
olbrzymia, propagandowa prasa z Ligą Morską i Kolonialną na czele 
wykorzystała ten ewenement w całej pełni, nie szczędząc panegiryków 
koncypientom trafnego pomysłu. Kuracjusze i goście sezonowi z całego 
wybrzeża pociągnęli tłumnie do Gdyni, by bliżej się przyjrzeć „krążownikowi”, 
„pancernikowi”, „pierwszemu polskiemu dużemu okrętowi wojennemu”, jakich 
tylko określeń nie użyto przy stolikach w zapełnionych kawiarniach, budkach 
kąpielowych, na przystaniach.

Oczywiście - nikt nie śmiał nazwać oryginalne widmo właściwym mu 
mianem fachowym: więzienie pływające.

Po usuniętej pierwotnej nazwy francuskiej, ochrzczono nowego 
nieruchomego lokatora portu na Oksywiu iście po królewsku „Władysław IV”. 
Lecz niebawem rozległy się głosy, że dzięki brakowi armat na spawie godność 
monarsza narażona będzie na szwank. Po dokładnym przestudiowaniu tak 
ważnej sprawy i po uzgodnieniu tego zagadnienia z wojskiem nazwano go 
wreszcie szumnym mianem „Bałtyk”.

Exaegi monumentum (Zbudowałem pomnik).
Może to z dumą powiedzieć dziś i marynarka wojenna polska i wojsko.
Francuski wrak, ze swą definitywnie ustaloną nazwą symboliczną, jest 

pomnikiem najwymowniejszym, świadczącym o ideologii małżeństwa, które 
twórca sióstr marynarek polskich słusznie nazwał niegdyś - nieprawem.

Król bez miecza - nie jest królem. To zrozumiano.
Ale Bałtyk, Morze Polskie, które śle w stronę swego zaplecza zew 

i wiatr, obejdzie się bez armat łatwo!
Nie obejdą się natomiast bez monitorów z działami w pancernych 

wieżach - Bagna Pińskie.
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Tak wymowne pomniki ideologiczne, jak ORP „Bałtyk” w Gdyni, 
stawiać mogą jedynie marynarze, których wychowywały nie prawdziwe okręty, 
jeno ORP ,,Fotel”29(...).

* * *

Prezentowany poniżej raport angielskiego kapitana J. H. Petriego, attache 
morskiego Ambasady Brytyjskiej powstał po jego podróży do Gdańska i Gdyni 
odbytej w dniach od 2 do 8 stycznia 1946 r. Treść raportu pokazuje ówczesne 
kierunki zainteresowania Ambasady i Attachatu sytuacją na polskim wybrzeżu, 
a jednocześnie warunki w jakich powstawała w kraju nasza Marynarka 
Wojenna po II wojnie światowej. Treść raportu w tłumaczeniu prof. dr. hab. 
Mieczysława Nurka zostaje zamieszczony w całości.

„Z Warszawy wyjechałem o 8.40 i około 18.00 przybyłem do Hotelu 
Morskiego w Sopocie - gdzie czasowo mieścił się Konsulat - opóźniony przez 
skute lodem drogi i przebywszy ostatnie 30 mil w 3 i pół godziny.

W czwartek, 3 stycznia, w towarzystwie Pułkownika Hazella, żeglugo
wego attache w Gdyni, próbowałem zaaranżować spotkanie z Dowódcą polskiej 
Marynarki Wojennej. Zostałem poinformowany, iż stanowisko to zajmuje 
obecnie Komandor Adam Mohuczy, lecz nie może się ze mną spotkać przed 
dniem jutrzejszym, jako że jest zajęty przejmowaniem dowództwa od Admirała 
Abramowa. Spotkanie zostało zamówione na dzień następny, na godzinę 11.00. 
Później poprosiłem o spotkanie z Abramowem, szefem Sowieckiej Misji 
Morskiej, ale poinformowano mnie, iż to niemożliwe, bowiem Abramów nie 
zajmuje już żadnego oficjalnego stanowiska i właśnie wyrusza do ZSRR.

Po południu wraz z Konsulem Generalnym odwiedziłem miejscowego 
dowódcę garnizonu wojskowego, Pułkownika Godebskiego. Gen. dyw. 
Wsiewołod Strażewski Wiceminister Obrony Narodowej, był również obecny. 
Dyskutowaliśmy nad rozwiązaniami dotyczącymi repatriowanych żołnierzy 
i późniejszym popołudniem odwiedziłem kapitana portu w Gdańsku. Wydaje 
się jednak, że choć wykonuje on tamże wszystkie czynności od strony 
praktycznej, to musi referować o wszelkich przemieszczeniach jednostek 
sowieckiemu komendantowi portu, Kapitanowi Adrejewowi. Jest on obowią
zany zawiadamiać z czterogodzinnym wyprzedzeniem o każdej wypływającej 
z portu jednostce (jeszcze niedawno sześciogodzinnym). Stwierdził nadto, iż 
wczoraj szwedzkiemu statkowi odmówiono zezwolenia na 24 godziny, bez 
podania jakiegokolwiek powodu. Kapitan Adrejew jest oficerem sowieckiej 
Marynarki Wojennej, a oprócz swoich obowiązków sprowadzających się do 
obstrukcji, ma niewiele do roboty - chyba, że pilnowanie radzieckich 
holowników.

Do niedawna wszystkie radzieckie statki rozładowywali niemieccy jeńcy, 
ale zrezygnowano z nich na rzecz lokalnych firm rozładunkowych.

29 Złośliwe określenie w gwarze oficerskiej na naszych okrętach stanowisk na lądzie oficerów 
sztabowych.
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Piątek, 4-ego stycznia
Odwiedziłem nowego polskiego dowódcę, Komandora AdamaMohuczego, 

który dzień wcześniej przejął stanowisko po Admirale Abramowie. Po prawdzie 
odniosłem wrażenie, iż przekazywanie miejsca pracy ciągle się jeszcze 
odbywało, kiedy przybyłem. Komandor Mohuczy jest mężczyzną, mniemam, 
55-60-letnim. Pierwotnie był w Carskiej Marynarce Wojennej i przybył do 
Polski w czasie Rewolucji przez pewien czas zajmował stanowisko dyrektora 
Szkoły Morskiej w Gdyni. Około 3 lat przed wojną zrezygnował ze stołka 
i wszedł w interes żeglugowy. Powołany do armii w momencie wybuchu 
wojny, wzięty do niewoli w 1939 r., spędził wojnę w niemieckim obozie 
jenieckim. Uderzyły mnie jego przestarzałe poglądy na sprawy marynarki 
wojennej i mniemam, że jego awans na tak eksponowane stanowisko 
spowodowany został ogólnym deficytem starszych oficerów.

Poinformował mnie, że sowiecka misja uległa redukcji do 3 oficerów 
oraz oczekuje wyjazdu tych pozostałych najdalej za dwa miesiące.

Komandor Mohuczy zapytał o 4 trałowce; „Jaskółkę”, „Mewę”, 
„Żurawia” oraz „Czaplę”, które rzekomo dokują w Lubece, oczekując zabrania 
ich przez Polaków. Zgodziłem się zorganizować dla załóg liczących 10-ciu 
oficerów i 8-miu żołnierzy wyjazd do Lubeki na jednym z powracających 
statków, jak tylko otrzymam potwierdzenie z Lubeki, iż owe polskie statki 
gotowe są do przejęcia. Wysłałem sygnał do N.O.LC. Lubeka, powtórzony 
Panu, prosząc o potwierdzenie gotowości okrętów (My 04125), poczyniłem 
konieczne ustalenia z Pułkownikiem Hazellem, oficerem M.W.T. w Gdyni.

Komandor Mohuczy poinformował mnie, że Sowieci nie zamierzają 
przeprowadzać żadnych więcej operacji czyszczenia Zatoki Gdańskiej z min. 
Toteż on zrobi to za nich. Spytałem: Za pomocą czego? A on zdawał się 
myśleć, iż wspomniane jednostki poradzą sobie z tym zadaniem. Wydawał się 
nie obejmować rożnego rodzaju min wyprodukowanych podczas wojny 
i w mojej opinii, Polacy nie posiadają wyszkolonego personelu do usuwania 
min w Bałtyku. Nie ma odpowiednich składów zaopatrzeniowych, a Mohuczy 
najwyraźniej sądzi, iż trałowce dostarczą niezbędnego sprzętu do usuwania min. 
W końcu zawołał swojego adiutanta, młodego porucznika, który rzekomo był 
wyszkolonym oficerem od usuwania min, lecz dało się zauważyć, iż jego 
wiedza ograniczała się do likwidowania tylko przycumowanych min. Zwrócił 
moją uwagę brak rozeznania, jakie pola minowe zostały rozstawione przez 
Niemców w Zatoce Gdańskiej. Mohuczy przede wszystkim powiedział mi, że 
jest w posiadaniu plansz przedstawiających rozmieszczenie owych pól. Nie 
wiedział natomiast, jakiego rodzaju miny zostały tam postawione. 
Powiedziałem mu, że niegdyś, podczas pobytu w Emden, miałem okazję 
przestudiować podobne niemieckie plany i gdyby mi je pokazał, pomógłbym 
mu naturalnie. Później dodał, że nie jest pewien, gdzie te plany się znajdują, 
a może nawet zaginęły. Podejrzewam, że przetrzymują je Sowieci. W mojej 
opinii w Zatoce zalegają również miny zrzucone przez Lotnictwo Brytyjskie.
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Powiedziałem, że będę próbował zorientować się, czy w Niemczech 
dostępne są jakiekolwiek informacje dotyczące pól minowych w Zatoce oraz 
w razie takowych, nalegać będę na przedstawienie ich mojej osobie.

Personel
Obecna siła polskiej Marynarki Wojennej wydaje się być na poziomie 

500 oficerów, 2000 żołnierzy - z tych ostatnich 200-tu może być uznanych za 
wyszkolonych marynarzy, gdy reszta zapewne się w nich bawi. Obecnie 
szkolenia jest mało lub zgoła brak, a to z deficytu odpowiednich oficerów 
szkoleniowych i statków do nauki.

Pierwotny Zakład Szkolenia Oficerów w Toruniu uległ zniszczeniu. Dziś 
nie ma przypływu „świeżych” oficerów do Marynarki Wojennej, lecz 
domyślam się że jest projektowane otwarcie w niedalekiej przyszłości Szkoły 
w Gdyni. Polski Statek do Szkolenia Kadetów „Iskra” cumuje, rozumiem, 
ciągle przy Gibraltarze.

Jednostki Podwodne
Trzy okręty podwodne: „Ryś”, „Żbik” i „Sęp”, które internowano 

w Szwecji podczas wojny, powróciły do Gdyni w grudniu, dokują na terenie 
bazy Marynarki Wojennej na Oksywiu. Nie posiadają wyćwiczonych załóg, ale 
zostałem poinformowany przez Komandora Mohuczego, że - jak tylko usuną 
miny z Zatoki Gdańskiej - szkolenie się rozpocznie. Wiem jednak, że brakuje 
im baterii, a ewentualne ich uzupełnienie nie będzie możliwe w najbliższym 
czasie.

Baza Oksywie
Nie byłem w stanie zwizytować bazę, lecz mam informacje, iż wszyscy 

Sowieci opuścili już ją. Czułem, iż to niewłaściwy moment, by zbytnio naciskać 
Mohuczego, więc temat poruszę przy następnej sprzyjającej okazji.

Port Gdański
Jest jeden statek z dziurą w burcie leżący u wejścia, ale statkami do 500 

stóp można manewrować przy ładnej pogodzie. U wejścia głębokość wody 
wynosi 27 stóp i statki do 500 stóp długości i 26-ciu zanurzenia mogą być 
zacumowywane w Nowym Porcie. Pułkownik Hazell przygotowuje wyczerpujący 
raport na temat gdańskiego portu, zawierający detale dotyczące postoju, 
transportu dźwigiem itd.

Gdynia
Wejście do Gdyni jest zablokowane przez Gneisnau. Nowe wejście 

zostało utworzone w molo, 250 metrów na północ od starego. To wejście ma 
szerokość 100 m, a głębokość wody dochodzi do 21 stóp.

Gdyńskie molo zbudowano z betonowych kesonów, w pewnym stopniu 
podobnych do Hoeniksa, używanego w Mulberries. Szwedzka firma Hojaard 
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i Schultz, producent owego falochronu, zaoferowała utworzyć nowe wejście 
poprzez wypompowanie kilku kesonów. Byli również przygotowani przyjąć 
kontrakt na oczyszczenie portu z wraków i zatorów w trzy miesiące. Sowieci 
jednakże nigdy na to nie pozwolą, gdyż zdecydowali się wysadzić dziurę 
w falochronie. Rezultat jest taki, że na terenie wejścia zalegają teraz spore masy 
betonu, co uniemożliwia „bagrowanie” do czasu rozproszenia odłamków.

Pułkownik Hazell także przygotowuje raport na temat Gdyni.

Sobota, 5-ego stycznia
Rano odwiedziłem Szkołę Morską, która stanowi Państwową Wyższą 

Szkołę Szkolenia Oficerów Służby Handlowej. Składa się na nią zespół 
nowoczesnych budynków z gimnazjum i terenami sportowymi na czele. 
Podczas wojny używana była przez Niemców jako Szkoła Szkolenia 
Podwodnego. Szkolenie odbywało się na Zatoce Gdańskiej.

Zostałem oprowadzony przez komandora porucznika (Stefana przyp.
J. P.) Gorazdowskiego, który służył w czasie wojny na „Garlandzie” i dopiero 
przed 10-cioma dniami wrócił z Wielkiej Brytanii.

Szkolenie podzielono na okresy spędzane naprzemiennie na uczelni 
i morzu - bądź to na doskonale osprzętowanym „Darze Pomorza”, bądź też 
w charakterze uczniów na wychodzących w rejs statkach. To zabiera kadetom 
około 4 lat. Obecnie jest 70-ciu przeszkolonych kadetów, mających po nie 
więcej niż 25 lat.

Z powodu wojny limit wieku podniósł się, lecz w czasie pokoju kursanci 
przychodzić będą na uczelnię już w wieku 16-18 lat.

Edukacja, szkolenie i zakwaterowanie są w całości pokrywane przez 
państwo. Przed wojną opłata miesięczna za studia wynosiła 100 złotych.

Uczelnia ma ogromne braki sprzętowe. Takie pomoce jak sekstansy, 
przyrządy żeglarskie, binokle, żyrokompasy itd. oraz każda subwencja 
z nadwyżek Admiralicji albo z poniemieckich składów byłyby nieocenione.

Przed wybuchem wojny wszystkiego uczono w oparciu o niemieckie 
plansze żeglarskie i tablice itp. Dziś używane są tylko brytyjskie plansze, itd.

Po południu uczestniczyłem w przyjęciu 2 tysięcy polskich żołnierzy, 
marynarzy i lotników repatriowanych ze Zjednoczonego Królestwa. Było tam 
około czterdziestu marynarzy. Wysłuchaliśmy kilku przemówień, z których 
większość akcentowała różnice między Polakami przybyłymi z Rosji, a tymi 
z Wielkiej Brytanii - ze szkodą dla tych drugich. Żołnierze byli najbardziej 
zadowoleni z ustaleń podjętych na pokładzie, przewidujących wysłanie ich na 
niesprecyzowane zwolnienia do czasu pójścia w rozsypkę, bądź ponownego 
powołania.

W niedzielę 6-ego stycznia uczestniczyłem w przyjęciu wydanym na cześć 
powracających oficerów przez Pułkownika Godebskiego. Nie było okazji rozmowy 
z nimi, jako że zostałem natychmiast wezwany do stolika przeznaczonego dla 
starszych stopniem oficerów, skąd nie mogłem się już wyrwać.
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W poniedziałek 7-ego stycznia zaaranżowałem obiad z porucznikiem 
(Klemensem przyp. J. P.) Kolasą, adiutantem kontradmirała Mikołaja Abramowa. 
Powiedział mi, że Abramów oddał już swe stanowisko i wyjeżdża do Rosji za 
dwa-trzy dni. Zapytałem, czy Admirał cieszy się z wyjazdu. Odpowiedź była 
negatywna. Co więcej, Admirał właśnie dopinał na ostatni guzik sprowadzenie 
swojej żony do Gdyni, a cała ta sprawa kompletnie go zaskoczyła.

We wtorek 8-ego stycznia powróciłem do Warszawy.
Ogólna konkluzja, jaką odniosłem, jest następująca: Zmiana w Dowództwie 

Marynarki Wojennej i zwolnienie Admirała Abramowa stanowi ruch mający na 
celu utorowanie drogi Polskiej Misji Wojskowej, która wkrótce przybywa do 
Wielkiej Brytanii, by przedyskutować powrót Polskiej Floty.

Pozostaje wciąż niewiadomą, kto będzie szefem Misji. Komandor 
Mohuczy zapewnił mnie, że jego brat, komandor Aleksander Mohuczy udaje się 
na Wyspy właśnie w takim charakterze, lecz poniższy wycinek z „Gazety 
Ludowej” z 8-ego stycznia stwierdza, iż będzie to komandor Kłosowski.

„... Misja polskiej Marynarki Wojennej, kierowana przez komandora 
Kłosowskiego wkrótce wyruszy do Londynu. Komandor Kłosowski był szefem 
polskiej misji do sprowadzenia floty podwodnej oraz statku szkolnego „Dar 
Pomorza” ze Szwecji. Ta misja musi rozpocząć negocjacje dotyczące powrotu 
polskiej Marynarki Wojennej ciągle pozostającej na terenie Wielkiej 
Brytanii...”.

Przypuszcza się, że w relacji z tym, wiceadmirał Swirski wygłosił 
przemówienie związane ze Świętami Bożego Narodzenia skierowane do 
polskich marynarzy w Londynie, w którym mówił o ich szybkim powrocie do 
kraju.

Dwaj asystenci wiceadmirała Świrskiego to panowie Unrug i Korytowski.
Obecnie jest wakat Dowódcy polskiej Marynarki Wojennej, po odejściu 

Admirała Abramowa i grupy oficerów sowieckiej Marynarki Wojennej. Na 
dzień dzisiejszy wypełnia go komandor Mohuczy, były Kierownik Państwowej 
Szkoły Morskiej w Gdyni.

Ambasada, jak dotychczas, nie została poproszona o żadne wizy.
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Kmdr por. dr Zbigniew WOJCIECHOWSKI

DZIENNIK DZIAŁAŃ
WOJENNYCH KONTRADMIRAŁA 
HUBERTA SCHMUNDTA z 1939 r.

W 1999 r. z inicjatywy Muzeum Marynarki Wojennej Główna Komisja 
Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej 
(GKBZPNP IPN) podjęła poszukiwania dokumentów kapitulacyjnych obroń
ców Półwyspu Helskiego. Kapitulacja została podpisana po wyczerpaniu 
możliwości dalszej walki w dniu 1 października 1939 r. w sopockim „Grand 
Hotelu” gdzie znajdował się sztab niemieckich wojsk lądowych. Z polskiej 
strony w rozmowach, które rozpoczęły się o godzinie 17.00 (trwały dwie 
godziny) uczestniczyli: szef Sztabu Dowództwa Floty kmdr dypl. Marian 
Majewski i w charakterze tłumacza kpt. Antoni Kasztelan1.

Wprawdzie samego aktu kapitulacji nie odnaleziono, lecz przewodniczący 
GKBZPNP IPN prof. dr hab. Witold Kulesza przekazał pozyskane z zasobów 
Militararchiv we Flensburgu dwa dokumenty, dotychczas nieznane polskim 
historykom. Dokumenty ze względu na osobę autora - wysoko postawionego 
w hierarchii służbowej oficera niemieckiej Marynarki Wojennej (Kriegsmarine) są 
szczególnie cenne. Uzupełniają, bowiem wiedzę o ostatnim okresie działań 
wojennych i przebiegu kapitulacji na polskim wybrzeżu w październiku 1939 r.

Pierwszy jest częścią „Dziennika działań wojennych” (Kriegstagebuch) 
dowódcy niemieckich sił morskich w rejonie Zatoki Gdańskiej kontradmirała 
Huberta Schmundta1 2. Jego fragment od strony 31 do 41, opisuje wojenne 

1 Kmdr dypl. M. Majewski (1895-1953), jeniec oflagów, a od 1945 r. szef Wydziału 
Organizacyjno-Wyszkoleniowego Kierownictwa Marynarki Wojennej (KMW). Kpt. A. Kasztelan 
(1989-1942) był szefem Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Floty. Wyrokiem 
Sądu Specjalnego w Gdańsku skazany na śmierć.
2 H. Schmundt urodził się 19.9.1888 r. w Świdnicy. W 1939 r. był komendantem Szkoły 
Marynarki Wojennej (Flensburg-Murwik), a od sierpnia 1939 r. szefem Sztabu dowódcy 
Morskich Sił Zbrojnych Wschód (zachodnia i środkowa część Morza Bałtyckiego). Od 20.10.1939 r. 
dowódcą sił morskich w Zatoce Gdańskiej. W 1940 r. podczas inwazji na Norwegię dowodzi! 
lekkimi siłami morskimi będąc zaokrętowanym na ciężkim krążowniku „Admirał Hipper”. 
W 1942 r. z bazy w Kirkenes nadzorował operacjami na Morzu Arktycznym („Admirał 
Nordmer”). Zob. A. Rzepniewski, Obrona Wybrzeża w 1939 r. na tle rozwoju Marynarki 
Wojennej Polski i Niemiec, Warszawa 1970, s. 282, 524-528, 685 oraz C. Bekker, Przeklęte 
morze, Z dzienników działań wojennych Kriegsmarine, Warszawa 1999, s. 130-131 i 234.

42



wydarzenia w ujęciu tabelarycznym na standardowym formularzu, wyszcze
gólniając datę, czas i miejsce. Niestety niektóre z nich są nieczytelne. Od 1 do 
5 października każdy dzienny zapis został podpisany przez kadm. 
H. Schmundta, co dodatkowo uwiarygodnia przebieg zdarzeń.

W dniu 20 września 1939 r. autor został przeniesiony ze Świnoujścia do 
Gdańska przez dowódcę Morskich Sił Zbrojnych Wschód (Marinegruppen 
Kommando Ost) gen. adm. Conrada Albrechta3, w celu usprawnienia 
współdziałania Kriegsmarine z wojskami lądowymi, dowodzonymi przez gen. 
Leonarda Kaupischa4, ponieważ likwidacja polskiego opora na wybrzeżu - ku 
zaskoczeniu Niemców - pozostawała wiele do życzenia i przeciągała się w czasie.

Drugim dokumentem jest załącznik nr 1 do wspomnianego „Dziennika 
działań wojennych”, zatytułowany „Sprawozdanie z przekazania obszaru 
rozciągającego się od Juraty do południowego cypla Helu w dniu 2.10.1939 r.” 
Sporządzony został w formie opisowej, tak jak poprzedni pismem 
maszynowym. Liczy 6 stron. Datowany na dzień 5 października posiada 
również autograf admirała5.

Sprawozdanie zostało napisane na papierze formatu A - 4, zwięzłym, 
wojskowym językiem, ujmującym jedynie najważniejsze wydarzenia, prawdo
podobnie przez jednego z oficerów jego sztabu.

Całość opatrzono niemiecką sygnaturą zespołu archiwalnego RM50/193 
oraz brytyjskiej Admiralicji z numerem PG/31806/ND.

Prezentowane poniżej fragmenty archiwaliów, szczegółowo ukazują 
ostatnie godziny zmagań wojennych, kapitulacji i niewoli obrońców polskiego 
wybrzeża. Opisane fakty, widziane oczami Niemców, a także ich oceny 
i spostrzeżenia wyrażone są niezwykle zwięźle i rzeczowo. Czytelnik 
niechybnie zauważy słowa uznania i podziwu dla obrońców Półwyspu 
Helskiego, odniesione zwłaszcza do nich samych, artylerii nadbrzeżnej 
(głównie 31 baterii artylerii im. Heliodora Laskowskiego kał. 152,4 mm 
„Bofors”) oraz umocnień.

W polskich szeregach wybijającą się postacią był dowódca Floty kadm. 
Józef Unrug6, który również dowodził całą obroną wybrzeża. Niemcy 
w omawianych dokumentach poświęcili mu dużo miejsca, podkreślając 
wspaniałą postawę zarówno jako przełożonego jak i człowieka. Zastanawiające 

3 Gen. adm. C. Albrecht (1880-1969) podczas pierwszej wojny światowej dowodził flotyllą 
torpedowców, a w 1939 r. był dowódcą Morskich Sił Zbrojnych Wschód.
4 Gen. lot. L Kaupisch urodził się 1.9.1878 r. Dowodził m.in. Grenschutz Abschnitts - 
Kommando 1, a od 7 września 1939 r. niemieckimi wojskami lądowymi na wybrzeżu, zwanymi 
potocznie Korpusem Kaupischa.
5 Archiwum Muzeum Marynarki Wojenne, zbiór relacji, sygn. 664. Tłumaczenie tekstu 
z j. niemieckiego kmdr por. mgr Marek Karpiński.
6 Kadm. J. Unrug (1884-1973), dowódca Floty w Gdyni. Jeniec kilku oflagów, w których 
wyróżnił się postawą patriotyczną. Od 1945 r. I - zastępca szefa KMW, a od 1947 r. w stopniu 
wiceadm. został zastępcą Generalnego Inspektora Polskiego Korpusu Przysposobienia 
i Rozmieszczenia ds. personelu MW. Za działalność bojową uhonorowany Złotym Krzyżem 
Orderu Wojennego Virtuti Militari.
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jest to, że mylnie uważali go za głównodowodzącego Polską Marynarką 
Wojenną7.

Oczywistą rzeczą jest, iż w pisanym na gorąco „Dzienniku działań 
wojennych...” znalazło się szereg błędnych informacji, a także przypadki 
przeceniania z jednej i niedoceniania z drugiej strony polskich marynarzy. 
Obecnie są już zweryfikowane przez historyków8.

W historiografii zmagań drugiej wojny światowej na wybrzeżu poniższe 
dokumenty archiwalne stanowią cenne źródło poznania ostatnich godzin obrony 
„Samotnego półwyspu”9 i początku długiej jenieckiej drogi jego obrońców. 
Niewątpliwie pozwalają także głębiej spojrzeć na przygotowania i prowadzenie 
działań bojowych przez wojska niemieckie.

Tą drogą bardzo dziękuję prof. dr. hab. W. Kuleszy i dyrekcji 
Militararhiv we Flensburgu za kwerendę i bezinteresowne udostępnienie 
kserokopii „Dziennika...” kadm. H. Schmundta naszej placówce muzealnej.

Poniższa tabela jest tłumaczeniem fragmentu „Dziennika...”, dotyczącego 
okresu najbardziej nas interesującego tj. od 1 od 3 października10 11.

Data, czas

Opis miejsca, 
wiatr, pogoda, 

stan morza, 
pora dnia, 

widzialność itd.

Wydarzenia

1.10.1939 
08.30

?.23

„M.126”11 melduję: okręt z 6 jeńcami podjętymi koło 
Helu. Okręt otrzymuje rozkaz dostarczyć jeńców na 
„Sx”12 na przesłuchanie.

„R.22”13 melduje na pozycji szer. = 54° 25'N, dług. 
= 18°44,5'E obserwacja lornetką. Na plamę oleju 
zrzucono 4 bomby głębinowe. „R.21” otrzymuje rozkaz 
zabezpieczyć wejście do Neufahrwasser14 przed 
działaniem okrętów podwodnych. „R.22” zostaje dalej 
na pozycji celem prowadzenia obserwacji.

7 Od 1925 r. Polską Marynarką Wojenną dowodził szef KMW kadm. Jerzy Świrski. Miał swą 
siedzibę w Warszawie.
8 O działaniach wojennych pisali m. in. A. Rzepniewski, Obrona wybrzeża, w 1939 r., op. cit., 
E. Kosiarz, Flota Białego Orła, Gdańsk 1980, J. Pertek, Wielkie dni małej floty, Poznań 1987 
i Mała flota wielka duchem, Poznań 1989, R. Witkowski, Hel na straży wybrzeża 1920-1939, 
Warszawa 1974 i Ostatnia reduta. Sprawozdanie z walk i relacje obrońców Helu, Warszawa 
1973, Dziennik działań bojowych pancernika „Schleswig-Holstein” 8.9-2.10.1939 r„ oprać, 
i tłum. Jacek Żebrowski, Toruń 1999 oraz Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, tom 
1, Kampania wrześniowa 1939, część 5, Marynarka Wojenna i obrona polskiego wybrzeża, 
Londyn 1962.
9 Zob. W. Steyer, Samotny półwysep, Poznań 1969.
10 Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej, zbiór relacji, sygn. 664 R, „Dziennik działań 
wojennych kadm. Huberta Schmundta”, s. 32-38.
11 „M 126”oraz „M.122” to stare niemieckie trałowce o wyporności około 600 t.
12 „Sx” to „Schleswig-Holstein”, a „Sn” to „Schlesien”. Stare pancerniki o wyporności 13200 t. 
Podstawowe uzbrojenie artyleryjskie: 4 działa kał. 280 mm i 10 dział kaL 150 mm.
13 „R.21” i „R.22” to małe trałowce o wyporności około 110 t.
14 Neufahrwasser to niemiecka nazwa Gdańska - Nowego Portu.
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16.00

1.10.1939
17.00

„M.126” wchodzi z 6 polskimi jeńcami. Przesłuchanie 
wskazuje, że załoga Helu jest częściowo zmęczona 
prowadzonymi działaniami bojowymi.

Radio Gdańsk przekazuje następującą propozycję 
dowódcy Helu, kontradmirała Unruga15: „Do niemiec
kiego admirała znajdującego się na „Schleswig- 
-Holstein” w Gdańsku. Proponuję wstrzymanie działań 
bojowych. Proszę o wysłanie parlamentariusza do portu 
wojennego Hel. Proszę o podanie godziny”.
Korpus Kaupisch jest poinformowany, że okręt „R.22” 
będzie wiózł parlamentariusza i odcumował 14.00 od 
„Sx”. Parlamentariuszem dowódcy został wyznaczony 
kmdr por. Voss.

Szef sztabu I Flotylli Trałowo-Minowej prowadzi 
rozmowę przez radio, z której wynika, że „M.85” wszedł 
prawdopodobnie na minę w kwadracie 9575 i zatonął. 
Większość załogi, w tym dwóch ciężko rannych, została 
uratowana przez znajdujący się w pobliżu „M.122” 
i zawieziona do Neufahrwasser. 2 trałowce, które 
uczestniczyły również w akcji ratowniczej, pozostały na 
miejscu zdarzenia i ratują pozostałych członków załogi 
zatopionego okrętu. Należy się liczyć ze znacznymi 
stratami żołnierzy. Według informacji otrzymanej 
później straty żołnierzy wyniosły 23 osoby.

„R.22” przyjmuje koło portu wojennego Hel pełno
mocnika (parlamentariusza) kontradmirała Unruga, 
kmdr. Majewskiego i jednego oficera tłumacza.

Początek rozmów dotyczących przekazania Helu 
w kwaterze głównej Korpusu Kaupisch. Następujące 
warunki kapitulacji zostały ustalone i podpisane o godz. 
19.00 przez generała Kaupischa i kmdr. Majewskiego.
1. Bezwarunkowe przekazanie. Czas przekazania Helu 

dla niemieckiego kraju i niemieckich sił morskich 
ustalono na dzień 2.10.1939 r. godz. 11.00 przed 
południem.
a) przez polskiego oficera - parlamentariusza przed 

pierwszą linią niemiecką na lądzie na linii 
kolejowej Cenowa - Kaussfeld.

b) w porcie wojennym Hel.
c) w porcie Heisternest.

2. Dokładne dane o sile załogi Hel, plany umocnień, 
baterii, sprzętu, zapasów, amunicji, żywności, mate
riałów pędnych, okrętów itd., które w aktualnym 
stanie będą przekazane.

3. Przekazanie planów prowadzenia operacji obronnej 
i planów marynarki itd.

15 W oryginale kontradmirał von Unruh.
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4. Oczyszczenie pól minowych na lądzie przez 
polskich saperów nadzorowanych przez niemieckich 
oficerów i żołnierzy.

5. Dokładne mapy morskie z postawionymi polami 
minowymi.

6. Dane dotyczące pól minowych z zapalnikami czasowymi.
7. Zapewnienie, że sprzęt i urządzenia bez wyjątku - (od 

zaraz) będą chronione przed sabotażem. Zabrania się 
jakiegokolwiek uszkodzenia i niszczenia materiału 
przeznaczonego do działań wojennych jak również do 
celów funkcjonowania w warunkach pokoju.

8. Podsumowanie:
a) do załogi - bez broni na placach koszarowych, 

na ulicach itd. Gotowa do odtransportowania.
b) do osób cywilnych - które przede wszystkim 

nie mogą opuszczać Helu.
9. Dowódcy załogi okrętu podwodnego „Orzeł” należy 

przekazać rozkaz poddania się lub wejścia do portu 
neutralnego w celu internowania.

10. Drogi do miejsc zawartych w pkt.l do przekazania 
Helu muszą być wolne od min. Odpowiedzialność 
za to ponoszą polscy oficerowie.

11. Polskiemu dowódcy Marynarki Wojennej, kontr
admirałowi Unrugowi pozwala się zachować broń 
za dzielną obronę.

W ten sposób skapitulował bezwarunkowo Hel. 
Parlamentariusz został o godz. 19.30 odwieziony do 
portu wojennego Hel.

Jednostkom uczestniczącym w ataku na Hel zostały 
przydzielone następujące rejony do przejęcia w dniu 2.10. 
o godz. 11.00: dowódcy floty - obszar południowego cypla 
Hel do wschodnich granic Juraty, 207 Dywizji - obszar 
od Juraty do Ceynowy. Jest ustalone, że obszar wschodni 
przekaże kontradmirał Unrug dowódcy floty Gdańsk, 
a obszar zachodni zostanie przekazany przez najstarszego 
rangą oficera wojsk lądowych płk. Klemmowi.

Polecam korpusowi desantowemu okrętów liniowych 
„Schleswig-Holstein” i „Schlesien” oraz połowie 
kompanii szturmowej marynarki zaokrętować się na 
holowniki i statki pasażerskie w dniu 2.10 o godz. 09.00 
w celu zajęcia przydzielonego mi obszaru. Podlegli 
dowódcy oraz przyszły komendant rejonu obronnego 
będą odpowiednio poinstruowani. Do Grupy Wschód 
przygotowany jest odpowiedni meldunek.

Gdańsk - Neufahrwasser, 1.10.1939 r.
Kontradmirał Schmundt 

(podpis nieczytelny)
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16 Kmdr dypl. Stefan Frankowski ur. w 1887 r. był dowódcą Morskiej Obrony Wybrzeża. Zmarł 
25.9.1940 r. w Bielawie w niemieckiej niewoli. Pośmiertnie awansowany do stopnia 
kontradmirała i odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Wojennego Yirtuti Militari.

2.10.1939

14.00

Zaokrętowanie korpusu desantowego „Sx” i „Sn” oraz 
połowy kompanii szturmowej marynarki na holowniki 
i statki pasażerskie.

Wyjście zespołu transportowego w asyście trałowców 
do Helu.

Wejście zespołu do portu wojennego Hel. Polski kmdr 
Frankowski16, pełniący dotychczas funkcję dowódcy 
rejonu wybrzeża, melduje się u mnie z oficerem 
tłumaczem przy porcie. Po przekazaniu mi przez 
kontradmirała Unruga obszaru Hel - Jurata odbyło się 
uroczyste podniesienie niemieckiej flagi. Podniesieniu 
flagi towarzyszył trzykrotny okrzyk „Sieg Heil” na cześć 
Fuhrera i najwyższego dowódcy. W ten sposób 
Półwysep Hel wszedł w nasze posiadanie. Zgodnie 
z uzgodnieniami z szefem sztabu przy kontradmirale 
Unrugu polscy jeńcy zebrani na różnych miejscach będą 
przede wszystkim odpowiednio zaopatrzeni.

Początek wywozu jeńców wojennych i zbiórki broni. 
W trakcie dnia będą odtransportowani:
- do Gdyni: 138 oficerów wojsk lądowych, 1834 żołnierzy, 
- do Gdańska (Neufahrwasser): 62 oficerów marynarki

i 36 marynarzy.
Admirał Unrug wraz ze swoim sztabem może pozostać 

na Półwyspie Hel do 3.10 do godzin popołudniowych. 
Dał mi słowo honoru, że nie podejmie próby ucieczki 
z półwyspu. Ponieważ kontradmirał Unrug nie mógł tego 
samego poświadczyć w imieniu młodszych oficerów - 
zwłaszcza, że w nocy podjęło ucieczkę 52 żołnierzy, 
a wśród nich 29 oficerów - polecam, zatem jeszcze po 
południu wysłać ich do Neufahrwasser. Podczas 
przeglądu baterii stwierdziłem, że wszystkie działa nie 
nadają się do użycia, ponieważ usunięto z nich zamki. 
Ponadto urządzenia elektryczne i dowodzenia są 
zniszczone. Komendant odcinka Hel, który objął 
obowiązki wraz z podniesieniem niemieckiej flagi, 
melduje, że akty sabotażu wystąpiły na polskim 
holowniku. W ostatniej chwili udało się utrzymać 
holownik na powierzchni wody. Wydarzenia te były 
sprzeczne z warunkami przyjętymi podczas kapitulacji. 
Na moje energiczne uwagi zareagował kmdr Frankowski 
mówiąc, że zniszczenia te dokonane zostały przez 
obsługi sprzętu jeszcze przed podpisaniem kapitulacji. 
Jego zdaniem oficerowie nie panowali już w tym 
momencie nad swoimi podwładnymi. Wersja ta wydaje 
mi się mało wiarygodna, ponieważ jeńcy sprawiają
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wrażenie zdyscyplinowanych i dobrych żołnierzy. 
Należy przyjąć, że zniszczeń dokonano dopiero po 
podpisaniu kapitulacji. Generał lotnictwa Kaupisch 
otrzymał ode mnie odpowiedni meldunek.

Zajęcie Helu oznaczało wypełnienie zadania postawio
nego dowódcy floty Gdańsk.
Okręty liniowe „Schleswig-Holstein” i „Schlesien” 
prowadziły ostrzał artyleryjski z Neufahrwasser i brały 
udział w dwóch bojach z artylerią brzegową z morza. 
Przyczyniły się w ten sposób, znacznie do osłabienia 
morale polskiej załogi broniącej Helu. Okręty spraw
dziły się dobrze przede wszystkim w boju w dniach 
25 i 27.09.1939 poprzez utrzymywanie w długim okresie 
czasu pod przykryciem ogniowym dobre szybkostrzelne 
polskie baterie. Tylko w tych dniach wystrzelono 282 
pociski kal. 28 cm i 340 pocisków kal. 15 cm. Według 
wypowiedzi polskiego dowódcy... (fragment tekstu 
nieczytelny - przyp. Z.W.) ...umocnień obronnych, 
bateria opl (obrony przeciwlotniczej - przyp. Z.W.) 
Południe i znajdujące się tam urządzenia do prowa
dzenia obserwacji została wyłączona z walki. Bateria 
15 cm została trafiona dwukrotnie celnie, poza tym 
spadło dużo pocisków na obszar zajmowany przez tę 
baterię. Zespoły sił morskich wykonały postawione 
przed nimi zadanie. Realizując zadanie oczyszczenia 
nakazanego obszaru z min nasze siły trałowo-minowe 
znajdowały czasami się w środku nieprzyjacielskiego 
ognia. Zdecydowane uderzenia i ciągły artyleryjski 
ostrzał, przyczyniły się do obniżenia morale broniącej 
się załogi. Ułatwiano w ten sposób realizację zadań 
wojskom lądowym. Załogi naszych okrętów wykony
wały stawiane im zadania chętnie i z zaangażowaniem.

Dokładne sprawozdanie zawarte jest w załączniku 1.

Gdańsk - Neufahrwasser, 2.10.1939 r. 
Kontradmirał Schmundt 

(podpis nieczytelny)

Trałowanie min z powodu złych warunków atmosfe
rycznych jest niemożliwe. Siły trałowo-minowe włączy
ły do służby polskie okręty, które nieuszkodzone wpadły 
w niemieckie ręce w porcie wojennym Hel. Były to: 
„Czajka” „Żuraw”, czyli „Oxhoft” i „Westerplatte”.

15. zapasowy batalion morski, dowódca kmdr ppor. 
Tottcher, wchodzi do Helu w celu zluzowania korpusu 
desantowego „Schesien” i „Schleswig-Holstein”.

Wydałem rozkaz, aby korpus desantowy wspólnie 
z 15. - zapasowym batalionem morskim pozostał na 
Helu do 4.10 włącznie w celu dokładnego przeczesania 
lasu na odcinku Hel - Jurata. Wydaje się to być
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koniecznym, ponieważ w lesie ukrywają się prawdo
podobnie jeńcy wojenni oraz są tam prawdopodobnie 
ukryte różnorodne materiały.

17.15 Były polski dowódca Marynarki, kontradmirał Unrug 
został wraz ze swoim sztabem (18 oficerów, 24 podofi
cerów i marynarzy) przewieziony na okręcie „Nettelbeck” 
do niewoli. Towarzyszył jemu kmdr por. Voss. „Nettelbeck” 
przeszedł wzdłuż burty okrętu „Schleswig-Holstein”.

18.45 Oficerowie i marynarze zostali przewiezieni do Gdyni. 
Kmdr por. Voss prowadził kontradmirała Unruga do 
generała lotnictwa Kaupischa, znajdującego się w kwa
terze głównej w Sopocie w celu złożenia meldunku. 
Następnie kontradmirał Unrug został przewieziony na 
pokład okrętu liniowego „Schlesien”, gdzie powinien 
pozostać do czasu rozstrzygnięcia, do jakiej miejsco
wości zostanie skierowany.

Gdańsk - Neufahrwasser, 3.10. 1939 r.
Kontradmirał Schmundt 

(podpis nieczytelny)

W swoim „Dzienniku ...” kadm. Schmundt kolejny dzień 4 października 
relacjonuje bardzo zwięźle. Zaledwie w kilku wierszach, pisząc o odbytych 
wizytach pożegnalnych u dowódcy wojsk Gdańsk - Prusy Zachodnie, 
komendanta miasta Gdańsk i gen. L. Kaupischa. Wspomina również o uroczys
tości pogrzebowej jednego z podoficerów, zaokrętowanego na okręcie 
liniowym „Schleswig-Holstein” oraz apelu poległych marynarzy, biorących 
udział w walkach o Gdańsk, Gdynię i Hel.

Autor najobszerniej, bo na czterech stronach opisał dzień 5 października.
Już na początku znaleźć można intrygującą informacje dowódcy korpusu 

(oddziału - przyp. Z.W.) desantowego kmdr por. Oehrla, rozmieszczonego na 
okrętach liniowych „Schleswig-Holstein” i „Schlesien”. Zameldował on, iż 
z wywiadów prowadzonych wśród polskich jeńców wojennych wynika, że 
prawdopodobnie w nocy z 1 na 2 października okręt podwodny „Orzeł” zawinął 
do helskiego portu i po uzupełnieniu paliwa oraz prowiantu wyszedł w morze. 
Na pokładzie znajdowali się dwaj oficerowie brytyjscy. Dzisiaj wiemy, że nie 
była to prawda. W tym czasie ORP „Orzeł”, dowodzony przez kpt. mar. Jana 
Grudzińskiego szykował się do sforsowania Sundu i przejścia do Wielkiej 
Brytanii. Może chodziło o celową dezinformację przeciwnika?

W tym samym dniu wizytę na wybrzeżu złożył dowódca Kriegsmarine 
wielki admirał Erich Maria Raeder. Zwiedzano urządzenia w helskim porcie 
wojennym.

Na powyższym stwierdzeniu kończą się najciekawsze zapisy związane 
z obroną polskiego wybrzeża w 1939 r.
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Szczególnie dużo miejsca w „Dzienniku ...” poświęcono „ zagrożeniu 
Rzeszy i narodowi niemieckiemu w krajach ościennych” - czyli przygotowań 
do ewakuacji Niemców z republik nadbałtyckich: Łotwy i Estonii. Operacja 
miała zostać przeprowadzona w porozumieniu z rządami tych państw i Rosji17.

Zgodnie z cytowanym rozkazem operacyjnym w ostateczności (po kłopo
tach z przekazaniem większej ilości okrętów - przyp. Z.W.) z nowopowstałej 
Grupy „Wschód” (Gdańsk - Piława), dowodzonej przez kadm. Schmundta, 
wydzielono następujące siły w celu wysłania ich w pobliże portów, aby chroniły 
niemieckich obywateli zamieszkałych w:

a) Rydze - pancernik „Schleswig-Holstein”, lekki krążownik „Eden”, okręt baza 
,Nettelbeck”, trałowiec, JMI.4” i 4 kutry trałowe: „R. 18”,,,R.2O”, „R.22”, i,,R.24”;

b) Rewalu (Tallinnie - przyp. Z.W.) - pancernik „Admirał Scheer”, dwa 
trałowce „M.8” i „M.3”;

c) Libau (Lipawie - przyp. Z.W.) - pancernik „Schlesien”, dwa trałowce 
„M.84” i ”M.122” oraz dwa kutry trałowe „R.19” i „R.23”;

d) Windau (Windawie - przyp. - Z.W.) - okręt artyleryjski „Bremse” 
i dwa trałowce „M.102” i „M.126”;

e) Pernau ( Parnawa - przyp. Z.W.) - torpedowiec „T.196”, trałowiec 
„M.75” i dwa kutry trałowe „R.21” i „R. 17”.

W skład zespołu włączono również zbiornikowiec, węglarkę i statek 
pasażerski dla uciekinierów.

Na jednostkach pływających zaokrętowano pododdziały szturmowe 
z Gdańska i oddziały zabezpieczenia, które dozbrojono środkami walki z Grupy 
„Eberharda”.

W 6 punkcie powyższego rozkazu uprzedzano wszystkich, że sytuacja 
podwodna jest niejasna ze względu na brak informacji o ORP „Orzeł”.

Gotowość bojową wyznaczono na dzień 6.10 godzinę 0.00. Okręty 
utrzymywano w 3 godzinnej gotowości.

Tuż przed wyjściem z Gdańska - Nowego Portu, gdzie zgrupowano 
wyznaczone siły i środki, kadm. H. Schmundt zamierzał przenieść się wraz ze 
swoim sztabem z pancernika „Schleswig-Holstein” na krążownik „ Emden”, 
gdyż ten ostatni posiadał mniejsze zanurzenie i mógł swobodnie wejść do 
ryskiego portu.

Na zakończenie autor pisze w jakże charakterystyczny dla ówczesnej 
sytuacji politycznej sposób. „Uważam swoją obecność w Rydze za konieczność. 
Chcę być w bezpośrednim kontakcie z tamtejszą mniejszością niemiecką w celu 
realizacji zadania postawionego przede mną i Grupą „Wschód”18.

Do planowanej z takim rozmachem operacji nie doszło. W ostatniej 
chwili została odwołana. Należy jedynie domyślać się, że powodem była 
niejasna sytuacja polityczna na arenie międzynarodowej w tym brak zgody 
Łotwy i Estonii, co w konsekwencji uniemożliwiło planowaną operację 
militarną.

17 „Sprawozdanie...”, op. cit. s. 38-41.
18 Tamże, s. 41.
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Załącznik 1 do Dziennika działań bojowych

Sprawozdanie 
z przekazania obszaru rozciągającego się od Juraty do południowego cypla Helu 

w dniu 2.10.1939.

„Zespół desantowy dowódcy sił morskich w Gdańsku. Zespół 
o kryptonimie 1. R.FI: - „T. 196” - 4 statek pasażerski mający na pokładzie 
korpus desantowy „Sx” - „Sn” - połowa kompanii szturmowej - wszedł do 
portu Hel 3.10. o godz. 11.00 (przed południem) zgodnie z uzgodnieniem 
przyjętym na rozmowach odnośnie kapitulacji. Jednocześnie wylądowało 
6 samolotów z 506 Grupy Lotnictwa Morskiego przed plażą na wschód od 
portu wojennego. Przejście zespołu desantowego zabezpieczone było 
3 okrętami trałowo-minowymi”19.

W punkcie 1 omówiono przekazanie helskiego portu wojennego

„W porcie wojennym zameldował się do mnie jako tłumacz, dowódca 
ówczesnej polskiej obrony wybrzeża, komandor Frankowski. Przekazanie przez 
kontradmirała Unruga obszaru od Juraty do południowego cypla Helu odbyło 
się na stanowisku ogniowym, które wspaniale zamaskowane znajdowało się 
pomiędzy Helem i Juratą (stanowisko: nr 175).

Stronę niemiecką reprezentowali:
kontradmirał Schmundt, dowódca sił morskich Gdańsk;
komandor por. Voss, oficer sztabowy przy dowódcy sił morskich 
Gdańsk;
major von Heydebreck, oficer kierujący siłami obrony przy dowódcy 
sił morskich Gdańsk;
komandor Schall-Emden, dowódca portu wojennego Gdynia;
komandor por. Schomburg, dowódca odcinka Hel.

Stronę polską reprezentowali:
kontradmirał Unrug, dowódca Polskiej Marynarki Wojennej;
komandor Frankowski, dowódca obrony wybrzeża;
komandor Majewski, szef Sztabu Polskiej Marynarki Wojennej; 
oficer tłumacz.

19 Załącznik 1 do Dziennika działań bojowych, s. 1.
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Zostało uzgodnione, że kontradmirał Unrug może pozostać ze swoim 
Sztabem na Półwyspie Hel do 3.10. do godzin popołudniowych. Kontradmirał 
Unrug dał słowo honoru w imieniu swoim i oficerów Sztabu, że nie podejmą do 
czasu odtransportowania prób ucieczki. Nie czuł się on upoważnionym dawać 
słowa honoru w imieniu pozostałych oficerów, w związku z tym musiano ich 
odtransportować 2.10 razem z innymi jeńcami wojennymi. Wywóz jeńców 
wojennych z określonych placów rozpoczął się o godz. 14.00.

Po przyjęciu obszaru Helu udałem się ponownie do portu wojennego, 
który został zabezpieczony w międzyczasie przez pluton desantowo-szturmowy. 
Po przyjęciu meldunku od dowódcy sił desantowych i kompanii szturmowej 
marynarki przejąłem Półwysep Hel, głosząc krótkie przemówienie, a następnie 
dałem rozkaz podniesienia niemieckiej flagi wojennej. Przejęcie Półwyspu 
zakończone zostało trzykrotnym okrzykiem „Siegheil” na cześć Fuhrera 
i najwyższego dowódcy. Następnie kompanie korpusu desantowo - 
szturmowego i kompania szturmowa marynarki objęły przydzielone im ważne 
o militarnym znaczeniu punkty obszaru Hel - Jurata. Zajęcie ww. punktów 
odbyło się bezproblemowo, bez jakichkolwiek nieprzyjemnych incydentów. 
Transport jeńców wojennych rozpoczął się zgodnie z planem o godz. 14.00.

Podczas przeglądu przydzielonych nam stanowisk bojowych na Półwyspie 
Hel, przeprowadzonego w towarzystwie kmdr Frankowskiego uzyskałem 
następujący obraz dotyczący umocnień półwyspu oraz przebiegu walk”20.

W drugim punkcie scharakteryzowano umocnienia, urządzenia portowe oraz pojazdy

„Kontradmirał Unrug znajdując się ze swoim Sztabem na Półwyspie 
Helskim prowadził od połowy sierpnia mobilizację. Umocnienia półwyspu 
odpowiadają ogólnie mówiąc planowi nr 3, który był częścią planu operacji pod 
kryptonimem „Polska”. Bateria nr XII i bateria piechoty składająca się 
z dwóch dział kaL 12 cm na lawetach kołowych zostały w trakcie walk 
przeniesione z wybrzeża północnego na południowe (stanowiska ogniowe 182-83). 
Rozbudowa umocnień obronnych nie została dokończona do wybuchu wojny. 
Admirał Unrug i jego oficerowie narzekali gorzko na niskie środki finansowe 
przydzielone polskiej Marynarce. W obszarze Hel - Jurata były tylko 2 baterie 
kal. 15 cm21. Jedna z nich na z 4 armatami na południowym cyplu i piechoty na 
stanowiskach od 182 do 189. Bateria kal. 15 cm była wspaniale rozbudowana. 
Miała możliwość prowadzenia ognia w azymucie w sektorze 360°, mocną 
osłonę, elektryczne windy do podawania amunicji znajdującej się w betonowych 

20 Op. cit., s. 1-2.
21 W rzeczywistości obrońcy dysponowali jedynie czterodziałową 31 baterią artylerii 
nadbrzeżnej m. H. Laskowskiego kal. 152,4 mm tzw. „cyplową”.
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bunkrach, rozmieszczonych pomiędzy stanowiskami ogniowymi. Bateria kaL 
12 cm była pomyślana jako bateria wsparcia i miała możliwość prowadzenia 
ognia w azymucie w sektorze 70°. Admirał Unrug mówił, że zamówiona była 
dla Helu bateria kaL 28 cm w składzie 4 armat zdwojonych; niestety nie 
dostarczono jej przed rozpoczęciem działań wojennych.

Baterie artylerii, bunkry amunicyjne, drogi i tory kolejowe były 
wyjątkowo dobrze - przy wykorzystaniu zalesienia - na tak wąskim terenie 
zamaskowane. Siatki maskujące, sztuczne krzewy, rozsuwane dachy maskujące 
na szynach kolejowych powodowały, że stanowiska były trudne do wykrycia 
nawet z niewielkiej odległości. Znajdujące się w pobliżu stanowisk ogniowych 
podziemne stanowiska kierowania oraz okopy były również sprytnie 
wbudowane w naturalne ukształtowanie terenu. Wspaniale rozbudowane zasieki 
z drutu kolczastego i gładkiego oraz trudną do wykrycia sieć stanowisk 
karabinów maszynowych sprawiły, że cały obszar Helu został zamieniony 
w twierdzę trudną do zdobycia przez piechotę.

Wszystkie armaty nie nadawały się do dalszego wykorzystania, ponieważ 
usunięto z nich zamki. Urządzenia do kierowania ogniem były również ciężko 
uszkodzone. Koszary zostały natomiast zniszczone w stopniu trudnym do opisania. 
Na moje uwagi odnośnie zniszczeń urządzeń wojskowych odpowiedział mi kmdr 
Frankowski, że owych zniszczeń dokonano przed podpisaniem kapitulacji. 
Potwierdziły to późniejsze wypowiedzi jeńców wojennych. Główne zniszczenia 
przeprowadzone zostały do godz. 24.00 dnia 1.10. Niszczono również środki 
materiałowe - pomimo wydanych rozkazów zabraniających tego procederu - po 
podpisaniu kapitulacji. Dwa holowniki znajdujące się w porcie tonęły, ponieważ 
otwarte zostały luki w dnie okrętów. Okręty te zdołano w ostatniej chwili utrzymać 
na powierzchni wody.

Zupełnie nie zniszczone wpadly w nasze ręce dwa okręty trałowe 
„CZAJKA” i „ŻURAW” 1939. Zostały one włączone do służby w Kriegsmarine jako 
„OXHOFT” i „WESTERPLATTE” i już 3.10 wyszły w morze do m. Neufahrwasser.

Urządzenia portowe zostały nieuszkodzone i po podniesieniu wraków 
zatopionych jednostek będzie można z nich w pełni skorzystać.

„WICHER” i „GROM” robią wrażenie jednostek całkowicie 
zniszczonych. Być może będzie można ponownie odzyskać siłownię okrętową 
po podniesieniu wraka, ponieważ głównie zniszczona jest rufa tego okrętu.

Liczne betonowe bunkiy amunicji są sprawne, w których znajduje się 
jeszcze różnego rodzaju amunicja i miny. Zbiorniki paliwowe zostały opróżnione.

Moje ogólne wrażenie o wartości umocnionych urządzeń obronnych na 
Półwyspie Hel można faktycznie wyrazić opinią, że obszar ten można byłoby 
zdobyć od strony lądu przy mocno broniącym się wrogu, ponosząc ogromne 
straty i dużą daninę krwi w czasie licznych walk”22.

22 Op. cit., s. 1-2.
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Kolejny - opisuje morale obrońców Półwyspu Helskiego

„Załoga obszaru Hel - Jurata składała się zasadniczo z marynarzy. 
Szczególnie oficerowie i młodsi żołnierze sprawiali dobre żołnierskie wrażenie. 
Starsi rezerwiści przejawiali obojętność i otępienie. Według wypowiedzi 
admirała Unruga morale tych ludzi podupadało w wyniku wielotygodniowego 
przebywania w bunkrach, ziemiankach, ciągłego zagrożenie z powietrza 
i ostrzału artyleryjskiego oraz zrzucanym ulotkom propagandowym. W sytuacji, 
gdy dowiedzieli się o upadku Warszawy nie byli gotowi do stawiania dalszego 
oporu. Częściowo występowały bunty żołnierskie, co miało wpływ na podjęcie 
decyzji o kapitulacji”23.

Punkt czwarty omawia skuteczność ostrzału i bombardowań Półwyspu 
Helskiego, prowadzonych przez niemiecką artylerię i lotnictwo

„Ostrzał artyleryjski i naloty spowodowały powolne załamanie się 
morale obrońców Helu. Stwierdzono faktyczne tylko pojedyncze trafienia 
w armaty. Wystąpiły natomiast straty w ludziach. Tylko w bateriach artylerii 
kal. 15 cm podano 12 zabitych i 24 rannych. Z 30 świeżo usypanych mogił 
można wywnioskować, że faktyczne straty w ludziach były znacznie większe. 
Poważnie ucierpiała również miejscowość Hel, w której niektóre domy 
całkowicie zniszczone były. Po zniszczeniach luf armatnich na starych okrętach 
liniowych można stwierdzić, że duża liczba pocisków kal. 28 i 15 cm padała na 
teren baterii artylerii.

Naloty wywierały zwłaszcza w początkowym okresie działań duży 
wpływ na morale żołnierzy. Bomby zapalające były całkowicie nieskuteczne. 
Admirał Unrug oświadczył, że najbardziej obawiał się (w tej suchej porze roku) 
pożaru lasu. Odpowiednio przystosowane bomby zapalające byłyby według 
niego jedynym środkiem umożliwiającym szybkie wymuszenie kapitulacji”24.

23 Tamże. Por. W. Pater, Bunty w czasie obrony Helu w 1939 roku, "Przegląd Morski”, 
1991, nr 1.
24 Tamże. Wg. R. Witkowskiego, Hel na straży..., op. cit. s. 318, łączne straty obrońców Helu 
w zabitych nie przekraczały 100 ludzi, a w rannych 150.
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W następnym ustosunkowano się do wyrzucenia za burtę min 
przez stawiacz min ORP „Gryf”

„Sposób postawienia min przedstawiony jest w załączniku. Szef Sztabu 
poinformował mnie, że zagrody minowe stawiane przez ORP „Gryf’ 
postawione były minami nieuzbrojonymi. Podczas pierwszego ataku lotniczego 
zginął dowódca „Gryfa”, a jego zastępca postawił miny technicznie 
w niewłaściwy sposób. Jest możliwym również, że zagroda postawiona została 
w innym miejscu, ponieważ sytuacja nawigacyjna była niedokładna. Podczas 
stawiania min nie zostały zapalone wszystkie ognie”25.

Szósty punkt dotyczy bezczynności polskiego lotnictwa morskiego

„Admirał Unrug poinformował, że środki lotnictwa morskiego były 
niewystarczające. Ponadto lotnictwo morskie straciło swojego najlepszego 
człowieka - dowódcę - podczas pierwszego nalotu. Śmierć dowódcy miała 
negatywny wpływ na załogi samolotów lotnictwa morskiego. Nie odważyły się 
one do podjęcia jakichkolwiek działań wobec dużej przewagi lotnictwa 
niemieckiego w powietrzu”26.

Siódmy punkt zatytułowano: „Uwagi ogólne”

„Z rozmów z kontradmirałem Unrugiem i oficerami jego sztabu można 
było uzyskać pogląd polskiej strony na temat rozpoczęcia i przebiegu działań 
wojennych.

Polska doszła do wniosku po utworzeniu protektoratu Czech i Moraw 
oraz po zwrocie obszaru Królewca, że Niemcy będą maszerować dalej. Nie 
uwierzono w zapewnienia Fuhrera odnośnie propozycji utworzenia korytarza, 
ponieważ według Polski Fuhrer w sprawie Czechosłowacji poszedł dalej niż 
przewidywał układ Monachijski. Polsce pozostało, więc nic innego jak tylko 
podjąć walkę. Sztab polskich sił zbrojnych nie docenił stanu wyposażenia 
niemieckiej armii. Panował pogląd, że zły stan polskich dróg umożliwi podjęcie 

25 Tamże. 1.9.1939 r. w ramach operacji pod kryptonimem „Rurka” ORP "Gryf” i dywizjon 
minowców mieli postawić zagrodę minową we wschodniej części Zatoki Gdańskiej. Podczas 
ataku bombowców nurkujących znacznych uszkodzeń doznały: OORP ”Mewa” i „Gryf’ (zginął 
dowódca kmdr ppor. Stefan Kwiatkowskij.Nowy dowódca kpt. mar. Wiktor Łomidze w obawie 
przed kolejnym nalotem polecił wszystkie miny wyrzucić za burtę.
26 Tamże. Wczesnym rankiem 1.9.1929 r. niemieckie samoloty zbombardowały m.in. lotnisko 
w Pucku. Podczas nalotu uszkodzono hangar, kasyno i pole wzlotów. Zginął dowódca Morskiego 
Dywizjonu Lotniczego kmdr por. pil. Edward Szystowski i trzech podoficerów. Polskie lotnictwo 
prowadziło jedynie działania rozpoznawcze i łącznikowe.
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działań bojowych w początkowym okresie wojny przeciw przeważającym siłom 
wojsk lądowych wydzielonych do prowadzenia kampanii w Polsce, do czasu 
otrzymania skutecznej pomocy ze strony francuskiej i angielskiej. Tempo 
prowadzonego natarcia było przez nikogo nieoczekiwane. Po wkroczeniu 
Rosjan wszystko się załamało. Wojna miała być rozstrzygnięta jednak nie 
w Polsce lecz na morzu przez Anglię. Przewidywano, że będzie trwała długo 
i przyniesie ponowne odzyskanie niepodległości przez Polskę. Admirał Unrug 
wyrażał nadzieję na wejście floty angielskiej na Morze Bałtyckie - był 
przekonany, że niemiecka marynarka nie była w stanie się temu przeciwstawić. 
Anglia - jego zdaniem - miała wybrać właściwy moment do przeprowadzenia 
takiej operacji. Nie zaprzeczano chwilowej przewagi niemieckiego lotnictwa. 
Jednak zakładano, że przewaga ta jest tylko czasowa. Zakładano również, że 
przewaga niemieckich okrętów podwodnych będzie zniwelowana innymi 
środkami przeciwdziałania”27.

Ostatni - dotyczył bezpośrednio mężnej postawy kontradmirała J. Unruga

„Były dowódca Polskiej Marynarki Wojennej robi wrażenie wspaniałego 
przywódcy. Jego oficerowie czczą go i ufają swojemu dowódcy, który dzielił 
z nimi każdą niewygodę i niedostatek. Jego postawa podczas przekazywania 
Półwyspu Hel i w drodze do niewoli była ujmująca, spokojny i stojący ponad 
wydarzeniami. Wyraził prośbę, aby go nie kierować do obozu jenieckiego dla 
generałów, lecz zabrać do niewoli razem z jego oficerami”28.

27 Op. cit., s. 4.
28 Tamże. Kadm. J. Unrug będąc dowódca Floty, dowodził jednocześnie całą obroną polskiego 
wybrzeża. Jego postawa podczas walk i jenieckiej niewoli zyskała sobie wysokie uznanie nie 
tylko wśród rodaków, ale również wśród Niemców.
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Kmdr ppor. mgr inż. Jerzy ŁUBKOWSKI

UDZIAŁ POLSKICH NISZCZYCIELI W BITWIE 
KOŁO WYSPY USHANT

ORP „Błyskawica” - najstarszy i już legendarny niszczyciel Marynarki 
Wojennej RP - brał udział w drugiej wojnie światowej od pierwszego dnia1, aż 
po jej znamienny epilog, jakim było zatapianie niemieckich U-bootów jesienią 
1945 roku1 2. Przez sześć lat wojennych zmagań „Błyskawica”, biorąc udział 
w eskorcie 85 konwojów oraz w 108 operacjach bojowych i patrolach, przebyła 
łącznie 148 356,4 mil morskich. Samodzielnie lub wspólnie z innymi okrętami 
zatopiła dwa niszczyciele, dwa statki handlowe, eskortowiec i kuter. W walkach 
z hitlerowskim lotnictwem na pewno zestrzeliła cztery samoloty, a dwa 
prawdopodobnie. Uszkodziła także trzy okręty podwodne.

W czasie wojny ORP„Błyskawica” operował na akwenach wielu mórz 
i Oceanu Atlantyckiego, przeszedł kilka gruntownych, a czasem pospiesznych 
remontów, które trwały łącznie niemal 31 miesięcy, był także wcielany do 
różnych jednostek organizacyjnych i związków taktycznych. Wiosną i latem 
1944 roku, wraz z ORP „Piorun” działał w składzie międzynarodowej 
10 Flotylli Niszczycieli.

Głównym zadaniem 10 Flotylli była ochrona morskich szlaków 
komunikacyjnych w zachodniej części kanału La Manche. W prawdzie, 
w przedostatnim roku wojny niemieckie okręty podwodne nie osiągały już tak 
wielkich sukcesów3 jak na jej początku, ale Kriegsmarine w dalszym ciągu 
dysponowała jeszcze kilkoma ciężkimi i lekkimi krążownikami, kilkudziesię
cioma ścigaczami i innymi mniejszymi okrętami oraz ponad 200 U-bootami, 
które stanowiły realne zagrożenie dla szykujących się do inwazji w Normandii 
Aliantów.4

1 7 września 1939 r dywizjon polskich niszczycieli wszedł do cieśniny Little Minch, 
oddzielającej Szkocję od Hebrydów. O godz. 1431, 10 Mm na SE od wyspy South Uist, załogi 
dostrzegły peryskop okrętu podwodnego. Jednostki polskie wykonały pierwszy w drugiej wojnie 
światowej atak na U-boota. Admiralicja Brytyjska przyznała po nim „Błyskawicy” ciężkie 
uszkodzenie niemieckiego OP. - por. W. Szczerkowski, ORP „Błyskawica ”, Gdańsk 1979, s. 46-47.
2 Operacja ta nosiła nazwę „Deadlight” - por. E. Kosiarz, Flota Białego Orła, Gdańsk 1981, 
s. 628-629.
3 W ciągu 7 miesięcy 1944 r. U-booty zatopiły na różnych akwenach 65 statków, E. Kosiarz, 
Flota..., s. 434.
4 J. Pertek, Wielkie dni małej floty, Poznań 1990, s. 434.
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Formowanie jednostki, która później otrzymała nazwę 10 Flotylli 
Niszczycieli, rozpoczęło się - jak podaje jej dowódca komandor Basil Jones - 
już pod koniec marca 1944 r. Został on w tym czasie wezwany do dowódcy sił 
morskich w Devonport i poinformowany o tym, że obejmuje zwierzchnictwo 
nad okrętami, których zadaniem będzie zapewnianie bezpieczeństwa żeglugi na 
akwenie pomiędzy Portsmouth a Cherbourgiem. Jako okręt dowodzenia 
przydzielono mu brytyjski niszczyciel klasy „Triabal” - HMS „Tartar”5.

Komandor B. Jones był oficerem, który bojowe doświadczenie zdobył 
jeszcze podczas pierwszej wojny światowej, w czasie działań w Grecji 
i Palestynie. Jego zasługi dla Royal Navy zostały wysoko ocenione o czym 
świadczyły liczne odznaczenia, które mu przyznano. Kmdr por. St. J. Tyrwhitt, 
od którego kmdr Jones przyjmował obowiązki dowódcy, stwierdził nawet, że 
posiada tych odznaczeń zbyt wiele jak na swój stopień.

Obejmując międzynarodową i nieco egzotyczną 10 Flotyllę Niszczycieli 
kmdr B. Jones zdawał sobie sprawę, że znalezienie wspólnego języka 
z dowódcami wszystkich okrętów będzie trudnym zadaniem. W jego ocenie 
największe doświadczenie wojenne posiadali dowódcy i załogi brytyjskich 
niszczycieli. Wysoko także oceniał Kanadyjczyków i ich bojowego ducha. Miał 
jednak obawę, że współpraca z nimi nie będzie najlepsza, gdyż nie byli oni 
zadowoleni z brytyjskiego zwierzchnictwa.

Natomiast co do załóg „Błyskawicy” i „Pioruna” kmdr Jones uważał, że 
w chęci dopadnięcia wroga są wręcz desperatami jak wszyscy Polacy, ale 
w relacjach przełożony - podwładny nie powinni sprawiać mu kłopotów.6

Pierwotnie w skład 10 Flotylli wchodzić miało 10 niszczycieli: 8 na stałe 
i dwa „extra”, które w zależności od potrzeb powinny wspierać skład 
podstawowy. Podzielono je na dwa dywizjony: 19 i 20. W skład 19 dywizjonu 
wchodziły brytyjskie niszczyciele HMS „Tartar” (okręt flagowy dywizjonu 
i zarazem flotylli) i HMS „Ashanti” oraz dwa kanadyjskie: HMCS „Haida” 
I HMCS „Huron”. 20 dywizjon pierwotnie tworzyły: niszczyciele polskie - 
ORP „Błyskawica” i ORP „Piorun”, brytyjski - HMS „Eskimo” i kanadyjski - 
HMCS „Athabaskan”. Dodatkowo przydzielono do dywizjonu, jako okręty 
wsparcia, brytyjskiego HMS „Javelin’a” i kanadyjskiego HMCS „Iroquois’a”7. 
Dowódcą dywizjonu mianowano dowódcę ORP „Błyskawica” kmdra por. 
Konrada Namieśniowskiego.

Jednakże zanim polskie okręty przybyły do Plymouth w maju 1944 r., 
aby dołączyć do składu flotylli, 29 kwietnia trafiony niemiecką torpedą zatonął 
HMCS „Athabaskan”. Jego tragiczny los podzieliło aż 128 członków załogi 
wraz z dowódcą kmdr por. J. Stubbs’em. Pozostałych 48 marynarzy uratowała 
HMCS „Haida”.

Wydarzenie to wpłynęło na sformowanie innego składu 20 dywizjonu, do 
którego ostatecznie weszły: „Błyskawica”, „Piorun”, „Eskimo” i „Javelin”.

5 B. Jones, The Tenth Destroyer Flotilla Gt Britain Canada Poland, Plymouth, s. 1.
6 Tamże, s. 2-3.
7 Tamże, s. 2.
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Jednostki wchodzące w skład 19 dywizjonu posiadały niemalże 
jednakowe uzbrojenie, gdyż należały do jednej klasy „Triabal”. Stanowiło je 
6 dział kalibru 119,4 mm, 6 dział kalibru 102 mm oraz 14 (brytyjskie) lub 
10 (kanadyjskie) działek przeciwlotniczych kalibrów 40 i 20 mm. „Triabal’e” 
posiadały ponadto 4 rurową wyrzutnię torped.

Niszczyciele brytyjskie weszły do służby w latach 1938-1939. Nieco 
nowsze były okręty kanadyjskie, które zbudowano w latach 1942-1943.

Bardziej zróżnicowany pod względem taktycznym był 20 dywizjon. 
ORP „Błyskawica” był okrętem o największej wyporności w całej flotylli 
(wyporność standardowa/pełna - 2144/27821). Artylerię jego stanowiło 
8 uniwersalnych dział kalibru 102 mm, 4 działka przeciwlotnicze kal. 40 mm 
i 4 Oerlikony kal. 20 mm. Broń podwodna składała się z 2 potrójnych wyrzutni 
torped, 4 miotaczy i 2 zrzutni bomb głębinowych. Uzbrojenie ORP „Piorun” 
składało się z 6 dział kal. 119,4 mm, 1 działa 102 mm, 1 czterolufowego „pom- 
pom’a” kal. 40 mm oraz 4 pojedynczych Oerlikonów. Broń podwodną 
stanowiły pięciorurowa wyrzutnia torped, 2 miotacze i 2 zrzutnie bomb 
głębinowych8.

HMS „Eskimo” należał do niszczycieli klasy „Triabal”, a więc posiadał 
uzbrojenie podobne jak „Tartar” i „Ashanti”. HMS „Javelin”, chociaż miał 
najmniejszą wyporność, siłą ognia dorównywał, a nawet przewyższał pozostałe 
jednostki. Wyposażony był bowiem w 6 dział kal, 119,4 mm, 10 działek 
przeciwlotniczych kal. 40-20 mm oraz aż 10 wyrzutni torpedowych (2 x 5)9.

W okresie kiedy formowana była 10 Flotylla Niszczycieli Alianci 
kończyli już praktycznie przygotowania do operacji inwazyjnej w Normandii, 
której nadano kryptonim „Overlord”. Morska część tej operacji otrzymała 
nazwę „Neptune”.

Od stycznia 1944 r. do portów Wielkiej Brytanii ściągano wojska, okręty 
i wszelkie inne możliwe jednostki desantowe. W końcowej fazie tych 
przygotowań uczestniczyły także załogi polskich okrętów, które miały wziąć 
udział w operacji „Neptune”. Wśród nich znalazły się: ORP, ORP „Dragon”, 
„Krakowiak”, „Ślązak” oraz „Błyskawica” i „Piorun”.

Przygotowania do inwazji powodowały - według oceny kmdra 
B. Jons’a - że dowództwo sił morskich w Plymouth rzadko posiadało siły 
wystarczająco mocne, aby skutecznie zwalczać w kanale ruchy niemieckich 
jednostek transportowych i ich osłony, którą najczęściej stanowił dywizjon 
niszczycieli klasy „Elbing”. Operacja „Tunel”, polegająca na przeszukiwaniu 
wód pomiędzy Brestem a Wyspami Normandzkimi, była więc realizowana 
siłami dobieranymi często bardzo przypadkowo. Z reguły zadanie to powie
rzano niewielkim niszczycielom klasy „Hunt”, stacjonującym w Plymouth 
i Portsmouth.

W ostatnich tygodniach przed lądowaniem Aliantów w Normandii 
sytuacja ta uległa radykalnej zmianie. Aby zapewnić powodzenie największej 

8 S. Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej 1920 - 1946, Warszawa 1996, s. 66-67.
9 E. Kosiarz, Flota..., s. 556.
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w dziejach drugiej wojny światowej operacji desantowej, rozpoczęto regularne 
i bardzo dokładne przeczesywanie wszystkich akwenów pomiędzy Wielką 
Brytanią a Francją.

W zachodniej części Kanału La Manche operowała 10 Flotylla 
Niszczycieli, wspierana przez jeszcze jedną taką samą jednostkę oraz 
zgrupowanie okrętów nazwane „West Wall” składające się z 8 niszczycieli, 
36 ścigaczy okrętów podwodnych oraz kilkunastu patrolowców.10 11 Kmdr 
B. Jones przykładał wielką wagę do zadań związanych z tropieniem jednostek 
wroga, ale równolegle nie zaniedbywał przygotowania podległych mu okrętów 
do udziału w inwazji. Stąd niszczyciele prowadziły stale ćwiczenia w zakresie 
artyleryjskiego wsparcia sił lądowania, sił trałowych i minowych oraz 
ewentualnego wysadzania desantu. Główny nacisk dowódca flotylli położył 
przede wszystkim na wykonywanie zespołowych ataków torpedowych. 
Mniejszą wagę przywiązywano do taktyki zwalczania okrętów podwodnych, 
gdyż dowództwo sił alianckich było przekonane, że na stosunkowo płytkich 
wodach kanału La Manche, U-booty nie odegrają większej roli. Takie 
rozumowanie było niewątpliwie słuszne, choć nie można było całkowicie 
wykluczyć niemieckich działań podwodnych.

23 maja do składu flotylli dołączyła wreszcie „Błyskawica”, która 
wcześniej przez cały niemal miesiąc osłaniała brytyjskie lotniskowce, z których 
startowały samoloty wykonujące uderzenia na niemieckie bazy w Norwegii11.

Pod koniec maja 1944 r., w obliczu zbliżającego się lądowania 
w Normandii, patrole morskie prowadzone przez Aliantów na obszarze 
planowanego przejścia floty inwazyjnej oraz na jego obrzeżach, stały się 
szczególnie intensywne. Zadanie to wykonywała również 10 Flotylla, która 
przeczesywała akwen między południkami 3° i 4° W, skąd flocie niemieckiej 
najłatwiej było zaatakować linie komunikacyjne przeciwnika. Niszczyciele 
19 i 20 dywizjonu przebywały bezustannie w morzu, wchodząc do portu na 
przemian i to tylko na taki czas, który był potrzebny do zatankowania paliwa 
i uzupełnienia zapasów.

W nocy z 29 na 30 maja, podczas jednego z takich patroli, okręty 
10 Flotylli zostały wykryte przez Niemców w pobliżu francuskich wybrzeży 
i natychmiast zaatakowane przez Luftwaffe. Po 45-minutowej walce samoloty 
wroga zostały jednak odparte12.

5 czerwca o godz. 04.00 amerykański generał D. Eisenhower, główno
dowodzący siłami inwazyjnymi, potwierdził, że operacja „Overlord” rozpocznie 
się dnia następnego. Od tego momentu machina inwazyjna ruszyła. W stronę 
wybrzeży Francji skierowały się tysiące okrętów i statków połączonych sił. 
6 czerwca Niemcy nadali następujący komunikat:

»Oczekiwany od dawna atak Brytyjczyków i Amerykanów na wybrzeże 
północnofrancuskie rozpoczął się ubiegłej nocy. W kilka minut po północy 

10 Por. E. Kosiarz, Flota..., s. 553.
11 Por. W. Szczerkowski, ORP „Błyskawica", s. 85.
12 Por. tamże, s. 86.
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nieprzyjaciel, przy równoczesnych atakach bombowych wysadził z powietrza 
w rejonie Zatoki Sekwany silne formacje wojsk desantowych. Wkrótce potem 
podsunęły się do innych odcinków wybrzeża liczne nieprzyjacielskie lodzie 
desantowe, osłaniane przez ciężkie i lekkie okręty wojenne.Obrona nie 
pozwoliła zaskoczyć się w żadnym miejscu. Podjęła ona natychmiast walkę 
z całą energią. Wojska lądujące z powietrza zostały częściowo przy 
zeskakiwaniu uchwycone, a nieprzyjacielskie okręty już na pełnym morzu wzięto 
w ogień...«

Lądujący w Normandii Alianci przewidywali, że Niemcy chcąc przerwać 
płynący strumień statków i barek z wojskami, uzbrojeniem i zaopatrzeniem, 
zaatakują je przede wszystkim z zachodu, gdzie wody kanału były głębsze 
i w związku z tym dogodniejsze do operowania, zarówno U-bootów, jak 
i okrętów nawodnych.

10 Flotylla Niszczycieli była więc jednym z tych zespołów alianckich, 
który w tym czasie, niezależnie od uczestniczenia w normalnych patrolach 
przeciw okrętom podwodnym, miał za zadanie nie dopuścić w rejon inwazji 
niemieckich niszczycieli bazujących w Breście i w ujściu rzeki Żyrondy.

Obawy Aliantów co do ewentualnego ataku niemieckich okrętów jeszcze 
w pierwszym dniu inwazji potwierdził wywiad lotniczy, który wytropił na 
morzu 3 duże niszczyciele klasy „Narvik”. Opuściły one deltę Żyrondy 
i obrały kurs na Nord. Brytyjski dowódca sił nabrzeżnych skierował przeciwko 
nim 404 kanadyjską eskadrę samolotów typu „Beaufigter”, uzbrojoną w pociski 
rakietowe, ale ich dwa kolejne naloty nie uzyskały powodzenia. Niemcy bez 
przeszkód płynęli dalej na północ. Na dodatek nadchodzące ciemności 
uniemożliwiały dalszą skuteczną obserwację ich ruchów.

Wiadomość o wyjściu „Narvików” na wody kanału La Manche została 
przekazana dowódcy 10 Flotylli Niszczycieli, która operowała w rejonie głębi Hurd 
Deep. Znajdowało się tam 6 spośród 8 niszczycieli kmdra Jonesa, gdyż „Haida” 
i „Huron” odeszły w stronę Plymouth w celu uzupełnienia zapasów. Rozpoczęły 
one natychmiast poszukiwanie przeciwnika, ale ten nie wykryty dotarł do Brestu. 
W porcie tym znajdowały się dwa, a może nawet trzy inne niszczyciele, które 
razem z przybyłymi stworzyły potężny zespół jednostek nawodnych, znacznie 
przewyższający siłą ognia okręty 10 Flotylli. Chociaż nowoprzybyłe niszczyciele, 
dowodzone przez kmdra Georga Bergera, miały szereg drobnych uszkodzeń, 
spowodowanych ogniem małokalibrowych działek kanadyjskiego lotnictwa 
i wymagających naprawy, nie ulegało wątpliwości wątpliwości, że Niemcy nie 
będą zbyt długo bierni i zechcą ponownie wyjść na morze.

Jak wspomina kmdr Basil Jones okazja do wypróbowania sił nadarzyła 
się w nocy z 8 na 9 czerwca. Rozpoznanie powietrzne Aliantów donosiło, że tuż 
przed zmierzchem 8 czerwca 4 jednostki nieprzyjaciela opuściły Brest 
i podążają kursem w kierunku na północny wschód13. Według oceny lotników 

13 Zespół niemiecki opuścił Brest, idąc początkowo kursem południowo-zachodnim, który miał 
zmylić rozpoznanie Aliantów. Dopiero po zmierzchu wykonał zwrot na NE. - por. E. Kosiarz, 
Flota..., s. 556-557.
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były to dwa duże niszczyciele klasy „Narvik” uzbrojone każdy w 5 dział kalibru 
150,4 mm oraz 8 wyrzutni torpedowych, jeden eks-holenderski niszczyciel 
z działami kalibru 120 mm14 i jeden klasy „Elbing” posiadający także jak 
„Narviki” 8 wyrzutni torped, ale artylerię główną składającą się wyłącznie 
z 4 luf kalibru 105 mm.

Kmdr Jones był przekonany, że nieprzyjaciel, posuwając się wzdłuż 
zachodniej flanki działań inwazyjnych, zamierza przedostać się do Cherbourga, 
aby wspomóc swoimi torpedami operującą z portu w Havrze „E” Flotyllę, 
składającą się z niewielkich torpedowców. Kiedy więc otrzymał rozkaz 
dowódcy sił morskich w Plymouth, aby rozpoczął patrolowanie wód między 
wyspami De Bas i Ile Vierge, równolegle do wybrzeża francuskiego 
i w odległości około 20 mil od niego, zawrócił z drogi do Plymouth dwa 
niszczyciele, które podążały do portu po paliwo i natychmiast skierował we 
wskazany rejon cały zespół15.

Flotylla szła w stronę spodziewanego miejsca spotkania z nieprzyja
cielem z prędkością 22 węzłów i w szyku, który umożliwiał wszystkim okrętom 
prowadzenie dość szerokiej obserwacji powierzchni morza oraz jak najszybsze 
otwarcie ognia z dział dziobowych. Na czele 19 dywizjonu znajdował się 
flagowy HMS „Tartar”. Po jego lewej burcie, w odległości około 2 kabli z tyłu, 
szedł „Ashanti”, a po prawej HMCS „Haida”, którą od okrętu czołowego 
dzieliła odległość ponad 6 kabli. Szyk zamykał „Huron” idący w kilwaterze 
„Tartara”, ale w odległości ponad jednej mili za nim.

Podobne ugrupowanie sformował również 20 dywizjon, który prowadzony 
był przez „Błyskawicę”, w odległości około 2 mil od 19 dywizjonu.

Kmdr B. Jons tak wspomina te chwile:
»19 dywizjon składający się z Tartara, Ashanti, Haidy i Hurona posiadał 

doświadczenie bojowe i dlatego prowadziłem go przed 20 dywizjonem wzdłuż 
„linii tramwajowej”, która była spodziewanym kursem kolizyjnym wynoszącym 
około 255°. Pierwsze szerokie poszukiwania nie powiodły się, ale o godzinie 
0115, kiedy rozciągnęliśmy się drugi raz w kierunku zachodnim, Tartar wykrył 
cztery jednostki z prawej strony w odległości blisko 10 mil od nas. Każdy nasz 
dywizjon przyjął szyk szachownicy, aby dać lepsze warunki radarom i Asdicom. 
0 0117 kontakt został nawiązany «.16

W tym momencie „Tartar” nadał do pozostałych okrętów, że nawiązał 
kontakt radarowy z nieprzyjacielem. W chwilę potem potwierdziła to 
„Błyskawica”. Kiepska pogoda, nisko leżące chmury, falowanie oraz głębokie 
ciemności nie pozwalały na nawiązanie kontaktu wzrokowego, ale kmdr Jones 
zdawał sobie sprawę, że Niemcy też wiedzą o ich obecności, gdyż w chwilę 
potem w głośnikach radiowych usłyszano:

- Achtung torpedos! Feuer! Feuer! Feuer!17

14 Był to „Gerard Callenburgh”, niszczyciel o wyporności 1628 t„ zdobyty przez Niemców 
w roku 1940 jeszcze w trakcie budowy. - J. Pertek, Wielkie dni..., s. 438.
15 Por. B. Jones, The Tenth..., s. 10.
16 Tamże, s. 10.
17 Uwaga torpedy! Ognia! Ognia! Ognia! -niem.

62



Niszczyciele niemieckie wykonały atak torpedowy o godzinie 01.22. 
W nieprzeniknionych ciemnościach trudno było wypatrzyć choćby najmniejszy 
ślad zbliżających się torped, ale okręty obydwu alianckich dywizjonów 
wykonały manewr unikowy, skierowując przede wszystkim swoje dzioby 
w stronę nadchodzącego zagrożenia. Na ile to, a na ile przypadek spowodowały, 
że salwy torpedowe okazały się niecelne, trudno jest określić. Niewątpliwym 
jest jednak to, że torpedy przeszły bardzo blisko burt, nie trafiając w żaden 
z nich. Gdyby Niemcy wykryli 10 Flotyllę w dużo większej odległości niż sami 
zostali wykryci, ich dowódca kmdr Berger zaatakowałby prawdopodobnie 
przeciwnika ogniem artyleryjskim, gdyż dwa jego okręty dysponujące działami 
150,4 mm o zasięgu 23 500 m mogłyby ostrzeliwać okręty Aliantów bezkarnie, 
dopóki dystans między nimi nie spadłby poniżej 19 500 m18. Stąd należy 
wnioskować, że do wzajemnego wykrycia się przez obydwa zespoły 
przyczyniło się znacząco nie zachowanie ciszy radiowej po uzyskaniu niezbyt 
pewnego kontaktu radarowego.

Po wykonaniu ataku torpedowego zespół niemiecki zrobił zwrot na 
północ, chcąc oderwać się od okrętów 10 Flotylli. Według oceny kmdr. Jonesa 
manewr ten był jednak nieudolny i zmieszał mu szyk. 19 dywizjon zasypał więc 
przeciwnika ogniem artyleryjskim i choć prowadził go początkowo wyłącznie 
z dział dziobowych, wkrótce został wsparty przez niszczyciele 20 dywizjonu 
z „Błyskawicą” na czele.

»Już druga salwa „Błyskawicy” dała nakrycie, a trzecia była celna 
i w śródokręciu przeciwnika wybuchł pożar. Również następne salwy 
„Błyskawicy” były trafne, a dzielnie sekundowały swojemu łeaderowipozostałe 
okręty dywizjonu, i co 7 sekund 26 pocisków 12019 i 102 mm opuszczało łufy 
„Błyskawicy” i jej trzech towarzyszy. Ale nie należy przypuszczać, że alianckie 
okręty górowały nad niemieckimi tak zdecydowanie siłą ognia, jakby to mogło 
się wynikać z ich przewagi liczebnej. Bowiem niemieckie „Narviki” były 
uzbrojone w działa potężnego kalibru 150 mm i waga salwy pięciu takich dział 
dwukrotnie przewyższała wagę salwy ośmiu „setek” naszej „Błyskawicy” «20.

Wykonujące zwrot okręty niemieckie odpowiadały ogniem całoburto- 
wych salw. Artyleryjski pojedynek, chociaż był efektowny, nie przechylał 
szansy zwycięstwa na żadną ze stron. W pewnej chwili niemiecki niszczyciel 
Z 32 odłączył się od swego zespołu, aby wyrwać się spod ognia „Błyskawicy”. 
Wtedy kmdr Jones zdecydował się na bardzo śmiały manewr, który jak sam 
określił wzorowany był na tym, co zrobił Nelson pod Trafalgarem. Skierował 
bowiem „Tartara” i idące za nim okręty dywizjonu w środek szyku 
nieprzyjaciela, który mocno tym zaskoczony, rozproszył się w różne strony. Nie 
przerwał jednak ognia lecz skoncentrował go na „Tartarze”, który został 

18 Tyle wynosił zasięg największych dział, jakimi dysponowały okręty 10 Flotylli. - E. Kosiarz, 
Flota..., s. 560.
19 Występujące różnice w dziesiątych milimetra pomiędzy kalibrami podanymi wcześniej 
w tekście, a tymi przytaczanymi przez J. Pertka wynikają z dokładności przeliczenia cali na 
system metryczny (przyp. aut.).
20 J. Pertek, Wielkie dni..., s. 439.
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trafiony. Cztery pociski trafiły w mostek, zniszczyły stanowisko sternika, 
złamały kratownicę masztu wraz ze znajdującymi się na niej podstawami 
radarów, przerwały łączność z wyrzutniami torpedowymi. Detonacje 
spowodowały także śmierć kilku osób z wachty oraz raniły kmdra Jonesa. 
Mimo to brytyjski niszczyciel, choć spowity dymem pożarów i ze zmniejszoną 
prędkością, nie zamierzał wycofać się z walki i dalej strzelał ze wszystkich 
sprawnych dział. Na pomoc jemu ruszył „Ashanti”, który osłonił swego lidera 
przed ogniem niemieckiego ZH 1 i zbliżywszy się do przeciwnika na bardzo 
niewielką odległość, odpalił salwę torped. Wybuchy o godzinie 01.39 
potwierdziły trafienie. Los ZH 1 był przesądzony i okręt wkrótce zatonął.

Tak skończyła się pierwsza faza nocnej bitwy niszczycieli, toczonej 
w pobliżu wyspy Ushant21.

Po zatopieniu ZH 1 niemiecka formacja nie zdołała już zewrzeć 
ponownie szyku, w którym mogłaby się skutecznie przeciwstawić okrętom 
10 Flotylli. Flagowy niszczyciel Z 32, starając się wyrwać spod ognia okrętów 
20 dywizjonu, obrał kurs na północ i konsekwentni nim podążał, nie bardzo 
troszcząc się o pozostałe jednostki swego zespołu. Wkrótce udało mu się 
zniknąć w ciemnościach. „Błyskawica” i okręty, którym przewodziła, po utracie 
kontaktu z niemieckim liderem, wykonały „na wszelki wypadek” manewr 
w celu uniknięcia torped, co jeszcze bardziej oddaliło je od celu.

Tymczasem dwa pozostałe okręty wroga, Z 24 i T 24, kontynuowały 
ucieczkę na południowy - zachód. W pogoń za nimi ruszyli Kanadyjczycy, 
ostrzeliwując je ogniem artyleryjskim. Był on jednak mało skuteczny i nie 
zdołał zatrzymać uciekinierów. W prawdzie T 24 został trafiony, bo na jego 
pokładzie dojrzano detonację, ale nie ograniczyło to zdolności manewrowych 
niemieckiego torpedowca.

Gdyby „Haida” i „Huron” zostały wsparte przez jednostki 20 dywizjonu 
przeciwnik, być może zostałby zniszczony od razu, ale „Błyskawica”, „Piorun”, 
„Eskimo” i „Javelin” znajdowały się zbyt daleko aby to uczynić. Niemcy parli 
zatem ku francuskiemu wybrzeżu maksymalną prędkością, jaką mogli 
rozwinąć. W manewrze tym widzieli jedyny ratunek. Nie przypuszczali jednak, 
że na ich drodze znajduje się zagroda minowa, którą postawiły angielskie 
minowce. Mimo to szczęście sprzyjało niemieckiej parze, która nieświadoma 
nowego zagrożenia, ominęła wszystkie miny i znalazła się na przybrzeżnych 
wodach.

Kanadyjczycy, którzy znali pozycję pola minowego, zdecydowali się 
ominąć je, aby kontynuować pościg. W tym celu wykonali zwrot przez lewą 
burtę i ruszyli kursem na NEE czyli przeciwnym do kierunku ucieczki Z 24 
i T 24. W skutek tego szybko utracili kontakt z wrogiem, ale spodziewali się 
odzyskać go, gdyż Niemcy wyraźnie kierowali się na port w Breście. 
Niespodziewanie jednak natknęli się na Z 32, flagowy niszczyciel kmdra 
Bergera. Okazało się, że dowódca niemieckiego zespołu, oderwawszy się od 
niszczycieli 20 dywizjonu, jakiś czas kierował swój okręt na północ, ale 

21 Francuska nazwa wyspy to Ouessant (przyp. aut.).
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w końcu wykonał zwrot na kontrkurs z zamiarem przedostania się pod osłoną 
ciemności do Cherbourga.

Kiedy Z 32 pojawił się na ekranach radarów, zbliżających się do niego od 
zachodu „Haidy” i „Hurona”, został natychmiast rozpoznany i ostrzelany 
z dział artylerii głównej. Kanadyjscy dowódcy powiadomili także o tym fakcie 
pozostałe jednostki 10 Flotylli. Sygnał odebrany został na „Błyskawicy” 
i okręty 20 dywizjonu ruszyły na południe. Jedynie „Tartar” i osłaniający go 
„Ashanti” pozostały na miejscu, nie biorąc udziału w pościgu.

Około godziny 04.00 Kanadyjczycy nawiązali kontakt radarowy 
z dywizjonem „Błyskawicy” i zapewne wtedy kmdr Berger uznał, że Cherbourg 
jest zbyt odległy i jedyne wyjście może stanowić osłona niemieckiej artylerii 
przybrzeżnej. Z 32, po przecięciu linii kursu, którym szły Haida” i „Huron”, 
wykonał zwrot na SWW w kierunku wyspy Batz. W tym momencie jemu tak, 
jak Z 24 i T 24, dopisało szczęście, bo również zdołał przejść nieuszkodzony 
przez miny angielskiej zagrody. Sześć niszczycieli 10 Flotylli kontynuowało 
jednak atak i w końcu kmdr Berger, chcąc ocalić załogę, podjął decyzję 
o osadzeniu swojego okrętu na przybrzeżnych skałach wyspy Batz. Ten 
fragment walki przedstawił w swoich wspomnieniach członek załogi „Pioruna”, 
Czesław Staniszewski:

»Nasze okręty przyjmują szyk torowy. Prowadzi ORP „Błyskawica”. 
Za nią idzie pięć kontrtorpedowców angielskich, a na końcu ORP „Piorun”22. 
W odległości około 4 mil morskich pierwsza oddaje strzały do okrętu 
niemieckiego ORP „Błyskawica”, następnie po kolei okręty angielskie, a na 
końcu ORP „Piorun "praży śmiertelnie wroga. Wybuch na nim pożar. Okręt się 
pali. Widać z daleka, że Niemcy, którzy żyli, uciekają z okrętu«23.

Zniszczenie Z 32, okrętu flagowego niemieckiego zespołu, stanowiło 
koniec drugiej i ostatniej fazy bitwy morskiej, którą przyjęto nazywać bitwą pod 
Ushant (z ang.) lub Ouessant (z franc.). Uczestniczyły w niej stosunkowo 
niewielkie siły, zarówno alianckie, jak i niemieckie. Zatopienie jednak dwóch 
jednostek Kriegsmarine i uszkodzenie pozostałych dwóch spowodowało, że 
przestały one pokazywać się na wodach kanału La Manche i zagrażać żegludze 
między portami brytyjskimi i francuskimi24.

Po rozstrzygnięci nocnego starcia na swoją korzyść niszczyciele 
międzynarodowej 10 Flotylli zawróciły do macierzystego portu. Kmdr Basil 
Jons tak opisał ten moment:

»To było około 05.30 rano 9 czerwca kiedy zawróciliśmy do domu. 
Kotłownia „ Tartara ” była znów w dobrej kondycji, kiedy wzięliśmy kurs na 
Plymouth prowadząc flotyllę z nie większą prędkością niż 29 węzłów.

22 E. Kosiarz przyjmuje to za drobną nieścisłość, ale w przypisie robi ten sam błąd podając, że za 
„Błyskawicą” podążało 6 niszczycieli. Za „Błyskawicą” mogło podążać tylko pięć niszczycieli tj.
2 kanadyjskie, 2 brytyjskie i 1 polski - ORP „Piorun”. Uszkodzony „Tartar” i osłaniający go 
„Ashanti”, tak jak podano powyżej w tekście , pozostały w tyle. - por. E. Kosiarz, Flota..., s. 565.
23 Tamże, s. 565-566.
24 Por. J. Pertek, Wielkie dni..., s. 441-443.

65



trafiony. Cztery pociski trafiły w mostek, zniszczyły stanowisko sternika, 
złamały kratownicę masztu wraz ze znajdującymi się na niej podstawami 
radarów, przerwały łączność z wyrzutniami torpedowymi. Detonacje 
spowodowały także śmierć kilku osób z wachty oraz raniły kmdra Jonesa. 
Mimo to brytyjski niszczyciel, choć spowity dymem pożarów i ze zmniejszoną 
prędkością, nie zamierzał wycofać się z walki i dalej strzelał ze wszystkich 
sprawnych dział. Na pomoc jemu ruszył „Ashanti”, który osłonił swego lidera 
przed ogniem niemieckiego ZH 1 i zbliżywszy się do przeciwnika na bardzo 
niewielką odległość, odpalił salwę torped. Wybuchy o godzinie 01.39 
potwierdziły trafienie. Los ZH 1 był przesądzony i okręt wkrótce zatonął.

Tak skończyła się pierwsza faza nocnej bitwy niszczycieli, toczonej 
w pobliżu wyspy Ushant21.

Po zatopieniu ZH 1 niemiecka formacja nie zdołała już zewrzeć 
ponownie szyku, w którym mogłaby się skutecznie przeciwstawić okrętom 
10 Flotylli. Flagowy niszczyciel Z 32, starając się wyrwać spod ognia okrętów 
20 dywizjonu, obrał kurs na północ i konsekwentni nim podążał, nie bardzo 
troszcząc się o pozostałe jednostki swego zespołu. Wkrótce udało mu się 
zniknąć w ciemnościach. „Błyskawica” i okręty, którym przewodziła, po utracie 
kontaktu z niemieckim liderem, wykonały „na wszelki wypadek” manewr 
w celu uniknięcia torped, co jeszcze bardziej oddaliło je od celu.

Tymczasem dwa pozostałe okręty wroga, Z 24 i T 24, kontynuowały 
ucieczkę na południowy - zachód. W pogoń za nimi ruszyli Kanadyjczycy, 
ostrzeliwując je ogniem artyleryjskim. Był on jednak mało skuteczny i nie 
zdołał zatrzymać uciekinierów. W prawdzie T 24 został trafiony, bo na jego 
pokładzie dojrzano detonację, ale nie ograniczyło to zdolności manewrowych 
niemieckiego torpedowca.

Gdyby „Haida” i „Huron” zostały wsparte przez jednostki 20 dywizjonu 
przeciwnik, być może zostałby zniszczony od razu, ale „Błyskawica”, „Piorun”, 
„Eskimo” i „Javelin” znajdowały się zbyt daleko aby to uczynić. Niemcy parli 
zatem ku francuskiemu wybrzeżu maksymalną prędkością, jaką mogli 
rozwinąć. W manewrze tym widzieli jedyny ratunek. Nie przypuszczali jednak, 
że na ich drodze znajduje się zagroda minowa, którą postawiły angielskie 
minowce. Mimo to szczęście sprzyjało niemieckiej parze, która nieświadoma 
nowego zagrożenia, ominęła wszystkie miny i znalazła się na przybrzeżnych 
wodach.

Kanadyjczycy, którzy znali pozycję pola minowego, zdecydowali się 
ominąć je, aby kontynuować pościg. W tym celu wykonali zwrot przez lewą 
burtę i ruszyli kursem na NEE czyli przeciwnym do kierunku ucieczki Z 24 
i T 24. W skutek tego szybko utracili kontakt z wrogiem, ale spodziewali się 
odzyskać go, gdyż Niemcy wyraźnie kierowali się na port w Breście. 
Niespodziewanie jednak natknęli się na Z 32, flagowy niszczyciel kmdra 
Bergera. Okazało się, że dowódca niemieckiego zespołu, oderwawszy się od 
niszczycieli 20 dywizjonu, jakiś czas kierował swój okręt na północ, ale 

21 Francuska nazwa wyspy to Ouessant (przyp. aut.).
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w końcu wykonał zwrot na kontrkurs z zamiarem przedostania się pod osłoną 
ciemności do Cherbourga.

Kiedy Z 32 pojawił się na ekranach radarów, zbliżających się do niego od 
zachodu „Haidy” i „Hurona”, został natychmiast rozpoznany i ostrzelany 
z dział artylerii głównej. Kanadyjscy dowódcy powiadomili także o tym fakcie 
pozostałe jednostki 10 Flotylli. Sygnał odebrany został na „Błyskawicy” 
i okręty 20 dywizjonu ruszyły na południe. Jedynie „Tartar” i osłaniający go 
„Ashanti” pozostały na miejscu, nie biorąc udziału w pościgu.

Około godziny 04.00 Kanadyjczycy nawiązali kontakt radarowy 
z dywizjonem „Błyskawicy” i zapewne wtedy kmdr Berger uznał, że Cherbourg 
jest zbyt odległy i jedyne wyjście może stanowić osłona niemieckiej artylerii 
przybrzeżnej. Z 32, po przecięciu linii kursu, którym szły Haida” i „Huron”, 
wykonał zwrot na SWW w kierunku wyspy Batz. W tym momencie jemu tak, 
jak Z 24 i T 24, dopisało szczęście, bo również zdołał przejść nieuszkodzony 
przez miny angielskiej zagrody. Sześć niszczycieli 10 Flotylli kontynuowało 
jednak atak i w końcu kmdr Berger, chcąc ocalić załogę, podjął decyzję 
o osadzeniu swojego okrętu na przybrzeżnych skałach wyspy Batz. Ten 
fragment walki przedstawił w swoich wspomnieniach członek załogi „Pioruna”, 
Czesław Staniszewski:

»Nasze okręty przyjmują szyk torowy. Prowadzi ORP „Błyskawica”. 
Za nią idzie pięć kontrtorpedowców angielskich, a na końcu ORP „Piorun"22. 
W odległości około 4 mil morskich pierwsza oddaje strzały do okrętu 
niemieckiego ORP „Błyskawica", następnie po kolei okręty angielskie, a na 
końcu ORP „Piorun "praży śmiertelnie wroga. Wybuch na nim pożar. Okręt się 
pali. Widać z daleka, że Niemcy, którzy żyli, uciekają z okrętu«23.

Zniszczenie Z 32, okrętu flagowego niemieckiego zespołu, stanowiło 
koniec drugiej i ostatniej fazy bitwy morskiej, którą przyjęto nazywać bitwą pod 
Ushant (z ang.) lub Ouessant (z franc.). Uczestniczyły w niej stosunkowo 
niewielkie siły, zarówno alianckie, jak i niemieckie. Zatopienie jednak dwóch 
jednostek Kriegsmarine i uszkodzenie pozostałych dwóch spowodowało, że 
przestały one pokazywać się na wodach kanału La Manche i zagrażać żegludze 
między portami brytyjskimi i francuskimi24.

Po rozstrzygnięci nocnego starcia na swoją korzyść niszczyciele 
międzynarodowej 10 Flotylli zawróciły do macierzystego portu. Kmdr Basil 
Jons tak opisał ten moment:

»To było około 05.30 rano 9 czerwca kiedy zawróciliśmy do domu. 
Kotłownia „Tartara" była znów w dobrej kondycji, kiedy wzięliśmy kurs na 
Plymouth prowadząc flotyllę z nie większą prędkością niż 29 węzłów.

22 E. Kosiarz przyjmuje to za drobną nieścisłość, ale w przypisie robi ten sam błąd podając, że za 
„Błyskawicą” podążało 6 niszczycieli. Za „Błyskawicą” mogło podążać tylko pięć niszczycieli tj.
2 kanadyjskie, 2 brytyjskie i 1 polski - ORP „Piorun”. Uszkodzony „Tartar” i osłaniający go 
„Ashanti”, tak jak podano powyżej w tekście , pozostały w tyle. - por. E. Kosiarz, Flota..., s. 565.
23 Tamże, s. 565-566.
24 Por. J. Pertek, Wielkie dni..., s. 441-443.
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Kiedy zwolniliśmy u wejścia do portu i para pokryła Hamoaze w Cieśninie 
Plymouth, mogliśmy zobaczyć tłumy uradowanych ludzi na ulicach, w stoczni, 
a Wrenki ze stacji Longroom Signal były na zewnątrz aby obowiązkowo witać nas. 
Nie często zdarza się takie przyjęcie po powrocie z akcji, większość z nich ma 
miejsce po działaniach w obcych i odległych miejscach. Ale wieści w jakiś 
dziwny sposób roznosiły się wkoło i Plymouth wprawiało nas w dumę...«.

Udział polskich niszczycieli w rozbiciu niemieckiego zespołu pod Ushant 
docenił zarówno Naczelny Wódz, gen. broni Kazimierz Sosnkowski, który 11 
czerwca odznaczył zasłużonych członków załogi ORP „Błyskawica” oraz 
Admiralicja Brytyjska wyróżniając kmdra por. Konrada Namieśniow-skiego 
pochwałą w rozkazie25 26.

25 B. Jones, The Tenth..., s. 12.
26 W. Szczerkowski, ORP „Błyskawica", s. 90.
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Dr Piotr SEMKÓW

MARYNARZE W POWOJENNEJ KONSPIRACJI. 
POLSKA ORGANIZACJA PODZIEMNA 

„WOLNOŚĆ”

Po zakończeniu działań wojennych przez ziemie polskie przetoczyła się 
fala organizacji konspiracyjnych, zrzeszających w swych szeregach tych, którzy 
nie chcieli się pogodzić z zaistniałym w Polsce porządkiem politycznym, oraz 
rosnącym wpływom ZSRR na działalność wszystkich instytucji państwa 
polskiego. Obsadzenie kluczowych stanowisk w Wojsku Polskim przez 
oficerów pochodzących z ZSRR powodowało, że niezależnie od fluktuacji 
kadry z Armii Radzieckiej potęgował się mit o wszechobecności żołnierzy 
radzieckich w armii polskiej1.

Wiosną 1950 r. powstała w Trójmieście Polska Organizacja Podziemna 
„Wolność”, której założycielem był Bolesław Tarnowski. Kilkuosobowa grupa 
prowadziła aktywną działalność propagandową, gromadziła broń i materiały 
wybuchowe, detonowała petardy na zebraniach Towarzystwa Przyjaźni Polsko 
- Radzieckiej. Członkowie POP „Wolność” zbierali również informacje 
o charakterze gospodarczym, politycznym oraz wojskowym. Informacji 
dotyczących wojska - a przede wszystkim Marynarki Wojennej dostarczali 
dwaj podoficerowie zawodowi MW - bosman Edmund Sterna ps. „Mściciel” 
i bosmanmat Stefan Półrul ps. „Gruszka”, którzy wstąpili do organizacji w 195 Ir.2.

Bosman zawodowy Edmund Sterna urodził się 7 listopada 1928 r. 
w miejscowości Strykowo, w ówczesnym powiecie poznańskim. 28 kwietnia 
wstąpił ochotniczo do Marynarki Wojennej i rozpoczął służbę jako rekrut 
w Nowym Porcie w Gdańsku. Przysięgę wojskową złożył 20 lipca 1946 r. 
Prawdopodobnie wówczas zaliczył też program brakujących klas szkoły 
powszechnej w Państwowej Szkole Pracy Społecznej w Gdyni. Po ukończeniu 
kursu administracyjnego (22 lipca - 10 stycznia 1947) i otrzymaniu awansu do 
stopnia starszego marynarza Sterna ochraniał wybory do Sejmu w gminie 
Rozłazin pow. Lębork, a następnie mianowany został na stanowisko pisarza 

1 Szerzej na ten temat zob. E. J. Nalepa, Oficerowie Armii Radzieckiej w Wojsku Polskim 
1943-1968, Warszawa 1995, passim.
' I. Hałagida, Nie tylko komandorzy..., „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 6, lipiec 
2001, s. 31.
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w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni. W czasie służby 
wykazywał się sumiennością, otrzymywał nagrody i - po ukończeniu kursu dla 
oficerów politycznych (kwiecień 1950) - zatrudniony został w Zarządzie 
Politycznym Sztabu Marynarki Wojennej na stanowisku magazyniera sekcji 
zaopatrzenia. 19 lipca 1950 r. otrzymał stopień bosmanmata, a 23 czerwca 1951 r. 
- bosmana. Od czerwca 1949 r. był członkiem Związku Młodzieży Polskiej3.

Bosmanmat zawodowy Stefan Półrul urodził się 9 maja 1926 r. 
w miejscowości Korwin, w powiecie konińskim. 23 kwietnia 1947 r. rozpoczął 
odbywanie zasadniczej służby wojskowej w Gdańsku - Nowym Porcie. Po 
skończonym przeszkoleniu rekruckim i złożeniu przysięgi w dniu 20 lipca 1947 r., 
został przeniesiony do Gdyni, gdzie jako marynarz od 28 sierpnia 1947 r., został 
przydzielony do Sądu Marynarki Wojennej w charakterze gońca, zaś od 
1 sierpnia 1948 r., już w stopniu mata (jako podoficer zawodowy) został 
starszym pisarzem w sądzie. 1 stycznia 1951 r. został awansowany do stopnia 
bosmanmata4.

Polska Organizacja Podziemna „Wolność” została rozbita przez siły 
bezpieczeństwa w ostatnich miesiącach 1951 r. Osoby cywilne: Bolesława 
Tarnowskiego ps. „Wiktor”, Jana Chołuja ps. „Rozwódka Ania”, Tadeusza 
Rakowskiego ps. „Wdówka Janina”, Tadeusza Matłosza ps.„Karaś”, Bogusława 
Janiszewskiego ps.„Cień”, Pawła Tarnowskiego ps. „Kieł”, Zygfryda Sumiń
skiego ps. „Karol”, Zygmunta Izdebskiego ps. „Cień - Teresa” i Stanisława 
Koprowskiego przesłuchiwali funkcjonariusze Wojewódzkiego Urzędu Bezpie
czeństwa Publicznego w Gdańsku5.

Żołnierzy: Stemę i Półrula aresztowano nie później niż 6 grudnia 1951 r. 
Wraz z nimi - funkcjonariusze Okręgowego Zarządu Informacji nr 8 aresztowali 
bosmanmata służby zasadniczej Henryka Haponiuka, urodzonego 26 marca 
1928 r. w miejscowości Horodyszcze - pow. Chełm Lubelski, który pełnił 
służbę w Sądzie Marynarki Wojennej. Wszystkich trzech osadzono w areszcie 
OZI nr 8 w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 96.

Marynarzy przesłuchiwali oficerowie śledczy OZI nr 8: Z. (imię nieustalone), 
Józef P., Edward W., oraz Eugeniusz N. - szef wydziału IV (śledczego). Wobec 

3 Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni /dalej AMW/, teczka personalna Edmunda Sterny, 
Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni, sygn. 113/55/6 , bez paginacji stron.
4 AMW, teczka personalna Stefana Półrula, sygn. 113/55/593, bez paginacji stron.
5 Archiwum Wojsk Lądowych - Filia nr 1 w Toruniu (dalej AWLT), Wojskowy Sąd Rejonowy 
w Gdańsku, sygn. 152/91/3663, Akta sprawy Sr 123/52,1.1, passim.
6 Kilkupiętrowy budynek mieszkalny przy ul. Świętojańskiej 9 został zajęty przez Okręgowy 
Zarząd Informacji nr 8 w drugiej połowie lat czterdziestych. 12 piwnic, znajdujących się 
w podziemiach budynku przystosowano do potrzeb aresztu OZI nr 8. Do dziś zachowały się 
drzwi z zaślepionymi otworami po judaszach. Na przesłuchania doprowadzano więźniów na 
I piętro specjalną rotundą wybudowaną na podwórzu budynku, po to, aby ominąć klatkę 
schodową i możliwe spotkania z interesantami. Fakt istnienia owej rotundy potwierdził 
współwłaściciel budynku p. Roman Budyń w rozmowie z autorem w dniu 10 października 2001 r. 
Dokumentacja techniczna budynku za czas posiadania go przez OZI nr 8 nie zachowała się. Zob. 
Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Gdyni. Dokumentacja techniczna budynków przy 
ul. Świętojańskiej 9. Por. T. Pokrzywnicka, Procesy polityczne w Marynarce Wojennej w latach 
1945-1956, maszynopis pracy magisterskiej, s. 128.
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przesłuchiwanych stosowano szereg wymyślnych tortur. Tak wspominał 
śledztwo w 1995 r. Henryk Haponiuk: „po wejściu do pokoju oficera śledczego 
stawiano mi butelkę półlitrową po alkoholu i kazano usiąść. Jak nie mogłem 
usiąść, wzywano dwóch marynarzy, oni mnie sadzali. Kiedy przewróciłem się 
z butelką, bo byłem omdlały, wszyscy, którzy prowadzili ze mną śledztwo, 
kopali mnie i wyzywali wulgarnymi słowami. Przez cały okres prowadzenia 
śledztwa były stosowane wyzwiska, klątwy i nie tylko w stosunku do mnie, ale 
także w stosunku do całej mojej rodziny. Powtarzano mi przez cały czas, że 
lepiej bym zdechł, bo Polska Ludowa i Kraj Rad ma tylko wroga”. Oprócz tego 
stosowano naświetlanie w zamkniętym, niedużym pomieszczeniu 500 watowymi 
żarówkami w kolorach: białym, czerwonym i zielonym, co powodowało silny 
ból głowy i omdlenia. Prawdopodobnie na skutek stosowania tego typu „metod 
śledczych” bosmanmat Stanisław Półrul postradał zmysły7.

Prowadzone śledztwo miało wykazać bezsporną winę podejrzanych. 
Zastosowane „metody śledcze” miały potwierdzić przyjęty kierunek 
postępowania, pomimo że oficerowie przesłuchujący musieli się liczyć 
z możliwością odwołania złożonych pod przymusem zeznań. Zwracały na taką 
możliwość uwagę ówczesne podręczniki kryminalistyki w rozdziałach 
poświęconych przesłuchaniu8.

Przekazywane przez bosmana Stemę organizacji POP „Wolność” 
materiały dotyczące spraw wojskowych były m.in. odpisami dokumentów 
przychodzących z MON, samodzielnie sporządzonymi sprawozdaniami 
dotyczącymi kadry MW i jednostek wojskowych. Pozwalało to na wysunięcie 
przeciwko niemu zarzutu o zdradę tajemnicy wojskowej - co w okresie 
nasilającej się „zimnej wojny” i „szpiegomanii” groziło najwyższym wymiarem 
kary. Rozprawa przeciwko członkom Polskiej Organizacji Podziemnej 
„Wolność” odbyła się dwutorowo. 24 kwietnia 1952 r. Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Gdańsku ogłosił wyrok w sprawie cywilów. W stosunku do 
Tarnowskiego, Chołuja, Rakowskiego, Izdebskiego, Matłosza i Janiszewskiego 
zasądzono wyrok śmierci, połączony z utratą praw publicznych i obywatelskich 
praw honorowych na lat 5, oraz przepadkiem całego mienia na rzecz Skarbu 
Państwa9.

6 czerwca 1952 r. ogłoszono wyrok w sprawie marynarzy. Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Gdańsku na sesji wyjazdowej w Gdyni skazał bosmana 
zawodowego Edmunda Stemę i bosmanmata zawodowego Stefana Półrula na 
karę śmierci, połączoną z utratą praw publicznych i obywatelskich praw 
honorowych na lat 5, oraz przepadkiem całego mienia na rzecz skarbu państwa.

7 AWLT, Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku, sygn. 152/91/3663, Akta sprawy Sr 123/52, 
t. II, passim. Por. I. Hałagida, op. cit., s. 33. Szerzej na temat struktury organów Informacji 
Wojska Polskiego, zob. W. Tkaczew, Powstanie i działalność organów Informacji Wojska 
Polskiego w latach 1943-1948. Kontrwywiad wojskowy. Warszawa 1994, s. 40-71.
8 Kryminalistyka; na podstawie B. M. Szawera, A. I. Winberga, opr. B. Lewenberg, L. Schaff, 
Warszawa 1949, s. 318.
9 AWLT, Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku, sygn. 152/91/3663, Akta sprawy Sr 123/52, 
1.1, s. 189-216.
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Bosmanmat Haponiuk został skazany na karę 5 lat więzienia. Zaliczono mu na 
poczet kary czas spędzony w areszcie od dnia 20 lutego 1952 r. Zastosowano 
wobec nich artykuły: 1, 6, 7, 14, 15, 18 dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. 
„O przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa”, 
oraz art. 4 i 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego10 11.

Rozprawa odbyła się bez udziału obrońców. Bosmanmat Haponiuk złożył 
skargę rewizyjną od wyroku do Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie, 
jednakże 18 sierpnia 1952 r. NSW wydał postanowienie, w którym utrzymał 
wyrok w stosunku do wszystkich marynarzy w mocy11. Decyzją z dnia 
7 listopada 1952 r. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski w stosunku do 
bosmana Stemy i bosmanmata Półrula, zaś postanowieniem Prokuratury 
Marynarki Wojennej z dnia 10 kwietnia 1957 r. bosmanmatowi Haponiukowi 
złagodzono karę więzienia do 3 lat i 4 miesięcy12.

Wyrok w stosunku do bosmana Stemy został wykonany w gdańskim 
więzieniu 21 listopada 1952 r. o godz. 19.00. Edmund Sterna pochowany został 
najprawdopodobniej na Cmentarzu Komunalnym Gdańsk - Srebrzysko 
(powiadomiono rodzinę lecz nie wskazano miejsca). Wyrok z 1952 r. został 
unieważniony 12 grudnia 1991 r. Po rozprawie bosman Stefan Półrul, który 
w czasie śledztwa prawdopodobnie postradał zmysły, skierowany został na 
badania psychiatryczne do Kocborowa, gdzie jednak jego nietypowe 
zachowanie uznano za symulację. Odmienną opinię wydał psychiatra - biegły 
sądowy z Gdańska, który uznał, że Półrul cierpi na tzw. zespół Gansera, po 
czym skierowano go do szpitala dla więźniów psychicznie chorych w więzieniu 
nr II przy ul. Sądowej we Wrocławiu. Tam również stwierdzono chorobę 
psychiczną. Wyrok wykonano 9 kwietnia 1953 r. we Wrocławiu, o godz. 20.00. 
Pochowano go w grobie 136, na polu AVI Cmentarza Osobowickiego we 
Wrocławiu. Obecnie nie ma żadnego śladu po jego pochówku13.

10 AWLT, Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku, sygn. 152/91/3663, Akta sprawy Sr 123/52, 
t. II, s. 310-321. Zob. Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. „O przestępstwach szczególnie 
niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa”„Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 
nr 30, 12 lipca 1946 r„ Warszawa, 12 lipca 1964 r. Dekret PKWN z dnia 23 września 1944 r. 
„Kodeks karny Wojska Polskiego”, „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, nr 6, Lublin, 
30 września 1944 r.
11 Ibidem, s. 328-330.
12 Ibidem, s. 321.
13 Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
Oddział w Gdańsku, Zbiory własne Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej, bez paginacji stron.
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Upubliczniane po raz pierwszy dokumenty dotyczące działalności 
marynarzy w Polskiej Organizacji Podziemnej „Wolność” przechowywane są 
w Archiwum Wojsk Lądowych - Filia nr 1 w Toruniu, Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Gdańsku, sygn. 152/91/3663, Akta sprawy Sr 123/52, tom III. 
Teczka z materiałami dowodowymi opatrzona jest napisem: „Przechowywać 
pod zamknięciem”. Ta klauzula oznaczała, że umieszczone w teczce dokumenty 
stanowiące dowody rzeczowe w sprawie przeciwko członkom POP „Wolność” 
zostały uznane w owym czasie za materiał stanowiący tajemnicę państwową lub 
służbową14. Każdy z dokumentów opatrzono kolejnym numerem porządkowym. 
Po tekście podano źródło pochodzenia dokumentu. Przy publikacji zachowano 
język, układ, podkreślenia i pisownię oryginału. Ujednolicono jedynie 
interpunkcję, poprawiono błędy ortograficzne i rozszyfrowano niektóre skróty. 
Wszelkie ingerencje ujęte zostały w nawiasy kwadratowe.

Dokument I

W lewym górnym rogu pieczęć koloru fioletowego z orłem w koronie i napisem: 
SZTAB GŁÓWNY POLSKA ORG [anizacja] PODZIEMNA „ WOLNOŚĆ”

Deklaracja

Proszę o włączenie mnie w poczet członków P.folskiej] O.[rganizacji] 
P.[odziemnej] „WOLNOŚĆ”

Nazwisko i Imię, 
data i miejsce urodzenia.................................................................................................

Miejsce zamieszkania
1939-1945 ........................................................................................................................

Jakie obywatelstwo posiadał
w czasie okupacji niemieckiej?....................................................................................

Miejsce obecnego zamieszkania...................................................................................

Wykształcenie cywilne
i spec, palności w zawodzie prywatnym......................................................................

14 W. Tkaczew, op. cit., s.l 19.
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Czy należał do org.fanizacji] podz.fiemnej] gdzie i kiedy, 
jaką pełnił funkcję i w jakim stopniu?........................................................................

Czy służył w wojsku w jakim i kiedy, 
wymienić funkcje i stopień...........................................................................................

Do jakiej partii lub org.fanizacji] należy 
jakie w niej zajmuje stanowisko?................................................................................

Wstąpił do P.[olskiej] O.frganizacji] P.fodziemnej] „WOLNOŚĆ” 
dzień, miesiąc obrał pseud. [onim]..............................................................................

Złożył przysięgę w P.[olskiej] O.frganizacji] P.fodziemnej] „WOLNOŚĆ” 
gdzie i kiedy?..................................................................................................................

Czy unieważnia dla dobra org. [anizacji] 
przysięgę złożoną w wojsku ludowym?.....................................................................

Przysięga

Przysięgam Tobie, Królowo Korony Polskiej
Wierność i oddanie.
Przyrzekam wypełniać rozkazy D[owód]cy i walczyć z wrogiem 
ludu polskiego aż do ostatecznego zwycięstwa. 
Tak mi dopomóż Bóg

I
/podpis nowo przyjętego pseudo/

II..........................................
/podpisy wprowadzających/

Patrz strona druga

Odręczny dopisek atramentem: taką sama deklarację wypełniłem wstępując do org.[anizacji] 
pod.[ziemnej] Wolność. 10II52. Półrul

Pouczenie

I Polska Organizacja Podziemna „WOLNOŚĆ”
jest organizacją wojskowo - sabotażową, 
której zadaniem jest walczyć w każdej dziedzinie przeciwko 
okupantowi bolszewickiemu, niezależnie w którym miejscu 
R.frzeczypospolitej] P.folskiej]
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II Za kłamliwe wypełnienie niniejszej deklaracji, grozi kara
dyscyplinarna przewidziana przez Sąd P.[olskiej] O.[rganiacji] 
P.[odziemnej] „WOLNOŚĆ”

III W wypadku stwierdzenia, iż członek org.fanizacji] pracuje w P.[olskiej]
O.frganiacji] P.[odziemnej] „WOLNOŚĆ” dla celów osobistych 
i działa bez porozumienia się z dowództwem zostaje oddany pod 
Sąd org.[anizacji]

IV Zdradzenie organizacji grozi karą śmierci.

Dowództwo P.[olskiej] O.[rganiacji] P.[odzieranej] „WOLNOŚĆ”

Odręczne dopiski atramentem: Okazany mi blankiet deklaracji jest taki sam jak ten, który 
czytałem okazany mi przez Półrula. HaponiukPodpis nieczytelny 21. 02. 52 r

Autentyczną deklarację wypełniałem dwukrotnie, wstępując do /^.[olskiej] O.[rganizacji] 
/'.[odziemnej] „ WOLNOŚĆ". Sterna . Podpis nieczytelny, dn[iaj. 30152.

Znaleziono podczas rewizji w dniu 5. 12. 51. na strychu mojego mieszkania. 2 szt. [uki] Tarnowska 
Jadwiga

Oryginał, maszynopis. Archiwum Wojsk Lądowych - Filia nr 1 w Toruniu, Wojskowy 
Sąd Rejonowy w Gdańsku, sygn. 152/91/3663, Akta sprawy Sr 123/52, t. III, s. 1.

Dokument II

1 .) Dowództwo Mar.[ynarki] Woj.[ennej] - Gdynia, ul. Waszyngtona
2 .) O.W.R. (jednostki morskie, okręty) na koncentracji na Helu
3 .) Oficerska szkoła Mar.[ynarki] Woj.[ennej] - Oksywie
4 .) Szefostwo Tyłów D[owództ]wa Mar.[ynarki] Woj.fennej] - Oksywie
5 .) Szkoła Podoficerów Artylerii Nadbrzeżnej - Orłowo
6 .) 11 Bat.[eria] Artyl.[erii] Stałej - Redłowo
7 .) Dywizja Lotnicza - Babie Doły
8 .) Batalion Łączn.[ości] Mar.[ynarki] Woj.[ennej] - Grabówek - Gdynia
9 .) [Batalion] Saperów [Marynarki] [Wojennej] - Hel
10 .) Komenda Półwyspu Hel - Hel
11 .) Kadra Mar.fynarki] Woj.[ennej] Ustka k/Słupskaa
12 .) Szkoła Specjalistów Morskich [Ustka koło Słupska]
13 .) Batalion Budowlany M.[arynarki] W.[ojennej] - Darłowo
14 .) Baza Mar.fynarki] Woj.[ennej] - Kołobrzeg
15 .) Baza Mar.fynarki] Woj.fennej] Świnoujście
16 .) Baza Mar.[ynarki] Woj.[ennej] -b
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Z tyłu odręczny dopisek atramentem: Na niniejszej fotokopii jest wykaz jedn. [ostek] 
Mar.fynarki] Woj.fennej], który przekazałem członkowi 7?[olskiej] O.[rganizacji] P.fodziemnej] 
„ WOLNOŚĆ" Jankowi. Sterna. Podpis nieczytelny, d.[nia] 30152

17.)
18.)
19.)
20.)
21.)
22.)

O.fkręt] Rzeczypospolitej] P.folskiej] „Błyskawica” - Hel
Dywizjon Dozorowców - [Hel] 
[Dywizjon] Ścigaczy -[Hel] 
[Dywizjon] Okrętów Podwod.[nych] [Hel]
Flotylla Trałowców [Hel]
O.[kręt] R.[zeczypospolitej] P.[olskiej] „Zetempowiec” dawny 
handl.[owy] „Opole”

23.)
24.)
25.)
26.)

Kutry torpedowe
13 Bat.feria] Art.[ylerii] Stałej - Darłowo
17 [Bateria] [Artylerii] Stałej - Hel
19 [Bateria] [Artylerii] Stałej - Świnoujście

Fotokopia. Archiwum Wojsk Lądowych - Filia nr 1 w Toruniu, Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Gdańsku, sygn. 152/91/3663, Akta sprawy Sr 123/52, t. III, s. 2.

a Tak w oryginale
b W oryginale miejscowość nieczytelna

Dokument III

Część listy ludzi i o nich uwagi

1 .) Kpt. Lewandowski Stanisław (sekretarz P.[odstawowej] O.[rganizacji] 
P.[artyjnej] D[owództ]wo) stara się być czerwieńszym od Stalina, 
szkodzi ludziom jako sekretarz, cichaczem podkopuje.

2 .) Kpt. Porydzaj Józef pomocnik szefa sztabu gł.[ównego] 
M.[arynarki] W.[ojennej] dokucza służ służba we dnie i w nocy, 
przesiaduje sprzątaczki, też wielki komunista z małym rozumem.

3 .) Kmdr. por. Rubin Szef Wydzfiału] V Mar.[ynarki] Woj.[ennej] 
od tajności, chodzi po kancelariach wydziałów w nocy i przewracaj[ąc] 
akta szuka notatek i świstków związanych z tajemnicą. Jeden 
z asów do zapamiętania i za najmniejszy świstek ludzi pakuje do 
prokuratury poa lata więzienia.
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„Mściciel”1

Z tyłu odręczny dopisek atramentem: Na niniejszej fotokopii jest wykaz ofic. [erów] polskich 
pozytywnie ustosunkowanych do Polski Ludowej, który przekazałem członkowi TT [olskiej] 
O.frganizacji] P.[odziemnej] „ WOLNOŚĆ” Jankowi. Sterna. Podpis nieczytelny, d.[nia] 30152

Fotokopia. Archiwum Wojsk Lądowych - Filia nr 1 w Toruniu, Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Gdańsku, sygn. 152/91/3663, Akta sprawy Sr 123/52, t. III, s. 3.

a Tak w oryginale 
'"Mściciel” - Edmund Sterna

Dokument IV

16 Komp.fania] Obs.ferwacyjno] Meldunkowa i jej punkty

Praski - poczta Łysica
Krynica Morska - [ poczta Łysica]
Sztutowo - [poczta] Sztutowo
Jantar - [poczta] Stegna
Orlinki Małe - [poczta] Świbno
Mechelinki - [poczta] Kosakowo
Gościno - [poczta] Wejherowo
Jurata - [poczta] Jurata
Chałupy - [poczta] Wielka Wieś
Karwia - [poczta] Karwia
Lubiatowa - [poczta] Choczewo
Łeba - [poczta] Łeba
Izbica - [poczta] Główczyce
Rowy - [poczta] Objazda
Poddębie - [poczta] [Objazda]

Na punktach tych obsada W.[ojsk] O.fchrony] P[ogranicza]

„Mściciel”

Z tyłu odręczny dopisek atramentem: Na niniejszej fotokopii jest wykazspis punktów 
obs.[erwacyjnych] 16 Romp.[anii] MeW.funkowej] obsługiwanych prze !E[ojska7 O.fchrony] 
./^ogranicza/, który przekazałem członkowi /J.[olskiej] O.frganizacji] P.fodziemnej] 
„ WOLNOŚĆ" Jankowi. Sterna. Podpis nieczytelny, d.[nia] 30152

Fotokopia. Archiwum Wojsk Lądowych - Filia nr 1 w Toruniu, Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Gdańsku, sygn. 152/91/3663, Akta sprawy Sr 123/52, t. III, s. 4

76



Dokument V

Dnia 15 X 1951 r. 
Sprawozdanie

W początkach stycznia 1949 roku (daty nie pamiętam) byłem obecny 
przy rozładowaniu transportu z ludźmi, z Grecji i Albanii. Ludzi tych duża ilość 
rannych transportowano na 4 polskich statkach i jednym z Rosji. 
Przypuszczalna liczba osób na każdym statku sięgała 2 lub 2,5 tysiąca osób, 
w tym duża liczba młodzieży. Rannych znoszono na molo na noszach. 
Transportowanym ludziom nie trzeba było nic tylko trumny. Siedzieli na 
wszystkich pomieszczeniach i bunkrach, gdzie przewożono towary. Takie 
transporty przychodziły tylko w nocy, a na nie czekały zaciemnione pociągi, 
które po załadowaniu ruszyły na wsypę Wolin, konwojowane przez W.[ojska] 
O.fchrony] P.[ogranicza] i dobraną obsługę kolejową. Byli to partyzanci greccy 
i albańscy - demokratyczni, wyparci ostatecznie z Grecji.

Wszystkich nazw statków nie pamiętam tylko wiem, że M/S „Kościuszko” 
przywoził za mnie dwa transporty takie.

„Mściciel”

Z tyłu odręczny dopisek atramentem: Na niniejszej fotokopii jest treść sprawozdania, które 
przekazałem członkowi organiz [acji] „ WOLNOŚĆ" Jankowi. Sterna. Podpis nieczytelny, dn. 30 1 52.

Fotokopia. Archiwum Wojsk Lądowych - Filia nr 1 w Toruniu, Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Gdańsku, sygn. 152/91/3663, Akta sprawy Sr 123/52, t. III, s. 5.

a W oryginale „na”

Dokument VI

dn.[ia] 30 X 1951 r.

Wykaz
oficerów radzieckich w Marjynarce] Wojjennej] w Gdyni

1) Kontradmirał Czerokow Wiktor, Gdynia ul. Sienkiewicza 11 (Willa 
Trzech Róż)a strzeżony przez posterunek. D [owód]ca Mar.[ynarki] 
Woj.fennej],

2) Kontradmirał Szylingowski Jan, Gdynia, ul. Wita Stwosza 6. Doradca 
D [owód]cy Mar.fynarki] Woj.fennej],

3) K[o]m[an]d[o]r por[ucznik] Bajdukow Leonid, Gdynią ul. Bema 27 m 29.
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4) Komandor Barykadow Mikołaj, Gdynia Skwer Kościuszki 12 m 10. Szef 
inżynierii.

5) K[o]m[an]d[o]r p[od]por[ucznik] Federowicz Edward, Gdynia ul. 22 lipca 
28 m 2. Szef komunikacji.

6) K[o]m[an]d[o]r p[od]por[ucznik] Girycz Mikołaj, Gdynia ul. Bema 27 m 45.
7) K[o]m[an]d[o]r porfucznik] Grib Michał, Gdynia ul. Bema 27 m 17. Szef 

wydz.fiału] lotniczego.
8) K[o]m[an]d[o]r porfucznik] Gwoździk Jerzy, Gdynia ul. Mściwoja 9 m 

13. Komendant miasta Gdyni.
9) K[o]m[an]d[o]r porfucznik] Kulagin Mikołaj, Gdynia ul. Bema 27 m 16. 

Szef wydz.fiału] wyszkolenia.
10) K[o]m[an]d[o]r porfucznik] Mołodcow B., Gdynia ul. Bema 27 m 14.
11) Kfo]m[an]dfo]r pfod]porfucznik] Malinowski Henryk, Gdynia Skwer 

Kościuszki 10 m 1.
12) K[o]m[an]dfo]r porfucznik] Polakow Mikołaj, Gdynia Skwer Kościuszki 

12 m 6.
13) K[o]m[an]d[o]r porfucznik] Rokoyżo Ludwik, Gdynia ul. Morska 91 m 59.
14) K[o]m[an]d[o]r p[od]por[ucznik] Truchin Mikołaj, Gdynia ul. Bema 27 

m 28. Szef łączn.[ości] M.farynarki] W.fojennej].
15) Komandor Urbanowicz Józef, Gdynia ul. Sienkiewicza 35 jest zfastępcą] 

dfowódcy] Mar.fynarki] Woj.fennej] do spraw politycznych.'

„Mściciel”

W związku z buntem i ucieczką marynarzy na Ofkręcie] Rzeczypospolitej] 
Pfolskiej] „Żuraw” został zmieniony ze stanowiska szefa Zarz.fądu] 
Polit.fycznego] M.farynarki] W.fojennej] K[o]m[an]d[o]r porfucznik] 
Nadelnicz - Polakb i przeniesiony do Warszawy a dalej to nie wiadomo. Na tym 
miejscu jeszcze nowego nie ma, wiadomo uczy się po polsku.

„Mściciel”

Z tyłu odręczny dopisek atramentem: Na niniejszej fotokopii jest wykaz ofic. [erów] 
rarfzfieckich] i meldunek o przeniesieniu Szefa Z.farządu] P.[ołitycznego] Mar.fynarki] 
Wo/.fojennej] do Warszawy, które przekazałem Jankowi. Sterna. Podpis nieczytelny, dn. 30 1 52.

Fotokopia. Archiwum Wojsk Lądowych - Filia nr 1 w Toruniu, Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Gdańsku, sygn. 152/91/3663, Akta sprawy Sr 123/52, t III, s. 6.

a W oryginale z małej litery
b W oryginale z małej litery, nazwisko słabo czytelne 
c W oryginale z wielkiej litery
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Dokument VII

Dnia 18. X. 1951

Do Komendanta Okręgu 
drogą służbową

Wyjeżdżając na urlop nie podałem swego miejsca pobytu, a to z przyczyn 
szybkiego wyjazdu, gdyż wieczorem otrzymałem urlop i skierowanie do [,..]a 
Szklarska Poręba, a nie chciałem tracić czasu.. Jednak bynajmniej mnie to nie 
usprawiedliwia i czuję się winnym wobec obowiązku. Jednak zapewniam, ze 
taki wypadek nie będzie miał więcej miejsca u mnie.. Błąd będę starał się 
naprawić i wykorzystam wszystkie możliwości na mej placówce, jak przystoi 
na członka.

„Mściciel”

Z tyłu odręczny dopisek atramentem: Na niniejszej fotokopii jest treść pisma, które przesłałem 
do Komendy Obwodu. Sterna. Podpis nieczytelny, dn. 31 152.

Fotokopia. Archiwum Wojsk Lądowych - Filia nr 1 w Toruniu, Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Gdańsku, sygn. 152/91/3663, Akta sprawy Sr 123/52, t. III, s. 7.

a W dokumencie nieczytelne

Dokument VIII

Od dnia 31 października wyjeżdżam na kontrol[ę] sprzętu w jednostkach 
Marynarki3 Wojennejb, t.[o] j.[est] od Gdyni począwszy do Szczecina, wszelkie 
spostrzeżenia będę notował i po przyjedzie postaram się opracować i doręczyć 
jako materiały na czasie. Ma nieobecność potrwa około dwóch tygodni a może 
i dłużej, w każdym razie skontaktuję się niezwłocznie z doręczającym wyżej 
wymienionego materiału.
Tak samo melduję, ze kierują mnie odgórnie na kurs oficerski, który ma trwać 
około dwóch miesięcy, a o jego miejscu jeszcze nie wiem. Powiadomię tak 
samo.

„Mściciel”

Z tyłu odręczny dopisek atramentem: Na niniejszej fotokopii jest treść pisma, które przesłałemo 
moim wyjeździe w podróż służbową oraz treść meldunku o skierowaniu mnie na ofić. [erskie] 
5zĆ.[olenie], które pismo wraz z meldunkiem przekazałem członkowi organizacji] „Wolność", 
Jankowi. Sterna. Podpis nieczytelny. dn. 31152.
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Fotokopia. Archiwum Wojsk Lądowych - Filia nr 1 w Toruniu, Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Gdańsku, sygn. 152/91/3663, Akta sprawy Sr 123/52, t. III, s. 8.

a W oryginale z malej litery
b W oryginale z malej litery
CW oryginale z wielkiej litery
d W oryginale z wielkiej litery

Dokument IX

Sprawozdanie
z terenu z jednostek Marynarki Wojennej

Pkt. 1. Na terenie jednostek Marynarki Wojennej w batalionach4 i kompaniach 
wartowniczych zniesiono dodatki żywności w postaci jakie były (kiełbasa 
i słonina). Wywołało to ogólne niezadowolenie wśród marynarzy. Którzy 
przeklinają na ciężką służbę wartowniczą. Gdyż bez przerwy pełnią 24 godziny 
służby i mają tylko 24 godziny wolnego od służby na warcie, ale w tych 
24 godzinach wolnych mają różne ćwiczenia musztry i wyszkolenia 
strzeleckiego i politycznego, na których śpią.

Wielu z nich ma poodparzane nogi, obolałe a na leczenie ich marynarze 
od lekarzy otrzymują proszki i pigułki bo do szpitala ich nie można położyć ze 
względu na brak ludzi na zmiany.

Pkt. 2. Byłem świadkiem, gdy w Świnoujściu w rocznicę rewolucji 
październikowej, rosyjscy marynarze, pijani zrywali czerwone flagi, którymi 
udekorowane były kamienice miasta, idąc ściągali je do dołu. Jako odpowiedź 
temu Rosjanie6 wyłazili na patrole pod dowództwem ich oficerów, przechodząc 
miasto takich patroli spotkałem trzy na tak małe miasto. Patrole te ciągle były 
w ruchu.

Pkt. 3. Dowódca Marynarki Wojennej kontradmirał Czerokow został awanso
wany do stopnia wiceadmirała.

Pkt. 4. W dniu 25 listopada r.[oku] b.[ieżącego] były liczne nagrody 
przodownikom wyszkolenia bojowego i politycznego, jednak jak zwykle na 
pierwszym miejscu byli znów sowieci.0 jak komandor Sidorkin i inni, którym to 
jednocześnie przypadły najcenniejsze nagrody jak odbiorniki radiowe 
i gotówka, wręczał wieceadmirał Czerokow.
Polakom przypadły niskie, nieliczne nagrody w postaci gotówki tylko 200 zł 
i 250, oraz portfele i komplety do golenia.
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„Mściciel”
Z tyłu odręczny dopisek atramentem: Na niniejszej fotokopii jest treść sprawozdania, z terenu 

[ostek] Mar.fynarki] Wo/.fennej] które przekazałem członkowi organizacji] „Wolność", 
Jankowi. Sterna. Podpis nieczytelny. dn. 30I52.

Fotokopia. Archiwum Wojsk Lądowych - Filia nr 1 w Toruniu, Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Gdańsku, sygn. 152/91/3663, Akta sprawy Sr 123/52, t. III, s. 9.

a w oryginale z wielkiej litery 
b w oryginale z małej litery
c tak w oryginale

Dokument X

Odpis

D.[owódca] Marynarki Wojennej 
Z[astępca] do spraw politycznych

W myśl rozkazu M.[inistra] O.[brony] N.[arodowej] Nr 062 zostały 
zniesione dodatki dla ciężko pracujących w Batalionach Budowlanych. 
Skutkiem tego obniżyła się wydajność pracy. Należy niezwłocznie rozpocząć 
pracę polityczną w Batalionach Budowlanych aby podnieść wydajność pracy, 
(nie tłumaczyć trudnościami gospodarczymi w kraju), podniesienie wydajności 
pracy uważać jako miernik i przypisać pracy politycznej.

Podpisał
Szef Gł.[ównego] Zarządu Polit.[ycznego] W.[ojska] P.[olskiego]

w z[astępstwie] Melenas gen.[erał] 

za zgodność odpisu

„Mściciel”

[datownik] 28 list[opada] 1951

Z tyłu odręczny dopisek atramentem: Na niniejszej fotokopii jest treść przekazanego, przeze 
mnie odpisu fonogramu z G.[łownego] Z.[arządu] P.[optycznego] W.fojska] P.folskiego] 
członkowi organizfacji] „ Wolność", Jankowi. Sterna . Podpis nieczytelny. dn. 30 1 52.

Fotokopia. Archiwum Wojsk Lądowych - Filia nr 1 w Toruniu, Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Gdańsku, sygn. 152/91/3663, Akta sprawy Sr 123/52, t. III, s.10.
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Kmdr dr hab. Bogdan ZALEWSKI

KONCEPCJE ROZWOJU I UŻYCIA 
SIŁ MARYNARKI WOJENNEJ 

W OBRONIE POLSKIEGO WYBRZEŻA 
W LATACH 1945-1949

Uzyskanie przez Polskę szerokiego dostępu do morza w 1945 roku 
postawiło przed ówczesnym rządem i Naczelnym Dowództwem WP zadanie 
zapewnienia skutecznej ochrony i obrony granicy morskiej państwa. 
Stosownym decyzjom w tym zakresie towarzyszyła burzliwa dyskusja, w której 
brali udział oficerowie reprezentujący różne rodzaje sił zbrojnych. 
Prezentowane poglądy zamieszczane były na łamach czasopism wojskowych 
i cywilnych oraz w wielu poufnych dokumentach opracowanych na zlecenie 
władz wojskowych.

W dyskusji, prowadzonej w latach 1945-1949, na temat miejsca i roli 
Marynarki Wojennej w systemie obrony państwa zarysowały się dwa 
zasadnicze kierunki rozumowania.

Pierwszy, reprezentowany przez część oficerów Sztabu Generalnego WP 
- ale nie tylko - wykorzystując doświadczenia z okresu międzywojennego oraz 
obowiązujące wówczas w Związku Radzieckim poglądy i aktualny stan sił 
morskich w Polsce, nie przewidywał w najbliższych latach istotnej roli dla 
Marynarki Wojennej w systemie obrony Wybrzeża. Pogląd ten wiązał się ze 
znacznym ograniczeniem budżetu przeznaczonego na rozwój sił morskich.

Drugi, reprezentowany głównie przez oficerów pełniących służbę 
w kierowniczych organach Marynarki Wojennej, popieranych częściowo przez 
gen. Stefana Mossora, ówczesnego zastępcę szefa Sztabu Generalnego WP do 
spraw operacyjnych, i przez ministra obrony narodowej, marszałka Michała 
Rolę-Żymierskiego, postulował, aby uczynić Marynarkę Wojenną całkowicie 
odpowiedzialną za organizację obrony Wybrzeża i wyposażyć ją w znaczną 
liczbę małych i średnich okrętów, samolotów oraz dział artylerii nadbrzeżnej. 
Siły te działając wspólnie z Flotą Bałtycką ZSRR miały zapewnić panowanie 
w środkowej i południowej części Bałtyku1. 1

1 Zob. J. Przybylski, Kształtowanie się i rozwój poglądów na obronę wybrzeża w latach 
1945-1955, „Przegląd Morski”, 1981, nr 2, s. 11-18.
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W podjętej przez polską myśl wojskową dyskusji dotyczącej problemu 
obrony granicy morskiej, ustosunkowano się nie tylko do miejsca i roli 
Marynarki Wojennej w systemie obrony państwa, ale także do wielu innych 
zagadnień. Ustalono m.in. potencjalnych przeciwników Polski w przyszłej 
ewentualnej wojnie oraz dokonano wyboru sojuszników2. Wyciągnięto również 
wnioski z zaistniałej konfiguracji granicy morskiej.

W treści rozważań polskiej morskiej myśli wojskowej uwzględniono 
ponadto zależność od ZSRR oraz aktualną sytuację międzynarodową. Poważny 
wpływ wywarły także doświadczenia drugiej wojny światowej, w tym działania 
wojenne na polskim wybrzeżu w 1939 i 1945 roku3. W szerokim zakresie 
rozpatrywano również wpływ postępu technicznego na metody walki na morzu. 
Teoretycy wojskowi, postulując określone rozwiązania, uwzględniali też 
uwarunkowania zniszczonego wojną i okupacją kraju.

W rozważaniach polskiej myśli wojskowej do końca lat 40. dominowało 
założenie, iż najbardziej zagrożoną na wypadek wojny granicą będzie linia 
Odry i Nysy Łużyckiej, a w dalszej kolejności dopiero granica północna. 
Przeświadczenie to wynikało z powszechnego przekonania, że wrogiem Polski 
w przyszłej wojnie, jeżeli taka wybuchnie, będą Niemcy. Początkowo sądzono, 
iż kraj ten stanie się jednolitym organizmem państwowym i chociaż nie uzyska 
poparcia mocarstw zachodnich dla swej odwetowej polityki, to będzie starał się 
ją realizować4. Stąd na łamach prasy, głównie wojskowej, ukazywały się liczne 
artykuły, w których podtrzymywano nastroje antyniemieckie. Uważano 
bowiem, iż Niemcy nie pogodzą się z utratą ziem nadbałtyckich i nadodrzań- 
skich, dlatego nie należy ich lekceważyć, ale przeciwstawiać się temu z całą 
stanowczością5. Stanowisko to wynikało przede wszystkim z niejednolitej 
postawy przywódców, powstałej w kwietniu 1946 roku, Niemieckiej Socjalis
tycznej Partii Jedności (SED) w sprawie zachodniej granicy Polski oraz procesu 
narastania tendencji zimnowojennych i prób kwestionowania polskiego stanu 
posiadania nad Odrą i Bałtykiem. Sytuacja ta spowodowała stopniową ewolucję 
poglądów teoretyków wojskowych w sprawie ustalenia potencjalnych 
przeciwników Polski. Znalazło to wyraz w opracowanym 26 kwietnia 1946 roku 
przez gen. S. Mossora, dokumencie zatytułowanym „Wstępne rozważania 
strategiczne nad geopolitycznym położeniem Polski”6, przedłożonym 

2 Jedynym potencjalnym przeciwnikiem Polski w tym czasie nadal pozostawały Niemcy, a głównym 
sojusznikiem ze względu na ówczesną sytuację polityczno - militarną był Związek Radziecki.
3 Zob. R. Witkowski, Rejon Gdańska, Gdyni i Helu jako obszar działań wojennych w 1939 
i 1945 roku (studium porównawcze), „Biuletyn Historyczny” Muzeum MW, Gdynia 1983, nr 8, 
s. 202-223.
4 J. Poksiński, Problem Niemiec a bezpieczeństwo narodowe Polski w polskiej myśli wojskowej 
w latach 1945-1949 [w:] Geneza i znaczenie Układu Zgorzeleckiego. Praca zbiorowa pod red. 
J. Fiszera, Warszawa 1985, s. 125.
5 J. Kirchmayer, Na nowych szlakach polskiej polityki, „Nasza Myśl” 1948, nr 3, s. 6; tenże: 
Niemcy są nadal silne, „Polska Zbrojna” 1946, nr 27.
6 J. Poksiński, Rozważania strategiczne gen. bryg. Stefana Mossora nad geopolitycznym 
położeniem Polski po zakończeniu II wojny światowej, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1987, 
nr 2, s. 190-200.
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ministrowi obrony narodowej, w którym wskazywał na możliwość 
zmontowania przez Niemcy, Anglię i Stany Zjednoczone, bloku germańskiego 
który mógłby zwrócić się przeciwko Polsce i innym krajom słowiańskim. 
Ponadto wskazywał na fakt, że bez względu na to, która strona rozpoczęłaby 
atak, to i tak Polska znajdzie się w pierwszej linii jako straż przednia, a po 
stronie przeciwnej strażą przednią będą Niemcy. Dlatego podkreślał, że oparcie 
Polski o ścisły sojusz ze Związkiem Radzieckim jest warunkiem istnienia narodu 
polskiego (...). Żaden rozsądny Polak nie będzie tracił czasu na rozważanie - 
nierealnej zresztą - możliwości przerzucenia Polski do bloku przeciwnego, 
w którym Polska miałaby przed sobą całą potęgę Związku Radzieckiego, a za 
sobą zajadłe Niemcy, dla których zasada „siły przed prawem stała się 
ważniejszą od wszystkich zobowiązań politycznych7.

Zmianie ulegają poglądy teoretyków wojskowych nie tylko w sprawie 
określenia potencjalnych przeciwników Polski, ale również wobec Niemiec. 
Sprzyjają temu zwłaszcza pogarszające się stosunki radziecko-amerykańskie 
będące wynikiem ogłoszenia doktryny Trumana. W ich efekcie dochodzi do 
utworzenia dwóch państw niemieckich. Ewolucji ulegają również poglądy 
kierownictwa SED na temat granicy z Polską. Przywódcy tej partii 
zaakceptowali uchwały warszawskiej konferencji ministerstw spraw zagranicz
nych ZSRR i innych krajów „demokracji ludowej” z 24 czerwca 1948 roku, 
w której stwierdzono, że granica na Odrze i Nysie Łużyckiej jest granicą 
niezachwianą - granicą pokoju8.

Zagwarantowanie nienaruszalności granicy zachodniej zostaje w pełni 
zaaprobowane przez polską myśl wojskową. Jednocześnie z punktu widzenia 
obronności wzrasta ranga granicy północnej, której skuteczna obrona zdaniem 
teoretyków wojskowych, nie byłaby możliwa bez zawarcia przez Polskę 
układów sojuszniczych. Powszechnie uważano, iż w wypadku wojny nasz kraj 
własnymi siłami, bez natychmiastowej pomocy ze strony innych państw nie 
będzie w stanie obronić swojej niepodległości. Stąd ważną kwestią stał się 
dobór odpowiednich sojuszników. Już w 1945 roku płk Jerzy Kirchmayer, 
ówczesny szef Oddziału Historycznego SG WP, biorąc pod uwagę 
doświadczenia z wojny obronnej 1939 roku, podkreślał, że ... sojusz z odległymi 
organizacjami, choćby to były nawet największe potęgi, jest dla nas pod 
względem wojskowym mało wartościowym9. Zatem w rozważaniach polskiej 
myśli wojskowej rozpoczęto akcentowanie znaczenia sojuszu ze Związkiem 
Radzieckim, którego tereny w wypadku wojny z Niemcami mogłyby się stać 
bezpośrednim gospodarczym i militarnym zapleczem frontu polskiego10. 
Równolegle z tymi działaniami rozpoczęto propagowanie znaczenia tego 
sojuszu dla uzyskania przez Polskę szerokiego dostępu do Bałtyku i tym samym 
stworzenia ogromnych możliwości w rozwoju gospodarki morskiej. Stanowisko 

7 Tamże, s. 196.
8 J. Fiszer, W 30 rocznicę podpisania Układu Zgorzeleckiego, „Przegląd Zachodni” 1980, nr 2, s. 5.
9 J. Kirchmayer, Wojna polsko-niemiecka 1939, „Bellona” 1945, z. 9, s. 450.

10 J. Gruda, U podstaw współpracy militarnej Polski i ZSRR, „Bellona” 1945, z. 7-8, s. 331-332.
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to znalazło odzwierciedlenie w wielu publikacjach i artykułach prasowych, 
zamieszczanych zwłaszcza na łamach „Morza” oraz „Morze i Marynarz Polski”. 
I tak w „Morzu” pisano: Gwarancją bytu niezależnego i rozwoju Rzeczy
pospolitej może być tylko silna Polska morska, oparta o sojusze z narodami 
słowiańskimi, ze Związkiem Radzieckim na czele'1. Wcześniej ideę solidarności 
słowiańskiej propagował gen. Mossor, który uważał, iż skutecznym warunkiem 
obronności polskich granic będzie ścisły sojusz polityczno-wojskowy, który 
połączy te państwa11 12.

Postulowane przez polską myśl wojskową związki sojusznicze znalazły 
odzwierciedlenie w podpisanych przez Polskę w latach 1945-1949 układach 
obronnych ze Związkiem Radzieckim, Jugosławią, Czechosłowacją, Węgrami, 
Bułgarią i Rumunią.

Kolejnym podejmowanym przez teoretyków wojskowych problemem 
było wypracowanie właściwych wniosków ze zmian w konfiguracji granicy 
morskiej, które były niezbędne do podjęcia określonych decyzji w kwestii 
zapewnienia skutecznej obrony granicy morskiej. Podstawą tych rozważań stało 
się dokonanie oceny możliwości obronnych polskiego wybrzeża morskiego 
przed wybuchem drugiej wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Możliwości 
obrony Wybrzeża w okresie międzywojennym oceniono zgodnie jako 
zdecydowanie niekorzystne. Wskazano, iż zostały one zdeterminowane głównie 
niekorzystnym ukształtowaniem granicy północnej, słabością militarną Wojska 
Polskiego i niedostatecznym uwzględnieniem przez władze II Rzeczypospolitej 
zagrożenia ze strony Niemiec. W związku z tym szef Oddziału Organizacyjno- 
Mobilizacyjnego Sztabu Głównego MW kmdr por. Jerzy Staniewicz twierdził: 
Tego rodzaju konflikt nie leżał (...) w programie ówczesnej polityki (...), 
obronności Wybrzeża poświęcano mało zainteresowania'3. Uważał bowiem, że 
specyfika geograficzno-strategicznego położenia polskiego wybrzeża wymagała 
od ówczesnych władz państwowych i wojskowych wcześniejszego zwrócenia 
szczególnej uwagi na ewentualność agresji ze strony Niemiec. Natomiast 
podjęte próby poprawy niekorzystnej sytuacji militarnej w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym wybuch wojny były, jego zdaniem, spóźnione i nie mogły już 
naprawić wieloletnich opóźnień.

Problematyce obrony wybrzeża poświęcono wiele uwagi, akcentując 
zaniedbania w zakresie umocnień w obronie wybrzeża od strony lądu. Między 
innymi Tadeusz Twardowski na łamach „Bellony” wskazywał na znaczenie 
lądowej obrony wybrzeża szczególnie na kierunku Gdańsk - Nowy Port. 
Twierdził on, że powinno ono w okresie międzywojennym (...) zostać 
przebudowane na wzór twierdzy od strony lądu14.

11 Z blokiem do urny, „Morze” 1947, nr 1, s. 4.
12 J. Poksiński, Rozważania strategiczne gen. bryg. Stefana Mossora..., op. cit., s. 196.
13 J. Staniewicz, Wrzesień 1939 na Wybrzeżu, „Przegląd Morski” 1947, nr 1, s. 10.
14 T. Twardowski, Działania morskie w wojnie polsko-niemieckiej 1939 r., „Bellona” 1946, 
z. 1-2, s. 82.
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W polskiej myśli wojskowej drugiej połowy lat czterdziestych bardzo 
pozytywnie oceniano wartość obronną zachodniej granicy Polski opartej na linii 
Odry i Nysy Łużyckiej, likwidację tzw. klinów: śląskiego i pomorskiego, 
a przede wszystkim usunięcie zagrożenia niemieckiego z Prus Wschodnich. 
Umożliwiło to silne oparcie Polski na Bałtyku15. Wskazywano na korzyści 

•płynące z posiadania dużych portów w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, mających 
dobre połączenia komunikacyjne z zapleczem. Dzięki nim ułatwione były 
dostawy sprzętu i uzbrojenia dla wojsk strzegących granicy. Podkreślano, że 
fakt przyłączenia ziem nadmorskich znacznie oddala zagrożenie niemieckie od 
Warszawy, Śląska, Gdyni i Poznania16. Równocześnie przyjmowano, że 
ewentualnym przeciwnikiem Polski w przyszłej wojnie mogą być ponownie 
Niemcy. Założeniu temu podporządkowano podstawowe cele polskiej polityki 
zagranicznej, które były zgodne z imperialnymi interesami Związku 
Radzieckiego. Główną kwestią, której teoretycy wojskowi tego okresu 
poświęcali szczególną uwagę, było stworzenie skutecznych barier militarnych 
dla ewentualnej agresji niemieckiej. W rozważaniach tych przyjmowano 
koncepcję frontu obronnego na Odrze i Nysie Łużyckiej jako zasadniczą dla 
ewentualnej wojskowej obrony terytorium kraju. Od trwałości i stabilności 
obrony granicy zachodniej w dużym stopniu uzależniona też była wartość 
obronna granicy morskiej. Zdaniem teoretyków wojskowych konfiguracja 
granicy północnej uniemożliwiła również oskrzydlenie Polski od północy, a ponadto 
stwarzała dogodną możliwość ewentualnego natarcia od zachodu przez 
ofensywne uderzenie floty polskiej i radzieckiej na północy. Natomiast skrzydło 
południowe miały zabezpieczać w sposób trwały siły zbrojne Czechosłowacji17.

W rozważaniach polskiej myśli wojskowej dotyczących wartości 
obronnej granicy morskiej uwzględniono zarówno zmianę jej konfiguracji, jak 
również nową sytuację polityczną Polski. Podkreślić należy, że początkowo 
były to rozważania w dużej mierze samodzielne.

Pierwszy po wojnie prowizoryczny jeszcze plan osłony Wybrzeża 
i polskich wód terytorialnych przedstawił Naczelnemu Dowódcy WP - 
ówczesny dowódca Marynarki Wojennej kontradmirał Mikołaj Abramów 
w październiku 1945 roku. W planie tym przewidywano utworzenie dwóch baz 
morskich w Gdyni i w Świnoujściu, wyposażonych w znaczną liczbę okrętów 
(w tym znajdujących się wówczas także w Wielkiej Brytanii) oraz samolotów 
i dział artylerii nadbrzeżnej18.

15 A. Szaad, Położenie strategiczne Polski po II wojnie światowej, „Bellona” 1947, z. 5-6, s. 424 i 29.
16 Granica na Odrze i Nysie zwycięstwem polskiej myśli strategicznej, „Bellona” 1945, z. 7-8, s. 397.
17 J. Poksiński, Rozważania strategiczne gen. bryg. Stefana Mossora nad geopolitycznym 
położeniem Polski po zakończeniu II wojny światowej, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1987, 
nr 2, s. 190; tenże, Memoriał generała brygady Stefana Mossora do Naczelnego Dowódcy 
Wojska Polskiego z 19.VII1946 r. w sprawie koncepcji obrony wybrzeża i rozwoju Marynarki 
Wojennej, „Zeszyty Naukowe WAP” 1985, nr 9, s. 107.
18 AMW, sygn. 2/48/8, akta SG MW, Pismo dowódcy MW do Naczelnego Dowódcy WP, t. 7, 
s. 135-138.
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Kolejne plany rozwoju i wykorzystania sił morskich powstawały 
w Dowództwie i Sztabie Głównym Marynarki Wojennej, konsultowano je 
w Naczelnym Dowództwie WP, a później w Ministerstwie Obrony Narodowej 
oraz Sztabie Generalnym WP i następnie w Związku Radzieckim. Wynikały 
z zadań, jakie stawiano przed Marynarką Wojenną, z których zasadniczym była 
obrona wybrzeża i osłona w wypadku wojny północnego skrzydła oraz tyłów 
Frontu Nadmorskiego. Ponadto marynarka miała być przygotowana do 
zwalczania morskich linii komunikacyjnych potencjalnego przeciwnika na 
Bałtyku oraz obrony i osłony własnych przewozów morskich, a także do 
likwidacji zagrożenia minowego w polskiej strefie odpowiedzialności na 
Bałtyku.

W latach 1946-1949 opracowano kilka takich planów, które były bardziej 
lub mniej realne, a powstawały w zależności od możliwości ekonomicznych 
państwa oraz obowiązujących poglądów na temat rozwoju sił morskich. Istotny 
wpływ na skład i planowany zamiar użycia polskich sił morskich wywierały 
również geograficzne i wojskowe właściwości Morza Bałtyckiego oraz 
zapoczątkowana już w 1946 roku współpraca z Flotą Bałtycką ZSRR. 
Spowodowało to przyjęcie przez Polskę w latach 1946-1948 zasad radzieckiej 
strategii wojny morskiej, która do połowy lat pięćdziesiątych przewidywała, że 
siły morskie podczas działań na morzu zamkniętym spełniać będą głównie rolę 
pomocniczą w stosunku do wojsk lądowych działających na kierunku 
nadmorskim. Stąd też miały one prowadzić swoje działania bojowe przeważnie 
w rejonach przybrzeżnych, wykorzystując w szerokim zakresie zagrody 
minowe oraz artylerię nadbrzeżną i lotnictwo morskie. Do osłony zagród 
minowych i działań na liniach komunikacyjnych przewidywano użycie okrętów 
małych i średnich, ale o dużych możliwościach manewrowych i silnym uzbrojeniu 
artyleryjsko-minowym19. Założeniom tej strategii był podporządkowany rozwój sił 
morskich w Polsce aż do 1961 roku.

Zasadniczym dokumentem, który określał zadania, kierunki i etapy 
rozwoju sił morskich w Polsce były „Wytyczne dla rozwoju Marynarki 
Wojennej na okres lat 1946-1949”, zatwierdzone 21 lipca 1946 roku przez 
Naczelnego Dowódcę WP marszałka Michała Rolę-Żymierskiego i szefa Sztabu 
Generalnego WP gen. broni Władysława Korczyca. W wytycznych ustalono, że 
zadaniem Marynarki Wojennej w okresie najbliższych kilku lat będzie zapewnić 
obronę polskiego wybrzeża morskiego, dla osłony północnego skrzydła i tyłów 
ewentualnego portu obronnego na Odrze i Nysie20.

Wytyczne w znacznej części zostały oparte na opracowanych 26 kwietnia 
1946 roku propozycjach zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP, gen. bryg. 
Stefana Mossora, który m.in. postulował posiadanie przez Polskę silnej floty 
wojennej i lotnictwa morskiego, które by ...łącznie z Czerwoną Flotą zapewniły 

19 J. Przybylski, Kształtowanie się i rozwój poglądów na obronę wybrzeża w latach 1945-1955, 
„Przegląd Morski” 1981, nr 2, s. 11-18.
20 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW), prot. 1101/65, Wytyczne dla rozwoju 
Marynarki Wojennej na lata 1946-1949 z 21 lipca 1946 roku, t. 9, s. 1.
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panowanie na Bałtyku. Wiełkie i kosztowne jednostki będą tu mniej potrzebne 
niż liczne mniejsze21.

Kolejnym dokumentem opracowanym przez gen. Mossora, który był 
rozwinięciem jego wcześniejszych ustaleń była „Notatka dla Naczelnego 
Dowódcy WP w sprawie dyrektyw dla rozwoju Marynarki Wojennej”, 
wykonana 19 lipca 1946 roku. Co do składu floty wojennej pisał: ponieważ 
Bałtyk jest zamkniętym, a panować nad nim będzie Flota Czerwona, nie sądzę, 
aby formowanie wiełkich i niezmiernie drogich jednostek morskich było dla nas 
celowym. Sądzę, że obie flotylle powinny by się raczej składać z lekkich 
jednostek rozpoznawczych, desantowych i podwodnych22.

Natomiast wybrzeże morskie, jego zdaniem, miało być bronione za 
pomocą ruchomej obrony operacyjnej składającej się z czterech elementów:

a) czterech ośrodków obrony stałej (zwanych później obszarami nadmorskimi) 
obejmujących bazy morskie w Gdyni, Kołobrzegu, Ustce i Świnoujściu;

b) zmotoryzowanej grupy manewrowej przeznaczonej do działań na 
międzypolach obszarów nadmorskich. W jej skład miały wchodzić oddziały 
piechoty morskiej, piechot zmotoryzowana oraz jednostki WOP (łącznie dwie 
dywizje);

c) dwóch flotylli Marynarki Wojennej dla zaczepnych operacji morskich 
na Bałtyku;
D) lotnictwa rozpoznawczego i operacyjnego (lądowego i morskiego).

Ponadto postulował przyjęcie dwóch etapów tworzenia Marynarki 
Wojennej. W pierwszym etapie, trwającym 2-3 lata, należało ze względu na 
trudności gospodarcze państwa zredukować wydatki finansowe na siły morskie, 
ale ich stan...powinien od początku zawierać zarodki wszystkich składników 
pełnego rozwoju23. W tym czasie miały być zorganizowane obszary wojenne 
w Gdyni i Świnoujściu, zmotoryzowany oddział manewrowy, jednostki 
pływające, szkoły i niewielkie zawiązki wszystkich elementów obrony 
wybrzeża, a także Wydział do spraw Marynarki Wojennej przy Oddziale 
Operacyjnym Sztabu Generalnego WP. W przyszłości wydział ten, jako 
Oddział VIII SGWP, miał być na wypadek wojny organem Naczelnego 
Dowództwa do spraw kierowania obroną Wybrzeża.

W pierwszym etapie rozwoju sił morskich ich dowództwo miało pozostać 
na Wybrzeżu, a później należało je przenieść do Warszawy i przekształcić w IV 
Wiceministerstwo Obrony Narodowej. Jednocześnie gen. Mossor przestrzegał, 
aby tworzenie struktur etatowych sił morskich nie prowadziło do ...przerostu 
sztabów, które będą jeść darmo chleb przez szereg lat, a po linii rozwijania 
tego co od początku tworzy się w najpełniejszym wymiarze: jednostki pływające, 
szkoły, obszary wojenne Gdynia i Świnoujście24.

21 J. Poksiński, Rozważania strategiczne gen. bryg. Stefana Mossora ..., op. cit., s. 195-199.
22 Tenże, Memoriał gen. bryg. Stefana Mossora ..., op. cit. s. 109.
23 Tamże, s. 110.
24 Tamże, s. 110-111.
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Memoriał gen. Mossora w znacznym stopniu zaważył na decyzjach 
ministra obrony narodowej dotyczących Marynarki Wojennej, a podejmowa
nych do 1949 roku. Dokument ten zapoczątkował także tworzenie się 
oryginalnej powojennej polskiej morskiej myśli wojskowej, która później 
znajdzie rozwinięcie w dokumentach służbowych Sztabu Głównego MW, 
wykonanych głównie przez komandorów: Jerzego Staniewicza, Stanisława 
Mieszkowskiego i Mariana Wojcieszka oraz opracowanych przez nich w latach 
1946-1950 pod kierownictwem kontradmirałów Adama Mohuczego i Włodzimierza 
Steyera planach rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej25.

W latach następnych stopniowo zanikała oryginalna polska myśl 
wojskowa, a w jej miejsce wchodziły w coraz większym zakresie elementy 
radzieckiej morskiej myśli wojskowej. Proces ten nasilał się wraz ze wzrostem 
zależności Marynarki Wojennej od Floty Bałtyckiej ZSRR26.

Pierwszy po wojnie „Plan rozbudowy Marynarki Wojennej w latach 
1946-1948” oparty na treściach „Wytycznych...” opracowany został 1 sierpnia 
1946 roku przez oficerów Sztabu Głównego MW przy decydującym udziale 
doradców radzieckich27.

W planie tym zakładano powrót do kraju ORP „Błyskawica”, ORP 
„Burza”, ORP „Wilk” i OS „Iskra”, a także zakup okrętu hydrograficznego 
o wyporności 850 ton, 2 holowników o wyporności 35o ton oraz 5 motorówek 
i 6 kryp różnego rodzaju. Ponadto przewidywano w nim zorganizowanie 
czterech obszarów nadmorskich wyposażonych w odpowiednie siły morskie 
i lądowe:

1. Postomiński (Ustecki) Obszar Nadmorski składający się z dowództwa, 
sztabu i komendy portu wojennego oraz kompanii łączności, odcinka 
obserwacji i łączności w składzie trzech punktów obserwacyjnych (PO), 
kompanii wartowniczej, artylerii zmotoryzowanej i kolejowej.

2. Kołobrzeski Obszar Nadmorski miał posiadać obok dowództwa, 
sztabu i komendy portu również kompanię łączności, samodzielną kompanię 
wartowniczą, odcinek obserwacji i łączności w składzie 6 PO, komendę miasta, 
artylerię zmotoryzowaną i kolejową.

3. Szczeciński Obszar Nadmorski miał posiadać dowództwo, sztab, 
komendę portu, kapitanat portu wojennego, kompanię łączności, odcinek 
obserwacji i łączności w składzie 5 PO, samodzielną kompanię saperów, 
batalionu piechoty morskiej, Komendę Miasta Świnoujście oraz samodzielną 
kompanię wartowniczą.

4. Gdyński Obszar Nadmorski miał być bazą główną floty. W składzie 
tego obszaru planowano następujące siły: pułk piechoty morskiej, dywizjon 
artylerii nadbrzeżnej, samodzielna kompania wartownicza, samodzielna 

25 Zob. Cz. Ciesielski, Twórcy Polskiej Marynarki Wojennej. Uznanie i represje (1918-1946; 
1945-1951), Gdańsk 1995, s. 155-253.
26 Jego finałem było utworzenie w maju 1955 roku Układu Warszawskiego, a następnie w 1961 roku 
Zjednoczonej Eskadry Bałtyckiej.
27 Archiwum Marynarki Wojennej (dalej AMW), akta SGMW, sygn. 2/15, Plan rozbudowy 
Marynarki Wojennej w latach 1946-1948 z 1.08.1946 r., s. 338-348.
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kompania łączności, odcinek obserwacji i łączności w składzie 6 PO, Komenda 
Półwyspu Hel jako zawiązek przyszłego rejonu umocnionego, pluton lotniska 
Puck i pluton lotniska Babie Doły, Komenda Miasta Gdyni, Kapitanat Portu 
Wojennego Gdynia, Kwatermistrzostwo Głównego Portu, Kapitanat Portu 
Wojennego Gdańsk, batalion samochodowy, służba uzbrojenia i służba broni 
podwodnej28.

Przedstawiony wyżej plan stał się podstawą do dalszych rozważań 
w zakresie organizacji obrony wybrzeża. Ze względu na złożoną sytuację 
ekonomiczną i polityczną uniemożliwiającą szybki rozwój floty wojennej, 
uwagę zwrócono na ustalenie zasad użycia stałej artylerii nadbrzeżnej 
i kolejowej do obrony baz morskich, a przede wszystkim głównej bazy 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Zgodnie z przyjętymi założeniami baza ta winna 
posiadać dobrze zorganizowaną obronę własną na trzech zasadniczych 
kierunkach, które powinny być ściśle ze sobą powiązane, a więc obrona od 
strony lądu i morza oraz obrona powietrzna.

Obronę bazy „Gdynia” od strony lądu miał zapewnić 31 Dywizjon 
Artylerii Nadbrzeżnej, który został sformowany na podstawie rozkazu 
organizacyjnego Naczelnego Dowódcy WP nr 0129 z 19 sierpnia 1946 roku29. 
Na dowódcę tej jednostki wyznaczono kmdr. ppor. Zbigniewa Przybyszewskiego, 
który we wrześniu 1939 roku dowodził baterią artylerii nadbrzeżnej 
im. H. Laskowskiego na Helu.

W opracowanym w sierpniu 1946 roku pod kierownictwem 
kontradmirała Adama Mohuczego, planie użycia stałej artylerii nadbrzeżnej do 
obrony bazy morskiej w Gdyni ustalono, że artyleria ta winna spełniać 
następujące zadania:

1. Nie dopuszczać do bombardowania bazy artylerią główną większych 
jednostek nawodnych przeciwnika przez zniszczenie względnie zmuszanie do 
przebywania poza zasięgiem ogniowym swoich dział (35-40 km).

2. Zwalczanie lekkich sił przeciwnika, ubezpieczających siły główne lub 
usiłujących przedostać się na wody wewnętrzne bazy (poza linię: Cypel Hel - 
ujście Martwej Wisły).

3. Zwalczanie okrętów przeciwnika usiłujących operować na wodach 
przyległych do bazy w celu przeprowadzenia: rozpoznania, wysadzenia desantu, 
postawienia min lub przetrałowania zagród minowych bazy.

4. Zwalczanie lekkich jednostek przeciwnika usiłujących przeniknąć się 
na redę lub do portu w celu przeprowadzenia ataków torpedowych na okręty 
stojące na kotwicy lub w porcie .30

28 Tamże, s. 338-348.
29 T. Rutkowski, Wspomnienia ze służby w artylerii nadbrzeżnej, „Biuletyn Historyczny” 
Muzeum MW, Gdynia 1980, nr 7, s. 47.
30 CAW, akta SG WP, sygn. IV.501.1/A.2189, Pismo p.o. dowódcy MW szefa SG MW 
kontradmirała Adama Mohuczego z 15.08.1946 r. do Naczelnego Dowódcy WP nt. „Projekt 
planu użycia stałej artylerii nadbrzeżnej do obrony Gdyni, jako głównej bazy Marynarki 
Wojennej”, s. 2.

90



Aby zrealizować postawione zadania należało przy rozmieszczeniu 
poszczególnych baterii kierować się takimi zasadami, jak przede wszystkim 
koniecznie wysunąć stanowiska artyleryjskie od bazy w kierunku morza na 
odległość zapewniającą niedopuszczenie przeciwnika do wejścia na wody 
wewnętrzne bazy, tj. na Zatokę Pucką i częściowo Gdańską, oraz odsunąć walki 
artyleryjskie z przeciwnikiem najdalej od bronionego obiektu. Ponadto 
postulowano zapewnienie maksymalnych możliwości wspierania ogniem 
artyleryjskim własnych sił lądowych w odniesieniu do operacji przeciw
desantowych. W związku z tym planowano rozmieszczenie 5 baterii 
w okolicach głównej bazy Marynarki Wojennej. I tak na Helu przewidywano 
lokalizację baterii ciężkiej (kaliber 280 mm) i średniej (kaliber 130-150 mm), 
a w rejonie Martwej Wisły, Redłowa i Jastami-Kuźnicy tylko średniej31.

W zakończeniu swego projektu kontradmirał A. Mohuczy uzasadnił 
konieczność właśnie takiego rozmieszczenia baterii artylerii nadbrzeżnej do 
obrony Gdyni. Stwierdził, że posiadanie baterii ciężkiej podyktowane było 
koniecznością bronienia rejonu bazy i jej stanowisk artylerii średniej, które 
w wypadku słabszej obrony mogłyby ulec szybkiemu zniszczeniu przez każdą 
artylerię o sile i zasięgu większym niż posiadana bateria średnia. W planie 
zaprojektowano tylko jedną baterię ciężką, ale pewna i skuteczna obrona 
wymagała posiadania trzech baterii ciężkich, rozmieszczonych na Helu, 
w rejonie ujścia Martwej Wisły i w rejonie Rozewia-Władysławowa32.

Projekt ten nie został zaakceptowany przez Naczelnego Dowódcę WP 
marszałka M. Rolę-Żymierskiego, który w piśmie nr 0608 z 1 października 
1946 roku, skierowanym do pełniącego obowiązki dowódcy Marynarki 
Wojennej kontradmirała A. Mohuczego, stwierdził: Planu użycia artylerii 
nadbrzeżnej do obrony bazy Gdynia nie zatwierdziłem, ponieważ nie był 
uzgodniony z doradcą przy Dowództwie Marynarki Wojennej, komandorem 
Szylingowskim33. Decyzja ta wynikała z wydanego wcześniej zarządzenia, 
w myśl którego ważniejsze decyzje operacyjne i organizacyjne powinny być 
uprzednio uzgadniane z Głównym Doradcą Radzieckiej Misji Morskiej przy 
Dowództwie Marynarki Wojennej.

Jednak brak akceptacji przedstawionego przez kontradmirała Mohuczego 
projektu rozmieszczenia artylerii nadbrzeżnej nie spowodował zahamowania 
tempa prac nad organizacją jej pierwszych jednostek34. Poza 31 Dywizjonem 
Artylerii Nadbrzeżnej na podstawie rozkazu organizacyjnego szefa SG WP 
nr 0176 z czerwca 1947 roku dowódca Marynarki Wojennej z dniem 
15 sierpnia 1947 roku polecił zorganizować Skadrowany Dywizjon Artylerii 
Kolejowej, który stał się pierwszą w historii PMW jednostką artylerii 

31 Tamże, s. 2-3.
32 Tamże, s. 4.
33 AMW, akta Szefostwa Artylerii SG MW, sygn. 2/10/48, Pismo ND WP nr 0608 z 31.10.1946, s. 32.
34 Zob. H. Zieliński, Jednostki artylerii nadbrzeżnej w Marynarce Wojennej w planach obrony 
Wybrzeża w latach 1945-1949, „Biuletyn Historyczny” WH ZPMW, Gdynia 1975, nr 6, s. 48-73.
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ruchomej35. Jednak brak sprzętu bojowego, zły stan torów kolejowych i zbyt 
mała liczba typowych bocznic wzdłuż brzegu morskiego, z których można 
byłoby prowadzić ogień, spowodowały, iż we wrześniu 1950 roku podjęto 
decyzję likwidacji jednostki artylerii kolejowej. Zastępowano ją stałymi 
bateriami artylerii nadbrzeżnej oraz ruchomymi jednostkami artylerii 
zmotoryzowanej.

W różnorodnych koncepcjach rozwoju artylerii, której przeznaczeniem 
była obrona wybrzeża, rozważano również możliwości użycia artylerii 
przeciwlotniczej do obrony baz morskich i lotnisk lotnictwa morskiego. 
W opracowanym 26 listopada 1946 roku „Projekcie użycia artylerii 
przeciwlotniczej do obrony głównej bazy morskiej Marynarki Wojennej 
„Gdynia” oraz obrony portu Kołobrzeg i lotnisk Dziwna i Puck, jego autor 
kontradmirał Mohuczy postulował stworzenie jednolitego systemu obrony 
morskiej, w którym należało zapewnić ścisłe współdziałanie artylerii 
przeciwlotniczej z artylerią nadbrzeżną w zwalczaniu celów nawodnych36. Na 
podstawie studiów dotyczących terenu, jak i zasad użycia artylerii 
przeciwlotniczej uważał, że w pierwszej fazie organizacji system obrony 
przeciwlotniczej baz i portów w Gdyni, Gdańsku i Helu powinien dysponować 
sprzętem do obrony: wysokopułapowej (działa plot. 85 mm), średniopułapowej 
(działa plot. 37 mm) i niskopułapowej (NKM 12,7 mm). Natomiast obronę 
portu w Kołobrzegu od strony morza z jednoczesną możliwością ostrzeliwania 
celów powietrznych miała zapewnić jedynie artyleria wysoko - i nisko- 
pułapowa. Z kolei lotniska Dziwna i Puck miały być bronione jedynie artylerią 
średniopułapową. Ogółem do obrony baz i lotnisk przewidywał użycie 9 baterii 
artylerii przeciwlotniczej 85 mm, 8 baterii artylerii przeciwlotniczej 37 mm oraz 
4 kompanii i 2 plutonów najcięższych karabinów maszynowych 12,7 mm37.

Zdaniem kontradmirała Mohuczego cały sprzęt przeznaczony do obrony 
przeciwlotniczej powinien być ruchomy, gdyż ten tylko stwarza możliwość 
elastycznego przesuwania lub koncentracji ognia zależnie od rozwijających się 
potrzeb sytuacji38. Natomiast dokładne ustalenie stanowisk głównych i zapasowych 
dla całej ruchomej artylerii przeciwlotniczej miało zostać opracowane na 
podstawie wyników ćwiczeń aplikacyjnych i taktycznych.

Problem wykorzystania artylerii nadbrzeżnej i przeciwlotniczej w obronie 
wysp Uznam i Wolin poruszono podczas konferencji, która odbyła się 
13 listopada 1946 roku w Dowództwie Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego. 
W rozważaniach przyjęto, że granica będzie przesunięta na zachód, w myśl 
wcześniejszych polskich żądań, a przynajmniej do połowy wyspy Uznam, gdyż 

35 Tenże, Próby rozwoju artylerii kolejowej jako ruchomych jednostek obrony wybrzeża, 
„Biuletyn Historyczny” Muzeum MW, Gdynia 1980, nr 7, s. 25.

AMW, akta DMW, sygn. 35/49/97, Projekt użycia artylerii przeciwlotniczej do obrony 
głównej bazy morskiej Marynarki Wojennej „Gdynia” oraz obrony portu Kołobrzeg i lotnisk 
Dziwna i Puck z 26.11.1946 r., s. 1.
37 Tamże, s. 1-3.
38 Tamże s. 3.
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w przeciwnym wypadku cała obrona musiałaby być skoncentrowana na wyspie 
Wolin39.

W tym czasie uważano za tymczasową granicę Polski okolice Świnoujścia, 
która zdaniem kmdr. por. Stefana de Waldena, nie odpowiadała wymogom 
strategicznym bazy w Świnoujściu ze względu na brak odpowiedniego 
przedpola. Postulował więc pozostawienie całej wyspy Uznam po stronie 
polskiej. Natomiast na południe od ujścia rzeki Piany twierdził, że ...jest 
niepożądanym ażeby Niemcy mieli jakikolwiek dostęp do Małej Redy 
Szczecińskiej, gdyż w przyszłości da im to atut do domagania się wolnego 
przejścia przez kanał morski przy Świnoujściu czyli przez sam środek 
projektowanej bazy40. Nie bez znaczenia był również fakt, że Świnoujście było 
zaopatrywane w wodę przez stację pomp znajdującą się na terytorium 
niemieckim.

Do obrony wysp Uznam i Wolin dowódca SON kmdr Włodzimierz 
Steyer przewidywał wykorzystanie artylerii nadbrzeżnej składającej się 
z czterodziałowej (kaliber 130 mm) baterii stałej umieszczonej w rejonie 
Międzyzdroje - Babia Góra oraz dywizjonu artylerii ruchomej (o pociągu 
traktorowym) w składzie trzech baterii po cztery działa (kalibru 150 mm). 
Posiadanie artylerii ruchomej na wyspie Uznam i Wolin uzasadniał 
koniecznością elastycznego sposobu jej użycia ze względu na bliskość granicy. 
Uzupełnieniem artylerii stałej i ruchomej miała być artyleria przeciwlotnicza: 
wysokopułapowa (działa plot. 76-85 mm), średniopułapowa (działa plot. 
37-45 mm) i niskopułapowa (NKM 12,7 mm). Ogółem obronę przeciwlotniczą 
wysp Uznam i Wolin miały zapewnić 3 baterie art. plot, po 4 działa 76-85 mm, 
3 baterie art. plot, po 6 dział 37-45 mm oraz 4 plutony po 4 NKM 12,7 mm. 
Całość środków obrony przeciwlotniczej miała być ruchoma. Poza 
wykonywaniem zadań związanych z obroną przeciwlotniczą broń ta miała 
współdziałać z artylerią nadbrzeżną w zwalczaniu przeciwnika na morzu 
i lądzie (lekkie siły nawodne, broń pancerna itp.)41.

Pod kierownictwem pełniącego obowiązki dowódcy MW kontradmirała 
Adama Mohuczego opracowany został również pierwszy kompleksowy plan 
rozwoju Marynarki Wojennej obejmujący lata 1947-1959 wraz z założeniami 
dotyczącymi jej wykorzystania w obronie wybrzeża, który 26 listopada 1946 roku 
przedłożono do akceptacji kierowniczym ogniwom Ministerstwa Obrony 
Narodowej42.

W założeniach strategicznych tego planu stwierdzono, że z analizy 
układów politycznych, terenu przyszłych działań i możliwych zamiarów 

39 AMW, akta S.O.N, sygn. 2/49/54, Pismo do dowódcy Marynarki Wojennej RP z 14.11.1946 r. 
w sprawie zagadnień obronności wysp Uznam i Wolin, s. 1.
40 AMW, akta SG MW, sygn. 2/49/8. Meldunek do dowódcy Marynarki Wojennej dotyczący 
konieczności posiadania bazy Świnoujście z 26.10.1946 r., t. 7, s. 124.
41 AMW, akta S.O.N, sygn. 2/49/54, Pismo do dowódcy Marynarki Wojennej RP z 14.11.1946 r. ..., 
op. cit., s. 2-3.
42 AMW, akta DMW, sygn. 2/49/54, Założenia strategiczne i taktyczne do planu rozbudowy 
Polskiej Marynarki Wojennej z 26.11.1946 r.,
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przeciwnika, przy zapewnieniu pomocy floty wojennej Związku Radzieckiego, 
wyłaniają się główne cele i zadania dla Polskiej Marynarki Wojennej: Obrona 
operacyjna północnego wybrzeża Polski. Działania przeciwdesantowe. 
Utrzymanie linii komunikacyjnych z ZSRR, Szwecją i wewnętrznych pomiędzy 
bazami. Zapewnienie panowania w powietrzu w określonej przestrzeni i czasie 
dla zabezpieczenia obrony baz, operacji floty i współpracy z nią43.

Osiągnięcie wyznaczonych celów przewidywano poprzez rozbudowę baz 
morskich i lotniczych oraz budowę floty wojennej. W związku z tym obronę 
Wybrzeża miały tworzyć cztery ośrodki obrony stałej - obszary nadmorskie - 
sformowane w latach 1946-1947 oraz flota morska o wyporności 45 tys. ton, 
którą planowano zbudować w ciągu ośmiu lat (1947-1954) i rozmieścić 
w zależności od potrzeb w następujących bazach morskich:

1. Baza Morska - Gdynia-Oksywie wraz z Helem - miała być główną 
bazą floty. W niej miały być rozmieszczone główne siły floty, tj. 2 krążowniki, 
6 niszczycieli, 7 okrętów podwodnych, 4 torpedowce, 12 trałowców, 10 kutrów 
torpedowych, 2 kutry trałowe oraz pułk piechoty morskiej, silna artyleria 
nadbrzeżna i przeciwlotnicza oraz lotnictwo morskie.

2. Baza Morska - Świnoujście z Dziwnowem - jako baza wysunięta 
miała być podstawą do działań wypadowych sił taktycznych floty. W bazie tej 
miały znajdować się znaczne siły floty: 2 niszczyciele, 3 okręty podwodne, 
4 torpedowce, 6 trałowców, 4 ścigacze OP, 4 kutry torpedowe i 2 kutry trałowe, 
batalion piechoty morskiej, artyleria nadbrzeżna i przeciwlotnicza oraz 
lotnictwo morskie.

3. Baza Morska - Kołobrzeg - miała być bazą pomocniczą floty, 
a okręty w niej bazujące miały patrolować i dozorować wody przybrzeżne. 
Przewidywano, że będą w niej stacjonowały 4 trałowce, 2 ścigacze OP i 2 kutry 
trałowe.

4. Baza Morska - Postomino (Ustka) - również jako baza pomocnicza 
floty miała wykonywać zadania identyczne jak baza w Kołobrzegu. W bazie tej 
przewidywano stacjonowanie 2 trałowców, 2 ścigaczy OP i 2 kutrów 
torpedowych .44

Do planu rozwoju sił morskich w latach 1947-1959 dołączono załączniki, 
w których przedstawiono program rozbudowy floty wojennej i jej docelowe 
rozmieszczenie, plan rozmieszczenia na Wybrzeżu w latach 1947-1949 artylerii 
nadbrzeżnej i przeciwlotniczej oraz plan organizacji i dyslokacji lotnictwa 
Marynarki Wojennej w latach 1947-1955. Ponadto planowano organizację 
flotylli rzecznej, którą zamierzano wykorzystać przede wszystkim na zalewach 
i rzekach granicznych, do których zaliczano na Zachodzie Nysę i Odrę wraz 
z Zalewem Szczecińskim, a na Wschodzie - Wisłę i Bugo-Narew.

W pierwszym planie rozwoju Marynarki Wojennej, obejmującym lata 1947- 
1959, najwięcej uwagi poświęcono programowi rozbudowy floty wojennej. 
Przewidywano m.in. budowę 53 okrętów bojowych, w tym 5 krążowników, 

43 Tamże, s. 5.
44 Tamże, s. 6-8.
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12 niszczycieli, 16 dozorowców i 20 okrętów podwodnych o łącznym tonażu 
59 675 ton oraz 148 okrętów specjalnych i pomocniczych, których łączny tonaż 
miał wynosić 33 270 ton. Po zrealizowaniu programu polska flota wojenna 
miała 201 jednostek o łącznym tonażu 92 945 ton45. Szczegółowe propozycje 
tego programu przedstawia tabela 11.

Program rozbudowy floty planowano w trzech kolejnych etapach, 
z których pierwszy przypadał na lata 1947-1949, drugi na lata 1950-1954, 
a trzeci obejmować miał okres 1955-1959. Przewidywano budowę okrętów 
w stoczniach krajowych46, a tylko w przypadku niemożliwości ich wykonania, 
skorzystanie z dostaw zagranicznych, głównie ze Związku Radzieckiego. 
Podkreślono przy tym, że budując flotę wojenną, należy uwzględnić zadania, 
jakie będzie miała do wykonania oraz właściwości akwenu operacyjnego. 
Zakładano wówczas, że prawdopodobne cele przeciwnika to: zajęcie 
i utrzymanie wyspy Bornholm, uzyskanie panowania na morzu przez zniszczenie 
naszej floty, uniemożliwienie utrzymania naszych linii komunikacyjnych oraz 
działania desantowe47. Zatem budowa polskiej floty wojennej winna 
obejmować jednostki średniej wielkości, przeznaczone do obrony wybrzeża 
i ochrony własnych linii komunikacyjnych. Najlepszymi jednostkami do 
wykonania tych zadań byłyby lekkie krążowniki o silnej obronie plot., 
niszczyciele, średnie torpedowce i małe okręty podwodne. Wykluczano budowę 
dużych, nowoczesnych jednostek ze względu na małą przestrzeń i płytkie wody 
Bałtyku oraz silne lotnictwo przeciwnika, a także wysokie koszty budowy. Stąd 
postulowano budowę dużej liczby małych jednostek, ale charakteryzujących się 
silnym uzbrojeniem i wysoką jakością wykonania.

Przedstawiony do akceptacji Sztabowi Generalnemu WP program 
rozbudowy i rozmieszczenia floty wojennej w Polsce w latach 1947-1959 
wzbudził i w Marynarce Wojennej, i w Wojsku Polskim wiele kontrowersji. 
W znacznym też stopniu przyśpieszył odejście kontradmirała Mohuczego 
z zajmowanego stanowiska dowódcy Marynarki Wojennej48. Program ten, 
podkreślający istotną rolę sił morskich w obronie wybrzeża, wymagał 
znacznych nakładów finansowych, był więc mało realny. Ponadto różnił się od 
przyjmowanej wówczas radzieckiej strategii wojny na morzach zamkniętych. 
Fakty te spowodowały jego odrzucenie zarówno przez szefa Sztabu 
Generalnego WP, gen. broni Władysława Korczyca, jak i pierwszego 
wiceministra gen. broni Stanisława Popławskiego. Nie doczekała się również 
pełnej realizacji koncepcja obszarów nadmorskich, a dokonany podział kraju na 
okręgi wojskowe doprowadził do znacznego zmniejszenia zakresu odpowiedzial
ności Marynarki Wojennej49.

45 Tamże, tabela A, B, C, s. 11-13.
46 Zwolennikiem budowy okrętów w kraju był inż. Aleksander Potyrała.
47 AMW, akta DMW, sygn. 2/49/54, Zadania strategiczne i taktyczne do planu..., op. cit., s. 9.
48 Zob. Cz. Ciesielski, Twórcy Polskiej Marynarki Wojennej..., op. cit., s. 167-168; Z. Machaliński, 
Admirałowi polscy 1919-1950, Gdańsk 1993, s. 286-288; J. Przybylski, Adam Mohuczy (1881-1953) 
pierwszy kontradmirał ludowej Marynarki Wojennej, „Przegląd Morski” 1987, nr 6, s. 47.
49 Zob. W. Radziszewski, Marynarka Wojenna w latach 1945-1949, Gdańsk 1976, s. 74.
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Problem rozwoju floty wojennej zajmował istotne miejsce w polskiej 
myśli wojskowej drugiej połowy lat czterdziestych. Już w końcu 1945 roku szef 
wydziału Marynarki Wojennej w Sztabie Generalnym WP, kmdr dypl. Jerzy 
Kłossowski, przedstawił szefowi sztabu, gen. broni Władysławowi Korczycowi, 
dokument zatytułowany „Możliwości rozwojowe Marynarki Wojennej 
w odrodzonej Polsce demokratycznej”, w którym podkreślał, że w warunkach 
bezpośrednio powojennych przygotowanie długofalowego programu rozbudowy 
floty wojennej jest przedwczesne, a nawet ryzykowne50 51. Jego zdaniem wynikało 
to z wielu nie do końca wyjaśnionych kwestii zarówno natury politycznej, jak 
i strategicznej. Stąd na kilka najbliższych lat po zakończeniu wojny, które 
określał jako przejściowy okres wyczekujący, zalecał skupienie działań na 
problematyce konserwacyjno-wegetacyjnej floty z jednej strony, z drugiej zaś 
na systematycznym studiowaniu zagadnień polityczno-strategicznych, 
szkoleniowych i technicznych. Realizacja tych zamierzeń pozwoliłaby na 
przystąpienie we właściwym momencie do opracowania racjonalnego programu 
rozbudowy floty. Przedstawione przez kmdr. dypl. Kłossowskiego propozycje 
zostały opatrzone przez gen. Korczyca uwagą: Moim zdaniem koncepcje 
słuszne. 4 styczeń 1946 r., która określała stanowisko szefa SG WP w kwestii 
planowania rozwoju floty wojennej.

Inne natomiast stanowisko w sprawie rozwoju floty wojennej zajmował 
marszałek Michał Rola-Żymierski, który już w marcu 1946 roku wywierał na 
Dowództwo Marynarki Wojennej nacisk mający na celu wypracowanie 
strategicznych i organizacyjnych podstaw jej rozwoju. W działaniach tych, 
które ponowił na przełomie czerwca i lipca 1946 roku podczas specjalnej 
odprawy kierownictwa sił morskich, aktywnie go wspierał ówczesny zastępca 
szefa Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Stefan Mossor.

W wyniku tych działań w końcu listopada 1946 roku powstał plan 
opracowany pod kierownictwem dotychczasowego dowódcy MW kontradmirała 
Mohuczego: rozkazem personalnym, z 26 lutego 1947 roku zastąpionego na 
tym stanowisku, z dniem 5 marca 1947 roku, przez dotychczasowego dowódcę 
Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego - mianowanego 17 grudnia 1946 roku 
do stopnia kontradmirała - Włodzimierza Bruno Steyera52. Jego rozległa wiedza 
fachowa, długoletnia praktyka dowódcza i bogata przeszłość bojowa, sprawiły, 
że cieszył się w Marynarce Wojennej dużym autorytetem. Znany był również 
z nieszablonowego podejścia do spraw i ludzi. Jednak u progu dowodzenia 
siłami morskimi złożył publicznie szczególną deklarację polityczną na łamach 
„Przeglądu Morskiego”, gdzie w artykule zatytułowanym Rozjaśniony 
widnokrąg myśli morskiej odciął się zdecydowanie od Marynarki Wojennej 
II Rzeczypospolitej i okresu II wojny światowej, a więc od jej dorobku 

50 CAW, akta SG WP, sygn. IV-110, Możliwości rozwojowe Marynarki Wojennej w odrodzonej 
Polsce demokratycznej, t. 6, s. 240.
51 Tamże.
52 Zob. Cz. Ciesielski, Twórcy Polskiej Marynarki Wojennej..., op. cit., s. 188-197; Z. Machaliński, 
Admirałowie..., op. cit., s. 292-331.
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i tradycji. Złożył też ukłon w stronę Związku Radzieckiego53. Ponadto odniósł 
się negatywnie do przyszłego kształtu floty wojennej, zaprezentowanego 
w planie jej budowy przez swego poprzednika na stanowisku dowódcy 
Marynarki Wojennej, występując 15 marca 1947 roku do Sztabu Generalnego 
WP o jego anulowanie. W jego miejsce natomiast przedstawił 3 maja 1947 roku 
nowy plan budowy floty wojennej przygotowany w Sztabie Głównym MW, 
uwzględniający radziecką strategię wojny morskiej. Zrezygnowano w nim, 
zgodnie ze specyfiką bałtyckiego teatru działań wojennych, z wyposażenia floty 
w krążowniki i niszczyciele, a obronę wybrzeża zamierzano oprzeć na 
dozorowcach, ścigaczach, trałowcach, kutrach torpedowych oraz średnich 
i małych okrętach podwodnych.

Prezentując nowy plan budowy floty wojennej, kontradmirał Steyer 
uważał za niezbędne wybudowanie w kraju lub zakupienie za granicą w ciągu 
najbliższych dwudziestu lat, tj. do 1968 roku, floty o łącznym tonażu 
w granicach 33 840-42 600 ton. W jej skład miało wejść 9 dozorowców 
(1200-1500 t), 18 dużych ścigaczy morskich (250-300 t), 24 małe ścigacze 
przybrzeżne (80-100 t), 18 trałowców średnich (250-350 t), 24 trałowce bazowe 
(60-80 t), 24 kutry trałowe (60-80 t), 6 średnich okrętów podwodnych (700-8001), 
12 małych okrętów podwodnych (200-250 t) i 24 kutry torpedowe (50-70 t). 
Łącznie flota miała składać się ze 159 jednostek54.

Ogólny tonaż proponowanego składu floty wojennej był dwukrotnie 
mniejszy w porównaniu z planem przedstawionym przez kontradmirała 
Mohuczego. Ze względu na aktualny stan przemysłu okrętowego i sytuację 
ekonomiczną państwa, były to bardzo odważne propozycje. Jednak koncepcje 
kontradmirała Steyera z 3 maja 1947 roku stanowiły wstęp do szeregu analiz 
i uzgodnień. W połowie marca 1948 roku odbyła się w tej sprawie konferencja 
w Sztabie Generalnym WP, której przewodniczył marszałek Rola-Żymierski. 
Natomiast w kwietniu w Dowództwie Marynarki Wojennej został opracowany 
pod kierownictwem kontradmirała Włodzimierza Steyera przez komandorów 
Jerzego Staniewicza i Stanisława Mieszkowskiego przy wydatnym udziale 
kmdr. Mariana Wojcieszka i kmdr. por. Zbigniewa Przybyszewskiego oraz 
doradców radzieckich na czele z kmdr. Iwanem Szylingowskim - nowy 
perspektywiczny plan rozwoju Marynarki Wojennej obejmujący lata 1948-196855.

Plan zakładał pomoc ZSRR w zbudowaniu i wyposażeniu Polskiej 
Marynarki Wojennej w okręty, sprzęt i uzbrojenie oraz jej ścisłą współpracę 
operacyjną z Flotą Bałtycką. Ustalono w nim także, że w ramach systemu 
obrony wybrzeża zostanie utworzonych 5 obszarów nadmorskich 
wyposażonych w ograniczoną artylerię nadbrzeżną stałą i ruchomą oraz 

53 W. Steyer, Rozjaśniony widnokrąg myśli morskiej, „Przegląd Morski” 1947, nr 1/126, s. 7-8.
54 J. Poksiński, Flota wojenna Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1951-1957. Koncepcja 
kontradmirała Włodzimierza Steyera z 3 maja 1947 roku, „Zeszyty Naukowe WAP”, Warszawa 
1988, nr 3, s. 160; J. Przybylski, Warunki powstania, zadania i kierunki rozwoju Marynarki 
Wojennej PRL, „Przegląd Morski” 1989, nr 4, s. 47.
55 AMW, akta SG MW, sygn. 231/1, Plan rozwoju Marynarki Wojennej na lata 1948-1968 
z 14.04.1948 r.
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przeciwlotniczą, a także niewielkie oddziały saperów, łączności i piechoty 
morskiej. Obszary nadmorskie miały posiadać także trałowce, ścigacze 
i samoloty, miały być zdolne do samodzielnej obrony baz morskich od strony 
morza i powietrza w celu stworzenia okrętom odpowiednich warunków do 
korzystania z ich portów.

Utworzenie pięciu a nie czterech obszarów nadmorskich w ramach 
systemu obrony wybrzeża wynikało z uwzględnienia ówczesnych warunków 
i trudności napotkanych w trakcie realizacji wytycznych z 21 lipca 1946 roku. 
Planowane obszary nadmorskie to:

1. Gdyński Obszar Nadmorski z bazą główną w Gdyni (GON).
2. Szczeciński Obszar Nadmorski z bazą operacyjną w Świnoujściu (SON).
3. Kołobrzeski Obszar Nadmorski z bazą operacyjną w Kołobrzegu (KON). 
4. Ustecki Obszar Nadmorski z bazą operacyjną w Ustce (UON).
5. Łebski Obszar Nadmorski z bazą operacyjną w Łebie (ŁON).
Zasadniczym rejonem oparcia Floty miała być baza główna w Gdyni, 

czyli Gdyński Obszar Nadmorski pokrywający się z przedwojennym Obszarem 
Nadmorskim oraz obejmujący dodatkowo tereny Gdańska i Elbląga. Odtąd też 
aż do połowy lat 60. uwagę zwracano na organizację obrony Gdyńskiego 
Obszaru Nadmorskiego.

W lipcu 1948 roku udała się do Moskwy delegacja Polskiej Marynarki 
Wojennej pod przewodnictwem kontradmirała Włodzimierza Steyera, któremu 
towarzyszyli kmdr Stanisław Mieszkowski i kmdr Iwan Szylingowski, celem 
uzgodnienia założeń strategiczno-operacyjnych rozwoju sił morskich. Przepro
wadzone konsultacje w Sztabie Generalnym Armii Radzieckiej potwierdziły 
zasadność stanowiska Dowództwa MW w sprawie zadań i sposobów organizacji 
obrony Wybrzeża. Jednocześnie ustalono, że PMW ma samodzielnie rozwiązywać 
zadania obronne i zaczepne we własnej strefie operacyjnej, natomiast operacje 
aktywne o szerszym zakresie będzie realizowała według planu uzgodnionego 
dla Bałtyckiego Teatru Działań Wojennych (BTDW) i w ścisłym współdziałaniu 
z Flotą Bałtycką ZSRR56. Udział w tych zadaniach polskiej floty wojennej 
uzależniono od liczby i jakości okrętów oraz innych środków walki, którymi 
miała dysponować. Uzgodniono również potrzebę posiadania przez Polskę floty 
wojennej o docelowej wyporności 44 000 ton i o składzie zbliżonym do 
przewidywanego w planie z 3 maja 1947 roku57. Podkreślono wówczas, że 
niecelowe jest wszelkie pomniejszanie zaplanowanej liczby i składu okrętów, 
z zamiarem zastąpienia ich innymi rodzajami sił zbrojnych. W związku z tym 
utrzymano plany rozwoju lotnictwa morskiego o łącznej liczbie 332 samolotów 
w składzie: 40 samolotów szturmowych, 60 samolotów torpedowych, 
24 samolotów rozpoznawczych, 180 samolotów myśliwskich, 12 samolotów 
współdziałających z artylerią oraz 16 samolotów ratowniczych i łącznikowych. 
Ponadto jednostki artylerii nadbrzeżnej miały dysponować łącznie 66 działami 
średniego kalibru w składzie: 6 czterodziałowych baterii artylerii samochodowej 

56 Ustalenia te obowiązywały w Polskiej Marynarce Wojennej do 1989 roku.
57 J. Poksiński, Flota wojenna Rzeczypospolitej Polskiej..., op. cit., s. 158.
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(trzy dywizjony) i 2 trzydziałowych baterii artylerii kolejowej (1 dywizjon). 
Natomiast jednostki łączności w składzie 24 punktów obserwacyjnych (PO) 
miały zostać wyposażone w radiostacje, radary, stacje akustyczne i połączone 
liniami telefonicznymi naziemnymi oraz podziemnymi. Dodatkowo jednostki 
łączności Marynarki Wojennej miały otrzymać nowe kable podwodne i dużą 
liczbę reflektorów58.

Opracowany w Dowództwie MW projekt „20-letniego planu rozwoju 
Marynarki Wojennej” został uznany jako odpowiedź i wyraz odmiennych 
poglądów na „Wstępny plan dozbrojenia wojska na lata 1948-1954”59, 
sporządzony w lutym 1948 roku przez Sztab Generalny WP, który to plan 
przewidywał stopniowe przechodzenie sił zbrojnych w latach 1949-1951 
z etatów zredukowanych na etaty normalne, tj. pokojowe, oraz dalszy rozwój 
nowych jednostek wojskowych w latach 1952-1953. I tak Marynarka Wojenna 
zgodnie z propozycjami Sztabu Generalnego WP powinna posiadać następujący 
stan liczbowy: na etacie zredukowanym - 6683 ludzi, tj. 3,9% stanu sił 
zbrojnych, a na etacie pokojowym normalnym - 8266 ludzi, tj. 3,4% stanu sił 
zbrojnych, i na etacie wojennym - 9377 ludzi, tj. 1,2% stanu sił zbrojnych. 
Przewidywano również, że do wzmocnienia obrony wybrzeża w wypadku 
działań wojennych Marynarce Wojennej zostaną podporządkowane, utworzone 
na bazie jednostek nadmorskich Wojsk Ochrony Pogranicza - dwie zmechani
zowane dywizje piechoty.

W przygotowanym planie uwzględniono także zaopatrzenie Marynarki 
Wojennej w latach 1948-1954 w odpowiedni sprzęt i uzbrojenie. Łączny koszt 
całego sprzętu wraz z okrętami i uzbrojeniem Marynarki Wojennej obliczono na 
22 987 703 dolarów oraz 1 546 445 000 zł, co miało stanowić około 2,8% 
kosztów wyposażenia całych sił zbrojnych60.

Propozycje Sztabu Generalnego WP wskazywały, że już wówczas 
zamierzano ograniczyć rolę Marynarki Wojennej w ogólnej strukturze 
tworzonej obrony granicy morskiej i w całym systemie rozwoju sił zbrojnych. 
Uwagę zwrócono przede wszystkim na rozwój wojsk lądowych, których rolę 
i znaczenie podkreślił marszałek Rola-Żymierski podczas odprawy kierowniczej 
kadry WP, odbytej w dniach 3-5 października 1949 roku, stwierdzając: Dla nas 
wojska lądowe to trzon, to kręgosłup całego wojska. O wartość, o wysoki 
poziom wyszkolenia wojsk lądowych bić się będziemy wszelkimi siłami. 
Wszystkie siły oddamy, aby te wojska stanęły na najwyższym poziomie...61.

58 J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej i jej rola w obronie Wybrzeża w latach 1949-1956, 
maszynopis, praca doktorska, Warszawa 1979, Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej, poz. 
8490, s. 11.
59 CAW, akta SG WP, pd. 465/57, R. 1291, Wstępny plan dozbrojenia wojska na lata 1948-1954, s. 257.
60 CAW, akta SG WP, sygn. IV 501.1/A. 1304, Pismo dowódcy MW do ministra ON 
z 30.08.1948 r., k.55, (Ceny w dolarach dotyczyły sprzętu kupowanego w ZSRR, a w złotych 
podawano sprzęt produkcji krajowej).
61 Cyt. za J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej i jej rola w obronie Wybrzeża..., 
op. cit., s. 16.
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Pomimo tych niekorzystnych dla sił morskich planów Kierownictwa 
MON i SG WP w październiku 1948 roku Dowództwo Marynarki Wojennej 
opracowało „6-letni plan rozwoju i dozbrojenia Marynarki Wojennej”, który 
21 października 1948 roku przesłano do zatwierdzenia ministrowi obrony 
narodowej62. Propozycje te były wynikiem „20-letniego planu rozwoju 
Marynarki Wojennej”. Dlatego też zgodnie z nim nie wszystkie rodzaje sił 
morskich miały się rozwijać równocześnie. Przede wszystkim planowano 
rozwój artylerii nadbrzeżnej i lotnictwa morskiego, które miały stanowić 
zasadniczy element obrony Wybrzeża. Przewidywano również rozwój baz 
morskich, pododdziałów łączności i budowę okrętów, początkowo na licencjach 
radzieckich. Proponowany porządek rozwoju Marynarki Wojennej został już 
poprzednio wstępnie zaakceptowany przez ministra obrony narodowej. Był on 
również podyktowany kolejnością potrzeb obronności wybrzeża, jak też 
możliwościami ekonomicznymi państwa. W tym czasie podjęto w kraju 
intensywne prace nad zredagowaniem sześcioletniego planu rozwoju 
gospodarczego, a jednym z jego głównych celów miało być zwiększenie 
potencjału militarnego Polski, który spowodowany został wzrostem napięcia 
w sytuacji międzynarodowej.

W „6-letnim planie rozwoju i dozbrojenia Marynarki Wojennej” wiele 
uwagi poświęcono rozbudowie lądowego sektora obrony wybrzeża. Zatem 
w konkretnych zamierzeniach zawartych w planie przewidywano zorganizowanie 
całej artylerii nadbrzeżnej, wszystkich punktów obserwacyjnych, radarowych 
i akustyczno-podshichowych. Zakładano również organizację 7 różnych eskadr 
lotniczych oraz wybudowanie 20 okrętów o łącznej wyporności 1830-2150 ton 
tj. 5 ścigaczy o wyporności około 100 ton, 5 kutrów torpedowych po 60-80 ton, 
5 kutrów trałowych po 50-70 ton, 4 trałowców po 150ton i 1 trałowca 
o wyporności 450 ton. Ponadto planowano zbudowanie kilku jednostek 
pomocniczych, a mianowicie: okręt hydrograficzny o wyporności 500 ton, bazę 
dla nurków o wyporności 300 ton, tankowiec o własnym napędzie - 700 ton, 
2 holowniki po 600 ton, 2 samobieżne krypy minowe po 700 ton, 2 motorówki 
poligonowe i 1 motorówkę holowniczą. W pierwszym etapie miały być budowane 
przede wszystkim jednostki pomocnicze, a dopiero w drugim okręty bojowe63.

W przedstawionym przez Dowództwo Marynarki Wojennej planie 6-letnim 
przewidywano ponadto sformowanie w latach 1949-1953 aż 23 nowych 
jednostek wojskowych i przeformowanie 17 już istniejących. Natomiast 
w sierpniu 1949 roku opracowano dodatkowo „Plan rozmieszczenia 
magazynów i składnic oraz zaopatrzenia bojowego Marynarki Wojennej”64. 
Przewidywano w nim dalszą rozbudowę istniejących magazynów oraz składnic 
na terenie Gdyni, którą uznano za podstawową bazę zaopatrzenia okrętów 

62 AMW, akta SG MW, sygn. 35/49/97, „6-letni plan rozwoju i dozbrojenia Marynarki 
Wojennej” z 21.10.1948 r.
63 CAW, akta SG WP, sygn. IV.501.1/A.1302, Materiał do planu 6-letniego dozbrojenia wojska 
z 8.07.1949 r.,s. 3.
64 AMW, akta SG MW, sygn. 231/52/72, Plan rozmieszczenia magazynów i składnic oraz 
zaopatrzenia bojowego Marynarki Wojennej.

100



i jednostek nadbrzeżnych. Przyjęcie takiego rozwiązania świadczyło wyraźnie, 
że operacyjne działanie floty ograniczono głównie do środkowego i wschodniego 
rejonu wybrzeża. Ponadto plan ten zawierał szereg braków, gdyż między 
innymi przy planowaniu rozmieszczenia sprzętu i broni podwodnej nie 
uwzględniono w nim portów w Ustce i Darłowie, a także wykorzystania kutrów 
torpedowych w czasie wojny, albowiem nie przewidziano lokalizacji składnic 
torped na całym wybrzeżu. Natomiast zgrupowanie zbyt dużej liczby składów 
i magazynów w rejonie Gdyni mogło ułatwić ich stosunkowo szybkie 
zniszczenie w okresie działań wojennych.

W lutym 1949 roku minister obrony narodowej zatwierdził ogólny plan 
rozwoju sił zbrojnych pod nazwą „Terminowy plan rozbudowy Wojska 
Polskiego na lata 1949-1956”, który stał się podstawą do przygotowania przez 
Sztab Generalny WP szczegółowych planów rozwoju poszczególnych rodzajów 
wojsk i służb. 18 marca 1949 roku szef Sztabu Generalnego WP podpisał do 
realizacji „Ogólny plan rozwoju Marynarki Wojennej na lata 1949-1955”65, 
stanowiący zasadniczy dokument, na podstawie którego tworzono nowe bądź 
przeformowywano istniejące jednostki oraz planowano produkcję i zakup 
sprzętu dla sił morskich. Według przewidywań SG WP po zrealizowaniu tego 
planu, tj. w styczniu 1956 roku, Marynarka Wojenna miała osiągnąć pełną 
gotowość mobilizacyjną i operacyjną.

W marcu 1949 roku minister obrony narodowej marszałek Michał Rola- 
Żymierski oświadczył, że w przyszłości sprawy obrony Wybrzeża zostaną 
całkowicie przekazane Marynarce Wojennej. Na tej podstawie 29 października 
1949 roku Dowództwo Marynarki Wojennej przedstawiło ministrowi obrony 
narodowej koncepcję wykorzystania sił morskich w obronie Wybrzeża66. Biorąc 
pod uwagę opóźnienia w ich rozwoju, postulowano, aby na wypadek wojny mogły:

- nie dopuścić do wtargnięcia przeciwnika na własne terytorium od 
strony morza i działaniami przeciwdesantowymi zabezpieczyć tyły 
wałczącej armii lądowej;
- nie dopuścić przeciwnika do niszczenia z morza i powietrza ważnych 
obiektów nadbrzeżnych;
- zapewnić żeglugę przybrzeżną transportom nawodnym między 
własnymi portami, jak i portami narodów sojuszniczych;
- niszczyć transporty przeciwnika na jego morskich liniach komunika
cyjnych i zaopatrzeniowych znajdujących się na Bałtyku;
- współdziałać z armią lądową na jej skrzydle opierającym się 
o brzeg morski w sensie jego osłon od ataków sił nawodnych 
przeciwnika, wspieranie własnym ogniem oddziałów działających w pasie 

65 CAW, prot. 465/57, t. 1322, s. 90-99; AMW, akta SG MW, sygn. 231/52/40, Ogólny 
plan rozwoju Marynarki Wojennej na lata 1949-1955.
66 CAW, akta SG WP, sygn. IV.501.1/A.2191, Podstawy i warunki rozwoju Marynarki 
Wojennej Polski Ludowej, Pismo dowódcy MW do ministra ON z 29.10.1949 r, 
s. 1-13.

101



przybrzeżnym oraz prowadzenie wspólnych akcji desantowych na tył 
przeciwnika;
- stworzenie warunków umożliwiających korzystanie z naszych baz 
i morskich przeciwnikowi' .1
Do wykonania tych zadań Marynarka Wojenna miała być przygotowana 

już 1 stycznia 1956 roku. Jedynie budowę okrętów zamierzano kontynuować do 
1968 roku. Jednak w realizacji tych zamierzeń dochodziło do znacznych 
opóźnień, związanych z sytuacją militarną w świecie i gospodarczą w kraju. 
Najwięcej trudności napotykano przy uruchomieniu w stoczniach krajowych 
budowy okrętów i pomocniczych jednostek pływających.

W 1949 roku flota wojenna Polski liczyła 33 okręty wojenne, w tym: 
1 niszczyciel, 3 okręty podwodne, 9 trałowców bazowych (pochodzenia 
radzieckiego), 3 trałowce przybrzeżne (produkcji polskiej), 3 trałowce 
przybrzeżne (demobil amerykański), 12 ścigaczy do zwalczania okrętów 
podwodnych i 2 ścigacze torpedowe (produkcji radzieckiej). Ponadto na stanie 
floty znajdowało się 50 pomocniczych jednostek pływających67 68.

Flota ta, zdaniem szefa Wydziału Marynarki Wojennej w Sztabie 
Generalnym WP69, kmdr. Jerzego Staniewicza, z racji swego różnorodnego 
i raczej przypadkowego składu nie mogła być traktowana jako zespół 
o charakterze taktyczno-operacyjnym. Ponadto niską jej wartość pogłębiała 
różnorodność uzbrojenia oraz znaczne zużycie mechanizmów i silników. 
Samodzielne zadania taktyczne poza Zatoką Gdańską mogło wykonywać 
jedynie 5 okrętów: okręt podwodny ORP „Sęp”, niszczyciel ORP „Błyskawica” 
oraz 3 trałowce typu „Delfin”. Pozostałe jednostki wojenne zdolne były do 
wykonywania zadań w Zatoce Gdańskiej oraz ewentualnie w rejonie 
przybazowym, tj. przy bazach floty wojennej. Stan ten był wynikiem złożonej 
sytuacji ekonomicznej, zaopatrzeniowej i kadrowej sił morskich. Szczególnie 
dotkliwy był brak oficerów morskich. I tak w Dywizjonie Okrętów 
Podwodnych na 3 okręty było tylko 3 oficerów, we Flotylli Trałowców na 
12 jednostek jedynie 2 oficerów, a w Dywizjonie Ścigaczy na 14 jednostek 
również 2 oficerów. Natomiast w Dywizjonie Dozorowców na 3 jednostki nie 
było żadnego70.

Problem rozwoju i wykorzystania floty wojennej zajmował istotne 
miejsce w rozważaniach kmdr. Jerzego Staniewicza71, w których podkreślał 
odpowiednie powiązanie działań na morzu z działaniami na lądzie oraz 
uwzględnianie specyficznego teatru działań wojennych, jakim jest Morze 
Bałtyckie. W związku z powyższym przy planowaniu rozbudowy elementów 

67 Tamże, s. 10.
68 CAW, akta SG WP, sygn. IV.501.1/A.2171, Pismo dowódcy MW do szefa SG WP 
nt. „Charakterystyka i stan Marynarki Wojennej na dzień 1.11.1949 roku” z 23.11.1949 r„ s. 2.
69 28.05.1945 roku został utworzony w ramach Sztabu Generalnego WP Wydział Marynarki Wojennej 
na prawach jednego z wydziałów oddziałów Sztabu Generalnego. Istniał do 15.11.1951 roku.
70 CAW, akta SG WP, sygn. IV.501.1/A.2191, Notatka służbowa kmdr. J. Staniewicza nt. .Aktualny 
stan Marynarki Wojennej” z 2.11.1949 r„ s. 4-6 i 15.
71 Zob. Cz. Ciesielski, Twórcy Polskiej Marynarki Wojennej..., op. cit., s. 223-232.
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walki na morzu, baczną uwagę, jego zdaniem, należało zwrócić na szybkie 
i bardzo zwrotne jednostki nawodne do 1000 ton wyporności, silne uzbrojenie 
w artylerię plot., małe i średnie okręty podwodne, ścigacze artyleryjskie 
i torpedowe dwóch typów: większe pełnomorskie i małe do działań w pobliżu 
wybrzeża, zwłaszcza w rejonie baz i portów, oraz trałowce morskie i kutry 
trałowe. Jednak trałowce powinny być przystosowane do stawiania zagród 
minowych. W składzie postulowanej floty morskiej należy przewidywać 
również jednostki nawodne do 2500 ton wyporności, ale nie w takiej liczbie jak 
typy wymienionych wcześniej okrętów. Poza rozwojem floty wojennej 
doceniał znaczenie silnego lotnictwa morskiego72.

Zwolennikiem małych i silnie uzbrojonych okrętów był również kmdr 
dypl. Jerzy Kłossowski, oficer Sztabu Generalnego WP, który twierdził, iż 
zgodnie z wymogami taktyki morskiej powinny one posiadać dużą prędkość 
i zwrotność. Zaznaczył przy tym, że charakteryzujący je niewielki zasięg 
pływania na małych zamkniętych morzach nie jest ważny. Postulował zatem 
użycie na takich akwenach ścigaczy, stawiaczy min, trałowców, małych 
okrętów podwodnych i desantowych73.

W rozważaniach morskich teoretyków wojskowych dotyczących 
skuteczności obrony polskiego morza i wybrzeża wiele miejsca zajmował 
problem lotnictwa morskiego. Doświadczenia drugiej wojny światowej 
wykazały, iż do prowadzenia działań bojowych na niewielkich i zamkniętych 
akwenach morskich, takich jak Morze Bałtyckie niezbędne jest lotnictwo 
morskie. Na łamach prasy wojskowej akcentowano wzrastającą rolę lotnictwa 
w operacjach morskich. Zastępca szefa Wydziału Lotniczego MW kmdr ppor. 
obs. Aleksander Krawczyk na podstawie doświadczeń z walk w rejonie Morza 
Śródziemnego - pisał, że:... panowanie w powietrzu staje się równocześnie 
panowaniem na morzu i to bez względu na siłę znajdującej się na tym obszarze 
jloty przeciwnika74. Stąd też postulował rozbudowę sił morskich państwa 
rozpocząć od lotnictwa. Zakładając zaś utratę decydującego znaczenia okrętów 
wojennych w działaniach morskich, autor uważał, że mogą one odegrać istotną 
rolę jedynie, gdy będą ściśle współdziałać z lotnictwem.

W czerwcu 1946 roku kpt. mar. obs. A. Krawczyk przedstawił dowódcy 
MW projekt początkowej organizacji lotnictwa, w którym proponował 
trzyetapową, stopniową rozbudowę lotnictwa75. W pierwszym etapie zakładał 
utworzenie w Sztabie Głównym MW komórki lotniczej, która kierowałaby 
całokształtem spraw lotniczych. Drugi etap to zorganizowanie szkoły 
specjalistów lotnictwa morskiego, a do czasu jej utworzenia szkolenie personelu 
lotnictwa morskiego w jednostkach lotnictwa lądowego. Natomiast w trzecim 

72 CAW, akta SG WP, sygn. IV.501.1/A.2191, Notatka służbowa nt. „Aktualny stan Marynarki 
Wojennej” z 2.11.1949 r., s. 1.
73 J. Kłossowski, Morskie siły zbrojne, „Bellona” 1948, z. 12, s. 1224-1225.
74 A. Krawczyk, Lotnictwo w działaniach morskich, „Przegląd Morski” 1947, nr 1, s. 84.
75 Pierwsze decyzje w sprawie lotnictwa Marynarki Wojennej podjęto w lipcu 1945 roku. 
Marynarka została wówczas zobowiązana do zabezpieczenia znajdujących się na wybrzeżu 
lotnisk i wodowisk oraz tworzenia zalążków kadr lotnictwa morskiego.
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etapie miał zostać opracowany etat dywizjonu liniowego jako podstawowej 
jednostki bojowej lotnictwa Marynarki Wojennej. Za najważniejsze zadanie 
w początkowej fazie organizacji uważał sformowanie oddziału portowego 
z trzema plutonami lotniskowymi i jednym plutonem transportowym76.

Propozycje Aleksandra Krawczyka zostały w dużej mierze uwzględnione 
w „Wytycznych dla rozwoju Marynarki Wojennej na okres lat 1946-1949” 
z 21 lipca 1946 roku. W dokumencie tym przedstawiono między innymi 
zagadnienie organizacji operacyjnej obrony Wybrzeża z lotnictwem jako 
jednym z jej elementów. Jednocześnie dowódca Marynarki Wojennej otrzymał 
zadanie wykonania do 1 listopada 1946 roku planu trzyletniego z uwzględnie
niem odbudowy ... najważniejszych baz, koszar, lotnisk i wodowisk ze 
szczególnym kosztorysem prac na rok 194777. Natomiast dla zapewnienia 
ochrony lotnisk i wodowisk oraz zapoczątkowania tworzenia kadry lotnictwa 
morskiego dowódca Lotnictwa WP miał wspólnie z dowódcą MW opracować do 
dnia 30 sierpnia 1946 roku projekt organizacji dwóch plutonów lotniskowych, 
z których jeden przeznaczono na lotnisko w Pucku, drugi w Białogórze.

W lipcu 1946 roku problemem lotnictwa morskiego zajmował się 
również zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Stefan Mossor, który 
w notatce do Naczelnego Dowódcy WP podkreślał, że jednym z elementów 
obrony Wybrzeża będzie lotnictwo rozpoznawcze i operacyjne, lądowe 
i morskie. Jego rozwój będzie uzależniony od przyjęcia definitywnej koncepcji 
obrony i rozwoju techniki78. Dlatego też lotnictwo morskie i lądowe 
przeznaczone do obrony Wybrzeża będzie musiało od samego początku 
tworzyć własne formy taktyczne, plany rozbudowy lotnisk i wodowisk, a być 
może i własne typy sprzętu przystosowanego do walki na morzu79.

30 listopada kontradmirał A. Mohuczy przedstawił marszałkowi M. Roli- 
Żymierskiemu wstępny projekt rozbudowy lotnictwa i lotniczej obrony 
Wybrzeża autorstwa kmdr. ppor. obs. A. Krawczyka. W projekcie tym przedsta
wiono niezbędną liczbę samolotów, biorąc pod uwagę obecny i przewidywany 
stan floty, a także potrzeby obrony powietrznej obszaru operacyjnego 
Marynarki Wojennej oraz baz morskich i lotniczych. Plan zakładał utworzenie 
3 dywizjonów myśliwskich, 2 dywizjonów bombowo-torpedowych, 2 dywizjonów 
wodnosamolotów, dywizjonu torpedowego oraz eskadry rozpoznawczej. Siły te 
miały bazować na sześciu lotniskach: Babie Doły, Dziwnów, Puck, Rogowo, 
Szczecin-Dąbie i Wicko Morskie80.

76 AMW, akta SG MW, sygn. 67/49/17, Pismo kpt. mar. obs. A. Krawczyka do dowódcy MW 
z czerwca 1946 r., z. 399.311.
77 CAW, akta SG WP, sygn. IV 501.1A.2189, Wytyczne dla rozwoju Marynarki Wojennej, 
op. cit.., s. 5.
78 CAW, akta SG WP, sygn. IV.501,l/A.808, Notatka gen. bryg. S. Mossora do Naczelnego 
Dowódcy WP w sprawie dyrektyw dla rozwoju Marynarki Wojennej z 19.08.1946 r., s. 4.
79 Tamże, s. 5.
80 AMW, akta SG MW, sygn. 2/49/32, Plan rozbudowy lotnictwa Marynarki Wojennej na lata 
1947-1954 z 30.11.1946, s. 5-6.
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Dla rozmieszczonego na Wybrzeżu lotnictwa Marynarki Wojennej 
ustalono następujące zadania:

- udział w operacyjnych działaniach floty; działalność rozpoznawczą na 
korzyść zespołów okrętów; zwalczanie jednostek nieprzyjaciela; konwo
jowanie okrętów; ochronę morskich linii komunikacyjnych; minowanie 
wyznaczonych akwenów i ich dozorowanie oraz działalność sanitamo- 
ratowniczą na morzu;
- współdziałanie z piechotą i artylerią w obronie Wybrzeża (rozpoznanie, 
wywiad, łączność) oraz zwalczanie ewentualnych desantów powietrznych;
- zabezpieczenie z powietrza swobody działania głównym bazom 
morskim i lotniczym (Gdynia-Oksywie, Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka) 
oraz okrętom w czasie ich działań na morzu .81
Ze względu na okres rozbudowy lotnictwa morskiego (od 1947 do 1954 roku) 

nie przewidywano dla niego takich zadań, jak:
- obrony powietrznej (myśliwskiej) obszarów miejskich i przemysło
wych: Gdańsk, Gdynia, i Szczecin;
- bojowych zadań operacyjnych na korzyść dowódcy sił morskich .82
Pierwsze samoloty do klucza lotniczego w Pucku Marynarka Wojenna 

otrzymała 17 grudnia 1946 roku. Były to dwa samoloty łącznikowe „PO-2” 
z rozformowanego klucza lotniczego Dowództwa Okręgu Wojskowego VI 
w Łodzi. Dowódcą klucza został chor. pil. Józef Jasiński83.

Uwzględniając możliwości rozwojowe Marynarki Wojennej, minister 
obrony narodowej rozkazem organizacyjnym nr 0155/Org. z 28 maja 1947 roku 
polecił dowódcy Marynarki Wojennej sformować do 15 lipca 1947 roku 
Szefostwo Lotnictwa MW84. Obowiązki szefa powierzono kmdr. ppor. obs. 
Eustachemu Szczepanikowi.

Utworzenie Szefostwa Lotnictwa MW zapoczątkowało rozwój lotnictwa 
morskiego85. Teoretycy wojskowi szerzej propagowali jego rozbudowę, wskazując 
także na znacznie mniejsze koszty budowy samolotów w porównaniu ze 
sprzętem morskim86. I chociaż w polskiej myśli wojskowej dominowały 
poglądy uznające wyższość lotnictwa w działaniach morskich, nie oznaczało to 
rezygnacji z posiadanych jednostek pływających. Część autorów nie negując 
walorów lotnictwa, starało się wskazywać na takie cechy okrętów, które 
przewyższały walory samolotów. Twierdzono m. in., że tylko jednostki 
pływające zdolne są w każdych warunkach pogodowych, w dzień i w nocy 

81 Tamże, s. 2.
82 Tamże.
83 M. Konarski, Lotnictwo Marynarki Wojennej w latach 1945-1956, „Przegląd Morski” 1996, 
nr 6, s. 49.
84 AMW, akta SG MW, sygn. 87/50/2, Rozkaz organizacyjny Szefostwa Lotnictwa MW, z. 384-391.
85 Zob. M. Konarski, Lotnictwo Marynarki Wojennej, op. cit;, Z. Misztal, Zarys historii 
lotnictwa Marynarki Wojennej w latach 1948-1960, Gdynia 1963; D. Nawrot, Rozwój lotnictwa 
Marynarki Wojennej po II wojnie światowej, „Przegląd Morski” 1995, nr 6, s. 62-72.
86 S. Mieszkowski, O zdrową myśl wojennomorską, „Marynarz Polski” 1946, z. 3, s. 6.
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zapewnić nieprzerwaną obserwację morskich przestrzeni Bałtyku87. Często też 
powoływano się na doświadczenia wojenne z walk na niewielkich akwenach 
morskich, w których skuteczność lotnictwa w porównaniu z małymi okrętami 
była niezbyt duża i to nawet w przypadku braku osłony ze strony myśliwców88. 
Zwolennicy tych poglądów, przestrzegając przed nadmierną wiarą w siłę 
lotnictwa, w swoich wypowiedziach starali się wykazać niezbędność okrętów 
wojennych w operacjach morskich.

W połowie kwietnia 1948 roku Dowództwo Marynarki Wojennej 
przedstawiło do zatwierdzenia ministrowi obrony narodowej długoterminowy 
plan rozwoju morskiego rodzaju sił zbrojnych, obejmujący okres od 1948 do 
1968 roku. Według założeń tego planu rozwój Polskiej Marynarki Wojennej 
powiązano ściśle z Marynarką Wojenną Związku Radzieckiego. Znaczną uwagę 
zwrócono na rozbudowę silnego lotnictwa morskiego, przede wszystkim 
wykorzystując samoloty lądowe dostarczone przez wschodniego sojusznika.

Plan ten był odpowiedzią Dowództwa MW na opracowany przez Sztab 
Generalny WP „Wstępny plan dozbrojenia wojska na lata 1948-1954”, który 
w części dotyczącej lotnictwa zakładał zaopatrzenie Marynarki Wojennej 
w 60 samolotów morskich w tym 20 rozpoznawczych i 40 torpedowych oraz 
sformowanie morskiego dywizjonu lotniczego89.

Odmienne poglądy Dowództwa MW na rolę i zadania sił morskich 
spowodowały wydanie przez szefa Sztabu Generalnego WP decyzji o wykonaniu 
„6-letniego planu rozwoju i dozbrojenia wojska na lata 1949-1955”. W planie 
tym główny nacisk położono na rozwój lotnictwa morskiego i artylerii 
nadbrzeżnej. Na jego podstawie Dowództwo MW decyzją z 21 października 
1948 roku postanowiło sformować w tym okresie 7 eskadr lotniczych: 
2 myśliwskie, 1 szturmową, 1 specjalną, 2 dalekiego rozpoznania i 1 wodno
samolotów. W związku z tym proponowano zakupienie w Związku Radzieckim 
12 samolotów rozpoznawczych, 4 wodnosamolotów ratowniczych i 6 wodno
samolotów łącznikowych.

Właściwy zalążek lotnictwa morskiego stanowiło przejęcie eskadry od 
Dowództwa Wojsk Lotniczych 18 października 1948 roku na lotnisku Wicko 
Morskie. Eskadra, której dowódcą mianowano kmdr. por. pil. Aleksandra 
Majewskiego, składała się z 6 kluczy, w tym: 1 myśliwskiego, 1 bombowo- 
rozpoznawczego, 2 szturmowych i 2 łącznikowych90.

Nie czekając na pełne osiągnięcie gotowości bojowej przez eskadrę 
lotniczą Marynarki Wojennej, 8 listopada 1948 roku szef lotnictwa kmdr por. 
obs. Eustachy Szczepaniuk przedstawił projekt etatu dywizjonu lotniczego 
Marynarki Wojennej, który miał być utworzony na bazie istniejącej już eskadry 
lotniczej. Zakładano, że do końca 1949 roku zostanie sformowane dowództwo 

87 F.J. Walicki, Marynarka Wojenna Odrodzonej Polski, „Przegląd Morski” 1948, nr 6, s. 9.
88 S. Mieszkowski, ORP „Błyskawica”, „Przegląd Morski” 1947, nr 3, s. 16.
89 J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej i jej rola w obronie Wybrzeża..., op. cit., s. 17.
90 Z. Misztal, Zarys historii lotnictwa Marynarki Wojennej..., op. cit., s. 23-25.
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dywizjonu i eskadra dalekiego rozpoznania na lotnisku w Wicku Morskim oraz 
eskadra ratownicza na lotnisku w Pucku.

W listopadzie 1949 roku po wielu dyskusjach i naradach na szczeblu 
Ministerstwa Obrony Narodowej dokonano zmiany planu rozwoju lotnictwa 
Marynarki Wojennej. Zrezygnowano bowiem z formowania dywizjonów 
lotniczych, a zdecydowano zorganizować Dowództwo Lotnictwa MW oraz 
Dywizję Lotnictwa MW. I tak w pierwszej kolejności powołano 30 pułk 
lotnictwa morskiego na bazie istniejącej w Wicku Morskim eskadry, 
50 batalionu obsługi lotnisk marynarki oraz kompanii szkolnej lotnictwa 
morskiego91.

Rozwój lotnictwa Marynarki Wojennej spowodował ożywienie zaintere
sowań teoretyków wojskowych problematyką lotnictwa morskiego. Był to 
jednak proces krótkotrwały. Na szczególną uwagę w tym okresie zasługuje 
szersze opracowanie kmdr. dypl. Jerzego Kłossowskiego Małe środki walki na 
morzu, w którym autor uwzględniając warunki morza postulował rozwój 
lotnictwa o zasięgu operacyjnym do 700 km od brzegu. Podkreślając wpływ 
lotnictwa na możliwości operacyjne małej floty, jaką była flota polska, 
opowiadał się za rozwojem lotnictwa torpedowego i minowego, gdyż ten rodzaj 
lotnictwa najbardziej wpłynie na spotęgowanie jej siły obronnej92. Natomiast 
kmdr por. obs. Eustachy Szczepaniuk rozważając zasady użycia lotnictwa na 
akwenach ograniczonych podkreślał, że za podstawowy sposób walki z okrętami 
uważać należy atak nurkowy lub torpedowy93. Jednak skuteczne wykonanie tych 
zadań było uzależnione od posiadania silnej osłony lotnictwa myśliwskiego.

Przedstawione koncepcje użycia sił morskich oraz plany ich rozwoju 
zamykają pierwszy powojenny okres prac nad kształtowaniem się struktury 
Marynarki Wojennej. W wyniku realizacji części tych zadań i ustaleń siły 
morskie pod koniec 1949 roku dysponowały flotą, w skład której wchodziły: 
33 okręty bojowe (niszczyciel, 3 okręty podwodne, 12 trałowców, 12 ścigaczy, 
3 dozorowce i 2 kutry torpedowe) i 50 pomocniczych jednostek pływających. 
Artyleria Nadbrzeżna MW posiadała zaś dwie baterie stałe w Redłowie i na 
Helu, trzecia była w budowie w Janogrodzie. Kolejne trzy baterie były 
w początkowym stadium budowy (Kołobrzeg, Rozewie, Ustka). Natomiast na 
uzbrojeniu lotnictwa morskiego znajdowały się 32 samoloty94. Obserwację wód 
terytorialnych i łączności z okrętami floty zapewniało 14 stałych punktów 
obserwacyjnych, które wchodziły w skład dwóch komend odcinków (Koło
brzeg i Łeba). Stanowiły one zawiązki dla dalszego rozwoju wojsk łączności 

91 Tamże, s. 40-41.
92 CAW, akta SG WP, sygn. IV.5O1.1/A.13O4, J. Kłossowski, Opracowanie pt. „Małe środki 
walki na morzu” z 13.04.1998 r., s. 7-11.
93 E. Szczepaniuk, Bombardowanie i torpedowanie lotnicze okrętów na otwartym morzu, 
„Przegląd Morski” 1949, nr 10, s. 52.
94 Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, op. cit., s. 159-172; W. Radziszewski, op. cit., s. 39-55.
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w Marynarce Wojennej95. Podkreślenia wymaga fakt, że niski stan techniczny 
okrętów i samolotów oraz zróżnicowane uzbrojenie znacznie ograniczały ich 
wartość bojową.

W pierwszym okresie tworzenia Marynarki Wojennej podjęto także prace 
nad dalszym rozwojem polskiej morskiej myśli wojskowej, podejmującej się 
uogólniania ogólnych zasad taktyki i sztuki operacyjnej w świetle doświadczeń 
II wojny światowej. Proces ten został jednak zahamowany. Otóż od początku lat 
pięćdziesiątych rozpoczęto rozwiązywać w „swoisty” sposób problemy 
kadrowe, zwalniając z marynarki prawie wszystkich przedwojennych oficerów, 
których bogate doświadczenia w związku z wymogami ideologicznymi 
przestało być potrzebne. Wzrosła natomiast liczba doradców radzieckich oraz 
nastąpiło silniejsze podporządkowanie siłom zbrojnym ZSRR. Fakty te 
w decydującej mierze zaważyły nad harmonijnym rozwojem polskiej morskiej 
myśli wojskowej. Co prawda zamieszczano wiele artykułów na łamach 
„Przeglądu Marynarki Wojennej”, ale były to głównie przedruki z czasopism 
radzieckich lub też opracowania na podstawie doświadczeń radzieckich.

Zatem ocena dorobku polskiej morskiej myśli wojskowej lat 1945-1949 
jest problemem złożonym. W okresie tym powstało wiele interesujących 
i wartościowych opracowań, przeniesiono dorobek myśli morskiej II 
Rzeczypospolitej i bogate doświadczenia ze zmagań na morzach w II wojnie 
światowej, ale przyjęcie jako obowiązującej radzieckiej doktryny morskiej oraz 
sytuacja społeczno-polityczna na początku lat pięćdziesiątych w istotny sposób 
będzie rzutowała na jej rozwój w następnych latach.

95 Szerzej powstanie i rozwój wojsk łączności Marynarki Wojennej przedstawił J. Będźmirowski, 
Powstanie i działalność 32 batalionu łączności MW w latach 1946-1956 (cz. I) „Przegląd 
Morski” 1989, nr 11, s. 42-47 i (cz. II) „Przegląd Morski” 1989, nr 12, s. 45-49; tenże; 
Organizacja obserwacji i łączności Marynarki Wojennej na Wybrzeżu w pierwszych latach 
powojennych, „Przegląd Morski” 1990, nr 9, s. 48-55.
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Kmdr por. mgr Walter PATER

UZBROJENIE NISZCZYCIELA „BŁYSKAWICA”. 
SUPLEMENT

Podczas prowadzenia badań historycznych nad uzbrojeniem Marynarki 
Wojennej w latach 1945-1989 okazało się, że kwestia zmian w uzbrojeniu 
niszczyciela ORP „Błyskawica”, zwłaszcza dokonywanych w okresie II wojny 
światowej, nie została dotąd wiarygodnie ustalona. Ponieważ utrzymywanie 
dłużej tego stanu było niemożliwe, powstał artykuł, w którym podjęto próbę 
przedstawienia uzbrojenia artyleryjskiego, broni torpedowej i minowej oraz 
uzbrojenia zwalczania okrętów podwodnych tego historycznego okrętu, jak 
również zmian w jego uzbrojeniu, poczynając od uzbrojenia pierwotnie 
zamontowanego aż do aktualnie znajdującego się na nim, będącego 
niewątpliwie unikalną częścią zbiorów uzbrojenia morskiego, posiadanych 
przez Muzeum Marynarki Wojennej. Artykuł ten został opublikowany 
w specjalnym numerze „Biuletynu Historycznego” wydanego przez Muzeum 
Marynarki Wojennej z okazji jubileuszu 60-lecia ORP „Błyskawica” pod 
banderą Marynarki Wojennej RP1.

W artykule tym zostały wykorzystane wówczas dostępne materiały 
źródłowe, monografia okrętu oraz opracowania i artykuły zajmujące się 
uzbrojeniem „Błyskawicy”.

Wśród materiałów źródłowych największe znaczenie miały, oprócz 
dokumentów z Archiwum Marynarki Wojennej znajdujących się w zespole akt 
Kierownictwa Administracyjno-Technicznego i opisu „Błyskawicy” w Katalogu 
jednostek pływających - archiwalia przechowywane w Muzeum Marynarki 
Wojennej: pisma i opracowania Zbigniewa Węglarza i pochodzący z 1936 r. 
„życiorys” ORP „Błyskawica”, ale w szczególności trzy relacje Stanisława 
Rymszewicza oraz karty odnoszące się do uzbrojenia tego okrętu z Katalogu 
naukowego Muzeum Marynarki Wojennej.

Nieoceniona okazała się monografia „Błyskawicy” wydana przez Władysława 
Szczerkowskiego, podobnie jak informator historyczny o Marynarce Wojennej 
opracowany przez Zdzisława Waśkę i Rafała Witkowskiego, artykuł na temat 
uzbrojenia „Błyskawicy” napisany przez Krzysztofa Wolbeka i Wiktora 

1 Walter Pater, Uzbrojenie niszczyciela „Błyskawica” (1037-1997), „Biuletyn Historyczny”, 1997 nr 15, 
s. 100-109.
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Podoskiego, niepublikowany informator o okręcie Mieczysława Waryszaka, 
źródłowy album okrętów Stanisława Mariusza Piaskowskiego, artykuł o artylerii 
„Błyskawicy” opublikowany przez Kazimierza Gorlacha w „Przeglądzie 
Morskim” oraz książka Marka Soroki o polskich okrętach z lat 1945-1980.

Podobne znaczenie miały informatory o różnych rodzajach uzbrojenia 
i publikacje zajmujące się poszczególnymi egzemplarzami uzbrojenia, zwłaszcza 
dwie prace naukowe Antoniego Komorowskiego o uzbrojeniu torpedowym oraz 
unikalny skrypt Piotra Szkolnickiego o minach, bombach głębinowych i trałach.

Analiza ustaleń zawartych w tych dokumentach i opracowaniach 
pozwoliła na przedstawienie aktualnego stanu wiedzy o zmianach w uzbrojeniu 
„Błyskawicy”, ale również na wykazanie czasem zadziwiająco znacznej różnicy 
poglądów na niektóre zagadnienia.

Podczas pracy nad tym artykułem i później w czasie sesji historycznej 
z okazji 60-lecia „Błyskawicy” oraz po ukazaniu się artykułu w „Biuletynie 
Historycznym”, niejednokrotnie zwracano się do wszystkich osób, które mogą 
dysponować informacjami o uzbrojeniu tego okrętu, o przekazanie ich 
autorowi, celem uzupełnienia stanu wiedzy o podjętym temacie.

Artykuł spotkał się ze zrozumiałym zainteresowaniem. Najczęściej 
zwracano uwagę na szereg artykułów o „Błyskawicy”, głównie wydrukowa
nych w „Przeglądzie Morskim”, niepodanych przez autora w przypisach. Nie 
miały one jednakże charakteru źródłowego, chociaż chyba warto zwrócić uwagę 
na jeden z nich, napisany przez komandora porucznika Stanisława Mieszkowskiego 
po powrocie „Błyskawicy” do Polski w 1947 r., pozytywnie oceniający 
wyposażenie i uzbrojenie tego okrętu oraz jego wojenne zmiany2. Natomiast, 
wobec tego, że otrzymano na ten temat dwa listy od kompetentnych osób, które 
podjęły się odpowiedzieć na nasze apele, mające charakter źródeł historycznych 
do podjętego tematu, publikujemy ich najistotniejsze fragmenty, jako suplement 
do tamtego artykułu.

Autorem pierwszego z listów3 jest były dowódca „Błyskawicy” kmdr por. 
w st. spocz. Zbigniew Węglarz4, zamieszkały w Krakowie.

2 Stanisław Mieszkowski, ORP „Błyskawica”, „Przegląd Morski”, 1947 nr 3, s. 13-17.
3 List Zbigniewa Węglarza z 6 lipca 1997 r. w zbiorach autora (rozwinięto skróty i wprowadzono 
nieznaczne poprawki w pisowni).
4 Zbigniew Węglarz urodził się w 1919 r. Jest absolwentem Szkoły Podchorążych Marynarki 
Wojennej w Toruniu z 1936 r. i Kursu Aplikacyjnego dla Podporuczników oraz Kursu Oficerów 
Broni Podwodnej. W okresie przedwojennym był oficerem wachtowym na „Wilii”, „Iskrze” 
i „Czajce”, oraz oficerem broni podwodnej na „Burzy”. W wyniku realizacji planu operacyjnego 
„Peking”, na pokładzie „Burzy” opuścił Polskę i w latach wojny walczył na tym okręcie 
a następnie na „Błyskawicy” i „Piorunie”. W okresie wojny ukończył sześć kursów 
specjalistycznych. W 1947 r. powrócił do Polski na „Błyskawicy” jako zastępca dowódcy okrętu. 
Po wojnie kontynuował służbę w Marynarce Wojennej m.in. jako zastępca dowódcy i dowódca 
„Błyskawicy”. W latach 50-tych był represjonowany, skazany i więziony, następnie został 
zrehabilitowany. Kadry morskie II Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka Wojenna, cz. I, 
Korpus oficerów 1918-1947 pod red. J. K. Sawickiego, Gdynia 1996, s. 460-461; Edward 
Obertyński, Noc komandorów, Gdynia 1994, s. 157-164; Zbigniew Węglarz, Powrót do ojczyzny, 
„Biuletyn Historyczny”, 1997 nr 15, s. 72-92.
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... Pański artykuł zatytułowany Uzbrojenie niszczyciela „Błyskawica”, 
który ukazał się w „Biuletynie Historycznym” (1997 nr 15)... z okazji 60-lecia 
ORP „Błyskawica” - przeczytałem dokładnie i wyrażam Panu Komandorowi 
szczere uznanie za tak wnikliwe opracowanie tego tematu.

Jak Pan Komandor sam zauważył sprawa ta nie była prosta z uwagi na 
braki w dokumentacji i chronologii dokonywanych zmian uzbrojenia, 
a korzystał Pan z różnych źródeł, a przede wszystkim z istniejących już 
publikacji na ten temat (Władysław Szczerkowski, Stanisław Rymszewicz, 
Zdzisław Waśko, Rafał Witkowski, Piotr Szkolnicki, Krzysztof Wolbek, Wiktor 
Podoski, Stanisław Piaskowski, Przemysław Budzbon, Antoni Komorowski, 
Kazimierz Gorlach, Andrzej Ciepliński, Ryszard Wożniak, Marek Soroka 
i Mieczysław Waryszak).

Nikt z wymienionych wyżej autorów nigdy nie był zaokrętowanym na 
„Błyskawicy”, za wyjątkiem Kazimierza Gorlacha (był na „Gromie” 
i „ Błyskawicy ” podczas wojny i w czasie pokoju) oraz Mieczysława Waryszaka 
(dowódca okrętu po wojnie).

Relacje Stanisława Rymszewicza oraz publikacja Władysława 
Szczerkowskiego pod tytułem ORP „Błyskawica” są podstawowym źródłem na 
ten temat, choć u tego ostatniego zauważyłem szereg błędów. ...

Ponieważ ukończyłem przed wojną Kurs Oficerów Broni Podwodnej 
w Gdyni oraz byłem na stanowiskach oficera broni podwodnej na 
niszczycielach „Burza", „Błyskawica” i „Piorun”, a pod koniec wojny byłem 
oficerem broni podwodnej floty (w Komendzie Morskiej Południe 
w Devonport), więc wystąpię teraz jako tak zwany „świadek historii” tym 
bardziej, że mało kto z ówczesnych członków załogi „ Błyskawicy "jeszcze żyje.

Miotacze bomb głębinowych, z którymi przyszły do Połski niszczyciele 
„ Grom ” i „Błyskawica ”, zostały zdjęte i oddane do magazynu uzbrojenia Floty, 
ponieważ wówczas pierwszeństwo w uzbrojeniu miały miny wz. 08, a miotacze 
ograniczały ich ilość na torach. To samo było na niszczycielach „Burza” i „ Wicher”.

Odnośnie Pańskiego artykułu (s. 101 - opis wyrzutni i miotaczy bomb 
głębinowych - faktycznie nazywano je bombami hydrostatycznymi):

Bomby głębinowe w tunelach ułożone były na łańcuchach Galla 
w poprzek do linii symetrii okrętu, przez co tunel mógł być krótszy 
w przeciwieństwie do tuneli na „Burzy”, gdzie bomby głębinowe leżały na 
łańcuchach Galla wzdłuż linii symetrii okrętu. Na „Burzy” oraz na 
„Błyskawicy” i na „Gromie" były to bomby typu francuskiego, do czasu 
pierwszego przezbrojenia okrętów.

Na początku wojny nasze niszczyciele nie miały miotaczy bomb 
głębinowych, a więc cały ten opis jest błędny i tutaj powstaje całe zamieszanie - 
kiedy, jakie i gdzie - były one stawiane. Tak więc pierwsze nasze ataki 
bombowe były wykonywane tylko przy użyciu bomb głębinowych zwalnianych 
z wyrzutni podpokładowych i do tego metodą „na peryskop” bo istniejące 
aparaty podsłuchowe - francuskie typu US (Ultra Sonor) - były niesprawne. 
Polegało to na tym, że ich oscylatory podwodne nie posiadały osłon 
hydrodynamicznych takich jak azdyk i dawały duże szumy.
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Ponieważ nasze aparaty podsłuchowe typu US (francuskie) nie działały 
podczas ruchu okrętu wystarczająco dobrze, więc opieraliśmy się tylko na 
bardzo dobrej obserwacji powierzchni wody w poszukiwaniu peryskopu okrętu 
podwodnego. Naturalnie nasze szanse były znikome, ale jednak istniały. 
Naturalnie zasuwy tuneli bomb (podpokładowe) musiały być otwarte.

W wypadku wykrycia peryskopu, okręt natychmiast szedł w jego kierunku 
zwiększając prędkość do co najmniej 21 węzłów oraz podnosił sygnał: „Atakuję 
okręt podwodny”. W międzyczasie wachtowy torpedysta znajdujący się 
w przedziale maszyny sterowej ustawiał zanurzenie wybuchu bomb i wyjmował 
zawleczkę zabezpieczającą, na rozkaz oficera broni podwodnej z pomostu. Ilość 
użytych bomb hydrostatycznych była zgodna z decyzją i uznaniem dowódcy 
okrętu. Uruchamianie łańcuchów Galla na których spoczywały bomby 
następowało przez naciśnięcie na pomoście odpowiedniego przycisku instalacji 
elektrycznej przez oficera broni podwodnej. Równocześnie sygnalista rzucał 
z pomostu świecę dymną dla zaznaczenia pierwszego miejsca ataku na okręt 
podwodny.

Tak to odbywało się do początku pierwszego remontu i dokowania dla 
„Burzy” (7 sierpnia 1940 r.) oraz „Błyskawicy" (9 sierpnia 1940 r.), bo 
podczas tych remontów i dokowań założono brytyjskie aparaty podsłuchu 
podwodnego typu azdyk, pojedyncze wyrzutnie pokładowe bomb głębinowych 
oraz po jednej parze miotaczy bomb głębinowych. Wyrzutnie pokładowe bomb 
głębinowych miały miejsce na trzy bomby głębinowe gotowe do 
natychmiastowego zrzucenia (na szynach ukośnie opadających) oraz dla 
następnej trójki bomb głębinowych na szynach poziomych, a więc razem na 
wyrzutni było do dyspozycji sześć bomb głębinowych. Naturalnie podpokładowe 
tunele wyrzutni bomb głębinowych na rufie zlikwidowano.

Wówczas poszukiwanie okrętów podwodnych odbywało się przy pomocy 
azdyku, którego oscylator w osłonie hydrodynamicznej był wysuwany pod 
kadłubem okrętu i obracał się według nastawień manipulatora, co wykonywał 
operator ze specjalnej kabiny postawionej na tylnej części pomostu. Tam 
również znajdował się tzw. rekorder azdyku, czyli jakby celownik działający na 
zasadzie poziomej sondy ultradźwiękowej.

W wypadku uzyskania „echa" (odbicia się wysyłanej fali ultradźwiękowej 
od celu) operator meldował oficerowi wachtowemu „Echo — namiar ..., 
odległość ... ” i ewentualnie jego jakość. Wtedy oficer wachtowy alarmował 
o wykryciu okrętu podwodnego, specjalnie przeszkolony oficer do zwalczania 
okrętów podwodnych uruchamiał rekorder azdyku, oficer wachtowy zwiększał 
prędkość okrętu do 18 węzłów i zmieniał kurs na „echo”, dowódca obejmował 
kierownictwo, a oficer broni podwodnej przygotowywał serię bomb 
głębinowych do rzucenia, podając nastawienie zanurzenia wybuchów według 
polecenia dowódcy okrętu. Gdy rekorder azdyku wskazywał na miejsce celu, 
oficer azdykowy dawał komendę: „Pal”, wtedy oficer broni podwodnej 
pociągał dźwignię daloodpalania hydraulicznego (jedna dla wyrzutni, druga 
dla miotaczy). Wtedy do morza wpadała seria bomb głębinowych składająca się 
z pięciu bomb (trzy po kolei z wyrzutni i dwie z miotaczy na boki), tworząc jakby 
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„krzyżyk” nad celem. Naturalnie przed tym obsada miotaczy odbezpieczała ich 
pistolety, uzbrajała i ustawiała zanurzenie wybuchów na bombach - to samo 
robiła obsada na wyrzutniach rufowych.

Tak więc Władysław Szczerkowski nie ma racji (s. 104, u dołu) że salwa 
bomb głębinowych wzrosła do 14 bomb. Wówczas jeszcze nie postawiono 
drugiej wyrzutni i drugiej pary miotaczy dla tak zwanych bomb „ciężkich” 
(heavy), co dałoby razem salwę 5 + 5 bomb = 10 bomb głębinowych.

Min wz. SM5 nie używano do stawiania przez kontrtorpedowce, były 
specjalnie przeznaczone dla okrętów podwodnych typu „ Wilk” i ewentualnie 
dla stawiacza min „ Gryf”.

Odnośnie informacji na s. 105 - 106, co do tak zwanej „ślepej torpedy”, 
a właściwie specjalnej bomby głębinowej, to nigdy jej nie załadowano na 
„Błyskawicę”.

Podczas przezbrojenia okrętu w 1941 r. w Cowes między innymi zdjęto 
istniejące dwa miotacze Thornycrofta Mk II, które wystrzeliwały wraz 
z bombami „łyżki” na których te bomby leżały oraz lekkie żurawiki (do 
ładowania bomb wraz z łyżkami na miotacze) i postawiono cztery miotacze 
Thornycrofta Mk IV, które już nie wystrzeliwały „łyżek" na których leżały 
bomby, a cofały się z powrotem jak tłoki. Obok postawiono specjalne stelaże do 
ładowania bomb na „łyżki” miotaczy. Równocześnie na rufie zdjęto centralnie 
stojącą wyrzutnię bomb głębinowych, a ustawiono dwie równoległe wyrzutnie 
bomb głębinowych. Jedna para miotaczy oraz jedna wyrzutnia bomb 
głębinowych były przeznaczone na zwykłe („ lekkie ”) bomby głębinowe, druga 
para miotaczy oraz druga wyrzutnia bomb głębinowych była przeznaczona na 
tak zwane „ ciężkie ” bomby. Były to te same bomby głębinowe Mk VII z tym, że 
tak zwane „ciężkie” miały jeszcze przykręcony dodatkowy ciężar z lanego 
żelaza, po to aby tonęły one dwa razy szybciej niż normalna bomba („ lekka ”).

Wówczas salwa z bomb głębinowych na wykryte „echo” (okręt 
podwodny) składała się z pięciu bomb „lekkich” (trzy bomby z wyrzutni + dwie 
bomby z miotaczy) + pięć bomb „ciężkich” (trzy bomby z wyrzutni + dwie 
bomby z miotaczy) razem 10 bomb głębinowych. Nigdy podczas jednego ataku, 
nie rzucono ich ani mniej, ani więcej.

Zwalniania bomb głębinowych dokonywał oficer broni podwodnej 
z pomostu przy pomocy dźwigni hydraulicznych („pomp ”) na sygnał 
z rekordera azdyku obsługiwanego przez specjalnie wyszkolonego oficera, 
którym zwykle był oficer sygnałowy.

Informacje Stanisława Piaskowskiego o przezbrojeniu „Błyskawicy” 
w 1941 r. odnośnie torped są nieścisłe, ponieważ „Błyskawica” nigdy torped 
francuskich kał. 550 mm nie miała, natomiast od wyjścia z Gdyni miała torpedy 
angielskie AB wz. 1937, kalibru 533,4 mm.

Natomiast jeżeli chodzi o przezbrojenie w roku 1942, odnośnie usunięcia 
aparatu torpedowego nr 1 (polski potrójny) oraz zainstalowanie innego aparatu 
torpedowego (brytyjskiego poczwórnego) oraz działa przeciwlotniczego na 
miejscu jednego z aparatów torpedowych, to jest sprawa kontrowersyjna. Sam 
tego nie pamiętam, jednak biorąc pod uwagę ówczesną praktykę brytyjską 
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w takich wypadkach, to działo przeciwlotnicze stawiano zawsze w miejsce 
aparatu torpedowego nr 2 (np. na „Piorunie”). A więc mógłbym przyjąć, że 
w miejsce polskiego potrójnego aparatu torpedowego nr 1 (przedni) postawiono 
brytyjski poczwórny aparat torpedowy, a w miejscu naszego aparatu 
torpedowego nr 2 postawiono brytyjskie działo przeciwlotnicze. Naturalnie 
wtedy trzeba było używać torped angielskich Mk IX.

W powyższym wypadku zamierzam zasięgnąć informacji od żyjących 
jeszcze kolegów (w Polsce: Stefana Bujniewicza oraz w Szwajcarii: Mieczysława 
Wasilewskiego). ...

Jeżeli chodzi o ostatnie przezbrojenia w 1943 i w 1945 r. o których pisze 
Przemysław Budzbon, sprawdzę u wyżej wymienionych kolegów odnośnie działu 
broni podwodnej. ...

Po przybyciu do Polski (s. 108) okręt posiadał 40 tomiganów 
(amerykańskie pistolety maszynowe Thompson - przyp. W. P.) i kilka 
rewolwerów Webley, jako wyposażenie oddziału desantowego.

Okręt posiadał również azdyk, ale bez rekordera, czyli jakby był bez 
celownika.

Przy okazji podaję zauważone błędy drukarskie5 ...
Ponadto, w związku z Pańskim artykułem, zastanawiam się czy nie 

należałoby jeszcze przy takich tematach jak ten, podawać sprzętu kierowania 
ogniem (artylerii i broni podwodnej) oraz informacji o urządzeniami 
ochronnych, takich jak trały, o demagnetyzacji itp. ?

Na przykład nasze niszczyciele „Grom” i „Błyskawica” miały w Polsce 
tak zwane „fortrały” dla ochrony własnej przed minami zagrodowymi. 
Wyglądał taki trał mniej więcej tak: z dziobu opuszczało się po dziobnicy 
„jarzmo ” w postaci podkowy. Do jej końców były zaszeklowane specjalne tnące 
liny stalowe o długości około 60 m (na lewą i prawą burtę). Na końcu każdej 
liny był duży pływak z tak ustawionymi sterami, że w czasie ruchu okrętu 
podpływał w bok i pod wodę na głębokość kilku metrów. Pływak taki miał też 
specjalny przecinak w miejscu, gdzie kończyła się lina. Gdyby napotkana 
minlina nie została przecięta przez zwykłe tarcie, to wpadała by na przecinak, 
który to robił. Patrząc z góry wyglądało to tak, jakby od dziobu odchodziły wąsy 
na prawą i lewą burtę. Stawianie i podnoszenie takiego trału sprawiało trochę 
kłopotu, ale wkrótce załoga dochodziła do wprawy. Opisane tutaj fortrały 
zostały wyokrętowane przed opuszczeniem Polski.

Ale podczas wojny znowu w dziobnicy były zainstalowane przez pewien 
czas stalowe specjalne oscylatory (lewy i prawy), które wytwarzały silne 
dźwięki podwodne dla mylenia min i torped o naprowadzaniu akustycznym. ...

5 Uwaga dotyczy wydrukowanych w artykule danych taktyczno-technicznych radzieckiej torpedy 
wz. 53-38 na s. 109, wiersz 8-9 od góry, przyp. 38: długość - 7,4 m, waga - 1850 kg, ładunek 
materiału wybuchowego - 400 kg, osiągi - przy prędkości 35 w - 8 km, przy 45 w - 4 km. Antoni 
Komorowski, Broń torpedowa 1866-1990 (studium historyczno-wojskowe), „Zeszyty Naukowe 
AMW”, 1992 nr 114A, s. 159, tab. 28; Tenże, Broń torpedowa, Warszawa 1995, s. 41, tab. 9.
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Drugi list6 odnoszący się do artykułu o uzbrojeniu „Błyskawicy” napisał 
były oficer tego okrętu kpt. mar. w st. spocz. Stefan Bujniewicz7 z Gdańska 
Oliwy, o którym wspomniał w swoich rozważaniach kmdr por. Węglarz.

... Na ORP „Błyskawica ” w czasie wojny byłem okrętowany trzykrotnie:
1. Od dnia 1 listopada 1941 r. (w dokumentach mam wpis od 2 listopada 

1941 r.) jako starszy marynarz torpedo-miner i służyłem do 7 września 1943 r. 
to znaczy - do dnia skierowania mnie do Szkoły Podchorążych Rezerwy 
Marynarki Wojennej w Bickleigh, koło Płymouth-Devonport;

2. Od 6 października 1944 r. do 3 stycznia 1945 r. na praktykę 
przedpromocyjną po ukończeniu szkolenia w SPRMW, jako podchorąży 
marynarki;

3. Od 21 lutego 1945 r. do 20 maja 1945 r„ po mianowaniu na stopień 
podporucznika marynarki.

Do września 1943 r., czyli do mojego pierwszego zejścia z „Błyskawicy”, 
z całą pewnością była ona:

a) uzbrojona w cztery podwójne najcięższe karabiny maszynowe 
kalibru 13,2 mm wzoru Hotchkissa i dwa podwójne Boforsy przeciwlotnicze 
kalibru 40 mm (oprócz czterocalowych armat przeciwlotniczych artylerii 
głównej);

b) posiadała dwa potrójne aparaty torpedowe.
Gdy służyłem na „Błyskawicy” jako podchorąży marynarki (od 6 października 
1944 r. do 3 stycznia 1945 r.) nie posiadała ona już dwóch trzyrurowych 
aparatów torpedowych lecz tylko jeden czterorurowy. W miejsce jednego 
aparatu torpedowego nie zamontowano pojedynczego działa przeciwlotniczego 
kalibru 102 mm. Nie wiem skąd taka informacja.

Informacja podana według Przemysława Budzbona, źe okręt posiadał 
na rufie dwie wyrzutnie pokładowe bomb głębinowych i dwie podpokładowe, 
jest nieścisła. Te „podpokładowe wyrzutnie ” to były po prostu jakby magazynki 
bomb głębinowych, stanowiące zapas dla wyrzutni pokładowych.

Należy tu wyjaśnić, że dla spowodowania wybuchu bomby głębinowej 
na zadanej głębokości, bomba musi być wpierw uzbrojona w tzw. aparat 
zapalający oraz w detonator, przy czym odpowiednie nastawienie zaplanowanej 
głębokości wybuchu było każdorazowo nakazywane z pomostu bojowego na 

6 List Stefana Bujniewicza z 6 września 1997 r. w zbiorach autora (rozwinięto skróty 
i wprowadzono nieznaczne poprawki w pisowni).
7 Stefan Bujniewicz urodził się w 1920 r. W październiku 1939 r., przez Rumunię, Jugosławię 
i Grecję dotarł do Francji, gdzie dostał się do Wojska Polskiego i pełnił służbę w 4 i 5 pułku 
piechoty oraz był słuchaczem szkoły podchorążych rezerwy. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii 
zgłosił się do Marynarki Wojennej i ukończył kurs torpedo-minerów na ORP „Gdynia”, potem 
pełnił wojenną służbę na okręcie strażniczym „Ch-H”. Następnie był artylerzystą na 
„Krakowiaku” oraz na „Błyskawicy”. W latach 1943-1945 ukończył Szkołę Podchorążych 
Rezerwy Marynarki Wojennej w Bickleigh. Później był oficerem wachtowym na „Krakowiaku” 
i „Błyskawicy”. Ukończył również Kurs Oficerów Sygnałowych. W 1947 r. powrócił do Polski. 
Kadry morskie..., s. 316; Andrzej Ropelewski, Ludzie „Dalmoru”, Gdańsk 1997, s. 44-45; Stefan 
Bujniewicz, Moja droga do Marynarki Wojennej, „Przegląd Morski”, 2001 nr 4, s. 71-79.
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krótko przed zrzuceniem bomby do wody. Czynności te mogły być wykonywane 
tylko na pokładzie okrętu a w żadnym wypadku nie pod pokładem....

Wyrażając obu autorom listów raz jeszcze serdeczne podziękowanie za 
przesłane informacje, tym razem na łamach „Biuletynu Historycznego”, można 
stwierdzić, biorąc pod uwagę informacje w cytowanym artykule o uzbrojeniu 
„Błyskawicy” oraz spostrzeżenia i zastrzeżenia zawarte w opublikowanych 
listach oficerów, którzy w czasie wojny pełnili służbę na tym okręcie, że obraz 
zmian w uzbrojeniu wojennym „Błyskawicy” stał się bardziej klarowny. 
Chociaż, gdyby udało się kiedyś odszukać dokumenty dotyczące tego tematu, 
wykonane w samodzielnym Referacie Technicznym i Uzbrojenia Kierownictwa 
Marynarki Wojennej w Londynie, które być może ocalały w Archiwum 
Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, względnie wśród 
dokumentów Admiralicji Brytyjskiej, do której musiały być przesłane, będzie 
jeszcze możliwe uzupełnienie tego zagadnienia.
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Kmdr ppor. dr Sławomir KUDELA

MYŚL TECHNICZNA ORAZ SZKOLENIE KADR 
DLA POTRZEB SŁUŻB TECHNICZNYCH 

I ZAOPATRZENIA MARYNARKI WOJENNEJ 
W LATACH 1945-1968

1. System szkolenia kadr dla służb technicznych i zaopatrzenia 
Marynarki Wojennej

Rozwój Marynarki Wojennej wymagał zapewnienia stałego dopływu 
kadr zawodowych i marynarskich różnych specjalności. Przystępując do 
tworzenia sił morskich i niezbędnych struktur organizacyjnych, Dowództwo 
Marynarki Wojennej natrafiało na dotkliwe trudności kadrowe. Tak było 
również w przypadku omawianych służb.

W grudniu 1945 r. w służbach technicznych i kwatermistrzowskich, jakie 
tworzył ówcześnie Główny Port MW, pełniło służbę 158 osób1 (88 oficerów, 
40 podoficerów i 30 marynarzy). Braki kadrowe w tych służbach sięgały wtedy 
ok. 45% (oficerów - 31,7% i podoficerów - 57,8%)1 2.
Najpilniejszą sprawą dla pionu techniki i kwatermistrzostwa było więc 
zorganizowanie napływu potrzebnych kadr oraz realizacja szkolenia 
specj ali stycznego.

Tematykę organizacji i systemu szkolenia oficerów, podoficerów 
i marynarzy w specjalnościach techniczno-okrętowych podjęto w wielu pracach 
i publikacjach3. Dlatego też celem niniejszego opracowania jest analiza 

1 Skład osobowy Głównego Portu MW na grudzień 1945 r.; AMW, sygn. 3768/85/26, s. 82.
2 Obliczenia własne autora na podstawie danych zawartych w powyższym dokumencie. Wykaz 
liczby etatów w służbach technicznych i zaopatrzenia Marynarki Wojennej w latach 1945-1968 
przedstawia tabela nr 1.
3 Zob. m.in. Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Marynarka Wojenna..., op. cit., s. 179-185 
i 293-296, J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej..., op. cit., s. 237-297, J. Przybylski, 
Marynarka Wojenna PRL..., op. cit., s. 10-79 (cz. II), J. Kieszkowski, Szkoły i Kursy Marynarki 
Wojennej w latach 1945-1949, Biuletyn Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej, 1972 nr 3, 
s. 111-139, W. Piątkowski i H. Liczewski, Powstanie i rozwój ośrodków szkoleniowych 
w Marynarce Wojennej, Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych Marynarki 
Wojennej, 1970, nr 5, s. 232-244, A. Adamkiewicz, Szkolenie oficerów dla potrzeb służb 
technicznych Marynarki Wojennej, „Przegląd Morski”, 1992, nr 9, s. 39-44.
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szkolenia kadr w specjalnościach kwatermistrzowskich, którym jak dotąd 
poświęcono niewiele uwagi.

Analizując problematykę szkolenia kadr dla potrzeb służb technicznych 
i kwatermistrzowskich w Marynarce Wojennej należy zauważyć, że w omawianym 
okresie istniejący system kształcenia nie zapewniał samowystarczalności, 
szczególnie w dziedzinie kształcenia oficerów. O ile udało się wypracować 
i stworzyć model kształcenia marynarzy i podoficerów w tej dziedzinie, o tyle 
proces przygotowania oficerów w oparciu o istniejący system kształcenia 
w Marynarce Wojennej nie pozwalał na jego zabezpieczenie. Dlatego też 
uzupełnianie kadr oficerskich dla pionu technicznego i kwatermistrzowskiego 
oparto na absolwentach uczelni wojsk lądowych, wykorzystując również 
absolwentów Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Marynarka Wojenna pod 
tym względem zdana więc była na istniejący w Siłach Zbrojnych system 
kształcenia4.

Poza napływem kadr za szkół oficerskich istniejących na terenie kraju, 
Marynarka Wojenna otrzymywała także oficerów administracji i kwatermistrzostwa 
bezpośrednio z „cywila”, po kilkutygodniowych przeszkoleniach wojskowych. 
Odbywało się to na mocy postanowień dekretu z 19 kwietnia 1951 r. „O służbie 
wojskowej oficerów i generałów sił zbrojnych”5. Na podstawie tego dokumentu 
powoływano do służby w Marynarce Wojennej absolwentów Politechniki 
Gdańskiej, państwowych szkół i techników morskich, a także lekarzy, 
inżynierów i magistrów różnych specjalności, na mocy tzw. nakazów pracy.

Jak wspomniano, dla specjalności technicznych i kwatermistrzowskich 
dobór kadr odbywał się w oparciu o uczelnie wojsk lądowych. W pierwszych 
powojennych latach były to między innymi: Akademia Sztabu Generalnego, 
Centrum Wyszkolenia Piechoty, Wojskowa Akademia Techniczna, Centrum 
Wyszkolenia Kwatermistrzowskiego (Poznań), Centrum Wyszkolenia 
Sanitarnego (Łódź), Wojskowe Centrum Wyszkolenia i Badań Weterynaryjnych 
(Puławy), Oficerska Szkoła Uzbrojenia (Bartoszyce),Oficerska Szkoła 
Samochodowa (Piła)6. Począwszy od 1950 r. szkolenie dla potrzeb technicznych 

4 Zob. schemat nrl i nr 2.
5 Dziennik Ustaw RP nr 22 z 1951 r., poz.172. przeszkolenia prowadzono w oparciu o bazę 
szkoleniową wojska, po czym absolwentów kierowano do Marynarki Wojennej; L. Grot, 
T. Konecki, E. Nalepa, Pokojowe Dzieje Wojska Polskiego, Warszawa 1988, s. 130. Na przykład 
w latach 1954-1955 w tym systemie przybyło do marynarki Wojennej 72 oficerów-absolwentów 
uczelni cywilnych, J. Przybylski, Rozwój Marynarki Wojennej..., op. cit., s. 248. Innym źródłem 
dopływu kadry oficerskiej z wykształceniem akademickim do Marynarki Wojennej były wyższe 
uczelnie cywilne, szczególnie politechniki i szkoły inżynierskie, gdzie utworzono tzw. Kompanie 
Akademickie przekształcone później w Fakultety Wojskowe. W latach 1951-1955 ta forma 
pozyskiwania oficerów będących absolwentami uczelni technicznych dostarczyła Marynarce 
Wojennej 84 oficerów, a z Gdańskiego Fakultetu Wojskowego skierowano do Marynarki 
Wojennej łącznie 25 absolwentów w stopniach oficerskich. Szerzej problematykę tę opisał 
N. Klatka w pracach: Absolwenci Gdańskiego Fakultetu Wojskowego w Marynarce Wojennej, 
„Przegląd Morski” 1996, nr 7-8, s. 9-20 oraz Absolwenci Politechniki Gdańskiej jako oficerowie 
Marynarki Wojennej w latach 1951-1957, „Przegląd Morski” 1997, nr 2, s. 70-80.
6 B. Krasiewicz, Problemy rozwoju szkolnictwa wojskowego w latach 1943-1978, „Wojskowy 
Przegląd Historyczny”, 1978, nr 3, s. 112-122.
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i kwatermistrzowskich odbywało się także w oparciu o bazę uczelni ZSRR. 
Pierwsza grupa polskich oficerów wyjechała do ZSRR w grudniu tegoż roku7. 
W następnych latach kontynuowano tę formę szkoleń.

Należy zaznaczyć, że w 1945 r. opracowany został w Naczelnym Dowództwie 
Wojska Polskiego „Plan działań Wojska Polskiego na lata 1945-1946”8. 
W planie tym nakazano organizowanie szkoleń dla poszczególnych służb, 
w tym również dla „specjalności technicznych i aparatu gospodarczego”9. 
Dokumentem tym nakazano również rozpoczęcie przedsięwzięć nazwanych 
„Wyszkoleniem Kwatermistrzowskim”, którego zasadniczym celem było 
„ustalenie aparatu gospodarczego i systemu zaopatrzenia, zapewnienie ciągłości 
procesu zaopatrzenia, a także systematyczne polepszanie warunków 
magazynowania i dyscypliny pieniężnej”10 11. W planie tym polecano również 
organizowanie szkoleń dla kadr kwatermistrzowskich na szczeblu okręgów 
i rodzaju wojsk - raz na kwartał, w pułkach i batalionach - co miesiąc oraz 
w kompaniach - co tydzień11.

W związku z powyższymi ustaleniami, Główny Kwatermistrz Wojska 
Polskiego pismem nr 01185 z 1 września 1949 r. wprowadził „Plan 
doskonalenia i doszkalania kadr w latach 1949-1950” w następującej formie:

- w Centrum Wyszkolenia Kwatermistrzostwa WP - 2-tygodniowe 
kursy doskonalenia dla kwatermistrzów szczebla dywizji (równorzę
dnych) i pułków (równorzędnych) a także kursy doskonalenia dla 
oficerów służby żywnościowej, mundurowo-materiałowej, służby 
finansowej, kwaterunkowej, materiałów pędnych i służby samochodowej;
- w Oficerskiej Szkole Samochodowej - szkolenia doskonalące dla 
oficerów służby samochodowej;
- w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego - kursy i szkolenia dla lekarzy;
- w Centralnej Składnicy Sanitarnej - kursy i szkolenia dla farmaceutów;
- w Centrum Wyszkolenia i Badań Weterynaryjnych - kursy i szkolenia 
dla oficerów służby weterynaryjnej;
- w Piekarni Szkolnej MON - kursy i szkolenia dla oficerów służby 
żywnościowej i kierowników piekarni .12

W proces doskonalenia kadr służb kwatermistrzowskich od 1947 r. 
włączono Wyższy Kurs Kwatermistrzowski organizowany przy Kwatermistrzostwie 

7 Pierwsza grupa oficerów wyjechała na przeszkolenie w ramach Wyższych Akademickich 
Kursów przy Akademii Wojenno-Morskiej im. Woroszyłowa. Byli to głównie oficerowie 
specjalności techniczno-marskich. Przeprowadzona analiza pozwala przyjąć, że w każdej grupie 
wyjeżdżającej średnio dwóch oficerów kierowanych było na szkolenie w specjalnościach 
kwatermistrzowskich. Analizy i notatki służbowe o sytuacji kadrowej w Marynarce Wojennej, 
Materiały do planowania przeszkolenia oficerów w ZSRR; AMW, sygn. 1664/58/20.
8 AMW, sygn. 22/50/69, s. 13-14.
9 Tamże, s. 13.
10 Tamże.
11 Tamże, s. 14.
12 Zarządzenie Wyszkoleniowe III wiceministra Obrony narodowej nr 091 z 01.09.1949 r. Pismo 
nr 01185. W 1950 r. w wymienionych kursach wzięło udział 54 oficerów marynarki Wojennej; 
AMW, sygn. 175/51/1, s. 263-265.
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Wojska Polskiego. Były to 6-miesięczne kursy, które rozpoczęły się od 
1 listopada 1947 r. Na pierwszym kursie uczestniczyło 3 oficerów Marynarki 
Wojennej w specjalności kwatermistrzów i 3 oficerów finansowych13.

30 października 1947 r. Główny Kwatermistrz WP, zarządzeniem nr 3507 
wprowadził „Wytyczne pracy kwatermistrzowskiej w dziedzinie organizacji, 
wyszkolenia i inspekcji”14. Dokonano tu rozróżnienia „szkolenia” od 
„doszkolenia”, uznając za „szkolenie” - prowadzenie specjalistycznych zajęć 
programowych z podległym aparatem kwatermistrzowskim, za które 
odpowiedzialnym był właściwy kwatermistrz; zaś za „doszkolenie” - fachowe 
seminaria, konferencje, a także krótkotrwałe kursy, z których przebieg 
odpowiedzialny był nadrzędny kwatermistrz15.

Na podstawie rozkazu ministra Obrony Narodowej nr 0229 z 25 marca 
1948 r., od 1 lipca 1948 r. uruchomiono kolejny turnus Wyższego Kursu 
Kwatermistrzowskiego, w grupach kwatermistrzów pułków (równorzędnych), 
oficerów finansowych, oficerów kwaterunkowo-budowlanych oraz oficerów 
służby materiałów pędnych16. Z Marynarki Wojennej uczestniczyło w nim 
6 oficerów: 2 na kursie kwatermistrzów pułków, 2 w grupie oficerów 
finansowych i po jednym w grupie oficerów kwaterunkowo-budowlanych 
i służby materiałów pędnych17.

Wychodząc na przeciw problemom kształcenia oficerów pionu kwatermi
strzowskiego, w latach 1950-1951 zorganizowano kolejne następujące kursy:

- roczny Wyższy Kurs Kwatermistrzów, z zadaniem przygotowania 
kwatermistrzów pułków (równorzędnych) do pracy w zakresie 
organizacji i planowania działań od szczebli dywizji do Głównego 
Kwatermistrzostwa WP;
- 2-miesięczny Kurs Doskonalenia Oficerów - kwatermistrzów 
pułków (równorzędnych), zadaniem przygotowania najlepszych 
specjalistów do wysunięcia ich na stanowiska kierowników sekcji 
w kwatermistrzostwach okręgów, dywizji, brygad i korpusów 
(równorzędnych);
- 2-miesięczne Kursy Doskonalenia Oficerów Służby Żywnościowej, 
w celu przygotowania specjalistów żywnościowych szczebla dywizyjnego 
i okręgu (równorzędnych);

13 Zarządzenie zastępcy dowódcy Marynarki wojennej ds. administracyjno-technicznych 
z 26.08.1947 r. Pismo nr 9014 z 28.08.1947 r. dotyczące kursów dokształcających dla oficerów, 
podoficerów i marynarzy Kierownictwa Administracyjno-Technicznego MW; AMW, sygn. 9/49/60, 
s. 585.
14 AMW, sygn. 22/50/69, s. 42-43.
15 Tamże, s. 43.
16 Rozkaz Tajny dowódcy MW nr 026 z 14.04.1948 r. w sprawie Kursu Kwatermistrzów; AMW, 
sygn. 82/50/3, s. 61. Pierwszy Wyższy Kurs Kwatermistrzowski został uruchomiony zgodnie 
z pismem szefa Departamentu Organizacji i Planowania MON nr 01862 z 30.08.1947 r. od 
01.11.1947 r. Z Marynarki Wojennej uczestniczyło w nim 3 oficerów na kursie kwatermistrzowskim 
i 3 oficerów na kursie oficerów finansowych; AMW, sygn. 9/49/60, s. 586.
17 Rozkaz ministra Obrony Narodowej nr 0229 z 26.03.1948 r. w sprawie uzupełnienia kadry 
służb kwatermistrzowskich; AMW, sygn. 102/50/1, s. 169.
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- 2-miesięczne Kursy Doskonalenia Oficerów Służby Mundurowej;
- 2-miesięczne Kursy Doskonalenia Oficerów Służby Materiałów 
Pędnych i Smarów;
- 2-miesięczne Kursy Doskonalenia Oficerów Służby Kwaterunkowej;
- 6-miesięczne Kursy Doskonalenia Oficerów Służby Samochodowej, 
dla dowódców plutonów samochodowych i oficerów samochodowych 
pułków (równorzędnych);
- 6-miesięczne Kursy Kwalifikacyjne oficerów żywnościowych 
i mundurowych, dla oficerów przybyłych z innych służb i nie 
mających przygotowania do pracy w kwatermistrzostwach .18

Poza powyższymi formami szkoleń i zajęć doskonalących wprowadzone 
zostały do systemu kształcenia oficerów służb technicznych i zaopatrzenia tzw. zbory 
(zajęcia zbiorowe), w których zgodnie z wytycznymi szkoleniowymi mieli obowiązek 
uczestniczyć wszyscy oficerowie i podoficerowie określonych specjalności.

W związku z zarządzeniem szefa Tyłów MW nr 0152/ZT z 15 grudnia 1955 r. 
polecono i zobowiązano wszystkich oficerów i podoficerów służb tyłowych 
(kwatermistrzowskich) do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych 
w ramach rocznych planów szkoleń. Zajęcia te organizowano generalnie 
w dwóch grupach: oficerów tyłowych oraz podoficerów służby tyłów19 20. Dwa 
razy w miesiącu organizowano szkolenia dla oficerów finansowych Marynarki 

•20 Wojennej .
Stosunkowo często organizowane były tzw. doraźne szkolenia w ramach 

zajęć zbiorowych dla poszczególnych specjalności, które nie zawsze wynikały 
z planów szkolenia. Przykładem mogą być zajęcia zbiorowe dla personelu 
służby mps z jednostek marynarki wojennej, zorganizowane w dniach 3-5 sierpnia 
1959 r., bezpośrednio po kontroli gospodarki mps przez Departament MPS WP 
i Oddział Rewizji Głównego Kwatermistrza WP, która wykazała niski poziom 
prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości21. Kilka razy w roku podobne 
zajęcia prowadziła Służba Samochodowa MW dla swojego personelu. Służba 
Samochodowa MW przodowała pod tym względem wśród służb technicznych 
i kwatermistrzowskich. Zajęcia te organizowane były głównie na bazie 69 
batalionu samochodowego MW.

Kwatermistrzostwo Marynarki Wojennej także uczestniczyło w procesie 
kształcenia swoich kadr. Najczęstszą ich formą były kilkudniowe zajęcia 
zbiorowe organizowane raz na kwartał. Starano się obejmować nimi cały 

18 Pismo Głównego Kwatermistrza WP do Dowództwa MW w sprawie szkolenia oficerów 
kwatermistrzostwa w latach 1950-1051. Pismo nr 002304 z 11.10.1950 r.; AMW, sygn. 
273/52/14, s. 54-57. Z Marynarki Wojennej w ww. kursach uczestniczyło 38 oficerów, na ogólną 
liczbę 140; Tamże.
19 Pismo Komendanta 7 Ośrodka Szkolenia Podoficerów Służby Tyłów MW nr 035 z 14.01.1956 r. 
do szefa Tyłów MW w sprawie szkoleń; AMW, sygn. 1608/57/10, s. 163-164.
20 Pismo Zarządu Tyłów MW nr 0184 z 31.01.1956 r. w sprawie szkolenia oficerów finansowych 
Marynarki Wojennej; Tamże, s. 7.
21 Zarządzenie Kwatermistrza MW nr 025/kwat z 20.06.1959 r. w sprawie przeprowadzenia zajęć 
zbiorowych z personelem służby mps jednostek Marynarki Wojennej; AMW, sygn. 3514/74/24, 
s. 91-92.
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podległy personel. I tak np. w marcu 1957 r. zorganizowane zostały 
2-tygodniowe zajęcia zbiorowe dla administratorów magazynów kwaterunkowo- 
-budowlanych, techników kwaterunkowo-budowlanych, a także dla szefów 
zaopatrzenia żywnościowego i pomocników szefów zaopatrzenia żywnościowego 
oddziałów gospodarczych22. Podobne zajęcia odbyły się w lipcu i listopadzie. 
Objęły one poza ww. specjalistami oficerów i podoficerów służby 
samochodowej, szefów zaopatrzenia mps i oficerów mps23. We wrześniu 
natomiast przeprowadzone zostały na bazie 6 Laboratorium MPS przeszkolenia 
technologiczne oficerów i podoficerów służby mps, a także laborantów mps 
z jednostek Marynarki Wojennej24. W takiej formie zajęcia prowadzone były 
corocznie, przez cały analizowany okres działalności służb technicznych 
i zaopatrzenia Marynarki Wojennej.

Z początkiem lat 60. Główne Kwatermistrzostwo Wojska Polskiego, na 
podstawie zarządzenia Głównego Inspektora Szkolenia WP nr PF 11/GISZ z 14 lutego 
1961 r., dążąc do doskonalenia kwalifikacji oficerów korpusów osobowych 
kwatermistrzostwa, a także w celu zapewnienia dopływu kadr oficerskich do tych 
korpusów zarządził, aby na bazie Głównego Kwatermistrzostwa Wojska Polskiego 
zorganizować następujące formy kształcenia dla oficerów:

- Kurs Doskonalenia Kwatermistrzów Oddziałów, 
- Kurs Doskonalenia Szefów Służb Żywnościowych, 
- Kurs Doskonalenia Szefów Służb Mundurowych, 
- Kurs Doskonalenia Szefów Służb MPS,
- Kurs Doskonalenia Oficerów Służby Kwaterunkowo-Budowlanej,
- Kurs Kwalifikacyjny Kwatermistrzów Oddziałów,
- Kurs Kwalifikacyjny Szefów Zaopatrzenia Żywnościowego,
- Kurs Kwalifikacyjny Szefów Zaopatrzenia Mundurowego,
- Kurs Kwalifikacyjny Szefów Zaopatrzenia MPS,
- Kurs Kwalifikacyjny Szefów Zaopatrzenia Finansowego,
- Dwuletnie Technikum Budowlane,
- 6-miesięczny Kurs Przeszkolenia Oficerów do korpusów osobowych 
kwatermistrzostwa i służby kwaterunkowo-budowlanej,
- Zaoczny Kurs Doskonalenia Szefów Służby Finansowej .25

W latach 60. zmniejszyła się liczba zajęć szkoleniowych w stosunku do 
doskonalących, co świadczyło o stabilizacji personalnej w omawianych 
służbach26.

22 Zarządzenie Kwatermistrza MW nr 022 z 27.02.1957 r. w sprawie zajęć zbiorowych dla 
oficerów i podoficerów Kwatermistrzostwa MW; AMW, sygn. 3405/72/28, s. 29-37.
23 Zarządzenie Kwatermistrza MW nr 064 z 03.07.1957 r. w sprawie organizacji szkolenia 
oficerów służb kwatermistrzowskich Marynarki Wojennej; Tamże, s. 130.
24 Zarządzenie Kwatermistrza MW nr 02/kwat z 23.09.1960 r. w sprawie przeszkolenia 
laboratoryjnego szefów zaopatrzenia mps i laborantów mps Marynarki Wojennej; AMW, sygn. 
3514/74/28, s. 13.
25 Bazą dydaktyczną był Ośrodek Szkolenia Służb Kwatermistrzowskich WP, Wyciąg
z Zarządzenia Głównego Inspektora Szkolenia nr PF 11/GISZ z 14.02.1961 r. w sprawie 
zorganizowania kursów doskonalenia i kursów kwalifikacyjnych w Ośrodku Szkolenia Służb 
Kwatermistrzowskich WP oraz doboru na te kursy; AMW, sygn. 2624/63/47, s. 42-44.
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Korzystniej z punktu widzenia kształcenia w systemie szkół i kursów 
Marynarki Wojennej przedstawiała się sytuacja kadr marynarskich 
i podoficerskich pionu technicznego. W celu przygotowania marynarzy - 
specjalistów do służby na okrętach, z dniem 20 września 1945 r. utworzono 
Szkołę Specjalistów Morskich, która 15 października 1945 r. rozpoczęła 
szkolenie w 13 specjalnościach: sterników, sygnalistów, radiotelegrafistów, 
artylerzystów, torpedystów, minerów, maszynistów tłokowych, maszynistów 
turbinowych, palaczy, motorzystów, elektryków, nurków i sanitariuszy. Szkoła 
Specjalistów Morskich realizowała proces nauczania w dwóch działach: 
pokładowym i technicznym. Poza szkoleniem marynarzy Szkole Specjalistów 
Morskich powierzono także zadanie przygotowywania podoficerów do służby 
na morzu. W tym zakresie organizowane były kursy starszych specjalistów, 
które były przeznaczone dla marynarzy wyrażających chęć do nadterminowej 
lub zawodowej służby na okrętach26 27. W ramach kursów starszych specjalistów 
prowadzone były zajęcia dla sterników, torpedo-minerów, minerów, radiotelegrafistów, 
motorzystów, maszynistów, elektryków i chemików okrętowych. Pomimo 
dotkliwego i wzrastającego braku specjalistów w tym korpusie osobowym, do 
końca lat 40. Marynarka Wojenna nie zorganizowała żadnego ośrodka czy też 
szkoły przygotowującej podoficerów zawodowych w specjalnościach 
technicznych i techniczno-okrętowych.

Przygotowanie powyższych kadr odbywało się w sposób doraźny, 
w ramach istniejących turnusów szkoleniowych Szkoły Specjalistów Morskich, 
a także w oparciu o bazę dydaktyczną wybranych jednostek Marynarki 
Wojennej. Przykładem może być tu zorganizowanie w czasie trwania szóstego 
turnusu Szkoły Specjalistów Morskich podoficerskiego kursu pirotechnicznego, 
czy też w 32 batalionie łączności Marynarki Wojennej, podoficerskiego kursu 
radarzystów.

Wychodząc naprzeciw problemom w szkoleniu podoficerów 
zawodowych, 15 października 1949 r. sformowana została Szkoła Podoficerów 
Zawodowych Marynarki Wojennej, którą podporządkowano komendantowi 
Szkoły Specjalistów Morskich. Głównym celem kształcenia w Szkole 
Podoficerów Zawodowych Marynarki Wojennej było przygotowanie 
absolwentów do pracy na różnych pokładowych i maszynowych stanowiskach 
podoficerskich, w oparciu o bazę dydaktyczną Oficerskiej Szkoły Marynarki 
Wojennej i Głównej Bazy Marynarki Wojennej28. System ten istniał do 1952 r., 
w którym rozformowano szkołę. Odtąd ponownie szkoleniem podoficerów 
zawodowych zajmowała się Szkoła Specjalistów Morskich na starszych kursach 
specjalistów oraz szkoły podoficerskie jednostek nadbrzeżnych. Podnoszenie 

26 Zarządzenie Kwatermistrza MW nr 01/kwat z 16.01.1960 r. w sprawie zajęć zbiorowych 
z oficerami i podoficerami zawodowymi jednostek Marynarki Wojennej; AMW, sygn. 3514/74/28, s. 1.
27 W. Piątkowski i H. Liczewski, Powstanie i rozwój ośrodków szkoleniowych w Marynarce 
Wojennej...,op. cit., s. 234-241.
28 J. Przybylski, Z problematyki szkoleniowej Marynarki Wojennej w latachl945-1959, Biuletyn 
Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej 1983, nr 8, s. 181-187.
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kwalifikacji odbywało się poprzez organizowane szkolenia instruktorsko- 
-metodyczne i kursy specjalistyczne.

We wrześniu 1954 r. zreorganizowano powyższy system kształcenia. 
W miejsce Kadry Marynarki Wojennej29 i Szkoły Specjalistów Morskich 
powstał Ośrodek Szkolenia Specjalistów Morskich. Utworzono w nim 3 samodzielne 
cykle kształcenia: cykl broni morskich i sterowania - dla sterników, elektryków 
nawigacyjnych, elektryków artyleryjskich, torpedystów, minerów i chemików; 
cykl obserwacji i łączności - szkolący radiotelegrafistów, sygnalistów, 
operatorów radiolokacji i hydroakustyki, oraz kształcący motorzystów, 
maszynistów, drenażystów i elektryków okrętowych - cykl elektromechaniczny. 
Ośrodek prowadził kursy podoficerskie we wszystkich specjalnościach oraz 
kursy doskonalenia podoficerów nadterminowych, deklarujących pozostanie 
w służbie zawodowej30. Powyższy system kształcenia specjalistów dla potrzeb 
Marynarki Wojennej w specjalnościach techniczno-okrętowych utrzymał się do 
1963 r., tj. do powstania Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej. 
Od tego roku całokształt spraw związanych z przygotowaniem marynarzy 
i podoficerów służby zawodowej i zasadniczej przejął ten ośrodek szkolenia.

Nieco gorzej, w porównaniu ze specjalistami techniczno-okrętowymi, 
przedstawiał się system kształcenia kadr podoficerskich i marynarskich dla 
potrzeb służb kwatermistrzowskich. Do 1954 r. Marynarka Wojenna nie 
zorganizowała żadnego ośrodka szkolenia w tych specjalnościach. W sposób 
doraźny organizowane były kursy, głównie w Szkole Specjalistów Morskich. 
Pierwszym kursem dla służb kwatermistrzowskich był zorganizowany w Szkole 
Specjalistów Morskich, w okresie od 21 stycznia do 10 lutego 1946 r., w czasie 
trwania I turnusu szkolenia - kurs kucharzy dla 21 marynarzy31. W czasie II 
turnusu przeprowadzono 2-tygodniowe zajęcia szkoleniowe dla sanitariuszy, 
zaś w lutym 1947 r., w czasie trwania III turnusu w Szkole Specjalistów 
Morskich (poza kucharzami i sanitariuszami) rozpoczęto po raz pierwszy 
zajęcia dla specjalistów administracji32. Kolejny turnus Szkoły Specjalistów 
Morskich, w styczniu 1949 r. przeznaczył 420 godzin lekcyjnych dla kucharzy 
i specjalistów administracji. Równocześnie w lutym zorganizowano dodatkowy 
kurs starszych kucharzy dla 13 marynarzy33.

W 1947 r. przeprowadzono pierwszy podoficerski kurs puszkarzy dla 20 osób 
w terminie od 3 stycznia do 30 czerwca 1947 r., a następnie pierwszy kurs 
pirotechniczny, na którym szkoliło się 4 podoficerów i 18 marynarzy34.

29 Do czasu powstania Ośrodka Szkolenia Specjalistów Morskich, Kadra Marynarki Wojennej 
była ośrodkiem szkolenia ogólno wojskowego poborowych, dowódców drużyn, pododdziałów 
wartowniczych i marynarzy nie objętych funkcjami służbowymi; szerzej zob.: W. Piątkowski i H. Liczewski, 
Powstanie i rozwój ośrodków szkoleniowych w Marynarce Wojennej..., op. cit., s. 238-241.
30 Tamże, s. 193-198, a także W. Piątkowski i H. Liczewski, Powstanie i rozwój ośrodków 
szkoleniowych w Marynarce Wojennej..., op. cit., s. 241-244.
31 J. Kieszkowski, Szkoły i Kursy Marynarki Wojennej..., op. cit., s. 126.
32 Tamże, s. 127.
33 Rozkaz Komendanta Szkoły Specjalistów Morskich nr 12 z 02.01.1949 r. w sprawie kursu 
kucharzy i specjalistów administracji; AMW, sygn. 125/21, s. 1.
34 J. Kieszkowski, Szkoły i Kursy..., op. cit., s. 131.
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W październiku 1951 r. w Szkole Specjalistów Morskich odbył się pierwszy 
5-miesięczny kurs podoficerski dla 25 słuchaczy specjalności administracyjnych35.

Wraz z rozwojem Marynarki Wojennej rosło zapotrzebowanie na 
specjalistów uzbrojenia. Zorganizowano więc dodatkowe ośrodki i kursy. 
W listopadzie 1950 r. w Gdyni - Redłowie powstała Podoficerska Szkoła 
Artylerii Nadbrzeżnej36, a dla potrzeb szkolenia specjalistów uzbrojenia 
utworzono przy Zakładach Uzbrojenia MW kompanię szkolną majstrów 
uzbrojenia37. Szpital MW rozpoczął w tym czasie szkolenie sanitariuszy38.

Należy podkreślić, że w pierwszym powojennym 10-leciu swojego 
istnienia Marynarka Wojenna nie dysponowała żadnym ośrodkiem szkoleniowym, 
który zabezpieczałby wyłącznie potrzeby służb kwatermistrzowskich. Zmuszało 
to niejednokrotnie Marynarkę Wojenną do kierowania tam osób zupełnie 
nieprzygotowanych fachowo.

O trudnej sytuacji w służbach kwatermistrzowskich Marynarki Wojennej 
w tym okresie świadczą wyniki przeprowadzanych kontroli, szczególnie w 1953 r., 
kiedy to Kwatermistrzostwo Marynarki Wojennej uzyskało bardzo niskie oceny 
za działalność, wyszkolenie i efektywność pracy39.

Ta niekorzystna sytuacja spowodowała, że zarządzeniem szefa Sztabu 
Generalnego WP nr 0230/org z 29 września 1054 r., dowódca Marynarki 
Wojennej otrzymał polecenie sformowania do 1 grudnia 1954 r. 7 Ośrodka 
Szkolenia Podoficerów Służby Tyłów MW40, z zadaniem „przygotowania, 
szkolenia i doskonalenia dla jednostek Marynarki Wojennej dobrych 
i sumiennych specjalistów tyłowych, którzy wspólnie z młodymi i nowymi 
kadrami oficerów winni wzmocnić stan gospodarki tyłowej MW i podnieść ją 
na odpowiedni poziom”41.

W dotychczasowym okresie w Marynarce Wojennej istniały stosunkowo 
małe jednostki w porównaniu z innymi rodzajami wojsk. W jednostkach tych 
gros aparatu zabezpieczającego ich działanie stanowili podoficerowie, co 
dodatkowo uzasadniało słuszność organizowania takich ośrodków.

Powstały w końcu 1954 r. 7 Ośrodek Szkolenia Podoficerów Służby 
Tyłów MW stał się instytucją, która przejęła proces szkolenia i przygotowania 

35 J. Przybylski, Z problematyki szkoleniowej Marynarki Wojennej w latach 1945-1959..., op. cit., s. 186.
36 Szkoła ta przygotowywała kadry w specjalnościach: artylerzysta nadbrzeżny, elektryk artylerii 
nadbrzeżnej, dalmierzysta nadbrzeżny, zawiadowca artylerii nadbrzeżnej oraz obsługa WKM;
J. Przybylski, Z problematyki szkoleniowej Marynarki Wojennej..., op. cit., s. 193.
37 Meldunek dyslokacyjny jednostek Marynarki Wojennej; AMW, sygn. 1234/56/6, s. 306-310, 
a także: J. Przybylski, Z problematyki szkoleniowej..., op. cit., d. 193.
38 Tamże, s. 197 oraz Szpital Marynarki Wojennej 1945-1975. Praca zbiorowa pod redakcją 
K. Kaczmarka, Gdynia 1977, s. 20.
39 Rozkaz dowódcy MW nr 00273/DMW z 12.11.1954 r. o szkoleniu jednostek Marynarki 
Wojennej w roku szkolnym 1954/1955; AMW, sygn. 3401/72/9, s. 640-654.
40 AMW, sygn. 1234/56/2, s. 301-302. 30.11.1956 r. zmieniona została nazwa ośrodka na 
Ośrodek Szkolenia Specjalistów kwatermistrzostwa MW; AMW, sygn. 1864/59/26, s. 169; patrz 
schemat nr 3.
41 Praca indywidualno-szkoleniowa 7 Ośrodka Szkolenia Podoficerów Służby Tyłów MW; 
AMW, sygn. 1608/57/10, s. 232-233.
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kadr przeznaczonych do objęcia stanowisk w służbach technicznych 
i kwatermistrzowskich Marynarki Wojennej.

Istniejący wg etatu nr 35/251 ośrodek prowadził następujące rodzaje 
kursów specjalistycznych:

- miesięczny Kurs Kierowców Samochodowych,
- Kurs Traktorzystów,
- Młodszy Kurs Kucharzy,
- Młodszy Kurs Kierowców Samochodowych,
- Kurs Mechaników Samochodowych,
- Kurs Mechaników Motopomp,
- Młodszy Kurs Pisarzy Mundurowych,
- Młodszy Kurs Pisarzy Żywnościowych,
- Młodszy Kurs Pisarzy Kwaterunkowych,
- Młodszy Kurs magazynierów MPS,
- Kurs Komendantów Straży pożarnych,
- Starszy Kurs Żywnościowy,
- Starszy Kurs Mundurowy,
- 6-tygodniowy Kurs Pisarzy Żywnościowych,
- 6-tygodniowy Kurs Pisarzy Mundurowych,
- 6-tygodniowy Kurs Pisarzy Kwaterunkowych,
- 6-tygodniowy Kurs Kucharzy .42

Powyższe kursu trwały od jednego do dwóch miesięcy i kończyły się 
egzaminami.

Przeprowadzona wl959 r. analiza dotychczasowego przebiegu szkolenia 
w ośrodku wskazała na zbyt szczegółowy zakres kursów, nieadekwatny do 
potrzeb istniejących w jednostkach, w których oczekiwano na bardziej 
uniwersalnych specjalistów, umożliwiających wykorzystanie ich nie tylko 
w aparacie kwatermistrzowskim43.

Po zmianach jakie wprowadzono w 1960 r., Ośrodek Szkolenia 
Specjalistów Kwatermistrzostwa Marynarki Wojennej 2 razy w roku wcielał 
poborowych na przeszkolenie unitarne, którzy następnie odbywali kursy 
specjalistyczne. Każdorazowo liczba wcielanych poborowych nie przekraczała 
150 osób, a stan zmienny kursantów uzupełniany był z jednostek Marynarki 
Wojennej, w liczbie uzależnionej od istniejących potrzeb44.

Do najważniejszych specjalności, w których kształcono marynarzy 
i podoficerów należały specjalności kucharza okrętowego, kucharza 
nadbrzeżnego i pisarza.

42 Sprawozdanie 7 Ośrodka Szkolenia Podoficerów Służby Tyłów MW z kursów za rok 
1954/1955; AMW, sygn. 1607/57/12, s. 146-259.
43 Szczególnie dotyczyło to pisarzy; szerzej patrz: S. Kudela, Ośrodek Szkolenia Specjalistów 
Kwatermistrzostwa MW 1954-1963, „Przegląd Morski” 1997, nr 12, s. 73-76; patrz również 
załącznik nr 1 i 2.
44 Pismo Komendanta Ośrodka Szkolenia Specjalistów Kwatermistrzostwa MW nr 0554 
z 06.10.1961 r.; AMW, sygn. 2624/63/47, s. 191-194.
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26 marca 1963 r., na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego 
WP nr 051/org, dowódca Marynarki Wojennej rozwiązał Ośrodek Szkolenia 
Specjalistów Kwatermistrzostwa Marynarki Wojennej45. Decyzja ta wynikała 
z potrzeby ograniczenia szkół i kursów, oraz z faktu przeformowania, na 
podstawie powyższego zarządzenia Ośrodka Szkolenia Specjalistów Morskich 
w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej. Instytucja ta połączyła 
wszystkie istniejące dotychczas na oddzielnych etatach szkoły i ośrodki 
szkolenia podoficerów i marynarzy w jeden organizm kształcenia.

Warto zauważyć, że przed powstaniem Ośrodka Szkolenia Specjalistów 
Kwatermistrzostwa Marynarki Wojennej, a także w okresie jego funkcjonowa
nia i później, proces kształcenia podoficerów i marynarzy uzupełniany był 
szkoleniem organizowanym w oparciu o jednostki nadbrzeżne Marynarki 
Wojennej. Należały do nich: 69 batalion samochodowy, Zakłady Uzbrojenia 
Marynarki Wojennej, Zakłady Elektryczne Marynarki Wojennej, Szpital 
Marynarki Wojennej, 51 batalion łączności, 50 batalion obsługi lotniska, 
batalion lotniczo-techniczny, 29 batalion saperów, 60 pułk artylerii OPL oraz 
6 Laboratorium MPS, stacja obsługi samochodów i kompania samochodowa 
Marynarki Wojennej46. W procesie kształcenia uzupełniającego uczestniczyła 
również Kadra Marynarki Wojennej, Szkoła Specjalistów Morskich i Ośrodek 
Szkolenia Specjalistów Morskich47. I tak na przykład w 1953 r. w Kadrze 
Marynarki Wojennej został zorganizowany kurs kierowców samochodowych 
i traktorowych dla 22 marynarzy48. W okresie od 15 lutego do 15 maja 1954 r., 
przy Szefostwie Techniki i Uzbrojenia MW, na bazie Zakładów Elektrycznych 
MW zorganizowano kurs elektryków wysokonapięciowych dla 20 marynarzy49. 
W tym samym roku, w celu podniesienia kwalifikacji młodszych pielęgniarek 
zakładów leczniczych Marynarki Wojennej, Oddział Służby Zdrowia MW, 
w porozumieniu z Wojewódzkim Wydziałem Zdrowia w Gdańsku, przeprowadzi 
zajęcia doskonalące dla 22 pielęgniarek50. Do połowy 1954 r. 69 batalion samo
chodowy MW wyszkolił 179 kierowców, 30 traktorzystów i 30 mechaników51.

45 Tym samym rozkazem rozwiązana została kompania szkolna majstrów uzbrojenia; AMW, 
sygn. 3563/76/29, s. 28.
46 Zarządzenie Kwatermistrza MW nr 0104 z 19.12.1957 r. w sprawie organizacji kursów 
w jednostkach Marynarki Wojennej; AMW, sygn. 3405/72/28, s. 223-224.
47 Zob. System kształcenia podoficerów i marynarzy dla służb technicznych i zaopatrzenia MW 
do 1968 r., schemat nr 4.
48 W rozwinięciu zarządzenia szefa Sztabu Głównego MW nr 157/Sztab z 23.11.1953 r., 
dowódca MW rozkazem nr 08/DMW z 07.01.1054 r., rozkazał organizację kursów kierowców 
samochodowych i traktorowych; AMW, sygn. 3403/72/9, s. 10.
49 Dowódca MW rozkazem nr 036/DMW z 05.02.1954 r. rozkazał zorganizowanie kursu 
elektryków wysokonapięciowych przy Szefostwie Techniki i Uzbrojenia MW; Tamże, s. 74.
50 Dowódca MW rozkazem nr 043/DMW z 12.02.1954 r. rozkazał szefowi Oddziału Służby 
Zdrowia MW, w porozumieniu z Wojewódzkim Wydziałem Zdrowia w Gdańsku, 
zorganizowanie na bazie Szpitala MW kursu dla młodszych pielęgniarek; Tamże, s. 84.
51 Wyliczenia własne autora na podstawie danych zawartych w: AMW, sygn. 3403/72/9; 
1607/57/12; 2624/63/24 i 3405/72/13.
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Zgodnie z „Instrukcją o szkołach i kursach podoficerów i marynarzy” 
w Marynarce Wojennej, począwszy od 1955 r. szkolono w następującycł 
specjalnościach techniczno-tyłowych:

- pisarz żywnościowy,
- pisarz mundurowy,
- pisarz kwaterunkowy,
- magazynier mps,
- pisarz ogólny,
- magazynier ogólny,
- kucharz,
- kierowca samochodowy,
- traktorzysta,
- laborant amunicyjny,
- majster artyleryjski,
- majster rusznikarski,
- saper,
- sanitariusz,
- optyk,
- puszkarz,
- rusznikarz,
- podoficer straży pożarnych,
- komendant straży pożarnych,
- mechanik motopomp .52

Od 1961 r. zgodnie z „Wytycznymi o szkoleniu marynarzy i podoficerów” 
przyjęto następujący system szkolenia w Marynarce Wojennej:

■ Ośrodek Szkolenia Specjalistów Morskich (szkolenie telegrafistów, 
operatorów radiostacji, hydroakustyków, specjalistów 
administracji okrętowej, elektryków wysokiego napięcia, 
elektryków okrętowych, chemików okrętowych, motorzystów, 
drenażystów, elektryków broni podwodnej i dalmierzystów);

■ Ośrodek Szkolenia Specjalistów Kwatermistrzostwa MW 
(szkolenie kucharzy i pisarzy kwatermistrzostwa oraz kursy 
doraźne);

■ 69 batalion samochodowy MW (szkolenie kierowców 
samochodowych i kursy doraźne);

■ 51 batalion łączności MW (kursy łączności);
■ Dowództwo Lotnictwa i OPL MW (szkolenie młodszych 

specjalistów lotniczych);
■ 7 Szpital MW (kursy sanitariuszy i kursy doraźne);

52 Instrukcje o Szkołach i Kursach podoficerów i marynarzy w Marynarce wojennej; AMW, 
sygn. 1606/57/12, s. 131-132. Ogółem w latach 1946-1968 w różnego rodzaju kursach i szkoleniach 
wzięło udział ponad 3650 podoficerów i marynarzy(wyliczenia własne autora na podstawie 
danych zawartych w AMW, sygn. 1607/57/12; 2624/63/7, 36, 41, 47, 54, 70; 1421/56/2, 
1993/59/2; 2024/60/13; 3403/72/9; 3563/76/14; 1348/56/1; 3405/72/14, 24, 28, 33, 49, 49 i 83.
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■ Szefostwo Służb Technicznych i Uzbrojenia MW (szkolenie 
majstrów uzbrojenia, laborantów amunicyjnych i saperów) .53

Powyższy system funkcjonował do powołania w 1963 r. nowej instytucji - 
wspomnianego Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej, 
w którym połączono w jeden organizm wszystkie dotychczasowe oddzielne 
ośrodki kształcenia marynarzy i podoficerów. Odtąd, do końca analizowanego 
okresu, Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej stało się 
centralnym ośrodkiem kształcenia specjalistów dla potrzeb okrętów i w wybranych 
specjalnościach technicznych. Szkolenie specjalistów dla jednostek 
nadbrzeżnych i zaopatrzenia odbywało się nadal przez te jednostki we własnym 
zakresie lub w ośrodkach szkolenia rodzaju wojsk54.

2. Rozwój myśli technicznej w Marynarce Wojennej

Rozwój Marynarki Wojennej kształtował jej zaplecze naukowo- 
-badawcze, które wykonywało wiele zadań, głównie w dziedzinie technicznego 
zabezpieczania potrzeb. Rosnące kwalifikacje kadry naukowo-dydaktycznej 
oraz wyzwania, przed którymi stawała Marynarka Wojenna, wpływały na 
kierunki podejmowanych przedsięwzięć badawczych, a ich wyniki niewątpliwie 
przyczyniały się do rozwoju myśli technicznej w Marynarce Wojennej.

Poważne prace naukowo-badawcze i projektowe z zakresu bliskiego 
Marynarce Wojennej, bowiem dotyczące budowy okrętów i problematyki ich 
eksploatacji, podjęto w Polsce generalnie w 1957 r.55. Do wykonywania tych 
przedsięwzięć zostały zaangażowane między innymi następujące instytucje: 
Centralne Biuro Konstrukcji Okrętowych nr 1, Centralne Biuro konstrukcji 

53 Wytyczne o szkoleniu marynarzy, podoficerów służby zasadniczej, nadterminowej 
i zawodowej oraz podchorążych rezerwy MW wl961 r.; AMW, sygn. 2624/63/24, s. 107-113.
54 Wykaz ważniejszych kursów uzupełniających i szkoleń doskonalących dla podoficerów 
i marynarzy specjalności technicznych i kwatermistrzowskich, przeprowadzonych w Marynarce 
Wojennej w latach 1953-1968 przedstawiono w tabeli nr 2.
55 Charakterystyka zaplecza naukowo-badawczego i doświadczalno-konstrukcyjnego Marynarki 
Wojennej. Pismo zastępcy szefa Służb Technicznych i Zaopatrzenia Dowództwa Marynarki 
Wojennej nr 02476 z 20.11.1968 r.; AMW, sygn. 3410/72/32, s. 420-426. Stwierdzić należy, że 
prace w tej dziedzinie o charakterze przygotowawczym podjęto o wiele wcześniej. Impulsem była 
ty uchwała Prezydium Rządu nr 22/S z 18.08.1951 r. „O przygotowaniu i organizacji produkcji 
okrętów”. Dokument ten spowodował zorganizowane w Centralnym Biurze Konstrukcji 
Okrętowych, Wydziału Specjalnego, którego zadaniem było rozpoczęcie i prowadzenie prac 
konstrukcyjnych na rzecz budowy okrętów. W 1952 r. wydział został przekształcony 
w samodzielne przedsiębiorstwo-Centralne Biuro Konstrukcji Okrętowych nr 2 z zadaniem 
opracowywania i adaptacji dokumentacji technicznej dotyczącej budowy, przebudowyi 
wyposażenia jednostek pływających. Ważne miejsce w działalności badawczej i doświadczalno- 
-konstrukcyjnej Marynarki wojennej zajmował także powstały w 1951 r. Podkomitet Uzbrojenia 
i Techniki Marynarki Wojennej, pod przewodnictwem kontradm. Iwana Szylingowskiego, szerzej 
problematykę tę opisał J. Przybylski w pracy, Rozwój Marynarki Wojennej..., op. cit., s. 123-124 
i 160-161. Patrz także: St. Wielebski, Budownictwo okrętowe oraz postęp techniczny 
w Marynarce Wojennej w latach 1945-1990, „Przegląd Morski” 1995, nr 3, s. 65-66.
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Okrętowych nr 2, Instytut Okrętowy Politechniki Gdańskiej, Instytut Lotnictwa, 
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie, Biuro Konstrukcyjne 
Taboru Morskiego w Gdańsku, Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego 
we Wrocławiu.

W późniejszych latach, począwszy od 1962 r., do tych placówek 
dołączyły: Katedra i Zakład Elektrotechniki Morskiej Politechniki Gdańskiej, 
Instytut Elektrotechniki w Warszawie, Katedra Technologii Przyrządów 
Precyzyjnych Politechniki Gdańskiej, Główny Instytut Górnictwa, Instytut 
Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Instytut Elektrotechniki w Międzylesiu, 
Katedra Automatyki Politechniki Warszawskiej oraz Katedra Miernictwa 
Elektrycznego Politechniki Gdańskiej56.

Do 1968 r. przeprowadzono i wykonano szereg prac naukowo- 
-badawczych i doświadczalno-konstrukcyjnych. Wśród nich, do najważniejszych 
należały: zaprojektowanie i zbudowanie turbiny gazowej TM - 1, zaprojektowanie 
i zbudowanie kutra torpedowego, trałowca bazowego, okrętów desantowych, 
okrętów patrolowych, kutrów desantowych, stacji demagnetyzacyjnej, 
zbiornikowców wodnych i paliwowych, poławiacza torped, kutra desantowego 
z tworzyw sztucznych i przekładni kątowej PKZ57.

W zakresie projektowania i budowy okrętów Marynarka Wojenna 
współpracowała z zagranicą. Głównie dotyczyło to ZSRR, ale nie tylko, gdyż 
np. badania modelowe projektowanych okrętów zlecano ośrodkom badawczym 
w Jugosławii58. Ponadto współpraca Marynarki Wojennej na tej płaszczyźnie 
sprowadzała się do zamawiania i otrzymywania dokumentacji technologicznej 
i instrukcyjno-montażowej na sprzęt i urządzenia importowane, konsultowania 
określonych projektów okrętów o szczególnie dużym nasyceniu sprzętem 
importowanym a także do zakupywania sprzętu i urządzeń specjalnych 
przewidywanych do wyposażenia jednostek59.

Przeprowadzone analizy wykazywały, że aby w następnych latach, tj. po 
1968 r. dalej rozwijać prace badawcze i sam proces budownictwa okrętowego 
biorąc pod uwagę wyzwania technologiczne, niezbędnym było opanowanie 
następujących technik i procesów technologicznych:

- Technologii budowy kadłubów z laminatów poliestrowo-szklanych 
jednostek o wyporności 100-200 t,
- Technologii obróbki, spawania i montażu kadłubów ze stali 
o podwyższonej wytrzymałości,
- Technologii produkcji blach i kształtowników z hydronalium,

56 Pismo Komendanta Ośrodka Badawczego Marynarki Wojennej z 08.07.1965 r. Sprawozdanie 
z działalności oraz propozycje rozbudowy ośrodka; AMW, sygn. 3489/73/8, s. 188-189.
57 Pismo zastępcy szefa Służb Technicznych i Zaopatrzenia Dowództwa Marynarki Wojennej 
nr 02476 z 20.11.1968 r.; AMW, sygn. 3410/72/32, s. 422-424; Prace naukowo-badawcze w 1960 r.; 
AMW, sygn. 3489/73/5; Wykaz zakładów współpracujących z Ośrodkiem Badawczym MW; 
AMW, sygn. 3489/73/8; Prace naukowo-badawcze w 1962 r.,1964 r., 1967 r. i 1968 r.; AMW, 
sygn. 3489/73/9, 19, 27, 34, patrz załącznik nr 3.
58 AMW, sygn. 3410/72/32, s. 424.
59 Tamże, s. 425-426; patrz załącznik nr 4.
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- Technologii produkcji włókna szklanego, mat i tkanin do budowy 
kadłubów;
- technik produkcji wyposażenia okrętowego i urządzeń amagnetycznych 
oraz mało magnetycznych,
- technik wyposażenia okrętowego i urządzeń o wyższych 
parametrach technicznych (mniejsze ciężary, gabaryty, wyższa 
niezawodność działania) .60

Równolegle z projektowaniem okrętów i ich budową prowadzone były 
wielokierunkowe prace naukowo-badawcze w zakresie opracowywania nowego 
sprzętu do wyposażania nowo projektowanych okrętów oraz prace zmierzające 
do wyposażenia Marynarki Wojennej w sprzęt specjalny i inne urządzenia 
niezbędne do właściwego eksploatowania sprzętu bojowego61. Jednak ze 
względów ekonomicznych nie zawsze było opłacalne prowadzenie własnych 
badań przez Marynarkę Wojenną w dziedzinach już „opanowanych” przez 
ZSRR. Fakt, iż udział importu w zależności od stopnia nasycenia jednostek 
sprzętem wahał się w granicach 20-40%, powodował, że w wielu wypadkach 
Marynarka Wojenna ograniczała się do wymiany doświadczeń, a wiele 
rodzajów sprzętu, głównie uzbrojenia, łączności, obserwacji technicznej 
i nawigacyjnego było importowanych62.

Chcąc uzyskać większą samodzielność Marynarka Wojenna prowadziła 
szereg prac zmierzających do uruchomienia produkcji własnych wyrobów 
w powyższych dziedzinach techniki wojskowej. Prace te prowadzono w dwóch 
głównych kierunkach:

- w ramach planów tzw. dużego i małego postępu technicznego,
- w ramach planów prac postulowanych .63

W pierwszym przypadku nadzór, planowanie i finansowanie postępu 
technicznego Marynarka Wojenna prowadziła w oparciu o fundusze 
przyznawane przez Sztab Generalny. W drugim przypadku zgłaszała tylko 
tematy prac badawczych do odnośnych resortów i rodzajów przemysłu. Prace 
postulowane z kolei były prowadzone w ramach funduszy przyznawanych na 
postęp techniczny poszczególnym instytucjom naukowym i zakładom 
produkcyjnym. W przypadku uzyskania pozytywnych rezultatów prac 
wstępnych istniała możliwość włączenia danego tematu do planu dużego 
postępu technicznego i zakończenia go wyrobem finalnym64.

Tamże, s. 426.
61 Charakterystyka organizacyjnego rozwoju i technicznego wyposażenia Marynarki wojennej 
oraz perspektywy w tej dziedzinie. Pismo zastępcy szefa Służb Technicznych i Zaopatrzenia 
ds. technicznych Dowództwa Marynarki Wojennej nr 01775 z 29.08.1968 r.; Tamże, s. 384-385.
62 Plan kontaktów w zakresie działalności naukowo-badawczej Marynarki Wojennej w 1968 r. 
Pismo z 18.08.1965 r.; AMW, sygn. 3338/69/198, s. 276-278.
63 AMW, sygn. 3410/72/32, s. 385.
64 Pismo szefa Służb Technicznych i Uzbrojenia MW do szefa Zarządu Technicznego Sztabu 
Generalnego WP nr 01575 z 15.04.1964 r, AMW, sygn. 3320/69/101, s. 96-98 oraz sygn. 
3410/72/32, s. 385-386.
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W ramach prac dużego postępu technicznego prowadzone były wszystkie 
projekty okrętów bojowych i pomocniczych jednostek pływających w zakresie 
do projektu technicznego włącznie.

Do 1968 r. w dużym postępie technicznym zrealizowano między innymi 
takie tematy badawcze jak: stacja pomiaru prędkości biegu torped, turbina 
gazowa, przekładnia kątowa PKZ, przekładnia zbiorcza do silników M 50 F 5, 
aparatura do łączności między okrętami podwodnymi, sprzęt nurkowy 
i ratunkowy, bierna obrona przeciwminowa, nowe konstrukcje trałów 
magnetycznych, stacja kontrolno-pomiarowa DG, doświadczalny falochron 
pneumatyczny, układ do automatycznego sterowania urządzeniami DG, 
ruchoma demagnetyzacyjna stacja kontrolno-pomiarowa, a także poligon 
przeciwpożarowy65.

Należy zaznaczyć, że każde włączenie tematu do planu prac badawczych 
poprzedzone było dokładnymi analizami taktyczno-techniczno-ekonomicznymi. 
Od bowiem ich rzetelności uzależniona była efektywność podejmowanych 
przedsięwzięć badawczych i naukowych.

Marynarka Wojenna niezależnie od współpracy z cywilnymi ośrodkami 
naukowymi korzystała z usług własnych instytucji, a w szczególności 
z potencjału naukowo-badawczego Ośrodka Badawczego Marynarki Wojennej, 
Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej oraz Stoczni Marynarki Wojennej.

Ośrodek Badawczy Marynarki Wojennej został utworzony na podstawie 
zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP nr 080/org z 26 lipca 1958 r.66. 
Swoją naukową działalność praktycznie rozpoczął w styczniu 1959 r. Ośrodek 
specjalizował się w zagadnieniach związanych ze sprzętem broni podwodnej 
oraz demagnetyzacją okrętów. Miał do dyspozycji dwa zasadnicze piony 
organizacyjne: dział naukowo-badawczy z zakładem doświadczalnym broni 
podwodnej i pracownią demagnetyzacji oraz dział administracyjno-techniczny67.

Tylko w latach 1959-1962 Ośrodek Badawczy Marynarki Wojennej 
wykonał 12 prac naukowo-badawczych, 9 prac doświadczalno-konstrukcyjnych 
i 12 prac o charakterze techniczno-usługowym68. Do najważniejszych prac, 
którymi mógł poszczycić się Ośrodek Badawczy Marynarki Wojennej, 
zakończonych do 1968 r., należały:

- zbudowanie układu umożliwiającego wykrywanie zatopionych torped,
- wykonanie nastawników do sterowania pracą trałów pędowych 
i elektrodowych,
- wykonanie modeli nastawników do automatycznego rozmagneso- 
wywania okrętów metodą klasyczną i impulsową,

65 Prace te wykonywano w oparciu o potencjał naukowy Marynarki Wojennej (Ośrodka 
Badawczego MW, Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej) i współpracujących ośrodków 
naukowych kraju; Tamże, s. 386-387.
66 Informacja o Ośrodku Badawczym Marynarki Wojennej; AMW, sygn. 3489/73/8, s. 230-238.
67 Tamże, s. 231-232.
68 Tamże, s. 233.
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- zbudowanie układów do pomiaru ciśnień akustycznych i hydro
dynamicznych okrętów .69

Ponadto Ośrodek Badawczy Marynarki Wojennej współpracował 
z wieloma placówkami naukowymi w Polsce. W zakresie budowy stacji do 
pomiarów szybkości torped ośrodek współpracował i wymieniał doświadczenia 
z Katedrą i Zakładem Elektrotechniki Morskiej Politechniki Gdańskiej, która 
uczestniczyła także w pracach przy projektowaniu i budowie czujników 
akustycznych w zakresie pomiarów magnetycznych. Dodatkowo ośrodek 
wymieniał doświadczenia w zakresie pomiarów fal uderzeniowych z Głównym 
Instytutem Górnictwa. W dziedzinie produkcji materiałów magnetycznych 
korzystał z doświadczeń i usług Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. 
W ramach swoich badań współpracował poza tym z Instytutem Elektrotechniki 
w Międzylesiu, Katedrą Automatyki Politechniki Warszawskiej i Katedrą 
Miernictwa Elektrycznego Politechniki Gdańskiej70.

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej poza pracą czysto dydaktyczna 
prowadziła w analizowanym okresie w ramach swojego funduszu na postęp 
techniczny wiele prac teoretycznych i wykonawczych w zakresie przydatnym 
dla Marynarki Wojennej. Do 1968 r. kadra naukowo-dydaktyczna Wyższej 
Szkoły Marynarki Wojennej wygłosiła 220 różnego rodzaju referatów naukowych, 
zgłosiła ponad 200 wniosków racjonalizatorskich71. Ponadto dorobek Wyższej 
Szkoły Marynarki Wojennej w tym okresie wyraża się w 40 obronionych 
rozprawach doktorskich, 15 patentach, 4 wynalazkach i ok. 50 wszczętych 
przewodach doktorskich72.

Stocznia Marynarki Wojennej, choć nie była ośrodkiem naukowo- 
-badawczym, to realizowała mrowie prac na tej płaszczyźnie, uzupełniając 
i wspomagając działalność naukowo-badawczą Marynarki Wojennej. 
Największym jej osiągnięciem w tamtym czasie było opanowanie teorii 
i praktyki w dziedzinie produkcji jednostek pływających z laminatów 
poliestrowo-szklanych73.

69 Prace naukowo-badawcze Marynarki Wojennej, stan w 1968 r.; AMW, sygn. 3410/72/32, 
s. 387-388.
70 Informacja o Ośrodku Badawczym MW;AMW, sygn. 3489/73/8, s. 237-238.
71 W ramach planu prac postulowanych Centralna Komisja Wynalazczości i Racjonalizatorstwa 
Marynarki Wojennej przedstawiała „Kierunki postulowanych prac wynalazczo-racjonalizatorskich 
w Marynarce Wojennej” na dane lata. Dzielono je na następujące dziedziny: jednostki pływające, 
jednostki nadbrzeżne, lotnictwo i obrona przeciwlotnicza, kwatermistrzostwo, służby techniczne 
i stocznie, łączność i obserwacja, hydrografia, ratownictwo, szkoły i gabinety szkolne, oraz służba 
zdrowia. Średnio było to ok. 300 zagadnień w roku, z których praktyczna realizacja wynosiła 
20-40%; AMW, sygn. 3489/73/1, s. 109-124.
72 Powyższe prace dotyczyły głównie problematyki techniczno-morskiej o charakterze 
użytkowym dla Marynarki Wojennej, W. Białek i T. Struniewski, Wyższa Szkoła Marynarki 
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Warszawa 1978, s. 283-305.
73 Ogromny wkład w tą dziedzinę badań i produkcji jednostek pływających wniósł Zakład 
Technologii Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, na czele z prof. Jerzym Doerfferem, Zob. 
W. Klimont, Wkład naukowo-techniczny prof. J. Doerffera w budowę jednostek pływających 
z tworzyw sztucznych w Stoczni Marynarki Wojennej, Budownictwo Okrętowe i Gospodarka 
Morska 1998, nr 3 i 4.
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W końcowej części analizowanego okresu, 23 września 1968 r. minister 
Obrony Narodowej podpisał zarządzenie o powołaniu Rady Naukowej Ośrodka 
Badawczego Marynarki Wojennej74. Jej kadencja trwała 4 lata. Rada Naukowa 
wypowiadała się w sprawie kierunków, programów i planów działalności 
naukowo-badawczej wynikających z perspektywicznych i wieloletnich planów 
rozwoju nauki i techniki w Marynarce Wojennej. Czuwała nad powiązaniem 
tematyki prac naukowo-badawczych z zadaniami wynikającymi z planowej 
działalności w dziedzinie techniki wojenno-morskiej. Ponadto Rada Naukowa 
oceniała metody badawcze stosowane w ośrodku, opiniowała ważniejsze prace 
naukowo-badawcze a także ich efektywność naukowo-techniczną. Do zadań 
Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Marynarki Wojennej należało również 
stawianie wniosków w sprawie wykorzystania wyników działalności naukowo- 
-badawczej, ze szczególnym uwzględnieniem prac nadających się do szerszegc 
zastosowania oraz opiniowanie wniosków dotyczących kandydatów dc 
stanowisk i tytułów naukowych75.

Według opinii zastępcy szefa Służb Technicznych i Zaopatrzenia 
ds. technicznych Dowództwa Marynarki Wojennej, wyrażonej w sierpniu 1968 r.. 
tak ukształtowany system prowadzenia prac naukowo-badawczych pozwalał na 
objęcie tą działalnością wszystkich problemów i kierunków techniczno- 
morskich interesujących Marynarkę Wojenną76.

74 Zarządzenie ministra Obrony Narodowej nr 023/MON z 23.09.1968 r.; AMW, sygn. 
3600/78/176, s. 9-11. Skład Rady Naukowej Ośrodka Badawczego MW w dniu jej powołania 
przedstawiono w załączniku nr 5.

5 Tamże, s. 11.
76 Rozwój Ośrodka Badawczego Marynarki Wojennej; AMW, sygn. 3410/72/32, s. 394.
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* * *

Szkolenie kadr i rozwój morskiej myśli technicznej to dziedziny 
niezmiernie ważne dla Marynarki Wojennej i jej służb technicznych. Poziom 
realizacji procesów z tym związanych i prawidłowe ich kształtowanie były 
wyznacznikiem jakości pracy i sprawności omawianych służb.

System szkolenia kadr zapewniał napływ specjalistów, bez których nie 
można było myśleć o właściwym zabezpieczaniu funkcjonowania Marynarki 
Wojennej.

Przedstawiony model kształcenia w Marynarce Wojennej nie zapewniał 
jej jednak samowystarczalności, głównie w aspekcie przygotowania oficerów - 
specjalistów dla służb kwatermistrzowskich i szeroko rozumianych służb 
technicznych. Choć Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej kształciła oficerów, to 
jednak jej absolwenci kierowani byli głównie na stanowiska typowo morskie 
lub techniczno-morskie, a więc generalnie do służby na okrętach. Uczelnia ta 
nie przygotowywała oficerów w specjalnościach pożądanych dla służb 
technicznych i kwatermistrzowskich, których liczba, poza specjalnościami 
morskimi była znaczna. Zadanie to spełniał istniejący w Siłach Zbrojnych RP 
system kształcenia, którego absolwenci byli pozyskiwani przez Marynarkę 
Wojenną. W przypadku kadr podoficerskich i marynarskich, dla specjalności 
o których mowa, sytuacja była o wiele lepsza, gdyż w ramach istniejących 
w Marynarce Wojennej placówek dydaktycznych prowadzone było szkolenie 
pokrywające zapotrzebowanie na specjalistów dla kwatermistrzostwa i służb 
technicznych. Z problematyką kształcenia nierozerwalnie związany był rozwój 
myśli technicznej i prac naukowo-badawczych podejmowanych na rzecz 
Marynarki Wojennej. Prace te dotyczyły głownie dziedzin związanych 
z zagadnieniami konstrukcyjnymi i eksploatacyjnymi techniki morskiej. Ważną 
rolę spełniały tu takie instytucje jak: Centralne Biuro Konstrukcji Okrętowych 
nr 2, Ośrodek Badawczy Marynarki Wojennej, Wyższa Szkoła Marynarki 
Wojennej, Stocznia Marynarki Wojennej i instytucje z nimi współpracujące, 
które wykonywały szereg prac naukowo-badawczych w Marynarce Wojennej 
i dla Marynarki Wojennej.
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Schemat nr 1

System kształcenia oficerów dla potrzeb służb technicznych i zaopatrzenia 
Marynarki Wojennej w 1950 r.
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'W,Oficerska Szkoła Samochodowa 
Piła

Oficerska Szkoła Inżynieryjno-Saperska 
Wrocław

'WOficerska Szkoła Lotnicza 
Dęblin

Oficerska Szkoła Lotnicza 
Warszawa

Oficerska Szkoła Łączności Przewodowej 
Sieradz

Oficerska Szkoła Łączności Radiowej 
Zegrze

Oficerska Szkoła Artylerii Przeciwlotniczej 
Koszalin

'wOficerska Szkoła Artylerii nr 1 
Toruń

Oficerska Szkoła Artylerii nr 2 
Olsztyn

Wyższe uczelnie cywilne w kraju

Akademie i wyższe szkoły oficerskie w ZSRR

Źródło: Opracowanie własne autora na podstawie: B. Krasiewicz, Problemy rozwoju szkolnictwa 
wojskowego w latach 1943-1973, Wojskowy Przegląd Historyczny 1978, nr 3, s. 102-131, 
oraz L. Grot, T. Konecki, E. Nalepa, Pokojowe dzieje Wojska Polskiego, Warszawa 1988, 
s. 125-128. 151-206.
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Schemat nr 2

System kształcenia oficerów dla potrzeb służb technicznych i zaopatrzenia 
Marynarki Wojennej w 1967 r.
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Wojskowa Akademia Techniczna 
Warszawa

-------------

Wojskowa Akademia Medyczna 
Łódź

------------->

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej 
Gdynia ------------->

Wyższa Oficerska Szkoła Służb Kwatermistrzowskich 
Poznań ------------->

Wyższa Oficerska Szkoła Samochodowa 
Piła ------------->

Wyższa Oficerska Szkoła Wojsk Rakietowych i Artylerii 
Toruń ------------->

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności 
Zegrze ------------->

Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza 
Dęblin

------------->

Wyższa Oficerska Szkoła Radiotechniczna 
Jelenia Góra ------------->

Wyższe uczelnie cywilne w kraju ------------->

Akademie i wyższe szkoły oficerskie w ZSRR ------------->

Źródło: Opracowanie własne autora na podstawie: B. Krasiewicz, Problemy rozwoju .... op. cit., 
s. 102-131, oraz L. Grot, T. Konecki, E. Nalepa, Pokojowe dzieje.... op. cit., s. 151-206.
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Schemat nr 3

UJ
00

Struktura organizacyjna 7 Ośrodka Szkolenia Podoficerów Służby Tyłów Marynarki Wojennej 
(stan wg etatu nr 35/251 z 24.09.1954 r.)

Źródło: Opracowanie własne autora na podstawie: AMW. swn. 4101/97/2. s. 312-315.



Schemat nr 4

System kształcenia podoficerów i marynarzy dla służb technicznych 
i zaopatrzenia Marynarki Wojennej w 1968 r.

Źródło: Opracowanie własne autora, przy wykorzystaniu: B. Krasiewicz, Problemy rozwoju .... 
op. cit., s. 124-128, W. Piątkowski i H. Liczewski, Powstanie i rozwój ośrodków 
szkoleniowych w Marynarce Wojennej, Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych 
Marynarki Wojennej, Gdynia 1970 nr 5, s. 232-244, J. Kieszkowski, Szkoły i Kursy 
Marynarki Wojennej w latach 1945-1949, Biuletyn Historyczny, 1972, nr 3, s.
oraz Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980, 
Warszawa 1992, s. 179-185 i 293-296.
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Tabela 1

Liczba
etatów w Służbach Technicznych i Zaopatrzenia Marynarki Wojennej 

w latach 1945-1968

Rok
Stan faktyczny etatów

Razem
Etaty wojskowe Etaty kontraktowe

1945 158 - 158

1947 119 73 192

1950 205 272 477

1953 155 75 230

1956 204 98 302

1957 226 129 355

1968 241 86 327

Źródło: Opracowanie własne autora na podstawie danych zawartych w AMW, sygn. 0194/A, 
s. 14-39; 4101/97/2, s. 130-147; 4101/97/6, s. 199-210; 1271/56/1, s. 8; 3405/72/26, s. 248; 
3533/75/129, s. 147-156; 3563/76/9. s. 40-42; 1/1996, s. 49-90.
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Tabela 2

Wykaz 
ważniejszych kursów uzupełniających i szkoleń doskonalących dla 

podoficerów i marynarzy specjalności technicznych 
i kwatermistrzowskich przeprowadzonych 
w Marynarce Wojennej w latach 1953-1968

Rodzaj szkolenia Termin Miejsce Liczba 
uczestników

Kurs kierowców samocho
dowych i traktorowych

Kadra MW 22

Kurs doskonalący dla 
puszkarzy, rusznikarzy, 
optyków i laborantów 
amunicyjnych

25.01-07.02.1953 r. Zakłady Uzbrojenia 
Marynarki Wojennej

9 puszkarzy 
10 rusznikarzy 

5 optyków 
30 laborantów

Kurs kierowców samocho
dowych i traktorowych

23.11-22.12.1953 r. Kadra MW 20

Zajęcia zbiorowe dla 
kierowców służby 
samochodowej MW

21.09.-25.09.1953 r. Kompania 
samochodowa MW

Zajęcia zbiorowe dla 
kierowców służby 
samochodowej MW

12.10.-16.10.1953 r. Kompania 
samochodowa MW

Kurs elektryków 
wysokonapięciowych

15.02.-15.05.1954 r. Zakłady 
Elektryczne MW

20

Kurs doskonalący dla 
młodszych pielęgniarek

22.02.-30.06.1954 r. Szpital MW 22

Kurs kierowców samocho
dowych, traktorzystów 
i mechaników 
(jednomiesięczny)

07.01.-06.06.1954 r. 69 batalion 
samochodowy MW

179 kierowców
30 traktorzystów
30 mechaników

Kurs doskonalący dla pu
szkarzy, rusznikarzy i la
borantów amunicyjnych

13.01.-25.01.1954 r. Zakłady 
Uzbrojeniowe MW

25 puszkarzy
32 rusznikarzy
15 laborantów

Kurs doskonalący dla pu
szkarzy, rusznikarzy, laboran
tów amunicyjnych i optyków

25.01.-07.02.1954 r. Zakłady 
Uzbrojeniowe MW

9 puszkarzy 
10 rusznikarzy 
30 laborantów

5 optyków
Kurs podoficerów straży 
pożarnych (3-miesięczny)

15.02.-15.05.1954 r. 28

Kurs kierowców samocho
dowych i traktorowych

11.01.-10.02.1954 r. Kadra MW 20
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Tabela 1

Liczba
etatów w Służbach Technicznych i Zaopatrzenia Marynarki Wojennej 

w latach 1945-1968

Rok
Stan faktyczny etatów

Razem
Etaty wojskowe Etaty kontraktowe

1945 158 - 158

1947 119 73 192

1950 205 272 477

1953 155 75 230

1956 204 98 302

1957 226 129 355

1968 241 86 327

Źródło: Opracowanie własne autora na podstawie danych zawartych w AMW, sygn. 0194/A, 
s. 14-39; 4101/97/2, s. 130-147; 4101/97/6, s. 199-210; 1271/56/1, s. 8; 3405/72/26, s. 248; 
3533/75/129, s. 147-156; 3563/76/9. s. 40-42; 1/1996, s. 49-90.
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Tabela 2

Wykaz 
ważniejszych kursów uzupełniających i szkoleń doskonalących dla 

podoficerów i marynarzy specjalności technicznych 
i kwatermistrzowskich przeprowadzonych 

w Marynarce Wojennej w latach 1953-1968

Rodzaj szkolenia Termin Miejsce Liczba 
uczestników

Kurs kierowców samocho
dowych i traktorowych

Kadra MW 22

Kurs doskonalący dla 
puszkarzy, rusznikarzy, 
optyków i laborantów 
amunicyjnych

25.01-07.02.1953 r. Zakłady Uzbrojenia 
Marynarki Wojennej

9 puszkarzy 
10 rusznikarzy 

5 optyków 
30 laborantów

Kurs kierowców samocho
dowych i traktorowych

23.11-22.12.1953 r. Kadra MW 20

Zajęcia zbiorowe dla 
kierowców służby 
samochodowej MW

21.09.-25.09.1953 r. Kompania 
samochodowa MW

Zajęcia zbiorowe dla 
kierowców służby 
samochodowej MW

12.10.-16.10.1953 r. Kompania 
samochodowa MW

Kurs elektryków 
wysokonapięciowych

15.02.-15.05.1954 r. Zakłady 
Elektryczne MW

20

Kurs doskonalący dla 
młodszych pielęgniarek

22.02.-30.06.1954 r. Szpital MW 22

Kurs kierowców samocho
dowych, traktorzystów 
i mechaników 
(jednomiesięczny)

07.01.-06.06.1954 r. 69 batalion 
samochodowy MW

179 kierowców
30 traktorzystów
30 mechaników

Kurs doskonalący dla pu
szkarzy, rusznikarzy i la
borantów amunicyjnych

13.01.-25.01.1954 r. Zakłady 
Uzbrojeniowe MW

25 puszkarzy
32 rusznikarzy
15 laborantów

Kurs doskonalący dla pu
szkarzy, rusznikarzy, laboran
tów amunicyjnych i optyków

25.01.-07.02.1954 r. Zakłady 
Uzbrojeniowe MW

9 puszkarzy 
10 rusznikarzy 
30 laborantów

5 optyków
Kurs podoficerów straży 
pożarnych (3-miesięczny)

15.02.-15.05.1954 r. 28

Kurs kierowców samocho
dowych i traktorowych

11.01.-10.02.1954 r. Kadra MW 20
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cd. tabeli 2

Rodzaj szkolenia Termin Miejsce Liczba 
uczestników

Zajęcia zbiorowe dla pod
oficerów nadterminowych 
służby samochodowej MW

26.08.-27.08.1954 r. Kompania 
samochodowa MW

Kurs doskonalący dla mecha
ników samochodowych

04.05.-08.05.1954 r. Stacja obsługi 
samochodów MW

Zajęcia zbiorowe dla pod
oficerów nadterminowych 
służby samochodowej MW

18.03.-19.03.1955 r. Zarząd Tyłów MW

Zajęcia zbiorowe dla pod
oficerów nadterminowych 
służby samochodowej MW

08.09.-09.09.1955 r. Zarząd Tyłów MW

Kursy kierowców samocho
dowych, mechaników 
samochodowych i kierow
ców traktorowych 
(jednomiesięczne)

07.01.-06.06.1955 r. 69 batalion 
samochodowy MW

180 kierowców
30 traktorzystów
30 mechaników

Kurs starszych specjalis
tów służby żywnościowej

01.07.-15.10.1955 r. 7 Ośrodek Szkolenia 
Podoficerów Służby 

Tyłów MW

40

Kurs starszych specjalis
tów służby mundurowo- 
-taborowej

01.07.-15.10.1955 r. 7 Ośrodek Szkolenia 
Podoficerów Służby 

Tyłów MW

40

Zajęcia zbiorowe dla 
podoficerów zawodo
wych i nadterminowych 
służby samochodowej

19.03.-20.03.1956 r. Zarząd Tyłów MW

Zajęcia zbiorowe dla podo
ficerów nadterminowych 
służby samochodowej MW

10.09.-11.09.1956 r. Zarząd Tyłów MW

Kursy kierowców samo
chodowych, mechaników 
samochodowych i kierow
ców traktorowych 
(j ednomiesięczne)

08.01.-07.06.1956 r. 69 batalion 
samochodowy MW

179 kierowców
30 mechaników
30 traktorzystów

Zajęcia zbiorowe dla 
podoficerów służby 
samochodowej MW

09.02.-10.02.1957 r. Wydział 
Samochodowy MW

Zajęcia zbiorowe dla 
podoficerów służby 
samochodowej MW

05.09.-06.09.1957 r. Wydział 
Samochodowy MW
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cd. tabeli 2

Rodzaj szkolenia Termin Miejsce Liczba 
uczestników

Zajęcia zbiorowe dla 
administratorów służby 
kwaterunkowo-budowla- 
nej MW

11.03.-12.03.1957 r. Kwatermistrzostwo 
MW

Zajęcia zbiorowe dla 
magazynierów kwaterun
kowo-budowlanych MW

15.03.-16.03.1957 r. Kwatermistrzostwo 
MW

Zajęcia zbiorowe dla 
techników kwaterunkowo- 
-budowlanych MW

18.03.-23.03.1957 r. Kwatermistrzostwo 
MW

Kurs elektryków wyso
kiego napięcia

05.02.-30.07.1958 r. Zakłady 
Elektryczne MW

20

Kurs kierowców samocho
dowych (2-miesięczny)

10.01.-10.03.1958 r. 50 batalion obsługi 
lotnisk

30

Kurs kierowców samocho
dowych (4-miesięczny)

10.03.-10.07.1958 r. 50 batalion obsługi 
lotnisk

30

Kurs kierowców samocho
dowych (2-miesięczny)

10.01.-10.03.1958 r. 26 batalion lotniczo- 
-techniczny

30

Kurs kierowców samocho
dowych (4-miesięczny)

10.03.-10.07.1958 r. 26 batalion lotniczo- 
-techniczny

30

Kurs kierowców samocho
dowych (4-miesięczny)

10.01.-10.05.1958 r. 26 batalion saperów 60

Kurs kierowców samocho
dowych (2-miesięczny)

10.01.-10.03.1958 r. 60 pułk artylerii 
OPL

30

Kurs kierowców samocho
dowych (2-miesięczny)

10.01.-10.03.1958 r. 69 batalion 
samochodowy MW

50

Kurs kierowców samocho
dowych (4-miesięczny)

10.03.-10.07.1958 r. 69 batalion 
samochodowy MW

12

Kurs kierowców samocho
dowych dla dowódców 
drużyn samochodowych 
(6-miesięczny)

10.03.-10.09.1058 r. 69 batalion 
samochodowy MW

30

Kurs kierowców samocho
dowych (4-miesięczny)

07.07.-07.11.1958 r. 69 batalion 
samochodowy MW

150

Kurs doskonalenia obsługi 
technicznej pojazdów 
(2-miesięczny)

01.03.-29.04.1958 r. Stacja obsługi 
samochodów MW

20

Kurs doskonalenia obsługi 
technicznej pojazdów 
(2-miesięczny)

02.05.-28.06.1958 r. Stacja obsługi 
samochodów MW

20
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Rodzaj szkolenia Termin Miejsce Liczba 
uczestników

Kurs doskonalenia obsługi 
technicznej pojazdów 
(2-miesięczny)

01.07.-29.08.1958 r. Stacja obsługi 
samochodów MW

20

Zajęcia doskonalące dla 
podoficerów nadtermino
wych służby samochodo
wej MW

10.06.-12.06.1958 r. 69 batalion 
samochodowy MW

Zajęcia doskonalące dla 
podoficerów służby 
samochodowej z zakresu 
techniki samochodowej

16.09.-18.09.1958 r. 69 batalion 
samochodowy MW

Zajęcia doskonalące dla 
podoficerów zawodowych 
służby samochodowej 
MW z zakresu techniki 
samochodowej

06.04.-08.04.1959 r. 69 batalion 
samochodowy MW

Zajęcia zbiorowe dla 
podoficerów i marynarzy 
prowadzących gospodarkę 
mps w jednostkach MW

03.08.-05.08.1959 r. Kwatermistrzostwo
MW

Kurs dla kierowców samo
chodowych (2-miesięczny)

07.07.-06.09.1959 r. 69 batalion 
samochodowy MW

60

Kurs dla kierowców samo
chodowych (4-miesięczny)

07.07.-06.11.1959 r. 69 batalion 
samochodowy MW

150

Kurs dla dowódców dru
żyn samochodowych 
(6-miesięczny)

07.07.-05.01.1960 r. 69 batalion 
samochodowy MW

30

Kurs kierowców samocho
dowych (4-miesięczny)

08.01.-07.05.1960 r. 69 batalion 
samochodowy MW

230

Kurs kierowców samocho
dowych (2-miesięczny)

08.01.-07.03.1960 r. 26 batalion łotniczo- 
-techniczny

44

Kurs kierowców samocho
dowych (2-miesięczny)

08.01.-07.03.1960 r. 3 pułk piechoty 
morskiej

50

Zajęcia zbiorowe dla podo
ficerów zawodowych 
i nadterminowych służby 
samochodowej

28.03.-31.03.1960 r. 69 batalion 
samochodowy MW

Przeszkolenie technologicz
ne dla podoficerów zawo
dowych służby mps MW

23.09.-30.09.1960 r. 6 Laboratorium 
MPS

Kurs kierowców samocho
dowych (2-miesięczny)

01.06.-31.08.1961 r. 69 batalion 
samochodowy MW

30
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Rodzaj szkolenia Termin Miejsce Liczba 
uczestników

Kurs kierowców samocho
dowych (4-miesięczny)

01.08.-30.11.1961 r. 69 batalion 
samochodowy MW

150

Kurs kierowców samocho
dowych (2-miesięczny)

01.06.-31.08.1961 r. 34 pułk lotnictwa 
myśliwskiego

35

Kurs kierowców samocho
dowych (2-miesięczny)

01.06.-31.08.1961 r. 51 batalion 
łączności MW

35

Zajęcia zbiorowe dla 
podoficerów zawodo
wych i nadterminowych 
służby samochodowej

28.03.-30.03.1961 r. 69 batalion 
samochodowy MW

Zajęcia zbiorowe dla 
podoficerów zawodo
wych i nadterminowych 
służby samochodowej

16.08.1961 r. 69 batalion 
samochodowy MW

Zajęcia zbiorowe dla 
podoficerów zawodo
wych i nadterminowych 
służby samochodowej

28.03.-30.03.1962 r. 69 batalion 
samochodowy MW

Kurs dla kierowców samo
chodowych (2-miesięczny)

04.07.-03.09.1962 r. 69 batalion 
samochodowy MW

30

Kurs dla kierowców samo
chodowych (4-miesięczny)

07.09.-06.01.1963 r. 69 batalion 
samochodowy MW

120

Kurs dla kierowców samo
chodowych (2-miesięczny)

04.07.-03.09.1962 r. 34 pułk lotnictwa 
myśliwskiego

35

Kurs dla kierowców samo
chodowych (2-miesięczny)

04.07.-03.09.1962 r. 51 batalion 
łączności MW

35

Kurs dla kierowców samo
chodowych (2-miesięczny)

04.07.-03.09.1962 r. 3 pułk piechoty 
morskiej

35

Kurs doskonalenia kiero
wców samochodowych 
(miesięczny)

03.07.-02.08.1962 r. 69 batalion 
samochodowy MW

51

Kurs traktorzystów 
(3-miesięczny)

03.07.-02.01.1963 r. 69 batalion 
samochodowy MW

50

Kurs dowódców drużyn 
samochodowych 
(6-miesięczny)

03.07.-02.01.1963 r. 69 batalion 
samochodowy MW

35

Zajęcia zbiorowe dla podo
ficerów zawodowych 
i nadterminowych służby 
samochodowej

10.09.-12.09.1963 r. 69 batalion 
samochodowy MW

11
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Rodzaj szkolenia Termin Miejsce Liczba 
uczestników

Zajęcia zbiorowe dla podo
ficerów zawodowych apa
ratu służby samochodowej

19.09.-21.09.1963 r. 69 batalion 
samochodowy MW

29

Doskonalące zajęcia zbio
rowe dla podoficerów za
wodowych i nadtermino
wych służby samochodowej

24.03.-26.03.1964 r. 69 batalion 
samochodowy MW

Doskonalące zajęcia zbio
rowe dla podoficerów zawo
dowych i nadterminowych 
służby samochodowej

28.09.-30.09.1964 r. 69 batalion 
samochodowy MW

Zajęcia doskonalące kadry 
służby samochodowej od 
stopnia bosmanmata

25.02.-26.02.1965 r. 69 batalion 
samochodowy MW

Zajęcia doskonalące kadry 
służby samochodowej od 
stopnia bosmana

23.02.-24.02.1965 r. 69 batalion 
samochodowy MW

Zajęcia doskonalące kadry 
służby samochodowej od 
stopnia bosmana

21.09.-23.09.1965 r. 69 batalion 
samochodowy MW

Zajęcia doskonalące kadry 
służby samochodowej od 
stopnia bosmanmata

27.09.-29.09.1965 r. 69 batalion 
samochodowy MW

Szkolenie w zakresie pro
wadzenia gospodarki mps 
w jednostkach MW dla 
kierowników stacji mps

07.10.-09.10.1965 r. Kwatermistrzostwo 
MW

Szkolenie nt. przepisów 
o gospodarce mps w czasie 
pokoju i wojny dla podofi
cerów zawodowych i nad
terminowych pełniących 
obowiązki w służbach mps 
oddziałów gospodarczych MW

02.12.-04.12.1965 r. Kwatermistrzostwo 
MW

Kurs podnoszenia kwalifi
kacji fachowych dla pod
oficerów służby samocho
dowej MW (12-dniowe)

09.01.-04.03.1966 r. 69 batalion 
samochodowy MW

Zajęcia doskonalące dla 
podoficerów służby 
samochodowej

14.02.-16.02.1966 r. 69 batalion 
samochodowy MW
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Źródło: Opracowanie własne autora na podstawie danych zawartych, AMW, sygn. 1348/56/1; 
1350/56/3; 1607/57/12; 1608/57/10; 2624/63/24; 3403/72/9, 10: 3405/72/13, 14, 15, 19, 
28, 33, 49, 58, 68, 83; 3514/74/24, 28, 14; 3563/76/14.

Rodzaj szkolenia Termin Miejsce Liczba 
uczestników

Zajęcia doskonalące dla 
podoficerów służby 
samochodowej

17.02.-19.02.1966 r. 69 batalion 
samochodowy MW

Kurs doskonalący dla 
specjalistów służby mps 
jednostek MW (podofice
rów zawodowych i 
nadterminowych)

09.05.-11.05.1966 r. Komenda Portu 
Wojennego - 

Gdynia

Przeszkolenie technolo
giczne dla podoficerów 
służby mps jednostek MW

21.11.-22.11.1966 r. 6 Laboratorium 
MPS

17

Szkolenie komendantów 
i dyżurnych punktów 
kontroli technicznej poja
zdów mechanicznych dla 
jednostek MW

20.09.-22.09.1966 r. 69 batalion 
samochodowy MW

39

Kursy doskonalące dla 
podoficerów nadtermino- 
wych i zawodowych służby 
samochodowej jednostek 
MW (12-dniowe)

1:09.01.-21.01.1967 r. 69 batalion 
samochodowy MW

25
n: 23.01.-04.02.1967 r. 25
ni: 06.02.-18.02.1967 r. 29
IV:20.G2.-04.03.1967r. 29

Szkolenie specjalistyczne 
podoficerów służby 
żywnościowej oddziałów 
gospodarczych MW 
(10-dniowe)

1:17.09.-27.09.1967 r.
n: 19.09.-29.09.1967 r.

Wydział Służby 
Żywnościowej 

Kwatermistrzostwa
MW

Kurs doskonalący dla 
podoficerów zawodowych 
i nadterminowych służby 
mundurowej jednostek MW

05.06.-15.06.1967 r. 51 batalion 
łączności MW

25

Kurs doskonalący kiero
wców z zakresu obsługi 
i prowadzenia pojazdów 
typu „Kraz” i „Maz”

14.02.-16.02.1967 r. 69 batalion 
samochodowy MW

30

Zajęcia doskonalące dla 
podoficerów służby samo- 
chodowej jednostek MW 
(4-dniowe)

1:06.02.-09.02.1968 r. 69 batalion 
samochodowy MW

32
D: 13.02.-16.02.1968 r. 28
ni: 20.02.-23.02.1968 r. 30
IV: 26.02.-29.02.1968 r. 28
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Załącznik nr 1

PROGRAM
szkolenia fachowego Kursu Kucharzy Okrętowych i Nadbrzeżnych 

Marynarki Wojennej (8-tygodniowy)

(1958 r.)

1. Wyszkolenie polityczne: - 20 godzin
2. Wyszkolenie specjalne: - 246 godzin

a) Organizacja żywienia: - 23 godziny
b) Gospodarka kuchenna: - 26 godzin
c) Towaroznawstwo i przechowalnictwo środków spożywczych: - 14 godzin
d) Technologia przyrządzania strawy: - 10 godzin
e) Praktyczne gotowanie: - 173 godziny

Razem: - 266 godziny

Źródło: AMW, sygn. 2173/61/3, s. 35-46.
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Załącznik nr 2

PROGRAM 
szkolenia fachowego Kursu Pisarzy Służby Kwatermistrzowskiej 

Marynarki Wojennej (jednomiesięczny)

(1958 r.)

1. Zasady ogólne biurowości: - 20 godzin
2. Zasady biurowości tajnej w wojsku: - 12 godzin
3. Organizacja pracy i dokumentacja służb kwatermistrzowskich: - 8 godzin

a) Służba żywnościowa: - 16 godzin
b) Służba mundurowa: - 12 godzin
c) Służba kwaterunkowo-budowlana: - 12 godzin
d) Służba samochodowa: - 2 godziny
e) Służba mps: - 2 godziny

4. Regulaminy: - 6 godzin
5. Szkolenie polityczne: - 6 godzin

Razem: - 96 godzin

Źródło: AMW, sygn. 2173/61/3, s. 47-55.
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Załącznik nr 3

PROGRAM 
szkolenia fachowego Kursu Pisarzy Kwatermistrzostwa 

Marynarki Wojennej (2-miesięczny)

(1960 r.)

1. Zasady ogólne biurowości w wojsku: - 12 godzin
2. Zasady biurowości tajnej i jawnej: - 30 godzin
3. Organizacja pracy i zaopatrzenia służb kwatermistrzowskich:
4. Zasady odpowiedzialności w wypadkach strat

i szkód w majątku wojskowym:

- 10 godzin

- 10 godzin
5. Służba łączności: - 2 godziny
6. Służba żywnościowa: - 36 godzin
7. Służba mundurowo-taborowa: - 36 godzin
8. Służba kwaterunkowo-budowlana: - 44 godziny
9. Służba samochodowa: - 8 godzin

10. Służba mps: - 8 godzin
11. Służba finansowa: - 4 godziny
12. Szkolenie polityczne: - 24 godziny
13. Regulamin służby wewnętrznej: - 6 godzin
14. Regulamin dyscyplinarny: - 4 godziny
15. Do dyspozycji komendanta Ośrodka: - 2 godziny
16. Egzaminy: 4 godziny

Razem: - 240 godzin

(w tym wykładów: 126 godzin, seminariów: 30 godzin, zajęć praktycznych: 
84 godziny)

Źródło: AMW, sygn. 2624/63/24, s. 81-92.
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Załącznik nr 4

PROGRAM 
szkolenia fachowego Kursu Kucharzy Nadbrzeżnych i Okrętowych 

Marynarki Wojennej (3-miesięczny)

(1960 r.)

1. Organizacja żywienia:
2. Gospodarka kuchenna:

- 46 godzin
- 50 godzin

3. Towaroznawstwo i przechowalnictwo środków spożywczych: - 32 godziny
4. Technologia przyrządzania strawy:
5. Praktyczne gotowanie:
6. Wyszkolenie polityczne:
7. Wyszkolenie ogólnowojskowe:
8. W dyspozycji komendanta Ośrodka:

Razem:

- 24 godziny 
-156 godzin
- 38 godzin 
- 42 godziny 
- 12 godzin
- 400 godzin

Źródło: AMW, sygn. 2624/63/33, s. 135-149.
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Załącznik nr 5

Wykaz 
najważniejszych prac naukowo-badawczych 

i doświadczalno-konstrukcyjnych przeprowadzanych 
w Marynarce Wojennej do 1968 r.

1. Opracowanie podstaw teoretycznych i opracowanie wytycznych do 
projektowania jednostek na płatach nośnych (1958-1961).

2. Zaprojektowanie i zbudowanie turbiny gazowej TM-1 (1959-1964).
3. Zaprojektowanie i zbudowanie przekładni trójbiegowych (1959-1964).
4. Opracowanie podstaw projektowania, technologii i budowy kadłubów 

z hydronalium (1960-1965).
5. Ustalenie granic kompensacji i charakteru końcowych pól magnetycznych 

okrętów przy uwzględnieniu czułości najnowszej broni podwodnej 
niekontaktowej (1960-1964).

6. Opracowanie przyrządu do wykrywania zatopionych min i torped (1960-1964).
7. Wykonanie modelu wiechy trałowej z tworzyw sztucznych (1960-1962).
8. Opracowanie konserwacji i remontów niekontaktowego uzbrojenia broni 

podwodnej (1960-1962).
9. Opracowanie podstaw projektowania, technologii i budowy kadłubów 

z tworzyw sztucznych (1962-1968).
10. Opracowanie metod obrony biernej przed minami ciśnieniowymi (1962-1965).
11. Opracowanie przyrządu do wykrywania zatopionych torped na głębokości 

60 m (1962-1964).
12. Zaprojektowanie i zbudowanie kutra torpedowego, trałowca bazowego, 

okrętów desantowych, okrętów patrolowych, kutrów desantowych i szeregu 
jednostek pomocniczych (1958-1967).

13. Zaprojektowanie kutra torpedowego proj. „664”, stacji demagnetyzacyjnej, 
zbiornikowców wodnych i paliwowych, poławiacza torped, kutra 
desantowego z tworzyw sztucznych i przekładni kątowej PKZ (1964-1968).

14. Rozpoczęto projektowanie okrętu desantowego, okrętu rozpoznania 
radioelektronicznego, okrętu bazy, okrętu ratowniczego i innych (1967-1968), 
których budowa przewidziana była na lata 1971-1975.

15. Badania odporności na korozję i kawitację stopów aluminium - magnez 
jako tworzywa konstrukcyjnego szybkich jednostek pływających (1967-)

Źródło: AMW, sygn. 3410/72/32, s. 420-426; sygn. 3489/73/5, 8, 9, 19, 27, 34.
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Załącznik nr 6

Wykaz 
ważniejszych praktyk i konsultacji odbytych w ZSRR przez przedstawicieli 

Szefostwa Służb Technicznych i Uzbrojenia Marynarki Wojennej 
oraz przedstawicieli polskiego przemysłu stoczniowego 

w latach 1964-1968

1. Konsultacja na temat remontu aparatuiy regulacyjnej urządzeń demagnetyzacyjnych 
typu „CT-49M” i „PT-49M”.

2. Konsultacja na temat eksploatacji przyrządu do pomiaru pól magnetycznych 
typu „K-703”.

3. Konsultacja celem wydania opinii o ewentualnej celowości wyposażenia 
Marynarki Wojennej w ścigacz okrętów podwodnych proj. „204”.

4. Konsultacja dotycząca zapoznania z wyposażeniem okrętu specjalnego 
naprowadzania lotnictwa.

5. Konsultacja na temat metod trałowania trałami typu TEM-52M i TEM-2.
6. Praktyka dotycząca zapoznania z organizacją i pracą oraz wyposażeniem 

lotniczej eskadry ratowniczej.
7. Praktyka dotycząca zapoznania z organizacją, pracą i wyposażeniem 

lotniczej eskadry zwalczania okrętów podwodnych.
8. Konsultacja na temat zawiązania współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą 

Marynarki Wojennej a Akademią Morską w ZSRR w zakresie szkolenia 
słuchaczy i prowadzenia prac badawczych.

9. Konsultacja na temat prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz 
szkolenia specjalistów w ZSRR.

10. Praktyka w zakresie remontu i technologii silników M-503.
11. Konsultacja na temat napraw i remontu żyroskopów.
12. Konsultacja na temat zapoznania z przyrządem „Kołonka”.
13. Praktyka w zakresie budowy, eksploatacji oraz remontu 30 mm armaty AK-230.
14. Praktyka na temat montażu 30 mm armaty AK-230 na okrętach.
15. Praktyka w celu zapoznania z projektem technicznym i pracą okrętowych 

stacji demagnetyzacyjnych.
16. Konsultacja w celu zapoznania z eksploatacją, remontem i wykorzystaniem 

na okrętach przyrządu manewrowego torpedy wz. 53/39PM.
17. Konsultacja na temat danych taktyczno-technicznych dużego ścigacza 

okrętów podwodnych.
18. Konsultacja na temat projektu koncepcyjnego i wymagań taktyczno- 

-technicznych kutra przeciwpożarowego.
19. Konsultacja na temat projektu koncepcyjnego i wymagań taktyczno- 

-technicznych wyławiacza torped.
20. Praktyka na temat konstrukcji, technologii, remontów i eksploatacji 

silników typu M-503.
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cd. załącznika 6

21. Konsultacja z zakresu remontu i regulacji oraz oprzyrządowania 
minerskiego regulatora URT-860.

22. Konsultacja dotycząca zakupu sprzętu specjalistycznego na pływającą stację 
demagnetyzacyj ną.

23. Konsultacja na temat praktycznego wykonywania demagnetyzacji.
24. Praktyka w wykonywaniu średniej i bieżącej naprawy układu przyrządów 

kierowania strzelaniem torpedowym wz. MR-102.
25. Praktyka dotycząca remontu i eksploatacji torped wz. 53-56W.
26. Praktyka na temat torpedy wz. SET-53.
27. Konsultacja na temat sprawdzania hermetyczności silników startowych.
28. Praktyka na temat remontu okrętów proj. „613”.
29. Praktyka na temat remontu okrętów proj. „205”.
30. Konsultacja dotycząca remontów i eksploatacji silników M-50F, M-503 A-l 

i M-503 A-2.
31. Konsultacja na temat zapoznania ze sposobami, technologią i materiałami 

ochronnymi stosowanymi do ochrony przed korozją kadłubów.
32. Konsultacja na temat zapoznania ze sposobami, technologią i materiałami 

ochronnymi stosowanymi do ochrony przed korozją kadłubów ze stopów 
lekkich.

33. Konsultacja na temat projektu koncepcyjnego kutra desantowego z tworzyw 
sztucznych.

34. Konsultacja dotycząca uzgodnienia warunków technicznych budowy 
i odbioru kutrów przeciwpożarowych.

35. Praktyka na temat produkcji, naprawy i przechowywania baterii akumulatorów 
typu „SU-46”.

Źródło: AMW, sygn. 3338/69/191, s. 3-164; 3338/69/203, s. 140-399: 3338/69/195, s. 36-40.
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Załącznik nr 7

Skład
Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Marynarki Wojennej

(stan na dzień powołania - 23.09.1968 r.)

Przewodniczący:
- kmdr por. prof. Edward Szpitun (Wyższa Szkoła Mamarki Wojennej), 

Zastępca przewodniczącego:
- kmdr por. doc. dr Mieczysław Wierzejski (Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej), 

Sekretarz:
- kmdr ppor. dr Bronisław Komasara (Ośrodek Badawczy Marynarki Wojennej), 

Członkowie:
- prof. doc. dr Piotr Ciechanowicz (Politechnika Gdańska),
- kmdr por. doc. dr Jan Cieśla (Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej),
- kmdr por. mgr inż. Wacław Dobrowolski (Ośrodek Badawczy

Marynarki Wojennej),
- kmdr ppor. mgr inż. Marian Furtak (Ośrodek Badawczy Marynarki Wojennej),
- prof. dr inż. Zenon Jagodziński (Politechnika Gdańska),
- kmdr por. dypl. Tadeusz Mandat (Sztab Marynarki Wojennej),
- prof. dr inż. Henryk Markiewicz (Politechnika Gdańska),
- kmdr ppor. inż. Stanisław Matera (Szefostwo Służb Technicznych 

i Uzbrojenia MW),
- kmdr por. mgr inż. Marek Smółka (Szefostwo Służb Technicznych 

i Uzbrojenia MW),
- kmdr por. mgr inż. Ryszard Sobociński (Szefostwo Służb Technicznych 

i Uzbrojenia MW),
- kmdr por. mgr inż. Kazimierz Tarasiewicz (Szefostwo Służb Technicznych 

i Uzbrojenia MW),
- kmdr por. doc. dr Józef Urbański (Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej).

Źródło: AMW, sygn. 3600/78/176, s. 9-11.
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Kmdr ppor. mgr Waldemar KORDULA

ARCHIWUM MARYNARKI WOJENNEJ 
W LATACH 1947-2002

W toku działalności sił zbrojnych powstaje ogromna ilość dokumentacji, 
z której część zawiera treści stanowiące nieprzemijającą wartość dla narodu 
i państwa, nie tylko z dziedziny wojskowości, lecz także zagadnień 
politycznych, społecznych, gospodarczych, naukowych i kulturalnych.

Gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie tych akt 
jest zadaniem archiwistyki wojskowej.

Od 55 lat zadania te realizuje Archiwum Marynarki Wojennej.
Aktem normatywnym, który zapoczątkował funkcjonowanie Archiwum 

Marynarki Wojennej był rozkaz organizacyjny szefa Sztabu Generalnego MON 
Nr 0155/Org. z dnia 28.05.1947 r., w którym polecił dowódcy Marynarki 
Wojennej, utworzyć wg etatu Nr 35/66 przy kancelarii Dowództwa Marynarki 
Wojennej (DMW) - Archiwum1 w składzie:

• kierownik - podoficer zawodowy
• archiwariusz - pracownik wojska.

Następnie na podstawie rozkazu organizacyjnego szefa Sztabu 
Generalnego MON Nr 0118/Org. z dnia 10 czerwca 1948 r. w związku 
z instrukcją zatwierdzoną w dniu 1.06.1948 r. nr 191, normującą sposób 
przechowywania, wydzielania i niszczenia akt w poszczególnych jednostkach 
i instytucjach wojskowych dowódca Marynarki Wojennej rozkazem organizacyjnym 
Nr 009/Org. z dnia 26.06. 1948 r. dokonał zmian w etacie Nr 35/66 - DMW1 2.

Zmiana ta polegała na wyłączeniu z kancelarii Dowództwa MW 
i utworzeniu Archiwum MW o składzie osobowym dwóch wojskowych:

• kierownik archiwum - porucznik administracji
• archiwariusz - st. bosman.

Miejscem dyslokacji archiwum był budynek nr 47 przy Skwerze 
Kościuszki w Gdyni3.

Pierwszym kierownikiem Archiwum MW został por. Henryk Krasuski4.

1 Archiwum Marynarki Wojennej (AMW), według opisu 31/1995, tom 42/III.
2 AMW, sygn. 87/50/2, k. 15.
3 AMW, sygn. 2120/61/19 k. 49.
4 AMW, sygn. 1246/56/12 k. 40.
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W początkowym okresie działalności placówka gromadziła akta 
przedwojennej Marynarki Wojennej. Należały do nich dzienniki korespondencji 
niektórych okrętów podwodnych, niewiele dokumentów personalnych, relacje 
uczestników walk z 1939 r., korespondencja z różnych dziedzin oraz kilka 
wydawnictw fachowych Marynarki Wojennej.

Na początku 1949 r. Archiwum rozpoczęło szerszą działalność 
gromadząc akta wytworzone przez morski rodzaj sił zbrojnych od chwili jej 
powstania. Z biegiem lat zbiory powiększały się następowały również zmiany 
w obsadzie personalnej.

W 1951 r. kierownictwo Archiwum objął por. Bronisław Łysy, który 
następnie w roku 1952 przekazał je chor. Stanisławowi Świątkowi5. Kolejna 
zmiana na stanowisku kierownika nastąpiła w 1953 r., kiedy to obowiązki 
przejął ppor. Adam Szkaradek6, który pełnił je przez kolejne 4 lata, przekazując 
w 1956 r. ppor. Wacławowi Plusowi7 W tym samym roku wprowadzony został 
etat pomocnika kierownika Archiwum, który objął bosmat Jan Chłopeczki8.

W miarę narastania zasobu archiwalnego konieczna była zmiana 
lokalizacji, ze względu na brak pomieszczeń magazynowych.

I tak w roku 1959 Archiwum MW zostaje przeniesione do większych 
pomieszczeń przy 60 Samodzielnym Pułku Artylerii Oplot, w Gdyni-Grabówku9. 
W wyniku reorganizacji tej jednostki w styczniu 1965 r. kolejne przeniesienie 
następuje do obiektów 11 Baterii Artylerii Stałej stacjonującej w Gdyni-Redłowie10 11.

Nowa lokalizacja nie mogła spełnić pokładanych nadziei na przyszłość ze 
wzglądu na małe pomieszczenia i duże zawilgocenia, ponieważ magazyny 
znajdowały się w podziemiach budynku.

Ze względu na trudności lokalowe sytuacja taka trwała do 1971 r., kiedy 
to instytucję przebazowano do kompleksu magazynowego 9 Składnicy Sprzętu 
Inżynieryjnego MW w Wejherowie11.

W 1977 r. obowiązki kierownika Archiwum przyjął kpt. mar. mgr 
Stanisław Nowak12, pełniąc je do końca stycznia 1988 r. Od tamtego czasu do 
chwili obecnej obowiązki te pełnię osobiście.

Do czerwca 1990 r. Archiwum MW podlegało organizacyjnie pod Sztab 
MW. W latach 90-tych funkcjonowało jako fdia Nr 5 Centralnego Archiwum 
Wojskowego w Warszawie. Od kwietnia 2000 r. jest powrotem instytucją 
podporządkowaną bezpośrednio dowódcy Marynarki Wojennej.

Archiwum Marynarki Wojennej jest instytucją powołaną do prowadzenia 
całokształtu prac związanych z gromadzeniem, zabezpieczeniem, opracowywa
niem i udostępnianiem wojskowych materiałów archiwalnych, wytworzonych

5 AMW, sygn. 1246/56/21 k. 71.
6 AMW, sygn. 1246/56/61 k. 71.
7 AMW, sygn. 1667/58/3 k. 107-112.
8 AMW, sygn. 3609/79/33 k. 157.
9 AMW, sygn. 2628/63/19 k. 3.

10 AMW, sygn. 3367/70/14 k. 5.
11 AMW, sygn. 3982/91/15 k. 16.
12 AMW, sygn. 3793/83/19 k. 25.
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przez jednostki wojskowe i instytucje Marynarki Wojennej oraz jednostki 
organizacyjne objęte nadzorem według wykazu Centralnego Archiwum 
Wojskowego.

Jednostki wojskowe i instytucje Marynarki Wojennej w trakcie swojej 
działalności wytwarzają dokumentację, która stanowi trwałe świadectwo dla 
historii. 3est kopalnią wiedzy z dziedziny wojskowości, dostarcza informacji 
z zakresu życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i naukowego.

Marynarka Wojenna jest specyficznym rodzajem sił zbrojnych, który 
najczęściej spośród istniejących reprezentuje państwo i wojsko poza granicami 
kraju. Bogactwo ceremonii morskich, uroczystości z udziałem jednostek 
pływających, tradycje morskie, wizyty i rewizyty obcych bander, wskazują na 
wagę gromadzonych materiałów archiwalnych. Dlatego rola instytucji 
w procesie archiwizacji dokumentacji wojskowej jest niebagatelna. Głównym 
zaś zadaniem jest wyselekcjonowanie materiałów historycznych, ich właściwe 
zabezpieczenie, opracowanie i udostępnianie do celów naukowo-badawczych 
i służbowych.

Archiwum MW gromadzi i przechowuje akta wytworzone od 1945 r. do 
chwili obecnej przez następujących twórców:

- jednostki organizacyjne dowództwa i Sztabu Marynarki Wojennej;
- dowództwa flotyll i jednostki im podległe;
- jednostki pływające;
- jednostki lotnicze i łączności;
- jednostki i ośrodki badawczo-rozwojowe, szkoły i ośrodki szkoleniowe;
- organy wymiaru sprawiedliwości i obsługi prawnej, funkcjonujące 

na terenie Marynarki Wojennej;
- stocznie i przedstawicielstwa wojskowe;
- innych (nie sposób wszystkich wymienić).

Wyżej wymienieni twórcy akt przekazują dokumentacje, z której 
wymienię tylko najważniejsze, do których należą:

- dokumentacja normatywno-organizacyjna;
- dokumentacja szkoleniowa;
- dokumentacja inspekcyjno-kontrolna;
- dokumentacja planistyczno-sprawozdawcza;
- dokumentacja działalności kadrowej;
- dokumentacja działalności naukowo-badawczej;
- dokumentacja wynalazczości i nowatorstwa;
- dokumentacja finansowa;
- dokumentacja inwestycyjna, eksploatacyjna;
- dokumentacja historiograficzna i kancelaryjna.

Osobną grupę rodzajową stanowią akta typowe dla jednostek 
pływających Marynarki Wojennej takie jak:

- dokumentacja techniczno-eksploatacyjna jednostek pływających, 
dzienniki zdarzeń i działań bojowych;
- dzienniki nawigacyjne dzienniki prac nurków, dokumentacja 
pomiarów morskich i kroniki okrętów.
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Zasób Archiwum Marynarki Wojennej na dzień dzisiejszy wynosi ponad 
100.000 jednostek archiwalnych, co stanowi ponad 3.500 metrów bieżących 
akt. W magazynie przechowywane są akta ponad 400 zespołów archiwalnych, 
w tym 1/3 to zespoły otwarte.

Z racji charakteru działalności rodzaju sił zbrojnych akta historyczne 
wieczystego przechowywania stanowią ponad 45% zasobu, co w stosunku do 
innych archiwów wojskowych plasuje je na drugim miejscu poza Centralnym 
Archiwum Wojskowym.

Aktualnie archiwistyka wojskowa funkcjonuje wg zasad określonych 
w ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku „O narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach”. Normatywami wykonawczymi tej ustawy w siłach zbrojnych jest 
zarządzenie ministra Obrony Narodowej Nr 21/MON z dnia 4 kwietnia 1984 roku 
w sprawie zasad organizacji i zakresu działania archiwów wojskowych, zasad 
postępowania z wojskowymi materiałami archiwalnymi oraz udostępnianiu tych 
materiałów, także „Instrukcja o zasadach archiwizacji dokumentacji 
wojskowej” sygn. Szt. Gen. 1344/88.

W chwili obecnej sieć archiwów wojskowych tworzą Centralne 
Archiwum Wojskowe w Warszawie oraz archiwa rodzajów sił zbrojnych.

Pomimo trudności lokalowych, z jakimi archiwistyka Marynarki 
Wojennej borykała się od dawna, Archiwum MW za działalność merytoryczną 
w opinii przełożonych było oceniane zawsze wysoko. Pragnę jednak zaznaczyć, 
że główną, zasługą tych osiągnięć była żmudna i czasami niedoceniana praca 
skromnego zespołu ludzi, pracujących w naszej instytucji.

Oceniając 15 letni okres, w którym mam zaszczyt kierować tutejszym 
archiwum, należy wymienić osoby, które wniosły znaczący i trwały wkład 
w funkcjonowanie instytucji. W sposób szczególny wymienię prekursorów, 
którzy zapoczątkowali proces opracowywania inwentarzy archiwalnych: kmdr, 
rez. mgr. Eugeniusza Bugdala i nieżyjącego już kmdr. rez. mgr. Zdzisława 
Brzezińskiego.

W wyniku kontynuacji w/w procesu przez kolejnych archiwistów na 
dzień dzisiejszy posiadamy opracowane 84 inwentarze archiwalne obejmujące 
101 zespołów aktowych.

Archiwum MW jest również współautorem opracowanego w 2000 r. 
„Informatora o archiwach instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej i archiwach 
rodzajów sił zbrojnych” w zakresie dotyczącym Marynarki Wojennej.

W latach 90-tych na bazie przechowywanych akt powstało kilkadziesiąt 
prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich. Odnotowano publikacje wielu 
materiałów o salach tradycji, kroniki i historie jednostek wojskowych. Dla 
przykładu podam, że w pracowni naukowej w latach 1991-1999 do celów 
służbowych i naukowo-badawczych udostępniono ponad 11.000 jednostek 
archiwalnych dla około tysiąca osób.

Na bieżąco rozwija się współpraca z placówkami naukowo-badawczymi 
i szkołami wyższymi. Wymienię w tym miejscu przede wszystkim kontakty 
z Akademią Marynarki Wojennej, Uniwersytetem Gdańskim czy Pomorską 
Akademią Pedagogiczną w Słupsku.
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Archiwum na bieżąco współpracuje z Muzeum Marynarki Wojennej, są 
to dwie pokrewne instytucje zajmujące się problematyką historyczną, których 
nie sposób od siebie oddzielić.

W naszym obowiązku jest utrzymywanie ścisłych kontaktów z cywilnymi 
placówkami archiwalnymi, a najbliższym nam jest Archiwum Państwowe 
w Gdańsku kierowane przez dr Anielę Przywuską. Współpraca taka jest 
niezbędna w zakresie wzajemnej pomocy i wymiany doświadczeń. Będąc 
ostatnio na wystawie zorganizowanej właśnie przez Archiwum Państwowe 
w Gdańsku „Śladami gdańszczan znanych i nieznanych” podjęliśmy temat 
organizacji wspólnych wystaw w ramach popularyzacji archiwaliów. Mam 
nadzieję, że kontakty zaowocują w praktyce.

W obecnej sytuacji gospodarczej państwa, tak jak wiele innych dziedzin 
działalności, archiwistyka jest dziedziną niedoinwestowaną, nie zwalnia to 
jednak nas od zadań, które przed nami stoją, a zadań tych jest coraz więcej.

Niedawno zakończono długotrwały, żmudny proces weryfikacji 
dokumentów klauzuli państwowej, wytworzonych przed dniem 10 maja 1990 r. 
Proces weryfikacji miał swoje plusy i minusy. Plusem zapewne jest fakt, że 
odtajnienie dokumentów stwarza nowe warunki dla badaczy i historyków 
w zakresie wykorzystania materiałów archiwalnych do celów naukowo- 
-badawczych, minusem jest to, że operacja ta zahamowała na okres około 
dwóch lat inne specjalistyczne prace w archiwach wojskowych.

Jedną z ważniejszych dziedzin działalności w chwili obecnej jest 
współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej, a efektem finalnym, do którego 
archiwum aktualnie się przygotowuje jest użyczenie zgodnie z ustawą 
„O Instytucie Pamięci Narodowej” ponad 20.000 jednostek archiwalnych 
dokumentacji związanej z funkcjonowaniem sądów i prokuratur Marynatki 
Wojennej.

Nie sposób pominąć procesu naliczania kapitału początkowego dla osób 
pracujących w Marynarce Wojennej.

To tylko kilka przykładów mrówczej i żmudnej pracy archiwistów.
Nowe wyznania przed nami stawia wejście Polski do NATO i Unii 

Europejskiej. Służba archiwalna musi sprostać potrzebom i wymogom 
stawianym przez kraje członkowskie.

Na dokumentacji zgromadzonej w archiwum należy pracować, zadbać 
o dalsze rozwijanie techniki komputerowej, bardziej rozwinąć bazę związaną, 
z konserwacją dokumentów. Liczę w tym miejscu na dalszą pomoc ze strony 
Dowództwa MW i nie tylko.

Marynarka Wojenna jak wcześniej zaznaczyłem, nigdy nie miała 
archiwum z prawdziwego zdarzenia. W tym miejscu należą, się słowa 
szczególnego podziękowania dla dowódcy Marynarki Wojennej admirała floty 
Ryszarda Łukasika, dzięki któremu sytuacja naszej archiwistyki radykalnie się 
zmieniła.

To dzięki niemu w dniu 18 września 2001 r. nastąpiło uroczyste otwarcie 
nowego obiektu w Gdyni-Oksywiu przy ulicy Dickmana 10. Obiekt 
wyposażono w najnowocześniejsze rozwiązania funkcjonujące w archiwistyce, 
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które zapewniają optymalne i najlepsze warunki przechowywania dokumentów 
wśród wszystkich archiwów wojskowych.

Z chwilą otwarcia nowego obiektu, decyzją ministra Obrony Narodowej 
Archiwum MW otrzymało imię komandora Bohdana Wrońskiego, który stał się 
patronem naszej instytucji.

Również z racji tego, że początki zorganizowanej archiwistyki 
w Marynarce Wojennej to dzień 28 maja 1947 r., wystąpiłem do ministra 
Obrony Narodowej o uznanie tej daty za święto Archiwum Marynatki Wojennej - 
wniosek przyjęto.

W chwili obecnej nasza instytucja funkcjonuje jako urząd państwowy 
w ramach Korpusu Służby Cywilnej.
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Kmdr ppor. dr Ireneusz BIENIECKI

MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 
1991-2001

Od chwili zakończenia działań wojennych w Europie, przez ponad 45 lat, 
granice państwa polskiego były ochraniane przez jednolitą formację graniczną- 
Wojska Ochrony Pogranicza podległe (od 1971 roku) Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych. Powołana 13.09.1945 r. formacja wykonywała swoje zadania 
do 1991 r. Ochroną granicy morskiej w tym okresie zajmowały się trzy 
jednostki WOP, tj.: Kaszubska Brygada WOP (z siedzibą w Gdańsku), Bałtycka 
Brygada WOP (z siedzibą w Koszalinie) i Pomorska Brygada (z siedzibą 
w Szczecinie). Ponadto z nadmorskimi brygadami WOP współdziałała Morska 
Brygada Okrętów Pogranicza (z siedzibą w Gdańsku), funkcjonująca 
w strukturze Marynarki Wojennej, która dysponowała trzema dywizjonami 
okrętów (w Gdańsku, Kołobrzegu i Świnoujściu)1. Przeobrażenia polityczne, 
jakie miały miejsce w Europie Środkowej i Wschodniej na przełomie lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, były główną przyczyną, która 
zadecydowała o konieczności innego spojrzenia na całokształt spraw 
związanych z ochroną granic naszego kraju, w tym również granicy morskiej.

1. Powstanie i rozwój organizacyjny MOSG

Proces tworzenia nowej formacji przeznaczonej do ochrony granic 
rozpoczęto od wstrzymania reorganizacji WOP, w ramach której zdążono już 
rozwiązać bataliony. Włączono się też do prac legislacyjnych, a następnie 
tworzenia nowych struktur Straży Granicznej. W wyniku tych działań doszło do 
powstania zawodowej formacji o charakterze policyjnym wyspecjalizowanej 
w ochronie granic. Przyjęte przez Sejm RP 12.10.1990 r. ustawy - o ochronie 
granicy państwowej i Straży Granicznej, zobowiązały ministra spraw 
wewnętrznych do zorganizowania w ciągu 6 miesięcy (od daty ich wejścia 
w życie, czyli od 19.11.1990 r.) nowej formacji. Do chwili zorganizowania 

1 H. Dominiczak, Zarys Historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1985, Warszawa 1985; oraz 
tenże, Powstanie i rozwój organizacyjny Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1945-1983, 
Warszawa 1984 (wydawnictwo ASW, Studia z dziejów organów resortu spraw wewnętrznych, z. 5).
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Straży Granicznej zadania określone w nowych ustawach wykonywały Wojska 
Ochrony Pogranicza. Do podstawowych zadań Straży Granicznej należy 
ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego, wykrywanie 
przestępstw i wykroczeń, a także ściganie ich sprawców, zapewnienie porządku 
publicznego na obszarach przejść granicznych i w strefie nadgranicznej, 
utrzymywanie znaków granicznych na lądzie, wykonywanie umów 
międzynarodowych o stosunkach prawnych na granicy państwowej oraz 
pełnienie niektórych funkcji urzędu imigracyjnego, czyli wydawanie zezwoleń 
na przekraczanie granicy (w tym także wiz)2. Za realizację zadań związanych 
z szeroko pojętą ochroną granic jest odpowiedzialny komendant główny SG. 
Jego urząd jest centralnym organem administracji państwowej. Podlegają mu 
terenowe organy, tj.: komendanci oddziałów SG, komendanci dywizjonów, 
strażnic i Granicznych Placówek Kontrolnych (GPK). W 1991 r. Straż 
Graniczna posiadała 12 oddziałów SG i 55 GPK. Podstawowym obszarem ich 
działania jest strefa nadgraniczna o szerokości ok. 15 km, morskie wody 
wewnętrzne, morze terytorialne i Wyłączna Strefa Ekonomiczna (WSE) na 
morzu3. Zgodnie z zarządzeniem komendanta głównego SG z 10.12.1990 r. 
utworzono Komendę Główną SG. W jej skład weszły jednostki organizacyjne - 
biura: ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, techniki 
i zaopatrzenia, prezydialno-prawne, kadr i szkolenia, łączności i informatyki, 
dochodzeniowo-śledcze i finansów. Kolejnym zarządzeniem z 14.02.1991 r. 
powstało początkowo 14 oddziałów SG. Na wybrzeżu utworzono Oddziały SG 
w: Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku. Ponadto w Gdańsku utworzono Morski 
Oddział Straży Granicznej z terytorialnym zasięgiem działania na morskich 
wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym oraz w polskiej wyłącznej strefie 
ekonomicznej. Konsekwencją było rozwiązanie jednostek WOP, w tym 
Kaszubskiej Brygady WOP. Nastąpiło to na mocy zarządzenia ministra spraw 
wewnętrznych z 7.05.1991 r. Jednocześnie utworzono Kaszubski Oddział SG 
w Gdańsku liczący według etatu kilkuset funkcjonariuszy i kilkudziesięciu 
pracowników cywilnych (urzędników państwowych). Minister spraw 
wewnętrznych swoim zarządzeniem z 16.05.1991 r. polecił zorganizować Straż 
Graniczną, a dzień ten ustanowiono „Dniem Straży Granicznej”. Z dniem 
15.05.1991 r. rozformowano WOP, a dokumenty, mienie i etaty tej formacji 
przekazano (16.05.1991 r.) do SG. Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG) 
powstał na bazie sił i środków Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza 
wchodzącej organizacyjnie w skład MW RP - na podstawie porozumienia 

2 Ustawa z 12.10.1990 r. o ochronie granicy państwowej, Dziennik Ustaw RP z dnia 19.11.1990 r., 
nr 78; oraz tamże Ustawa z dnia 12.10.1990 r. o Straży Granicznej.
3 Straż Graniczna 1991-1992, Warszawa, Kętrzyn 1992 (numer jubileuszowy w pierwszą 
rocznicę powstania Straży Granicznej), s. 18.
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ministra spraw wewnętrznych i ministra obrony narodowej z 4.06.1991 r.4. 
W strukturach SG - MOSG ochraniał granicę od 1.08.1991 r., tj. od 
wprowadzenia w życie zarządzenia organizacyjnego komendanta głównego SG 
z 12.07.1991 r. w sprawie organizowania MOSG. Zgodnie z etatem do 
12.03.1992 r. MOSG funkcjonował w składzie trzech dywizjonów. W wyniku 
dalszej organizacji w SG - zgodnie z zarządzeniem komendanta głównego SG 
z 12.03.1992 r. przeformowano MOSG według nowego etatu, w wyniku czego 
włączono w skład oddziału siły i środki Kaszubskiego, Bałtyckiego i częściowo 
Pomorskiego Oddziału SG. Zmiany te doprowadziły do powstania jednolitej 
formacji SG na całym wybrzeżu morskim. W strukturach tych MOSG ochrania 
granicę morską od 2.06.1992 r. Funkcjonariusze MOSG realizują następujące 
główne zadania:

• zabezpieczają interesy ekonomiczne RP na polskich obszarach 
morskich,

• wykrywają zanieczyszczenia środowiska morskiego i ustalają ich 
sprawców,

• organizują kontrolę ruchu granicznego w przejściach granicznych,
• utrzymują sprawność odpraw i płynność ruchu granicznego,
• zwalczają zorganizowany przemyt i nie dopuszczają do przemytu 

narkotyków przez przejścia graniczne i z otwartego wybrzeża,
• wykrywają przestępstwa i wykroczenia graniczne oraz ścigają ich 

sprawców.
Początkowo MOSG swoje zadania wykonywał w następującej strukturze 

organizacyjnej i przy wykorzystaniu następujących sił i środków:
• komenda MOSG z siedzibą w Gdańsku,
• trzy dywizjony SG w Gdańsku, Kołobrzegu i Świnoujściu wraz 

z podległymi im w terenie strażnicami,
• dziesięć granicznych placówek kontrolnych (GPK) w tym: dziewięć 

przejść granicznych morskich (Gdańsk, Gdynia, Hel, Władysławowo, 
Łeba, Darłowo, Kołobrzeg, Dziwnów) i jedno przejście lotnicze - 
Port Lotniczy Rębiechowo,

• pododdziały zabezpieczenia podległe komendzie oddziału (w tym 
orkiestra).

Ochrona granicy morskiej i zabezpieczenie interesów ekonomicznych 
państwa na morzu jest realizowana w oparciu o siły i środki dywizjonów 
i strażnic SG. Siły te sprawują nadzór nad przydzielonymi im odcinkami 
(rejonami) odpowiedzialności służbowej, poprzez jednostki pływające 
dywizjonów w połączeniu z systemem radiolokacyjnym i obserwacyjnym 
strażnic nadmorskich. Bezpośrednie zadania ochrony interesów RP na polskich 
obszarach morskich wykonują jednostki pływające dywizjonów - samodzielnie 

4 Kancelaria MOSG, Protokół przekazania sił i środków MBOP do MOSG z 1.08.1991 r., s. 1-8; 
zobacz też I. Bieniecki, Jednostki pływające Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza i ich 
wykorzystanie w ochronie granicy morskiej w latach 1966-1991, w: „Militarne i gospodarcze 
aspekty polityki morskiej Polski XX wieku”, red. J. Przybylski i B. Zalewski, Gdynia 2001, s. 177-188.
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bądź we współdziałaniu z Urzędami Morskimi w Gdyni, Słupsku i Szczecinie. 
W rejonach nadmorskich, w ramach zadań związanych z ochroną granicy 
wykonuje się również czynności operacyjno-rozpoznawcze. System obserwacji 
technicznej morza terytorialnego i wód wewnętrznych, w skład którego 
wchodzi system obserwacji brzegowej (posterunków obserwacji wzrokowo- 
-technicznej POWT) oraz system nawigacyjny na jednostkach pływających SG 
pozwala na radiolokacyjny dozór tych wód, patrolowanie polskich obszarów 
morskich jednostkami pływającymi SG oraz prowadzenie działań interwencyjnych 
przez te jednostki. W ramach systemu obserwacji technicznej i sprawowania 
dozoru radiolokacyjnego - POWT realizują zadania związane z:

• nadzorem nad jednostkami dokonującymi swobodnego przepływu 
i żeglugi na morskich wodach terytorialnych i wewnętrznych,

• wykrywaniem i obserwacją latających obiektów,
• wykrywaniem zanieczyszczeń środowiska naturalnego w strefie 

brzegowej,
• wykrywaniem oznak katastrof morskich w strefie przybrzeżnej 

i innych zjawisk związanych z bezpieczeństwem żeglugi 
i rybołówstwem przybrzeżnym.

Początkowo Graniczne Palcówki Kontrolne (GPK) podlegające MOSG 
wykonywały zadania w trzynastu przejściach granicznych. Podstawową działalnością 
GPK jest organizowanie i przeprowadzanie odpraw granicznych w ruchu:

• handlowym (odprawa statków handlowych i promów pasażersko- 
-samochodowych wraz z środkami transportu),

• pasażerskim (odprawa promów, statków turystyczno-pasażerskich, 
wodolotów i samolotów),

• sportowo-żeglarskim (odprawa jachtów i innych jednostek 
sportowo-żeglarskich),

• rybackim (odprawa pełnomorskich jednostek rybackich i kutrów).
Ponadto GPK dokonują pomiaru stopnia skażenia promieniotwórczego 

towarów importowanych oraz zapobiegają przed importem do Polski 
szkodliwych substancji i odpadów chemicznych. W tej dziedzinie MOSG 
współdziała w zwalczaniu importu towarów promieniotwórczych z takimi 
instytucjami jak: Państwowa Agencja Atomistyki, Centralne Laboratorium 
Ochrony Radiologicznej, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska 
i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku5.

5 1. Bieniecki, Powstanie i rozwój organizacyjny Morskiego Oddziału Straży Granicznej w latach 
1991-1993, „Przegląd Morski” 1994 r. nr 6, s. 25-35; I. Bieniecki, Służby morskie polskich 
formacji granicznych i ich rola w ochronie granicy w latach 1918-1994, „Przegląd Morski”, 1994, 
nr 11, s. 3-11; I. Bieniecki, Wybrane problemy ochrony granicy w morskich przejściach 
granicznych w latach 1945-1995, „Przegląd Morski”, 1995, nr 4, s. 65-74; 1. Bieniecki, Morski 
Oddział Straży Granicznej (1991-1996), „Przegląd Morski”, 1996, nr 10, s. 58-71; G. Goryński, 
Morski Oddział Straży Granicznej Anno Domini 2000, Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia 
SG w Koszalinie, 2000, nr 13, s. 10-22.
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2. Struktura organizacyjna i zasięg działania MOSG

W celu skutecznej realizacji ww. zadań MOSG funkcjonuje w strukturze 
organizacyjnej, na którą składają się określone pododdziały i graniczne 
jednostki organizacyjne.

W ciągu dziesięciu lat organizacja ta ulegała licznym modyfikacjom 
jednak jej zasadnicze elementy przetrwały do końca 1999 r. Zwiększyła się 
jedynie ilość GPK z 10 do 11 (o GPK Elbląg), które obsługiwały 15 przejść 
granicznych, natomiast 6 strażnic SG (w Krynicy Morskiej, Władysławowie, 
Łebie, Ustce, Kołobrzegu i Międzyzdrojach) podporządkowanych zostało 
bezpośrednio pod komendę MOSG w Gdańsku.

Z początkiem stycznia 2000 r. uległa zmianie struktura organizacyjna 
MOSG, która obecnie przedstawia się następująco:

• komenda MOSG oraz pododdziały przysztabowe,
• 9 strażnic SG (w Krynicy Morskiej, Gdańsku, Władysławowie, 

Łebie, Ustce, Darłowie, Dźwirzynie, Rewalu, Międzyzdrojach),
• 6 GPK (Gdańsk, Gdańsk-Rębiechowo, Gdynia, Władysławowo, 

Ustka, Kołobrzeg),
• 2 dywizjony SG ( Kaszubski Dywizjon SG w Gdańsku i Pomorski 

Dywizjon SG w Świnoujściu .6
Wg stanu na dzień 1.01.2001 r. MOSG posiadał ogółem 20 jednostek 

pływających różnych typów w tym:
• SKS - 40 - 2 szt.
• t. 912 - 2 szt.
• t. 918 - 2 szt.
• t. 90 - 6 szt.
• t. MG-600 - 1 szt.
• t. SAR-1500 - 2 szt.
• t. MI-6 - 2 szt.
• t. M-35 - 1 szt.
• 2 jachty - s/y „Galeon” i s/y „Karawela”7

Za szczególnie przydatne w ochronie granicy należy uznać jednostki typu 
SAR - 1500, ze względu na nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i techniczne. 
Jednostki te pozwalają skutecznie realizować zadania związane z ochroną 
granicy na polskich obszarach morskich8.

Obecnie MOSG dysponuje również własnymi środkami latającymi 
w postaci samolotu PZL M-20 „Mewa” PL-50 YG, który został przekazany do 
dyspozycji oddziału w dniu 21.12.2000 r. Do tej pory funkcjonariusze SG 
odbywali wspólne loty patrolowe samolotem Urzędu Morskiego - „Turbolet”9.

6 Kancelaria MOSG, Sprawozdanie .... z 24.01.2000 r., s. 1; J. Cieślak, Zmiany i plany w MOSG, 
Morza Statki i Okręty, 2000, nr 3, s. 13-14.
7 Materiały własne autora.
8 I. Bieniecki, Strażnik 2 w służbie granicznej, „Okręty Wojenne”, 2000, nr 5, s. 2-3.
9 Kancelaria MOSG, Akt przekazania samolotu z 21.12.2001 r.
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MOSG realizuje swoje zadania na następujących obszarach:
• w pasie drogi granicznej na odcinku o dl. 524 km od styku granicy 

z Niemcami do styku granicy z Federacją Rosyjską (15 m od styku 
lądu z wodą w głąb lądu),

• na wodach wewnętrznych (Zatoka Gdańska, Pomorska, Zalew 
Szczeciński 372,02 km , Zalew Wiślany - 303,04 km , redy 
i kanały portowe),

2 2

• na morzu terytorialnym na dł. 423 km w odległości 12 Mm od 
styku wody z lądem (8681,66 km ),2

• w Wyłącznej Strefie Ekonomicznej (22 633,59 km ),2
• w strefie spornej tzw. „szarej” (35 23,41 km ).2

W skład odcinka granicy na polskim wybrzeżu wchodzi:
• granica morska-423,0 km,
• granica na Zalewie Wiślanym - 10.374 km,
• granica lądowa na Mierzei Wiślanej (pomiędzy znakami 

2436-2439) - 0,657 km,
• granica na Zalewie Szczecińskim (pomiędzy znakami 892-893) - 

20,508 km.
Granica morska stanowi ok. 15% całkowitej długości granic RP 

(3 409,21 km). Początkowo terytorialny zasięg działania MOSG obejmował 
obszary 5 województw, tj. szczecińskiego, koszalińskiego, słupskiego, 
gdańskiego i elbląskiego. Obecnie w nowym podziale terytorialnym kraju strefa 
nadgraniczna przebiega na obszarze tylko dwóch województw: Zachodnio- 
-Pomorskiego i Pomorskiego oraz 57 gmin nadmorskich10 11. Przeobrażenia 
w minionych latach w MOSG nie miały by miejsca bez udziału funkcjonariuszy 
SG i kolejnych komendantów Oddziału.

W dziesięcioletnim okresie funkcjonowania MOSG dowodzili nim dwaj 
komendanci. Pierwszym był kontradmirał Stanisław LISAK, który kierował tą 
jednostką w latach 1991-1998, natomiast drugim kmdr dypl. Konrad 
WIŚNIOWSKI dowodzący od roku 19981 '.

3. Zagrożenia występujące na granicy morskiej

Dziesięcioletni okres działalności SG w ochronie granicy morskiej 
pozwala wskazać główne kategorie zagrożeń występujących na wybrzeżu. 
Należy do nich m.in.:

• zorganizowany, o charakterze międzynarodowym przemyt narkotyków 
do Polski, nielegalna migracja obywateli Afryki, Azji i WNP przez 
terytorium naszego kraju do Europy Zachodniej,

10 Kancelaria MOSG, Informacja o realizacji zadań przez Morski Oddział Straży Granicznej 
anno domini 2000, Biuletyn COSSG w Koszalinie, 2000, nr 13, s. 10-22.
11 Materiały własne; oraz Praca zbiorowa Kto jest kim w województwie pomorskim, rok 2000, s. 238.
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• przemyt towarów w polskich portach morskich i przystaniach oraz 
na statkach i innych jednostkach pływających (środki 
psychotropowe, promieniotwórcze, broń, kradzione jachty łodzie 
motorowe, samochody, sprzęt elektroniczny, towary objęte 
podatkiem akcyzowym alkohol i papierosy),

• naruszanie interesów ekonomicznych na polskich obszarach 
morskich, tj.:

- nielegalne połowy i handel odłowionymi rybami przez polskie 
i obce jednostki rybackie,
- wystawianie kłusowniczego sprzętu połowowego,
- nieprzestrzeganie norm ekologicznych przez jednostki 
pływające różnych bander,
- próby wwożenia odpadów chemicznych i śmieci, a także 
produktów żywnościowych, które nie spełniają polskich norm,
- spuszczanie do wód morskich i kanałów portowych zużytego 
oleju i zanieczyszczeń,
- wyrzucanie na pełnym morzu i w polskiej WSE materiałów 
toksycznych szkodliwych dla ludzi i środowiska a także 
pozbywanie się produktów żywnościowych nie nadających się do 
spożycia .12

4. Efekty morskiego oddziału OSG w działalności
na rzecz ochrony granicy państwowej (dane za okres 2000 r.)

Zatrzymania osób
W okresie 2000 r. na odcinku MOSG za popełnienie przestępstw 

i wykroczeń granicznych zatrzymano łącznie 1080 osób w tym :
• 388 ob. RP i 692 cudzoziemców.

Dla porównania, w roku 1999 na odcinku MOSG zatrzymano 624 osoby, 
w tym: 104 ob. RP i 520 obcokrajowców.

Za przekroczenia granicy wbrew przepisom zatrzymano 25 osób:
• 3 ob. RP, 22 cudzoziemców, 8 ob. Armenii, 2 ob. Bułgarii, 7 ob. 

Maroko, 1 ob. Kazachstanu, 1 ob. USA, 2 ob. Szwecji.
W celu wydalenia zatrzymano 602 cudzoziemców:

• 48 ob. Armenii, 47 ob. Rosji, 126 ob. Bułgarii, 91 ob. Rumunii, 179 ob. 
Ukrainy, 1 ob. Algerii, 64 ob. Białorusi, 6 ob. Mongolii, 3 ob. 
Wietnamu, 1 ob. Litwy, 1 ob. Gruzji, 15 ob. Mołdawii, 1 ob. Szwecji, 
3 ob. Słowacji, 5 ob. Czech, lob. Kazachstanu, 1 ob. Peru, 2 ob. 
Ekwadoru, 5 ob. Maroko, 2 ob. Chin.

Za fałszerstwo dokumentu zatrzymano 8 osób:
• 3 ob. RP, 5 cudzoziemców - 3 ob. Bułgarii, 1 ob. Niemiec.

12 Kancelaria MOSG, Sprawozdanie o stanie ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu 
granicznego i działalności MOSG w 2000; Zobacz też G. Goryński, Morski Oddział......s. 14.

168



Za popełnienie przestępstw karno-skarbowych (przemyt) zatrzymano 78 osób:
• 34 ob. RP, 44 cudzoziemców - 14 ob. Armenii, 11 ob. Rosji, 5 ob. 

Bułgarii, 2 ob. Rumunii, 5 ob. Ukrainy, 2 ob. Białorusi, 2 ob. 
Litwy, 3 ob. Gruzji.

Za przemyt (ujawnione narkotyki) zatrzymano 23 osoby:
• 22 ob. RP, 1 ob. Portugalii.

Poszukiwanych przez organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości - 
zatrzymano 146 osób:

• 141 ob. RP, 5 cudzoziemców - 1 ob. Armenii, 1 ob. Algerii, 2 ob.
Litwy, 1 ob. Szwecji.

Za popełnienie innych przestępstw zatrzymano 198 osób:
• 185 ob. RP, 13 cudzoziemców - 1 ob. Armenii, 3 ob. Bułgarii,

2 ob. Białorusi, 2 ob. Rumunii, 1 ob. Ukrainy, 3 ob. Litwy, 1 ob. Niemiec.
Z podanej liczby do dyspozycji Policji przekazano 412 osób:

• 312 ob. RP, 100 cudzoziemców.

Przemyt
W okresie 2000 r. w trakcie działań na rzecz ochrony morskiego odcinka 

granicy państwowej RP zabezpieczono:
• 100 pojazdów o szacunkowej wartości 1 112 200 zł,
• 4 przyczepy campingowe o szacunkowej wartości 17 500 zł,
• 4,4 kg amfetaminy o szacunkowej wartości 1 003 530 zł,
• 1 kg marihuany o szacunkowej wartości 35 000 zł,
• 754 g narkotyków o szacunkowej wartości 82 400 zł,
• 25 174 paczki papierosów o szacunkowej wartości 117 366 zł,
• 2 325,4 1 wyrobów alkoholowych o szacunkowej wartości 158 866 zł,
• 1 688 1 spirytusu o szacunkowej wartości 124 670 zł,
• odzież o szacunkowej wartości 88 275 zł,
• 1 589 szt. płyt o szacunkowej wartości 36 238 zł,
• 11 758 szt. kaset video o szacunkowej wartości 22 909 zł,
• sprzęt RTV i AGD o szacunkowej wartości 21 000 zł,
• 3 ikony o szacunkowej wartości 5 000 zł,
• 1 broń gazową, 5 szt. broni (brak danych nt. wartości),
• 376 szt. amunicji wartości 600 zł,
• poroże o szacunkowej wartości 3 500 zł,
• 4 szt. anten satelitarnych wraz z dekoderami o szacunkowej 

wartości 2 500 zł,
• kamerę video o szacunkowej wartości 2 500 zł,
• oraz 8 telefonów komórkowych (brak danych nt. wartości),
• 507 251 szt. nakrętek na wyroby spirytusowe,
• 70 279 szt. etykiet oraz 5 500 znaków akcyzy (banderoli).
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Ponadto zabezpieczono:
• fałszywe banknoty o nominałach 100 dolarów amerykańskich 

12 463 sztuk na sumę 1 246 300 USD oraz 13 231 sztuk banknotów 
20 zł NBP na sumę 264 620 zł.

• zlikwidowano dwie „fabryki amfetaminy”
W oparciu o informacje przekazane przez służby operacyjne MOSG:

• strona litewska zabezpieczyła 500 000 paczek papierosów 
o szacunkowej wartości 618120 zł,

• szwedzki UC ujawnił 930 1 spirytusu i 600 000 szt. papierosów 
o szacunkowej wartości 225 000 zł.

Działalność na rzecz ochrony środowiska. Współdziałanie z policją
W okresie 2000 r. w trakcie realizacji zadań na rzecz ochrony 

środowiska, funkcjonariusze MOSG zabezpieczyli (łącznie):
• 3 wonty, 310 zestawów kłusowniczych (8 632 m) szacunkowej 

wartości 34 581 zł, 11 423 m kłusowniczych sieci o szacunkowej 
wartości 31 860 zł, 763,25 kg ryby wartości 5 247 zł. Ujawniono 
fakt odłowu 4000 kg dorsza objętego zakazem połowu o szacunkowej 
wartości 23 350 zł. Zabezpieczono 250 m węża strażackiego do 
nielegalnego wydobywania bursztynu o szacunkowej wartości 650 zł.

W tym czasie (2000 r.) w ścisłym współdziałaniu z jednostkami Policji 
MOSG przeprowadził 373 akcje prewencyjno-porządkowe, w toku, których: 
wylegitymowano 50 465 osób, pouczono 11 605 osób, skontrolowano 30 144 
pojazdy i 44 564 miejsca zagrożone przestępczością, nałożono 2 823 mandaty 
karne na łączną kwotę 228 391 zł.
Zatrzymano 247 ob. RP, w tym:

• 69 poszukiwanych przez organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
• 85 nietrzeźwych kierowców,
• 65 za kradzież z włamaniem,
• 8 za pobicie,
• 3 za napaść na funkcjonariusza,
• 3 za posiadanie narkotyków,
• 22 (odrębnie za paserstwo, kłusownictwo, udzielenia groźby).

W grupie 35 obcokrajowców było zatrzymanych:
• 2 za przekroczenie granicy wbrew przepisom, 32 w celu wydalenia,
• 1 za spowodowanie wypadku drogowego. Zabezpieczono 81 praw

jazdy,
• 301 dowodów rejestracyjnych, a 285 wniosków skierowano do 

kolegium ds. wykroczeń. Do dyspozycji Policji zabezpieczono 
25 samochodów .13A

13 I. Bieniecki, Granica morska Rzeczypospolitej Polskiej przyszłą granicą Unii Europejskiej, 
„Przegląd Morski”, 2001, nr 5, s. 32-45.
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5. Ruch graniczny osób i środków transportu 
w morskich przejściach granicznych

Przejścia graniczne
W 2000 roku podstawowe zadania realizowano w:

-morskich przejściach granicznych: GDAŃSK, GÓRKI ZACHODNIE, 
GDYNIA, HEL, JASTARNIA, WŁADYSŁAWOWO, ŁEBA, USTKA, 
DARŁOWO, KOŁOBRZEG, MRZEŻYNO, DZIWNÓW;
- lotniczym przejściu granicznym: GDAŃSK-RĘBIECHOWO.

Tabela 1

Przejścia graniczne otwarte na odcinku MOSG 
(rodzaj przejścia granicznego, zakres ruchu granicznego)

Lp. Nazwa 
miejscowości

Rodzaj przejścia 
granicznego

Dozwolony 
rodzaj ruchu

1 Gdańsk Morskie Osobowy, towarowy

2 Gdynia Morskie Osobowy, towarowy

3 Gdańsk-Rębiechowo Lotnicze Osobowy, towarowy
4 Darłowo Morskie Osobowy (tylko dla pływań 

sportowych), towarowy
5 Dziwnów Morskie Osobowy (tylko dla pływań 

sportowych), towarowy (tylko 
dla rybołówstwa polskiego)

6 Górki Zachodnie Morskie Osobowy (tylko dla pływań 
sportowych), towarowy (tylko 
dla rybołówstwa polskiego)

7 Hel Morskie Osobowy, towarowy
8 Jastarnia Morskie Osobowy (tylko dla pływań 

sportowych), towarowy (tylko 
dla rybołówstwa polskiego)

9 Kołobrzeg Morskie Osobowy, towarowy
10 Łeba Morskie Osobowy (tylko dla pływań 

sportowych), towarowy (tylko 
dla rybołówstwa polskiego)

11 Mrzeżyno Morskie Towarowy (tylko dla rybołówstwa 
polskiego)

12 Ustka Morskie Osobowy, towarowy

13 Władysławowo Morskie Osobowy, towarowy

Aktualnie, lokalne władze Darłowa i Łeby, prowadzą działania zmierzające 
do rozszerzenia ruchu granicznego o kontrolę jednostek pasażerskich.
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Ruch graniczny osób i środków transportu
Ogółem w 2000 r. granicę przekroczyło 1 554 343osoby.W porównaniu 

z 1999 r. nastąpił wzrost o 18,2%.

Tabela 2

Osoby w tym obywatele RP i cudzoziemcy 
przekraczający granicę morską w 2000 r. (ogółem, wjazd - wyjazd)

Lp. Osoby Ruch osobowy
Wjazd % Wyjazd %

1 RP 499 933 + 18,7 508 091 +19,1

2 CUDZOZIEMCY 274 363 + 15,7 271 956 +18,1

Ogółem: 774 296 +17,6 780 047 +18,8

Ogółem granicę morską w 2000 r. przekroczyło 205 609 środków 
transportu. W porównaniu z rokiem 1999 nastąpił wzrost o 10,1%.

Tabela 3

Środki transportu przekraczające granice morską w 2000 r. 
(ogółem wg poszczególnych rodzajów)

Lp. Rodzaj środka Ilość środków transportu %

1 Samochody osobowe 60 868 + 18,9

2 Samochody ciężarowe 19 726 +5,1

3 Autobusy 1430 +25,8

4 Samoloty 5 393 + 1,7

5 Statki handlowe 9 802 +2,1

6 Statki rybackie - -

7 Statki pasażerskie i promy 1 742 -1,5

8 Jednostki sportowe 8 908 -4,6

9 Kutry rybackie 62 713 + 12,8

10 Łodzie rybackie 35 027 +2,8

Ogółem: 205 609 +10,1
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W grupie cudzoziemców przekraczających polską granicę morską 
dominowali: Szwedzi, Niemcy i przedstawiciele USA.

Przyjazdy cudzoziemców wg obywatelstwa (najliczniejsze):

SZWECJA 73 264
NIEMCY 30 538
USA 25 555
NORWEGIA 13 081
W. BRYTANIA 12 401
LITWA 11 081
FILIPINY 8 309
ROSJA 8 079
DANIA 7 182
FINLANDIA 6 596
UKRAINA 5 373
HOLANDIA 4 055
FRANCJA 3 761
WŁOCHY 2 499
INDIE 2 044
BELGIA 1 813
KANADA 1 764
BIAŁORUŚ 1 421
BEZPAŃSTWOWCY 1 381
GRECJA 1 314
SZWAJCARIA 1 172
HISZPANIA 1 133

W porównaniu z rokiem 1999, liczba zatrzymanych osób w przejściach 
granicznych MOSG 2000 r. wzrosła o 7%.
Ogółem w przejściach granicznych MOSG zatrzymano 46 osób.

• obywateli RP - 29 osób,
• cudzoziemców - 17 osób.
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Tabela 4

Osoby zatrzymane w przejściach granicznych w 2000 r.
(ogółem, ob. RP - cudzoziemcy, w tym wg obywatelstwa, wg przyczyn)

Lp. Obywatel
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1 Armenia 1

2 Kazachstan 1

3 Litwa 1 1 3

4 Maroko 3

5 Niemcy 1

6 Portugalia 1

7 Rosja 1

8 Rp 13 4 1 11

9 Szwecja 1 1 1

10 Usa 1

Ogółem: - 15 7 7 - 17

W 2000 roku w przejściach granicznych Morskiego Oddziału Straży 
Granicznej zatrzymano nw. towary przewożone przez granicę z pominięciem 
opłat celnych oraz stosownych zezwoleń:

• alkohol - 343 litry wartość ok. 30 340 zł,
• samochody -5 wartość ok. 114 000 zł,
• dzieła sztuki - 3 obrazy,
• wyr. Tytoniowe - 17 680 szt. wartość ok. 4 420 zł, 

Dodatkowo, udaremniono przemyt narkotyków:
• marihuana - 0,7 g,
• amfetamina - 4,204 kg.

174



Ochrona radiometryczna i ekologiczna
Funkcjonujące w pięciu przejściach granicznych MOSG: Gdańsku, 

Gdyni, Rębiechowie, Władysławowie i Kołobrzegu, stacjonarne urządzenia 
dozymetryczne oraz posiadany przenośny sprzęt specjalistyczny, pozwalają na 
wykonywanie skutecznej kontroli środków transportu i przewożonego ładunku 
pod kątem ochrony radiometrycznej i ekologicznej.

Obligatoryjnej kontroli w tym zakresie poddawane były wszystkie, 
podlegające kontroli granicznej, jednostki zawijające do polskich portów 
morskich oraz środki transportu drogowego (łącznie z przewożonym ładunkiem).

Profilaktycznie kontrolowane były również jednostki rybackie 
poławiające w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej.

W omawianym okresie, w wyniku zadziałania urządzeń dozymetrycznych 
UK-1M, dokonywano szczegółowej kontroli radiometrycznej samochodów 
ciężarowych oraz kontenerów. Promieniowanie emitowane przez ładunki, 
mieściło się w dopuszczalnych normach.

Wśród ładunków emitujących promieniowanie były między innymi:
• nawozy sztuczne,
• porcelana,
• ceramika,
• granit,
• szklane osłony do kineskopów.

Pochodziły one z takich krajów jak: Litwa, Chiny, Japonia, Izrael, USA, 
Hiszpania i Filipiny.

Ponadto w przejściu granicznym w Łebie stwierdzono zanieczyszczenie 
wód portowych materiałami ropopochodnymi a w GPK SG we Władysławowie 
uzyskało informację o zanieczyszczaniu wód Bałtyku złomem przewożonym na 
pokładach jednostek morskich. Były to pojazdy samochodowe (własność 
najczęściej ob. państw byłej WNP), które otrzymały zezwolenia na 
przekroczenie granicy w portach pośrednich.

W obu przypadkach informowano kompetentne służby Urzędów Morskich.

Działania prewencyjne
Zakres działań prewencyjnych prowadzonych przez funkcjonariuszy 

granicznych placówek kontrolnych i Wydziału KRG MOSG obejmował przede 
wszystkim kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terenie RP oraz 
ujawnianiu skradzionych pojazdów samochodowych. Działania w tym zakresie 
organizowane były, wspólnie z funkcjonariuszami Policji, Urzędu Celnego 
i pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy, na giełdzie samochodowej 
w Pruszczu Gdańskim i Chwaszczynie oraz targowiskach usytuowanych 
w aglomeracji Trójmiasta i pozostałych miejscowości Wybrzeża. Kontrolowano 
również wytypowane lokale mieszkalne.

W wyniku prowadzonych działań ujawniono 483 cudzoziemców, którzy:
• przebywali na terytorium RP bez wymaganego zezwolenia,
• nie posiadali środków finansowych na pobyt i powrót,
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• podejmowali pracę zarobkową bez zezwolenia,
• cel przyjazdu i pobytu był niezgodny z deklarowanym, 

w tym:
• 161 ob. Ukrainy,
• 78 ob. Rumunii,
• 34 ob. Rosji,
• 50 ob. Armenii,
• 63 ob. Białorusi,
• 57 ob. Bułgarii,
• 18 ob. Mołdawii,
• 6 ob. Czech,
• 5 ob. Maroka,
• 2 ob. Wietnamu,
• 2 ob. Ekwadoru,
• oraz po 1 obywatelu Litwy, Peru, Gruzji, Słowenii, Szwecji, 

Algierii i Kazachstanu.
W stosunku do ww. cudzoziemców, Komendant MOSG wystąpił do 

właściwych wojewodów o wydanie „decyzji o wydaleniu z terytorium RP”14.

6. Współpraca międzynarodowa, operacje i ćwiczenia

W kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej szczególnego 
wymiaru nabiera współpraca przedstawicieli formacji granicznych, szczególnie 
z regionu Morza Bałtyckiego. Pierwsze, robocze kontakty z podobnymi do SG 
formacjami ochrony granic państw zachodnich i nadbałtyckich nawiązano na 
początku lat dziewięćdziesiątych. Pozwoliły one na wymianę doświadczeń 
i zacieśnienia współpracy z zakresie problematyki ochrony granicy morskiej.

Przykładem tego może być wspólne polsko-amerykańskie szkolenie, 
które miało miejsce w dniach 1-16.06.1992 r. Objęło ono grupę kadry 
z jednostek pływających MOSG. Wykładowcami byli oficerowie z Mobilnej 
Grupy Szkoleniowej Obrony Wybrzeża USA. Po Francuzach byli oni kolejnymi 
obcokrajowcami szkolącymi Polaków.

Tematyka szkolenia obejmowała takie zagadnienia jak:
• działalność inspekcji morskiej w zakresie egzekwowania prawa 

na polskich obszarach morskich,
• sposoby i metody wykrywania narkotyków, broni i osób na 

jednostkach pływających,
• zasady i sposoby przeprowadzania rutynowych kontroli własnych 

i obcych jednostek pływających,

14 Kancelaria MOSG, Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie kontroli ruchu granicznego 
MOSG w 2000 r„ s. 1-19.
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• zasady bezpieczeństwa, w tym elementy samoobrony,
• zasady obchodzenia się z aresztantami .15

Do gdańskiego portu przypływały również jednostki pływające formacji 
ochrony granic takich państw jak: USA, Niemiec, Rosji czy Danii. Między 
innymi w dniach 17-19.061993r. z wizytą kurtuazyjną w Gdańsku gościła 
jednostka pływająca USCG „GALLATIN”, a w dniach 24-27.04.1998 r. okręt 
Królewskiej Marynarki Wojennej Danii - fregata „THETIS”16.

Nowy etap współpracy między strażami granicznymi państw Morza 
Bałtyckiego datuje się od 1996 r. Został on zainicjowany porozumieniem 
podpisanym podczas konferencji w Visby (Szwecja) w 1996 r. gdzie Finlandia 
zaproponowała utworzenie specjalnego forum współpracy pomiędzy służbami 
granicznymi.

W Helsinkach w czerwcu 1997 r. miało miejsce spotkanie, pod czas, 
którego uczestnicy przyjęli nazwę Konferencja Współpracy i Kontroli 
Granicznej w rejonie Morza Bałtyckiego. Jednocześnie Finlandia została 
przewodniczącym Konferencji na okres 1 roku. Przewodnictwo w Konferencji 
przejmowane jest co roku przez kolejne państwa z tego regionu. Pierwszym 
krokiem do nawiązania bliższej współpracy pomiędzy służbami ochrony granic 
była inicjatywa Niemiec, dotycząca zorganizowania systemu współpracy 
w zwalczaniu nielegalnej migracji w regionie Bałtyku. Proces tworzenia tego 
systemu poprzedzony został szeregiem spotkań. W wyniku tego, w roku 1997 
strona polska wzięła udział we wspólnych ćwiczeniach i operacjach morskich. 
Głównym celem tych ćwiczeń było zwalczanie nielegalnej migracji na morzu 
oraz innych przestępstw granicznych. W celu sprawnej wymiany informacji, 
ustanowiono w tym czasie Narodowe Centra Koordynacyjne (NCK), które 
funkcjonowały w czasie trwania ćwiczeń i operacji. W latach 1997-2000 
przeprowadzono ogółem 6 ćwiczeń i 7 operacji służących zapobieganiu i zwalczaniu 
przestępczości granicznej, w których uczestniczyły siły i środki MOSG17.

Na podstawie decyzji Komendanta MOSG nr 212 z dnia 21.12.1998 r. 
w MOSG powołany został stały zespół ds. realizacji zadań NCK w ramach 
państw rejonu Morza Bałtyckiego. Do roku 2001 państwa nadbałtyckie utrzymały 
funkcjonujące wcześniej NCK i Międzynarodowe Centrum Koordynacyjne (MCK).

Komendant MOSG z dniem 11.10.2000 r. wyznaczył na kierownika 
stałego zespołu ds. współpracy międzynarodowej - kmdr. ppor. Piotra 
STOCKIEGO, któremu podporządkowano 4 funkcjonariuszy - członków zespołu.

Do zadań tego zespołu należy m.in.:
• zorganizowanie i koordynowanie współpracy międzynarodowej 

prowadzonej w ramach działalności służbowej Oddziału,
• zorganizowanie i utrzymywanie współpracy międzynarodowej 

15 I. Bieniecki, Informacja własna, Biuletyn COSSG w Koszalinie, 1997, nr 3, 72-73; 
I. Bieniecki, Wizyta funkcjonariuszy szwedzkiej Straży Granicznej w Gdańsku, Biuletyn COSSG 
w Koszalinie, 1997, nr 3, s. 74.
16 I. Bieniecki, Wizyta fregaty US Coast Guard „Gallatin” w Gdańsku, „Okręty Wojenne”, nr 2, s. 3.
17 Informacja kpt. A. Klancewicza o spotkaniu ekspertów w sprawie bezpieczeństwa cywilnego 
odbytego w Warszawie w dniach 18-19.12.2000 r„ s. 1-2 (odpis w posiadaniu autora).
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w ramach Konferencji Współpracy Służb Granicznych Państw 
Regionu Morza Bałtyckiego oraz „Projektu Bomholm”,

• merytoryczne i logistyczne organizowanie pobytu delegacji 
zagranicznych i ekspertów służb granicznych państw regionu 
Morza Bałtyckiego,

• realizowanie zadań NCK .IS
NCK Polski funkcjonujące w MOSG uczestniczyło w 2000 roku 

w następujących operacjach i ćwiczeniach:
„CHAIN” - międzynarodowa operacja morska (01-04.02.2000 r.)

Cele operacji:
• doskonalenie wymiany informacji pomiędzy NCK a MCK,
• ujawnianie i zapobieganie nielegalnej migracji na Morzu 

Bałtyckim,
• walka z różnymi formami przemytu dokonywanymi przez statki. 

Efekty operacji:
• ujawniono 1 przypadek obecności na statku bandery polskiej m/s 

REDUTA ORDONA 3 blindpasażerów,
„ENYELOPMENT” - międzynarodowe ćwiczenie morskie (24-27.04.2000 r.)

Cele ćwiczenia:
• obserwacja ruchu statków z listy statków podejrzanych (LOSS),
• podniesienie na wyższy poziom wymiany informacji pomiędzy 

NCK a MCK,
• walka z nielegalną migracją i różnymi formami przemytu 

dokonywanymi,
• przez statki.

Efekty ćwiczenia:
• zatrzymano 1 samochód osobowy wraz z kierowcą (ob. Litwy),
• skradziony na terytorium Niemiec,
• ujawniono naruszenie szeregu przepisów przez załogę 

pogłębiarki INŻYNIER LĘGOWSKI m.in. pobranie na morzu 
paliwa od statku bandery duńskiej bez zgody właściwych władz,

• SG-312 ujawnił na kontrolowanych polskich kutrach rybackich 
szereg uchybień dotyczących ważności dokumentów oraz 
wyposażenia ratowniczego.

„NETWORK 2000” - międzynarodowa operacja morsko-lądowa 
(22-26.05.2000 r.)

Cele operacji:
• walka z różnymi formami przemytu dokonywanymi przez statki 

oraz na lądzie (w strefie nadgranicznej),
• dalszy rozwój współpracy pomiędzy państwami uczestniczącymi 

w operacji. *

18 Kancelaria MOSG. Decyzja Komendanta MOSG nr 194 z dnia 11.10.2000 r. w sprawie powołania 
stałego zespołu ds. współpracy międzynarodowej, s. 1-4.
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Efekty operacji:
• w strefie nadgranicznej MOSG - zatrzymanych 34 cudzoziemców 

za nielegalny pobyt w Polsce,
• na granicach z sąsiadującymi państwami - zatrzymanych 41 

cudzoziemców (za przekroczenie granicy wbrew przepisom),
• odmówiono zgody na wjazd 5 osobom,
• zatrzymano 6 samochodów,
• ujawniono przemyt papierosów wartości ok. 3410 USD,
• ujawniono przemyt alkoholu wartości ok. 1000 USD i 55 butelek 

spirytusu bez znaków akcyzowych,
• w portach RP ujawniono 2 statki z listy statków podejrzanych. 

Ponadto:
• jednostka pływająca SG-312 podczas kontroli WSE uczestniczyła 

w akcji ratowniczej,
• ujawniono szereg uchybień formalnych w wyniku kontroli 

kutrów rybackich w WSE RP,
• ujawniono nielegalny sprzęt połowowy wartości 1513 USD,
• zatrzymano 2 osoby poszukiwane przez policję,
• przyjęto 12 osób wydalonych ze Szwecji .19

Łącznie podczas głównego etapu operacji NETWORK ujawniono 
przemyt (samochody, alkohol, papierosy) na łączną kwotę 47 200 USD, 
zatrzymano 13 osób podejrzanych o przemyt łącznej wartości 45 980 zł, 
zatrzymano 75 osób za łamanie przepisów przekraczania granicy i pobytu oraz 
2 poszukiwane przez policję.

W zakres współpracy międzynarodowej MOSG wchodzi również udział 
funkcjonariuszy w konferencjach i seminariach poświęconych problematyce 
ochrony granic a także wymiana licznych grup ekspertów reprezentujących 
poszczególne służby formacji granicznych.

Między innymi MOSG był organizatorem międzynarodowej konferencji 
poświęconej sprawom nielegalnej migracji. Odbyła się ona w Gdańsku 
w dniach 6-8.12.2000 r. Wzięli w niej udział przedstawiciele państw 
nadbałtyckich tj.: Rosji, Szwecji, Finlandii, Estonii, Litwy, Niemiec, Łotwy, 
Danii, Norwegii i Polski.

W drugiej połowie 2002 roku, po raz pierwszy, przewodnictwo 
współpracy państw regionu Morza Bałtyckiego obejmie polska Straż Graniczna, 
tworząc MCK w Gdańsku20.

19 Kancelaria MOSG, Opracowanie nt. „Przebieg współpracy granicznej państw regionu Morza 
Bałtyckiego w okresie przewodnictwa Rosji od 1.06.1999 do 20.06.2000 r.”.
20 I. Bieniecki, Wybrane problemy współpracy Morskiego Oddziału Straży Granicznej z formacjami 
ochrony granic państw regionu Morza Bałtyckiego (1991-2001), Biuletyn COSSG, 2001, nr l,s. 85-99.
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* * *

Podsumowując dotychczasowe ustalenia należy stwierdzić, iż ochrona 
fizyczna odcinka granicy morskiej Rzeczypospolitej, stanowiącego ok. 22% 
lądowej granicy zewnętrznej Unii (1779,7 km) jest dużym wyzwaniem dla 
funkcjonariuszy MOSG, biorąc pod uwagę występujące na tym odcinku 
zagrożenia. Aby sprostać temu wyzwaniu konieczne jest doskonalenie systemu 
ochrony granicy na wybrzeżu, a co za tym idzie również struktur 
organizacyjnych MOSG, pod kątem wykonania głównego zadania, jakim jest 
uszczelnienie tej granicy. Aktualnie polska Straż Graniczna aktywnie 
uczestniczy w procesie zacieśniania współpracy w rejonie państw Morza 
Bałtyckiego na różnych szczeblach i w różnych płaszczyznach. Na podstawie 
dotychczasowych doświadczeń uzyskanych w MOSG można stwierdzić, iż 
stworzono dobrze działający system współdziałania i wymiany informacji 
w rejonie Bałtyku. Dalsze doskonalenie tego systemu będzie uwarunkowane 
możliwościami technicznego rozwoju i kompatybilnością z innymi systemami 
ochrony granic poszczególnych państw.

Wspólne doświadczenia uzyskane w naszej działalności w tym regionie, 
są dobrym przykładem możliwości współpracy państw o zróżnicowanych 
systemach ekonomicznych i politycznych. Zagrożenia wynikające z istnienia 
zorganizowanej przestępczości granicznej w tym rejonie są czynnikiem 
mobilizującym do dalszych wspólnych działań21.

Dziesięcioletni okres działalności MOSG charakteryzował się dużymi 
zmianami. Oprócz przeobrażeń organizacyjnych miały miejsce również zmiany 
natury technicznej. Były one podporządkowane ogólnej tendencji ukierunkowa
nej na doskonalenie poszczególnych elementów i całego systemu ochrony 
granicy morskiej. W tym czasie wymieniono na nowocześniejszy znaczne ilości 
sprzętu, uzbrojenia i wyposażenia, począwszy od jednostek pływających 
poprzez pojazdy, środki łączności, sprzęt radiolokacyjny i uzbrojenie.

Przewartościowaniu uległy też poglądy ludzi odpowiedzialnych za to co 
w ochronie granicy morskiej jest najważniejsze. Obecnie głównymi zadaniami 
realizowanymi przez funkcjonariuszy MOSG jest zwalczanie przestępczości 
zorganizowanej, przeciwdziałanie nielegalnym połowom ryb, a także emigracji 
odbywającej się ze Wschodu na zachód.

21 M. Sikora, „Forteca Europy” Układ z Schengen a Polska granica wschodnia, jako przyszła 
granica zewnętrzna Unii Europejskiej, Biuletyn COSSG w Koszalinie, 2000, nr 14, s. 1-17.
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Załącznik nr 1

Przejścia graniczne na granicy morskiej RP

Lp. Nazwa 
miejscowości

Rodzaj 
przejścia 

granicznego
Dozwolony rodzaj ruchu Oddział 

SG

1 2 3 4 5
1 Gdańsk morskie osobowy, towarowy MOSG
2 Gdańsk-Rębiechowo lotnicze osobowy, towarowy MOSG
3 Gdynia morskie osobowy, towarowy MOSG
4 Darłowo morskie osobowy (tylko dla pływań 

sportowych) towarowy
MOSG

5 Dziwnów morskie osobowy (tylko dla pływań 
sportowych towarowy (tylko dla 
rybołówstwa polskiego)

MOSG

6 Frombork morskie osobowy, towarowy WMOSG

7 Górki-Zachodnie morskie osobowy (tylko dla pływań 
sportowych towarowy (tylko dla 
rybołówstwa polskiego

MOSG

8 Hel morskie osobowy, towarowy MOSG
9 Jastarnia morskie osobowy (tylko dla pływań 

sportowych ) towarowy (tylko dla 
rybołówstwa polskiego)

MOSG

10 Kołobrzeg morskie osobowy, towarowy MOSG
11 Łeba morskie osobowy (tylko dla pływań 

sportowych towarowy (tylko dla 
rybołówstwa polskiego)

MOSG

12 Mrzeżyno morskie towarowy (tylko dla rybołówstwa 
polskiego)

MOSG

13 Ustka morskie osobowy, towarowy MOSG
14 Władysławowo morskie osobowy, towarowy MOSG
15 Elbląg morskie osobowy, towarowy WMOSG

MOSG - Morski Oddział Straży Granicznej
WMOSG - Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Źródło: Obwieszczenie Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.11.1999 r. w sprawie 

ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz 
czasu ich otwarcia. Monitor Polski nr 37 z dnia 30.11.1999 r., poz. 568.
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Załącznik nr 2

Podstawowe dane jednostek pływających MOSG

Typ
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SKS-40 
2

1991-
-1992 30 42,50 8,38 3,00 376 17,6 2800 8 b. o. 15 PK 2x8 ALT 25D

3530 60.000 żegluga 
bałtycka

912 
2

1966-
-1967 30 41,35 6,30 1,98 236 24,9 1220 12 7 18 2-2x30 mm 2x40 DM

3236
24.350
16.750

żegluga 
bałtycka

918
2

1973-
-1975 25 28,85 5,60 1,29 86,9 28,6 1160 5 5 14 2x23 mm 3xM50F

2648 7.700 żegluga 
bałtycka

90 
6

1973-
-1977 25 21,17 4,43 1,50 41,0 19,7 997 5 5 6 2x12.7 mm 2x28H12A

735 2.500 żegluga 
przybrzeżna

MG-600 
1 1976 30 20,08 4,46 1,05 37,5 12,0 700 5 4 5 2xWDLA300

441 4.150 żegluga 
przybrzeżna

SAR-1500
2 2000 15,20 5,39 0,90 26 35 90 - b. o. 4 PK 2xMAH D2848

1000 1.600 żegluga 
bałtycka

MI-6
2

1986-
-1990 25 13,00 3,72 1,10 16,0 12,0 200 3 4 5 Wola 69H6Aa

147 1.200 wody 
osłonięte

M-35
1 1985 20 10,49 4,05 1,72 29,0 8,4 800 3 3 3 SW-680

121 2.280 wody 
portowe

S/Y 
GALECN 1986 18 14,10 4,10 2,00 16,0 - - 30 b. o. 9 SW-400

70 1.000 żegluga 
bałtycka

S/Y 
KARA- 
WELA

1981 18 13,95 2,80 2,00 14,0 - - 30 b. o. 10 VOLVO MD
25 250 żegluga 

bałtycka



Załącznik nr 3

Strefa działania MOSG



Załącznik nr 4

Jednostka kontroli strefy SG-311 „KAPER”

Jednostka hybrydowa SG-004
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Załącznik nr 5

Jednostka kontroli strefy SG-161

Jednostka przybrzeżna SG-150
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Załącznik nr 6

NCK państw regionu Morza Bałtyckiego



Mgr Andrzej KOTECKI

MEDALE PAMIĄTKOWE
MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ

Jedną z form upamiętniania działalności instytucji jest emisja medali 
pamiątkowych. W ten niezwykle wyrazisty pod względem plastycznym sposób, 
każda z nich utrwala to, co w jej „życiu i działalności” stanowi najbardziej 
charakterystyczny aspekt. Bardzo często medale te służą upamiętnieniu 
kolejnych rocznic istnienia danej instytucji. Są one również emitowane w celu 
uhonorowania osób zasłużonych dla danej instytucji. I to zarówno spośród 
grona jej pracowników, jak również spoza instytucji, które w różnorodny 
sposób zasłużyły się dla instytucji - emitenta.

Każdy z wytworów sztuki medalierskiej nosi indywidualny charakter. 
Wykonywane w technice lanej lub bitej, stanowią skrótową, zamkniętą 
w formie graficznej charakterystykę instytucji, stanowią wyraz zakresu 
działalności instytucji emitującej medal.

Tak też jest w przypadku Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Na 
przestrzeni mijających 50-ciu lat Muzeum MW była emitentem kilku medali. 
Część z nich dotyczyła okrętu-muzeum ORP „Błyskawica”. Ich omówienie 
zostało opublikowane w numerze 10 z 2002 r. „Przeglądu Morskiego”1. Poniżej 
zostały zaprezentowane pozostałe medale wydane przez tę placówkę.

Pierwszym, jaki został wydany jest medal „Comissio Maritima”. Jego 
autorem jest artysta plastyk Janusz Łabędzki. W 1968 roku został on odlany 
z mosiądzu. Miejscem jego wykonania była odlewnia Stoczni Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Medal o średnicy 7,6 cm został wykonany dwustronnie. Na 
awersie widnieje sylwetka XVII wiecznego galeonu. Pod nim została 
umieszczona data roczna 1568. W otoku dookolnym widnieje napis COMISSIO 
MARITIMA I POLSKA ADMIRALICJA. Na rewersie widnieje symbol MW - 
zbrojne ramię kapra. Znajduje się ono na tle kotwicy Admiralicji. Zaś w otoku 
dookolnym widnieje napis MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ 1968. Jak 
łatwo się przekonać z dat, u zarania jego emisji legła 300-setna rocznica 
powołania Komisji Morskiej. Instytucją emitującą było MMW, które z racji 
swoich zadań statutowych musi popularyzować (również w tej formie wyrazu 
plastycznego) polskie tradycje morskie.

Kolejna okazja emisji medalu nadarzyła się w pięć lat później. W 1973 
mijała 20-ta rocznica powołania Muzeum Marynarki Wojennej. Nic też 

1 A. Kotecki: Ikonografia ORP „Błyskawica”; „Przegląd Morski”, 2002, nr 10, s. 86.
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dziwnego, że i ten jubileusz został upamiętniony poprzez odlanie stosownego 
medalu. Jego autorką była niezwykle zasłużona dla polskiego medalierstwa 
marynistycznego pani Gertruda Kuziemska-Wilczopolska. Medal ma kształt 
prostokąta o wymiarach 10 cm (długość) i 9,1 cm (szerokość). Został on odlany 
z mosiądzu i jak można przypuszczać w tej samej odlewni co medal poprzedni. 
Na jego awersie znajduje się symbol MW - zbrojne ramię kapra, a pod nim napis 
MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ 1953-1973. Na rewersie znajduje się 
stylizowany orzeł umieszczony na tle asymetrycznego krzyża z kotwicą Admiralicji.

Na kolejną emisję trzeba było czekać aż do połowy lat 90-tych. Wówczas 
to udało się wydać medal jednostronny. Na jego rewersie znajduje się symbol 
muzeum - zbrojne ramię kapra w kolorze złotym na czerwonym tle. Zaś 
w otoku, na niebieskim tle znajduje się dookolny napis, którego litery zostały 
wykonane w kolorze złotym - MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ GDYNIA. 
Średnica tego medalu wynosi 5,9 cm. Jego wykonawcąjest Stanisław Śliwa z Gdyni.

Jako uzupełnienie do wspomnianego tutaj artykułu (zob. przypis) należy 
poświęcić jeszcze kilka słów na temat najnowszej emisji, a odnoszącej się do 
medalu związanego z 65 rocznicą podniesienia polskiej bandery na ORP 
„Błyskawica”. Z tej okazji został wydany kolejny medal „muzealny” (jako że 
okręt-muzeum stanowi niezwykle istotną część tej placówki).

Autorem i wykonawcą zarazem tegoż jest pracownia Stanisława Śliwy. 
Dwustronnie wykonany medal ma średnicę 5,8 cm. Na jego awersie została 
zreprodukowana odznaka okrętowa. Na tle kotwicy Admiralicji - na jej trzonie 
znajduje się Krzyż Virtuti Militari. Poprzeczki kotwicy zostały ukształtowane 
półkoliście i wypełnione napisami. Na górnej, krótszej - ORP, na dolnej, 
dłuższej BŁYSKAWICA. W dookolnym otoku został umieszczony napis OKRĘT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BŁYSKAWICA. Na rewersie znajduje się 
fragment róży wiatrów w której centralnym polu widnieje siatka geograficzna. 
Na jej obwodzie zostały rozmieszczone najważniejsze daty roczne z dziejów 
okrętu. Otwiera je data 1937 umieszczona w miejscu wskazującym północ. Jest 
to oczywiście data rozpoczęcia służby okrętu pod polską banderą. Dalej 
w kolejności chronologicznej 1939 - początek II wojny światowej, 1945 - koniec 
wojny, 1947 - powrót z Wielkiej Brytanii do kraju, 1969 - przejście do służby jako 
okrętu szkolnego, 1976 - rozpoczęcie służby jako okręt-muzeum, 1987 - 50 lat 
ORP „Błyskawica”, w którym to została odznaczona Krzyżem Virtuti Militari za 
działalność bojową (stąd reprodukcja tego odznaczenia w symbolice okrętowej) 
i 2002 - 65 rocznica podniesienia bandery polskiej na okręcie (25 XI).

Łącznie, na przestrzeni mijających 50 lat działalności Muzeum 
Marynarki Wojennej wyemitowało 5 medali, w tym dwa na temat okrętu- 
muzeum ORP „Błyskawica”. Warto tu zwrócić uwagę na fakt, iż każdorazowa 
emisja to znaczny wydatek finansowy. Fakt ten rzutuje więc na niezbyt częste 
emisje medalierskie. Dlatego też warto zauważyć, że niewiele jest instytucji, 
które mogą sobie pozwolić na tego typu działalność. Tym większa więc zasługa 
wszystkich pracowników naszej placówki, że na przestrzeni półwiecza udało się 
wydać zaprezentowany zestaw medali pamiątkowych.
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Fot. 1. Medal Comissio Maritima (awers)

Fot. 2. Medal Comissio Maritima (rewers)



Fot. 3. Medal pamiątkowy XX-lecia Muzeum Marynarki Wojennej 1953-1973

Fot. 4. Medale pamiątkowe Muzeum Marynarki Wojennej z lat 1983-2003 r.



Dr Ryszard MIELCZAREK

KPT. MAR. REZ. FELIKS PAWEŁ ROSTKOWSKI 
(1892-1981)

Urodzony 15 stycznia 1892 r. w Moskwie, był synem Feliksa, generała 
intendentury rosyjskiej armii, i Emilii z Kaweckich. Wywodził się z rodziny 
szlacheckiej osiadłej na ziemi myhylewskiej* 1.

Absolwent średniej szkoły z wykładowym językiem niemieckim św. Piotra 
w Petersburgu (3 czerwca 1909 r.), 16 kwietnia 1910 r., po zdaniu egzaminów 
wstępnych, rozpoczął naukę w młodszej specjalnej klasie gardemarińskiej 
Kadeckiego Korpusu Morskiego. Trzytygodniowy rejs kandydacki odbył na 
kanonierce „Gremjaśćij”. Gardemarinem został 1 sierpnia tegoż roku, a letnie 
praktyki morskie w czasie studiów rozpoczął od krążownika „Avrora” (1911 r.). 
Następnie był zaokrętowany na jednostce szkolnej „Woin” (1911 r.), a rok później na 
lekkim krążowniku „Oleg” i na okręcie hydrograficznym, należącym do 
Korpusu Morskiego. Ostatnią, przedpromocyjną praktykę aspirant Feliks 
Rostkowski (14 kwietnia 1913 r.) zaliczył na krążowniku „Bajan” 
(9 maj-23 czerwiec 1913 r.). Po zdaniu egzaminów, mianowany został 
5 października 1913r. na pierwszy stopień oficerski miczmana i skierowany 
kilka dni później do Floty Bałtyckiej.

Pierwszy jego przydział służbowy, to okręt „Slava”, wchodzący w skład 
brygady okrętów liniowych Eskadry Morza Bałtyckiego. Stamtąd 21 października 
tego roku przydzielony na jednostkę szkolną „Vemyj”. Następnie został 
przeniesiony miczman F. Rostkowski do 2. Kadry Floty, gdzie od 26 lutego 1914 r. 
do 21 lipca 1915 r. pełnił obowiązki oficera gospodarczego i prawdopodobnie 

1 Spisek licnago sostava flota sudov, strjevych i administrativnych ucrezdenij morskogo 
viedomstwva, Pietrograd 1916, s. 401: Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW), Akta 
personalne F. Rostkowskiego: S. Zieliński, Mały słownik pionierów polskich kolonialnych 
i morskich, Warszawa 1933, s. 431-432: B. Kasprowicz, Twórca Gdyni Eugeniusz Kwiatkowski
i jego ludzie, (w) Gdynia. Sylwetki ludzi, oświata i nauka, literatura i kultura, pod red. 
A. Bukowskiego, Gdańsk 1970, s.41 (błędnie podano rok urodzenia); J i M. Czerińscy, Noty 
biograficzne Polskiej Marynarki Wojennej, (w) Kadry Morskie Rzeczypospolitej, t. II: Polska 
Marynarka Wojenna, cz. I, Korpus oficerów 1918-1947, pod red. J. K. Sawickiego, Gdynia 1996, 
s. 423; H.P. Kosk, Generalicja polska. Popularny słownik biograficzny, t. II: M-Ż, Pruszków 
2001, s. 133; B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, Wydział Marynarki Wojennej „Alfa” Komendy 
Głównej Armii Krajowej, Toruń 2001, s. 257. Daty dotyczące służby w rosyjskiej marynarce 
wojennej podano wg. tzw. starego stylu.
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dowódcy plutonu na pancerniku „Sevastopol”. Odkomenderowany do sztabu 
Eskadry Drednotów Floty Bałtyckiej, a następnie sztabu Dowództwa Floty 
Bałtyckiej, służył w charakterze oficera flagowego i pełniącego obowiązki 
oficera flagowego (27 lipiec 1915 r.-16 luty 1916 r.). Przez przeszło miesiąc 
przebywał w dyspozycji Głównego Morskiego Sztabu2.

Kolejny jego przydział, to Samodzielny Oddział Okrętów specjalnego 
przeznaczenia, bazujący na Dalekim Wschodzie. Tam też przez trzy miesiące 
był p.o. oficera flagowego. Z chwilą przebazowania tej jednostki do 
Murmańska, wyznaczony został F. Rostkowski 18 czerwca 1916 r. 
naczelnikiem wachty na pancerniku „Varjag”, na którym służył do 1 grudnia 
tego roku. Po ukończeniu w marcu 1917 r. Oficerskiej Szkoły Nawigacyjnej 
w Helsingforsie (Helsinki) i kursów nauk handlowych, zorganizowanych przy 
szkole im. Piotra Wielkiego w tymże mieście, lejtnant F. Rostkowski przez dwa 
miesiące służył na pancerniku „Sevastopol”. Na początku maja tegoż roku 
powrócił do jednostki, w której uprzednio pełnił służbę, tj. sztabu Eskadry 
Pancerników Floty Bałtyckiej. Pozostał w niej do końca pierwszej wojny 
światowej, tj. do przejścia floty rosyjskiej do Kronsztadu, co nastąpiło pod 
koniec marca 1918 r.

Po zwolnieniu ze służby w armii rosyjskiej (30 kwietnia 1918 r.) znalazł 
zatrudnienie w żegludze śródlądowej. Od maja 1918 r. do wiosny 1920 r. 
pracował jako kierownik jednego z prywatnych przedsiębiorstw na Wołdze. 
Zmobilizowany przez władze radzieckie, przez rok służył w Sztabie Morskim 
(Moskwa). Formalnie ze względu na stan zdrowia, na własną prośbę został 
przeniesiony do rezerwy. Dopiero w lipcu 1921 r. udało mu się wydostać 
z Piotrogrodu i poprzez Finlandię wrócić do Polski3.

W wojsku polskim nie służył, zweryfikowany jako kapitan marynarki (ze 
starszeństwem z dn. 1 czerwca 1919 r.) w korpusie morskim oficerów rezerwy.

Od 1 października 1921 r. do 8kwietnia 1922 r. F. Rostkowski pracował 
w Wydziale Hydrograficznym Ministerstwa Robót Publicznych. Następnie 
przeszedł do Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych, gdzie objął 
stanowisko p.o. kierownika Wydziału Morskiego Państwowego Instytutu 
Meteorologicznego w Wolnym Mieście Gdańsku (Nowy Port). Tutaj pracował 
do 9 kwietnia do 31 sierpnia 1922 r4.

Kolejnym pracodawcą F. Rostkowskiego było Ministerstwo Przemysłu 
i Handlu, z którym związał się na blisko dwanaście lat. Należały do niego od 
początku 1922 r. wszystkie sprawy dotyczące handlowych statków morskich, 
żeglugi morskiej, budowy i eksploatacji portów, administracji morskiej 
wybrzeża. Rozpoczął on pracę w nowo utworzonym Departamencie Marynarki 

2 Ruskij Gosudarstviennyj Archiv Vojenno-Morskiego Flota w Sankt Petersburgu (dalej 
RGAVMF), sygn. 046-10-R52; CAW, Akta personalne - Curriculum vitae b. lejtnanta floty 
rosyjskiej Feliksa Rostkowskiego, 22 IV 1922 - informacja, że służył w sztabie brygady drednotów.
3 Tamże.
4 CAW, Akta personalne, o. c,: Rocznik oficerski 1924, s.1318; R. Mielczarek, Z dziejów 
administracji morskiej w latach 1920-1922 (Urząd Hydrograficzny Marynarki Wojennej. Urząd 
dla rozbitków), „Nautologia” 1994, nr 3, s. 14.
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Handlowej (późniejszy Departament Morski), na czele którego stał Gabriel 
Chrzanowski. Tworzyły go dwa wydziały: portowy i żeglugowym. Na czele 
pierwszego stał inż. Stawisław Łęgowski, drugim kierował kmdr por. rez. 
Hugon Pistel. 1 września 192 r. F. Rostkowski podjął pracę w wydziale 
żeglugowym, którą kontynuował do 1 marca 1934 r., przechodząc wszystkie 
szczeble kariery zawodowej od referenta do naczelnika wydziału, pracując 
zarówno w centrali jak też na wybrzeżu.

Kwestia wykorzystania polskich uprawnień na terenie portu gdańskiego, 
budowa własnej floty handlowej oparta na polskim porcie morskim, rozbudowa 
administracji morskiej, wykorzystanie portów polskiego obszaru celnego 
(Gdyni i Gdańska), opracowanie polskiego ustawodawstwa morskiego - to 
problemy, z jakimi musiał uporać się w najbliższym czasie wspomniany 
departament. Aktywnie w tych poczynaniach uczestniczył F. Rostkowski. Tak 
oceniał jego działalność Bolesław Kasprowicz:

„Wykazywał Rostkowski nie tylko znajomość zagadnień żeglugowych, 
ale koncepcyjność i inicjatywę. Mając za bezpośredniego przełożonego 
wybitnego znawcę gospodarki morskiej dyrektora Departamentu Morskiego 
Feliksa Hilchena, który należycie oceniał jego uzdolnienia, mógł Rostkowski 
rozwinąć swą inicjatywę”5.

Był wśród tych nielicznych ludzi, którzy usilnie zabiegali 
o wybudowanie portu gdyńskiego. Przed głosowaniem nad projektem ustawy 
o budowie portu morskiego, Liga Żelugi Polskiej powołała komisję. W jej skład 
weszli: Hugon Pistel, Czesław Petelenz, Feliks Rostkowski, Julian Rummel, 
Oskar Sobański. Opracowała ona memoriał w sprawach morskich, z którym 
zapoznano posłów w dniu głosowania (29 września 1922 r.). Dalszym krokiem 
w tej mierze było przygotowanie w Departamencie Marynarki Handlowej 
projektu pierwszej umowy o budowie portu gdyńskiego. Tekst umowy został 
opracowany przez pracowników Departamentu i przedstawicieli zainteresowanych 
resortów6

Po rozpoczęciu inwestycji portowej, zintensyfikowano działania na 
rzecz uruchomienia żeglugi morskiej, „na drodze połączonych wysiłków skarbu 
państwa i inicjatywy prywatnej”. Tym bardziej, że podejmowane dotychczas 
starania /piętnaście inicjatyw/ o utworzenie floty handlowej, nawet przy udziale 
kapitału zagranicznego, nie przyniosły oczekiwanych efektów. Tak powstało 
w listopadzie 1926 r. pierwsze polskie przedsiębiorstwo państwowe „Żegluga 
Polska”, na czele którego stanął Julian Rummel. Wśród członków Tymczasowej 
Rady Administracyjnej powołanej 20 listopada tego roku przez ówczesnego 
ministra przemysłu i handlu inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego byli 

5 Cyt. za: B. Kasprowicz, Twórca..., op. cit., s. 41; R. Mielczarek, Z dziejów powstania kadry 
gospodarki morskiej II Rzeczypospolitej, Życie i działalność Gabriela Szczęsnego 
Chrzanowskiego (1867-1926), „Rocznik Gdański”, 1985 z.2, s. 117-119; J i M. Czerwińscy, 
Noty..., op. cit., s. 423.
6 H. Tetzalaf, Polskie porty morskie, (w) Polska na morzu. Praca zbiorowa pod red. J. I. Targa, 
Warszawa 1935, s. 43; J. Rummel, Narodziny żeglugi, Wybór wstęp i przypisy M. Rdesińskui, 
Gdańsk 1980, s. 56; R. Mielczarek, Z dziejów.,.,op. cit., s. 120.
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dowódcy plutonu na pancerniku „Sevastopol”. Odkomenderowany do sztabu 
Eskadry Drednotów Floty Bałtyckiej, a następnie sztabu Dowództwa Floty 
Bałtyckiej, służył w charakterze oficera flagowego i pełniącego obowiązki 
oficera flagowego (27 lipiec 1915 r.-16 luty 1916 r.). Przez przeszło miesiąc 
przebywał w dyspozycji Głównego Morskiego Sztabu2.

Kolejny jego przydział, to Samodzielny Oddział Okrętów specjalnego 
przeznaczenia, bazujący na Dalekim Wschodzie. Tam też przez trzy miesiące 
był p.o. oficera flagowego. Z chwilą przebazowania tej jednostki do 
Murmańska, wyznaczony został F. Rostkowski 18 czerwca 1916 r. 
naczelnikiem wachty na pancerniku „Varjag”, na którym służył do 1 grudnia 
tego roku. Po ukończeniu w marcu 1917 r. Oficerskiej Szkoły Nawigacyjnej 
w Helsingforsie (Helsinki) i kursów nauk handlowych, zorganizowanych przy 
szkole im. Piotra Wielkiego w tymże mieście, lejtnant F. Rostkowski przez dwa 
miesiące służył na pancerniku „Sevastopol”. Na początku maja tegoż roku 
powrócił do jednostki, w której uprzednio pełnił służbę, tj. sztabu Eskadry 
Pancerników Floty Bałtyckiej. Pozostał w niej do końca pierwszej wojny 
światowej, tj. do przejścia floty rosyjskiej do Kronsztadu, co nastąpiło pod 
koniec marca 1918 r.

Po zwolnieniu ze służby w armii rosyjskiej (30 kwietnia 1918 r.) znalazł 
zatrudnienie w żegludze śródlądowej. Od maja 1918 r. do wiosny 1920 r. 
pracował jako kierownik jednego z prywatnych przedsiębiorstw na Wołdze. 
Zmobilizowany przez władze radzieckie, przez rok służył w Sztabie Morskim 
(Moskwa). Formalnie ze względu na stan zdrowia, na własną prośbę został 
przeniesiony do rezerwy. Dopiero w lipcu 1921 r. udało mu się wydostać 
z Piotrogrodu i poprzez Finlandię wrócić do Polski3.

W wojsku polskim nie służył, zweryfikowany jako kapitan marynarki (ze 
starszeństwem z dn. 1 czerwca 1919 r.) w korpusie morskim oficerów rezerwy.

Od 1 października 1921 r. do 8kwietnia 1922 r. F. Rostkowski pracował 
w Wydziale Hydrograficznym Ministerstwa Robót Publicznych. Następnie 
przeszedł do Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych, gdzie objął 
stanowisko p.o. kierownika Wydziału Morskiego Państwowego Instytutu 
Meteorologicznego w Wolnym Mieście Gdańsku (Nowy Port). Tutaj pracował 
do 9 kwietnia do 31 sierpnia 1922 r4.

Kolejnym pracodawcą F. Rostkowskiego było Ministerstwo Przemysłu 
i Handlu, z którym związał się na blisko dwanaście lat. Należały do niego od 
początku 1922 r. wszystkie sprawy dotyczące handlowych statków morskich, 
żeglugi morskiej, budowy i eksploatacji portów, administracji morskiej 
wybrzeża. Rozpoczął on pracę w nowo utworzonym Departamencie Marynarki 

2 Ruskij Gosudarstviennyj Archiv Vojenno-Morskiego Flota w Sankt Petersburgu (dalej 
RGAVMF), sygn. 046-10-R52; CAW, Akta personalne - Curriculum vitae b. lejtnanta floty 
rosyjskiej Feliksa Rostkowskiego, 22 IV 1922 - informacja, że służył w sztabie brygady drednotów.
3 Tamże.
4 CAW, Akta personalne, o. c,: Rocznik oficerski 1924, s.1318; R. Mielczarek, Z dziejów 
administracji morskiej w latach 1920-1922 (Urząd Hydrograficzny Marynarki Wojennej. Urząd 
dla rozbitków), „Nautologia” 1994, nr 3, s.14.
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Handlowej (późniejszy Departament Morski), na czele którego stał Gabriel 
Chrzanowski. Tworzyły go dwa wydziały: portowy i żeglugowym. Na czele 
pierwszego stał inż. Stawisław Łęgowski, drugim kierował kmdr por. rez. 
Hugon Pistel. 1 września 192 r. F. Rostkowski podjął pracę w wydziale 
żeglugowym, którą kontynuował do 1 marca 1934 r., przechodząc wszystkie 
szczeble kariery zawodowej od referenta do naczelnika wydziału, pracując 
zarówno w centrali jak też na wybrzeżu.

Kwestia wykorzystania polskich uprawnień na terenie portu gdańskiego, 
budowa własnej floty handlowej oparta na polskim porcie morskim, rozbudowa 
administracji morskiej, wykorzystanie portów polskiego obszaru celnego 
(Gdyni i Gdańska), opracowanie polskiego ustawodawstwa morskiego - to 
problemy, z jakimi musiał uporać się w najbliższym czasie wspomniany 
departament. Aktywnie w tych poczynaniach uczestniczył F. Rostkowski. Tak 
oceniał jego działalność Bolesław Kasprowicz:

„Wykazywał Rostkowski nie tylko znajomość zagadnień żeglugowych, 
ale koncepcyjność i inicjatywę. Mając za bezpośredniego przełożonego 
wybitnego znawcę gospodarki morskiej dyrektora Departamentu Morskiego 
Feliksa Hilchena, który należycie oceniał jego uzdolnienia, mógł Rostkowski 
rozwinąć swą inicjatywę”5.

Był wśród tych nielicznych ludzi, którzy usilnie zabiegali 
o wybudowanie portu gdyńskiego. Przed głosowaniem nad projektem ustawy 
o budowie portu morskiego, Liga Żelugi Polskiej powołała komisję. W jej skład 
weszli: Hugon Pistel, Czesław Petelenz, Feliks Rostkowski, Julian Rummel, 
Oskar Sobański. Opracowała ona memoriał w sprawach morskich, z którym 
zapoznano posłów w dniu głosowania (29 września 1922 r.). Dalszym krokiem 
w tej mierze było przygotowanie w Departamencie Marynarki Handlowej 
projektu pierwszej umowy o budowie portu gdyńskiego. Tekst umowy został 
opracowany przez pracowników Departamentu i przedstawicieli zainteresowanych 
resortów6

Po rozpoczęciu inwestycji portowej, zintensyfikowano działania na 
rzecz uruchomienia żeglugi morskiej, „na drodze połączonych wysiłków skarbu 
państwa i inicjatywy prywatnej”. Tym bardziej, że podejmowane dotychczas 
starania /piętnaście inicjatyw/ o utworzenie floty handlowej, nawet przy udziale 
kapitału zagranicznego, nie przyniosły oczekiwanych efektów. Tak powstało 
w listopadzie 1926 r. pierwsze polskie przedsiębiorstwo państwowe „Żegluga 
Polska”, na czele którego stanął Julian Rummel. Wśród członków Tymczasowej 
Rady Administracyjnej powołanej 20 listopada tego roku przez ówczesnego 
ministra przemysłu i handlu inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego byli 

5 Cyt. za: B. Kasprowicz, Twórca..., op. cit., s. 41; R. Mielczarek, Z dziejów powstania kadry 
gospodarki morskiej II Rzeczypospolitej, Życie i działalność Gabriela Szczęsnego 
Chrzanowskiego (1867-1926), „Rocznik Gdański”, 1985 z.2, s. 117-119; J i M. Czerwińscy, 
Noty..., op. cit., s. 423.
5 H. Tetzalaf, Polskie porty morskie, (w) Polska na morzu. Praca zbiorowa pod red. J. I. Targa,
Warszawa 1935, s. 43; J. Rummel, Narodziny żeglugi, Wybór wstęp i przypisy M. Rdesińskui, 
Gdańsk 1980, s. 56; R. Mielczarek, Z dziejów.,.,op. cit., s. 120.
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przedstawiciele wydziału żeglugowego H. Pistel i F. Rostkowski. Zadania, jakie 
postawiono przed tym gremium, to sprawowanie nadzoru nad eksploatacją, 
gospodarką i dalszym rozwojem floty handlowej. Od tego czasu powstają nowe 
przedsiębiorstwa żeglugowe, zarówno prywatne, jak i z udziałem kapitału 
prywatnego. Natomiast istniejące kompanię przechodzą reorganizację, która 
również spotkała P. P. „Żegluga Polska”. 9 lipca 1932 r. minister przemysłu 
i handlu w miejsce zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego utworzył 
spółkę akcyjną - „Żegluga Polska” S.A. Wśród pierwszych akcjonariuszy 
spółki, reprezentujących ministra przemysłu i handlu, działającego w imieniu 
skarbu państwa, byli: dr F. Hilchen (dyrektor Departamentu Morskiego 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu), F. Rostkowski (naczelnik wydziału 
żeglugowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu), Józef Poznański (naczelnik 
Urzędu Marynarki Handlowej w Wolnym Mieście Gdańsku)7.

W międzyczasie radca ministerialny F. Rostkowski (11 czerwiec 1927 r.) 
przeszedł do pracy w administracji morskiej na terenie Wolnego Miasta 
Gdańska. Objął tam po Stanisławie Witkowskim stanowisko naczelnika Urzędu 
Marynarki Handlowej, któiy organizacyjnie podlegał Komisariatowi Generalnemu RP 
w WM Gdańsku, a w kwestiach merytorycznych Ministerstwu Przemysłu 
i Handlu. Na placówce tej pozostawał od 1 sierpnia 1929r. do 31 lipca 1930 r., 
aby następnie powrócić do Warszawy8.

10 lipca 1930 r. odszedł do P.P. „Żegluga Polska” na stanowisko 
zastępcy dyrektora zarządzającego (J. Rummel) bezpośredni przełożony 
F. Rostkowskiego - H. Pistel. Na wakujące stanowisko naczelnika wydziału 
żeglugowego został powołany F. Rostkowski. Na początku swojego 
urzędowania wziął udział w uroczystych obchodach dziesięciolecia Państwowej 
Szkoły Morskiej, tej kuźni kadr dla naszej marynarki handlowej. Trzy lata 
później, pod koniec listopada 1933r.wszedł w skład Komisji Nadzorczej 
powołanej przez Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe S.A. dla 
budowanych w stoczni Cantieri Riuniti delFAdriatico w Monfalcone, pierwszych 
nowoczesnych statków pasażerskich Polskiej Marynarki Handlowej - 
„Batorego” i „Piłsudskiego”. Odszedł z Ministerstwa Przemysłu i Handlu na 
skutek nieporozumień z nowym dyrektorem Departamentu Morskiego - inż. 
Leonardem Możdżeńskim. Na jego miejsce przyszedł kpt. mar. w st. sp. inż. 
Bolesław Gajewski9.

7 Z. Machaliński, Gospodarcza myśl morska II Rzeczypospolitej (1919-1939), Wrocław-Gdańsk 1975, 
s. 238-242; C. Jeryś, Budownictwo okrętowe w Gdyni 1920-1945, Gdańsk 1980, s. 31-34; 
R. Mielczarek, Z dziejów..., op. cit., s. 121; M. Stankiewicz, Z floty carskiej do polski, Warszawa 1997, 
s. 244-246, 264.
8 B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, Wydział...,op. cit., s.257; R. Mielczarek , Początki Urzędu 
Marynarki Handlowej w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920-1922, Z dziejów polskiej 
administracji morskiej, „Nautologia”, 1996, nr 2, s. 36-38.
9 Zmiany personalne w Departamencie Morskim Ministerstwa przemysłu i Handlu. Kronika, 
„Morze”, 1930, nr 7, s. 22; H. K.,Uroczysty obchód dziesięciolecia Państwowej Szkoły Morskiej, 
„Morze” 1930, nr 12, s. 8; Zmiana na stanowisku naczelnika wydziału żeglugowego. Kronika, 
„Morze” 1934, nr 4, s. 14; B. Kasprowicz, Byłem juniorem, Gdynia 1965, s. 199; Tenże, 
Twórca..„op. cit., s. 41; J. Pertek, Królewski statek „Batory”, Gdańsk 1975, s. 17 b, 25 a, 249 a.
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Wybitny fachowiec, bez trudu znalazł zatrudnienie. Był udziałowcem 
polskiej firmy drogowej „Contractor”, wchodzącej w skład przedsiębiorstwa 
„Zjednoczony Przemysł Drogowy”, Spółka z o.o. w Warszawie, i jej 
dyrektorem od 1936 r. do czasu likwidacji w styczniu 1949 r. Od 1935 r. - 
dyrektor zarządzający firmy „KEMI” do 27 grudnia 1949 r.10 11.

Należał do tych ludzi, którym z dobrym skutkiem udało się połączyć 
pracę zawodową z działalnością społeczną. Publicysta i działacz „Ligi Żeglugi 
Polskiej”, „Ligi Morskiej i Rzecznej (członek Rady), a następnie „Ligi Morskiej 
i Kolonialnej”. W tej ostatniej organizacji przez cztery lata (1930-1934) 
kierował Wydziałem Morskim Zarządu Głównego, a w roku 1936 został 
wybrany wiceprezesem Zarządu Głównego. Był w składzie Komitetu 
Redakcyjnego miesięcznika „Morze”11.

Okres okupacji hitlerowskiej spędził w Warszawie, gdzie włączył się 
aktywnie do pracy konspiracyjnej. Był członkiem Wydziału Marynarki 
Wojennej „Alfa” Komendy Głównej Armii Krajowej. Po upadku Powstania 
Warszawskiego, aresztowany przez Niemców w Zakopanem i osadzony 
w obozie pod Krakowem. Zbiegł z transportu przed wkroczeniem wojsk 
radzieckich do miasta.

Bezpośrednio po zakończeniu wojny podjął pracę w duńskim 
przedsiębiorstwie „Hojggard i Schultz”, które w marcu 1945 r. mianowało go 
oficjalnym przedstawicielem na Polskę. Już wtedy zaproponował udział tego 
przedsiębiorstwa w odbudowie portów polskich, co znalazło konkretny wyraz 
w ofercie złożonej władzom polskim jeszcze w sierpniu. Roczne pertraktacje 
zakończyły się podpisaniem w dniu 6 listopada 1946 r. umowy, na mocy której 
firma w ciągu trzech lat wykonała naprawę i przebudowę falochronów 
i nabrzeży portu gdyńskiego.

Prawdopodobnie zagrożony aresztowaniem około roku 1950 przedostał 
się na Zachód, a następnie wyemigrował do Rodezji (Zimbabwe) i zamieszkał 
w Salisbury (Harare). Według wspomnień współpracowników pracował tam 
przy „rozbudowie systemu komunikacyjnego tego kraju”. Zmarł w Salisbury 
19 maja 198Ir. Był dwukrotnie żonaty:

1. z Rosjanką Natalią Ancową;
2. z Zofią z Chełmickich Rylską.

Był odznaczony m.in.: rosyjskim orderem św. Stanisława 3 st. z mieczami 
i kokardą, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami12.

10 J. i M. Czerwieńscy, Noty... op. cit., s. 423; B. Hera, Johannsen Franciszek Fryderyk 
(1904-1942), „Słownik Biograficzny Techników Polskich”, 1933, z. 3, s. 172. Autor 
dziękuje p. prof. dr. hab. Bolesławowi Hajdukowi za udostępnione materiały archiwalne.
11 Z życia organizacji (L.M.K.), „Morze” 1936, nr 5, s. 36; T. Białas, Liga Morska i Kolonialna 
1930-1939, Gdańsk 1983, s. 21,36; J. i M. Czerwińscy, Noty, o. c„ 423; B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, 
Wydział, o. c., 257.
12 B. Kasprowicz, Twórca, o. c., s. 42; B. Hajduk, Engagament of the Danish Enterprise Hpjgard 
and Schultz A/S at Gdynia in 1946-1949, “Studia Maritima” 1990, vol. VIII, s. 155-177; 
B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, Wydział, o. c., s. 257; zob. J. K. Awicki, Ratownictwo morskie 
w Polsce. T. I. (1920-1959), Gdynia 2001.
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PUBLIKACJE FELIKSA P. ROSTKOWSKIEGO

1. Budujemy flotę handlową, „Morze”, 1924, nr 1.
2. Wyszkolenie personelu okrętowego, „Morze”, 1924, nr 2.
3. Lody Oceanu Arktycznego, ich powstanie i wędrówki, „Czasopismo 

Geograficzne”, 1925, nr 1-2.
4. Bitwa pod Skagerrakiem, „Bellona” 1925, nr 2.
5. Sześć lat polskiej polityki handlowo-morskiej, Warszawa 1926.
6. Rentowność żeglugi morskiej w Polsce, „Przemysł i Handel” 1926, z. 31.
7. Realny program twórczej pracy Polski na morzu, Warszawa 1926.
8. Państwo a żegluga i jej rentowność, Warszawa 1926.
9. W sprawie rozwoju żeglugi morskiej, „Przemysł i Handel”,1928, z. 16.

10. O logiczność dalszych kroków, „Morze”, 1928, nr 9.
11. Zarys organizacji przedsiębiorstw żeglugi morskiej, Warszawa 1929.
12. Dziesięć lat pracy polskiej na morzu, Warszawa 1930.
13. Zagadnienia morskie na tle kryzysu, Warszawa 1933.
14. Zadania Polski na Atlantyku, Warszawa 1933.
15. Marynarka handlowa, (w:) Polska na morzu. Praca zbiorowa, 

Warszawa 1935.
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Kmdr ppor. dr Ireneusz BIENIECKI

DOWÓDCY MORSKIEJ BRYGADY 
OKRĘTÓW POGRANICZA 

(1966-1991)

W 1945 r. z chwilą zakończenia działań wojennych, państwa Europy 
Środkowej, w tym i Polska, przystąpiły do zabezpieczania swoich granic 
w nowych warunkach politycznych i geograficznych. W tym celu 13.09.1945 r. 
powołano do ochrony polskich granic specjalistyczną formację - Wojska 
Ochrony Pogranicza (WOP), które przez ponad 45 lat ochraniały również 
granicę morską1.

Już w pierwszych powojennych latach w systemie ochrony granicy 
morskiej wykorzystywano jednostki pływające. Organizatorem i twórcą 
morskiej służby WOP był przedwojenny oficer Marynarki Wojennej (MW) - 
kmdr por. Roman Somnicki, który w drugiej połowie lat czterdziestych 
poczynił wiele starań, aby w ochronie północnej granicy Polski pływały 
jednostki pod zieloną banderą1 2.

Z upływem lat wzrastała ilość okrętów pełniących służbę w ochronie 
granicy. W połowie lat pięćdziesiątych trzy nadmorskie brygady WOP 
dysponowały już łącznie 42 jednostkami, z których jednak tylko 10 mogło 
pływać na pełnym morzu3.

Wydzielenie jednostek pływających z nadmorskich - lądowych brygad 
WOP nastąpiło dopiero w połowie lat sześćdziesiątych, kiedy to formację WOP 
objęły szersze zmiany strukturalne i organizacyjne. Wówczas to utworzono 
samodzielną jednostkę wyposażoną tylko w okręty, która początkowo 
występowała jako 6 Brygada Okrętów Pogranicza (6 BOP), a następnie jako 
Morska Brygada Okrętów Pogranicza (MBOP).

6 Brygada OP zgodnie z Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego 
nr 135/Org. z 22.12.1965 r. miała powstać w terminie do 30.03.1965 r. Jej 

1 H. Dominiczak, Zarys Historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1985, Warszawa 1985.
2 I. Bieniecki, Kmdr por. Roman Somnicki - organizator morskiej służby WOP (1896-1976), 
„Przegląd Morski”, nr 2, s. 57-62.
3 H. Dominiczak, Zarys..., s. 111.
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formowanie zlecono szefowi WOP w porozumieniu z dowódcą MW.W składzie 
nowej jednostki utworzono następujące pododdziały:

- Dowództwo 6 BOP w Gdańsku,
- 30 Dywizjon OP w Świnoujściu,
- 31 Dywizjon OP w Gdańsku,
- 32 Dywizjon OP w Kołobrzegu,
- Szkołę Specjalistów Morskich WOP w Gdańsku Nowym Porcie .4

Zarządzeniem Szefa Inspektoratu Obrony Terytorialnej nr 98/Org. 
zmieniono nazwę 6 Brygady OP. Od 14.04.1967 r. jednostka ta kontynuowała 
swoją działalność jako MBOP. W tym samym roku MBOP podporządkowano 
Samodzielną Eskadrę Lotnictwa Rozpoznawczego WOP5.

W dniu 5.10.1983 r. MBOP nadano imię kmdr. por. Franciszka 
Dąbrowskiego - bohaterskiego obrońcy Westerplatte.

Rok 1991 byl ostatnim rokiem działalności MBOP w ochronie granicy 
morskiej. W tym czasie dysponowała ona środkami pływającymi w postaci 33 
czynnych okrętów bojowych (bez pozostających w rezerwie) oraz szeregiem 
mniejszych obiektów pływających.

Z chwilą rozwiązania WOP i powołania nowej formacji - Straży 
Granicznej zadania w zakresie ochrony północnych rubieży RP zaczął 
realizować Morski Oddział Straży Granicznej6.

Dorobek w służbowej działalności MBOP był udziałem kadry jednostki, 
marynarzy i podoficerów służby zasadniczej, a także jej kolejnych dowódców - 
kmdr. Henryka Romanka (1966-1981) i kmdr. Ludwika Siwka (1981 -1991)7.

4 I. Bieniecki, Morska Brygada Okrętów Pogranicza w latach 1966-1991, w Szkice z najnowszych 
dziejów, red. C. Ciesielski, Gdańsk 1997, s. 69-78.
5 I. Bieniecki, Eskadra lotnictwa rozpoznawczego Wojsk Ochrony Pogranicza (1958-1970), 
„Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej”, nr 6, czerwiec 1999, s. 81-85.
6 I. Bieniecki, Powstanie i rozwój organizacyjny Morskiego Oddziału Straży Granicznej w latach 
1991-1993, „Przegląd Morski”, 1994, nr 6, s. 25-35, oraz tenże Morski Oddział Straży Granicznej 
(1991-1996), „Przegląd Morski”, 1996, nr 10, s. 58-71.
7 Noty biograficzne opracowano na podstawie materiałów udostępnionych autorowi przez kmdr. 
H. Romanka i kmdr. L. Siwka.
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ROMANEK Henryk 
Kmdr w st. spocz. mgr

Urodził się 25.07.1925 r. w miejsco
wości Zadębie pow. Rawa Mazowiecka 
w województwie radomskim. Jego ojciec - 
Andrzej był robotnikiem a matka - Aniela 
z domu Korkiewicz gospodynią domową.

Szkołę powszechną ukończył w 1939 r. 
Podczas okupacji, w latach 1942-1944 
kontynuował naukę na tajnych kompletach 
w Belsku. Był członkiem Armii Krajowej. 
Do czasu rozpoczęcia służby wojskowej 
mieszkał w m. Stara Wieś w pow. Grójec.

W dniu 23.03.1945 r. w Łodzi wstąpił 
do Wojska Polskiego. Po ukończeniu 
Szkoły Oficerskiej w 1945 r. pełnił służbę 
w stopniu chorążego w 2. Berlińskim 
Pułku Piechoty. W latach 1946-1949 był 

słuchaczem Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Następnie pełnił 
służbę na różnych stanowiskach. Był m.in. dowódcą ORP „Czajka” i ORP 
„Jastrząb” (1950). W roku 1951 został oficerem flagowym - nawigacji 
a następnie szefem wydziału morskiego Sztabu Generalnego WP (1952-1954).

W latach 1954-1956 był słuchaczem studium operacyjnego MW. 
W drugiej połowie lat pięćdziesiątych otrzymał przydział do WOP. Objął 
funkcję szefa oddziału morskiego dowództwa WOP (1957-1966). Zgodnie 
z rozkazem Ministra Obrony Narodowej Mariana Spychalskiego z 26.03.1966 r. 
kmdr Romanek został zwolniony ze stanowiska zastępcy dowódcy WOP 
ds. morskich - szefa służby morskiej WOP i wyznaczony na stanowisko 
zastępcy szefa WOP ds. morskich - dowódcy 6 Brygady Okrętów Pogranicza 
(późniejszej Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza im. kmdr. por. Franciszka 
Dąbrowskiego). Zmiana stanowiska była spowodowana reorganizacją jednostek 
formacji WOP. MBOP dowodził w latach 1966-1981.

W okresie swojej służby wojskowej systematycznie podnosił kwalifikacje. 
Ukończył studia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni oraz studia 
na wydziale pedagogiki Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie.

Na podstawie rozkazu personalnego Ministra Obrony Narodowej 
z 21.01.1981 r. kmdr Romanek został wyznaczony do pełnienia obowiązków na 
stanowisku attache wojskowego, morskiego i lotniczego przy ambasadzie 
polskiej w Republice Wietnamu (1981-1983).

Z zawodowej służby wojskowej został zwolniony do rezerwy w lipcu 
1985 r. Po rozstaniu się z mundurem nie pracował zawodowo. Poświęcił się 
pracy społecznej. Od 1984 do 1990 r. pełnił społecznie funkcję prezesa zarządu 
wojewódzkiego ZBŻZiOR WP (1997-2001).

Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany. Odznaczony m.in. 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1985), Krzyżem 
Oficerskim OOP (1973) i Krzyżem Kawalerskim OOP (1963).
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SIWEK Ludwik
Kmdr w st. spocz. dypl.

Urodził się 25.08.1934 r. w Tarnowskich 
Górach. Jego ojciec - Jan pracował tam 
jako kolejarz. Matka - Janina pozostawała 
przy mężu. Wkrótce rodzice przeprowadzili 
się do Grodziska Mazowieckiego. W mieście 
tym przebywał w latach 1935-1954. 
W roku 1952 ukończył Technikum 
Finansowe (z maturą) we Włochach 
w Warszawie. Następnie pracował na 
Żeraniu jako kierownik działu zatrudnie
nia i płac w zakładzie produkcji 
gazobetonów (w latach 1952-1954).

Do oficerskiej Szkoły Marynarki 
Wojennej w Gdyni wstąpił 01.08.1954 r. 
Ukończył ją w 1958 roku jako technik- 
-nawigator. Z dniem 01.10.1958 r. został 
promowany na pierwszy stopień oficerski.

Pierwszy przydział służbowy otrzymał do jednostek morskich WOP. Został 
zastępcą dowódcy okrętu IV rangi - DP-56 w Darłowie (11.11.1958 r.), 
a następnie zastępcą dowódcy okrętu III rangi „OPa-202” (grudzień 1958 roku). 
Był to pierwszy okręt patrolowy (drewniany) zbudowany w powojennej Polsce 
przez Stocznię MW na Oksywiu. W grudniu 1959 r. w stopniu podporucznika 
objął dowództwo „OPa-211”. W dniu 6.01.1961 r. nastąpiło podniesienie 
bandery na tej jednostce, a w październiku 1961 roku okręt zdobył miano 
przodującego okrętu dywizjonu. To zaszczytne wyróżnienie jego dowódca wraz 
z załogą zdobywał przez sześć kolejnych lat. W roku 1963 przyszły dowódca 
MBOP zawarł związek małżeński.

Z dniem 1.01.1968 r. objął stanowisko szefa sztabu Bałtyckiego 
Dywizjonu Okrętów Pogranicza w Kołobrzegu. Po trzech latach (26.09.1971 r.) 
został skierowany do WSMW w Gdyni na dalsze studia (drugiego stopnia), 
gdzie uzyskał tytuł oficera dyplomowanego na wydziale dowódczym. Po 
zakończeniu nauki objął dowództwo Bałtyckiego Dywizjonu OP w Kołobrzegu 
(7.11.1973 r.), którym dowodził przez siedem lat (do 2.01.1980 r.).

Ten okres swojego zawodowego życia oceniał jako najtrudniejszy, ze 
względu na intensywność pracy i charakter służby. Wszystkie siły i środki 
dywizjonu były angażowane do wykonania podstawowych zadań związanych 
z ochroną granicy. Ponadto dywizjon w tym okresie realizował w pełnym 
zakresie zadania szkoleniowe i gospodarcze. Spiętrzenie zadań niejednokrotnie 
utrudniało bądź nawet uniemożliwiało wykonanie poszczególnych przedsięwzięć.

W tym czasie przyjmował Komendę Portu Wojennego w Kołobrzegu 
oraz rozformowaną Baterię Artylerii Stałej. Ponadto dywizjon podlegał licznym 
kontrolom i sprawdzianom ze szczebla MW, dowództwa MBOP, Inspekcji Sił 
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Zbrojnych, mobilizacyjnego rozwinięcia jednostki kontrolowanego przez Sztab 
Generalny WP, a także kompleksowym kontrolom gospodarczym. Z kontroli 
działalności służbowej dywizjon otrzymywał w tych latach oceny pozytywne.

Doskonaląc zadania w zwalczaniu okrętów podwodnych, jednostki 
pływające dywizjonu w latach siedemdziesiątych ćwiczyły praktycznie 
w morzu wspólnie z Okrętową Grupą Poszukująco-Uderzeniową (OGP-U) 
Floty Bałtyckiej byłego ZSRR.

W tym czasie w dywizjonie odbudowano i wyremontowano: budynek 
sztabu, magazyny, warsztaty, drogi wewnętrzne, wybudowano biuro przepustek 
z pomieszczeniem służby dyżurnej wraz z całym zapleczem. Dokonania 
dywizjonu wysoko ocenił Z-ca Głównego Kwatermistrza WP gen. Kopikowski, 
a jednostka uzyskała najwyższą ocenę w Garnizonie Kołobrzeg za całokształt 
gospodarki.

Z dniem 18.03.1980 r. kmdr L. Siwek objął obowiązki szefa sztabu 
MBOP a 4.03.1981 r. stanowisko dowódcy tej jednostki. W okresie stanu 
wojennego ochronę granicy morskiej, zgodnie z poleceniem otrzymanym od 
dowódcy MW przekazano wraz z okrętami 8 i 9 Flotylli MW. Będąc dowódcą 
MBOP w latach 1984-1985 ukończył studia podyplomowe w Instytucie 
Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego

W 1984 r. dowodzona przez niego jednostka uczestniczyła w ćwiczeniu 
MW - tzw. „Reda”. Podczas kompleksowych ćwiczeń brygada uzyskała 
najlepsze wyniki i zdobyła tytuł najlepszego zespołu. Ten zaszczytny tytuł 
MBOP uzyskała również w 1986 r.

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych, wspólnie z posłem 
W. Milenuszkinem czynił starania na rzecz udoskonalenia systemu ochrony 
polskiego Wybrzeża i strefy ekonomicznej na Bałtyku. Zamierzano powołać 
jednolitą formację, która w sposób kompleksowy zabezpieczałaby: ochronę 
granicy, strefę ekonomiczną, sprawy ratownictwa na morzu, walkę 
z zanieczyszczeniami środowiska itp. Koncepcja ta nie została zrealizowana ze 
względu na brak zainteresowania ze strony osób decydujących oraz obawami 
UM przed „militaryzacją” tej instytucji. W końcu lat osiemdziesiątych kmdr 
L. Siwek brał udział w Sejmie RP w przygotowaniach koncepcji powstania 
przyszłej Straży Granicznej.

Z dniem 31.08.1991 r. przestała istnieć MBOP, a w kilka miesięcy 
później - 09.01.1992 r. kmdr L. Siwek odszedł w stan spoczynku. Wśród wielu 
odznaczeń, jakie posiadał znajduje się Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski.

Z chwilą pożegnania z mundurem kmdr L. Siwek nie zerwał kontaktów 
z kolegami z jednostek morskich. Do chwili obecnej jest czynnym członkiem 
związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP (pełni 
funkcję prezesa Koła w Gdańsku) oraz członkiem Stowarzyszenia Oficerów 
MW RP.
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Wiceadm. w st. spocz. Ludwik DUDKOWSKI

UWAGI DO KSIĄŻKI RAFAŁA WITKOWSKIEGO 
pt. „NA LĄDZIE I NA MORZU”1

Ukazała się książka Pana Rafała Witkowskiego pt. „Na lądzie i na 
morzu”. Każda nowa pozycja wydawnicza, która dotyczy Marynarki Wojennej 
mnie interesuje, bowiem jestem jej wychowankiem - jeżeli można tak określić, 
gdyż bez mała najlepsze lata mojego życia dorosłego poświęciłem służbie 
w Marynarce Wojennej, rozpoczynając ją od marynarza, a kończąc w stopniu 
wiceadmirała. Ponadto syn mój poszedł w moje ślady i już ponad ćwierć wieku 
pełni żołnierską służbę w naszym morskim rodzaju sił zbrojnych.

Nic dziwnego, że sięgnąłem po tę nową pozycję wydawniczą, tym 
bardziej, że autor był moim bezpośrednim podwładnym przez kilkanaście lat. 
Uchodził nieomal za mojego pupila (uważałem Go za oficera kulturalnego, 
znającego biegle język angielski, pasjonującego się historią Marynarki 
Wojennej), którego zawsze wspierałem w jego działalności naukowej 
i wydawniczej. Umożliwiałem mu popularyzację Marynarki Wojennej i jej 
pięknej historii w środkach masowego przekazu m.in. w „Bałtyckiej Wachcie” 
ukazującej się na antenie polskiego radia w Gdańsku i „Peryskopie” 
emitowanym przez TV Gdańsk (audycje te powstały z mojej inspiracji przy 
życzliwym stosunku do nich kierowników tych ośrodków). Ponadto 
inspirowałem Jego działalność w „Latającym Holendrze” emitowanym przez 
TV Gdańsk i TV Szczecin, który podjął bliską memu sercu tematykę orężnych 
zmagań naszych okrętów podwodnych (OORP „Dzik”, „Sokół”, „Orzeł” 
w walce z hitlerowskim wrogiem).

Nie stawiałem żadnych przeszkód autorowi książki w uczestniczeniu 
w licznych spotkaniach środowiskowych organizowanych z okazji różnych 
rocznic, popularyzowaniu tradycji Marynarki Wojennej okresu wojny oraz jej 
rozwoju po 1945 roku.

Dbałem również o karierę wojskową autora książki, czego wyrazem było 
m.in. to, że Pan Witkowski, oficer polityczny będąc w składzie Zarządu 
Politycznego MW (ZPMW), awansował do stopnia komandora porucznika 

1 Uwagi są własną, osobistą refleksją wiceadm. L. Dudkowskiego na tematy zamieszczone 
w książce. Za treści prezentowane w artykule odpowiada autor. Książkę opublikowało 
Wydawnictwo „Czuwajmy” w Krakowie w 1998 r. (przyp. Redakcji).
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w 1971 r. i komandora w 1984 r„ Uhonorowany został Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski w 1981 r„ Złotym Medalem Za Zasługi dla 
Obronności Kraju w 1983 r. i wreszcie wyznaczony na stanowisko szefa 
Wydziału Historycznego (WH) ZPMW w 1982 r. Jego błyskotliwa kariera to 
moja zasługa. Co więcej wspierałem Go w uzyskaniu wczasów zagranicznych 
(do NRJD w 1977 r.). Życzliwie przyjmowałem Jego działania w organizacji 
partyjnej, do której wstąpił w 1970 r. (ubiegał się wówczas o ponowne przejście 
do Wydziału Historycznego ZP MW). Aktywnie włączył się do życia 
partyjnego. Z własnej woli napisał podanie o umożliwienie studiowania na 
Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu Leninizmu (WUML) i tak 
rozsmakował się w tej problematyce, że stał się wykładowcą (po ukończeniu 
2-letnich studiów na WUML) wiedzy marksistowskiej. Trudził się w jej 
upowszechnianiu wyjeżdżając do filii WUML - udzielając się w jednostkach 
MW poza Garnizonem Gdynia (oczywiście nie tylko dla samej idei poświęcał 
swój czas, ale jak przypuszczam, również ze względów materialnych). I oto 
tenże oficer, beneficjant władzy ludowej, której nie przeszkadzało jego „obce 
klasowo” pochodzenie (syn przedwojennego starosty patrz str. 13, które to 
w książce tak eksponuje) i Jego katolicki światopogląd zrobił karierę w tym 
marksistowsko-ateistycznym wówczas Wojsku Polskim (patrz str. 220). I ta 
niedobra władza ludowa, którą dyskredytuje na stronicach swej książki, nadała 
panu Rafałowi Witkowskiemu stopień oficerski, wojsko wcieliło Go do 
Korpusu Oficerów Politycznych, a na wniosek „niedobrego” szefa ZP MW 
wyznaczony został na stanowisko szefa Wydziału Historycznego ZPMW.

Dziwi mnie tylko, że ten tak „prześladowany” oficer przyjmował apanaże 
z rąk nie łubianej władzy ludowej, wojska, którego dowódców i przełożonych 
poddaje surowej krytyce, bowiem nie zgadzał się z wprowadzeniem stanu 
wojennego, za co surowo ocenia Ministra Obrony Narodowej gen. armii 
Wojciecha Jaruzelskiego. Sam jednak z szeregów wojska nie wystąpił. Okazał 
się tchórzliwym dwulicowcem, bo wbrew swoim poglądom wstąpił do partii, 
był aktywnym propagatorem jej treści (wykładowca WUML), człowiekiem 
wierzącym, lecz ze ślubem kościelnym czekał 20 lat i zawarł go po zakończeniu 
służby wojskowej w 1988 r. (patrz str. 245). Podobnie postąpił występując 
z Partii w 1988 r.

I oto teraz po zmianie ustroju staje się „ofiarą” systemu i „nieludzkiego” 
szefa, przymila się nowej władzy, swoją pozycją „Na lądzie i morzu” wpisuje 
się do grona dyżurnych historyków aktualnej władzy. Stanowisko i postawa 
zaprezentowana przez autora nie jest godna honoru oficerskiego.

W świetle bogatego życiorysu Pana Witkowskiego zastanawia fakt, 
Szanowny Czytelniku, który znasz lata stalinowskiego terroru, kiedy 
pryncypialnie rozprawiano się z „wrogami ludu” ,a tu nasz Pan Witkowski 
„obcy klasowo” (jak wówczas mówiono), bezpartyjny absolwent uniwersytetu, 
syn przedwojennego starosty został przyjęty do oficerskiej szkoły prawniczej 
w Jeleniej Górze. Co więcej w czasie studiów „dzielnie” podejmował polemikę 
z wykładowcami przedmiotów społeczno-politycznych, o której pisze na 
łamach swej książki, a Informacja Wojskowa i następnie Wojskowa Służba 
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Wewnętrzna (WSW) wykazywały wyjątkową pobłażliwość wobec niego. I nie 
przeszkadzało to Panu Witkowskiemu zostać oficerem. Co więcej skierowano 
go do służby w Marynarce Wojennej, która miała bezpośredni styk 
z kapitalistycznym światem. Marynarka Wojenna od połowy lat 50-tych 
rozpoczęła składanie wizyt w państwach NATO i neutralnej Szwecji. 
W wizytach brały udział wyselekcjonowane przez WSW załogi. Służbom tym 
nie przeszkadzało, że w licznych rejsach zagranicznych do państw NATO brał 
udział ze swoim bogatym życiorysem Pan Witkowski.

Tak na marginesie życiorysu Pana Witkowskiego przypomniała mi się 
sprawa z moich studiów w Akademii Wojskowo-Politycznej w Warszawie. 
Kiedy na drugim roku studiów w 1955 r. wyrzucono z Akademii i wojska 
mojego serdecznego kolegę kpt. Eugeniusza Olczyka za to, że jak ustaliła 
Informacja Wojskowa, jego ojciec był przed 1939 r. pracownikiem cywilnym 
Komendy Portu Wojennego w Gdyni. Kapitan Olczyk wrócił do wojska 
i Akademii po 1956 r. Skończył studia, obronił pracę habilitacyjną i został 
Kierownikiem Instytutu Badań Społecznych WAP. Ciekawe kryteria miały 
Służby Informacyjne i WSW analizując życiorysy tych dwóch oficerów.

Uwagi szczegółowe

1. Pan Witkowski krytycznie ocenia moją osobę, z którą „nie zgadzał się 
ze względów ideologicznych i politycznych”, a ponadto imputuje mi, że nie 
lubiłem historyków i dyskryminowałem tradycje działań bojowych MW RP 
w czasie II wojny światowej. Krytycznie również odnosi się (poza kadm. 
Henrykiem Piertraszkiewiczem, którego ocenia wysoko i słusznie) do swoich 
przełożonych:

- kmdr. E. Witczaka - oficera niezmiernie pracowitego, sprawiedliwego, 
bezinteresownego, nie biegającego jak autor za dodatkowym 
zarobkiem, a który miał nieszczęście wystawić mu niezbyt pochlebną 
opinię służbową;
- kmdr. dr. hab. E. Łącznego - oficera wszechstronnie wykształconego 
doświadczonego i kulturalnego za to, że „ośmielił” się egzekwować 
od autora rzetelne wypełnianie żołnierskich powinności;
- kadm. G. Grzeni - Romanowskiego, oficera Armii Wrześniowej, 
żołnierza walczącego z okupantem hitlerowskim w szeregach Armii 
Ludowej, duchowego przywódcy Kaszubów, który polecił wpisywać 
do opinii służbowych ocenę światopoglądu żołnierza zawodowego;
- wiceadm. P. Kołodziejczyka (ministra Obrony Narodowej i dowódcy 
MW) za rzekomą interwencję wobec wartownika ekspozycji 
uzbrojenia Muzeum MW z powodu obrazka religijnego;
- admirała L. Janczyszyna za to, że próbował przywołać autora do 
porządku w czasie konferencji w Sztokholmie (ponieważ autor więcej 
zajmował się swoją żoną niż wypełnianiem obowiązków służbowych);



- kmdr. por. E. Kosiarza, swojego bezpośredniego przełożonego, 
z którym nie mógł wytrzymać (chodziło o dodatkowe dochody) 
i z powoju którego przeszedł do pracy w WSMW. Po odejściu ww. 
autor zawiesza swój katolicki światopogląd, wstępuje do PZPR 
i wraca do ZPMW.

2. Książka jest autoreklamą autora i jego najbliższej rodziny, czego 
wyrazem jest między innymi zamieszczenie 103 zdjęć autora i jego 
najbliższych. Odnosi się wrażenie, że w czasie wizyt i konferencji nie dowódca 
zespołu czy przewodniczący delegacji grali pierwsze skrzypce, a tłumacz 
Witkowski wszystkim kierował.

3. Autor zatytułował swoją książkę „Na lądzie i na morzu”, co sugeruje, 
że spędził na morzu znaczną część swojego życia co nie jest prawdą. W czasie 
rejsów okrętów składających wizyty był pasażerem. Nie pełnił morskiej wachty 
bojowej, co więcej rejsy nużyły go. Dlatego moim zdaniem druga część tytułu 
książki „na morzu” jest nadużyciem w stosunku do wszystkich, którzy 
w trudnych warunkach morskich wypełniali i wypełniają na stanowiskach 
bojowych swoje żołnierskie powinności. Określeni „na morzu” przysługuje 
załogom okrętów, a nie kilkudniowemu pasażerowi, w czasie przejścia morzem 
do portu wizytowanego kraju.

4. Przejdę teraz do głównego zarzutu autora: rzekomo nie doceniałem 
tradycji orężnych Marynarki Wojennej i nakazałem w publikacjach „Biuletynu 
Historycznego” jak pisze na str. 401, dziewięć artykułów powinno dotyczyć 
Ludowej Marynarki Wojennej, a jeden Marynarki Wojennej okresu 
międzywojennego i wojny. Jak to się ma do faktów świadczą publikacje 
w „Biuletynie Historycznym” w latach 1963-1995, gdzie na 109 artykułów 59 
dotyczyło Ludowej Marynarki Wojennej, a 50 okresu przedwojennego i wojny 
(zestawienie publikacji „Biuletynu Historycznego”).

Autor na stronie 401 swej książki zwyczajnie kłamie. Ale nie tylko w tej 
sprawie. W ramach kultywowania tradycji w Ludowej MW patronami jednostek 
w latach 1945-1989 byli:

- Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte od 1956 r.;
- Centrum Szkolenia Specjalistów MW im. Franka Zubrzyckiego;
- 9 Flotylla Obrony Wybrzeża im. kontradmirała Włodzimierza 
Steyera od 1978 r.;
- 1 Morski Pułk Strzelców im. pułkownika Stanisława Dąbka od 
1983 r.;
- 3 Flotylla Obrony im. komandora Bolesława Romanowskiego od 
1985 r.;
- Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP im. komandora 
Stanisława Mielczarka od 1988 r.

Tak więc na sześciu patronów pięciu wywodziło się z marynarki 
przedwrześniowej. To Ludowa Marynarka Wojenna zadbała o to, aby 
kontynuować nazwy bohaterskich okrętów z czasów wojny. I tak dziedziczone 
od kilkudziesięciu lat nasze okręty noszą takie nazwy jak OORP „Orzeł”, 
„Dzik”, „Wilk”, Piorun”, „Gryf’, „Orkan”, „Iskra”, „Bałtyk” czy „Grom”.
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Zachowana została dla potomnych ORP „Błyskawica”, która od 1976 r. pełni 
funkcję okrętu muzeum. W zachowaniu tych tradycji czynnie współuczestni
czyłem i współdecydowałem, a według autora byłem nihilistom, który 
„rzekomo” przeciwstawiał się tradycji.

Autor w swojej książce zarzuca mi, że nie lubiłem historyków, ba nawet 
szykanowałem, których to szykan doznał sam autor. Jak to się stało, że 
poleciłem prowadzić edukację historyczną wśród stanu osobowego MW 
i zobowiązałem m.in. autora do systematycznych spotkań z marynarzami 
młodego rocznika w CSSM MW w Ustce mających na celu zapoznanie 
młodych marynarzy z chlubną historią walk marynarzy polskich na morzach 
i oceanach świata. Ponadto poleciłem organizować zwiedzanie ekspozycji 
okrętu muzeum ORP „Błyskawica” dla załóg remontowanych okrętów w Gdyni.

Autor rozmija się z prawdą przypisując powstanie Towarzystwa 
Przyjaciół OM „Błyskawica” redaktorowi „Morza” Panu Micińskiemu, 
notabene bardzo cenionemu przeze mnie przyjacielowi Marynarki Wojennej, 
z którym miałem przyjemność utrzymywać służbowe i prywatne kontakty. 
Powstanie Towarzystwa było rezultatem mojego spotkania na OM „Błyskawica” 
z panią Karnicką i jej córkami w sprawie wydania książki w Polsce Ludowej jej 
zmarłego męża, kmdr. Borysa Karnickiego pt. „Worek marynarskich 
wspomnień”. Na tym spotkaniu pani Kamicka poinformowała mnie, że wolą jej 
męża było przeznaczenie honorarium z tej książki na potrzeby ORP 
„Błyskawica” pod warunkiem, że 100 egzemplarzy pani Kamicka zabierze do 
Wielkiej Brytanii dla swoich i jej męża przyjaciół. Z tą propozycją zgodziłem 
się i podjąłem starania o wydanie tej książki, co zostało uwieńczone jej 
wydaniem. Z okazji tego wydania pani Kamicka odwiedziła mnie w Głównym 
Zarządzie Politycznym WP, dziękując za dotrzymanie umowy. Ale pozostała 
sprawa przekazania honorarium dla okrętu „Błyskawica”. Bez powstania ww. 
Towarzystwa Przyjaciół „Błyskawicy” nie można było honorarium skierować 
(takie były wówczas przepisy) na potrzeby okrętu, a oddać do budżetu MON. 
Z tej przyczyny nim powstało Towarzystwo, które istnieje do dziś, 
a największym zasileniem kasy Towarzystwa, o ile mi dotychczas wiadomo, 
było honorarium za książkę pana komandora B. Karnickiego.

6. Autor tendencyjnie przedstawia walkę o Krzyż na Westerplatte. Nie 
chodziło o postawienie ponownie Krzyża na Westerplatte, które było 
pretekstem do usunięcia czołgu z I Brygady Bohaterów Westerplatte, a który 
wraz z wojskami armii radzieckiej wyzwalał polski Gdańsk. Siły 
Solidarnościowe Zarządu Portu Gdańsk chciały ten czołg wyeliminować 
z głównego szlaku turystycznego i przenieść poza drogę, nad skraj brzegu 
morskiego. Przeciwko tej propozycji bardzo ostro zaprotestowali żołnierze 
I Brygady z komandorem Leszczyńskim na czele. I o to była cała awantura.

Propozycja sprowadzenie z Krakowa na Westerplatte zwłok kmdr. 
Franciszka Dąbrowskiego wypłynęła przy okazji tego sporu o czołg. Inicjatorzy 
tej propozycji chcieli, by na Westerplatte wśród obrońców spoczął również 
faktyczny dowódca Westerplatte - kpt. F. Dąbrowski, który przejął dowodzenie 
obroną drugiego dnia walki na skutek załamania się mjr. Sucharskiego, 
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usiłującego poddać się Niemcom, za co został odsunięty od dowodzenia. Pan 
Witkowski na moje polecenie, o czym nie raczył wspomnieć „obiektywny” 
historyk, pojechał do Krakowa, by omówić z rodziną i władzami ZBoWiD-u 
ekshumację zwłok kmdr. F. Dąbrowskiego na Westerplatte. Pan Witkowski wie 
dobrze, że tej propozycji nie zaakceptowała najbliższa rodzina zmarłego ze 
względów osobistej tragedii rodzinnej. Propozycji tej sprzeciwił się również 
ZBoWiD. W tej sytuacji sprawa sprowadzenia zwłok staje się bezprzedmiotowa.

7. Autor bardzo krytycznie ocenia gen. armii W. Jaruzelskiego, że generał 
miał „skostniałą. w istocie swej i dogmatyczną postawę” (str. 238), że dokonał 
„wojskowego przewrotu, który nazwano wprowadzeniem stanu wojennego” (str. 460). 
Autor odmawia gen. Jaruzelskiemu - żołnierzowi frontowemu, wybitnemu 
dowódcy, człowiekowi, który był twórcą okrągłego stołu, który dobrowolnie 
zrzekł się funkcji prezydenta, „miana polskiego patrioty” (str. 462) 
i autorytatywnie stwierdza, że byłoby błędem umieszczanie generała 
w panteonie narodowej chwały, bo był „ współczesnym dyktatorem” i wprowadził 
stan wojenny, którego ,społeczeństwo polskie w swej większości nie 
akceptowało” (str. 480). Jak tę „odwagę” dziś przejawia na kartkach swej 
książki do swego dowódcy on - oficer na eksponowanym kierowniczym 
stanowisku w Zarządzie Politycznym MW, który w czasie pełnienia służby brał 
czynny udział w wprowadzaniu stanu wojennego, był uniżenie służalczy wobec 
przełożonego, a teraz w nowych czasach ma czelność odsądzać od czci 
człowieka wielce zasłużonego dla polskiej sprawy. Otóż ten „wybitny” znawca 
polityki rozmijania się z prawdą po to, by przypodobać się nowej władzy, która 
podobnie jak on odnosi się do gen. Jaruzelskiego. Ponadto posługuje się 
kłamstwem, bo nieprawdą jest, że stan wojenny nie zaakceptowało w swej 
większości polskie społeczeństwo. Dziś jeszcze akceptuje wprowadzenie stanu 
wojennego, - o czym świadczą wyniki badań socjologicznych - ponad połowa 
polskiego społeczeństwa mimo ogromnej krytyki prawicy. Natomiast czy 
błędem byłoby umieszczenie w panteonie narodowej chwały gen. Jaruzelskiego, 
niech autor zostawi to obiektywnej ocenie jego osoby przez historię i nie 
przyłącza się do chóru dyżurnych historyków III RP, którzy wybierają z historii 
to co służy prawicowym poglądom aktualnie rządzących.

8. Autor w swoich wywodach na łamach swej książki posługuje się 
pomówieniami. Pisze na str. 405 „marynarze przytaczają przykłady 
demoralizującego działania w praktyce (na przykład budowa willi przez 
wojskowych prominentów". Panie Witkowski - ilu wojskowych prominentów 
wybudowało wille w Marynarce Wojennej? Czy wybudowali wille 
admirałowie: Janczyszyn, Pietraszkiewicz, Bossy, Kołodziejczyk, Waga, Parol, 
Gliński, Dudkowski, gen. Rzepkowski? A prominentami rzekomo byli (wille 
wybudowało w Gdyni dwóch admirałów: Studziński i Rudomino), 9 zajmowało 
służbowe lub spółdzielcze mieszkania, a „prominent” Dudkowski mieszkał jako 
admirał w dwupokojowym mieszkaniu do 1977 r., poczym przeniósł się do 
mieszkania spółdzielczego w spółdzielni „Bałtyk” (M-5), gdzie mieszka do dziś.

Autor zarzuca mi, że „programowo” nie lubiłem historyków, że miałem 
niedobre wyobrażenie o dawnym społeczeństwie polskim (to używane chętnie 
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przez niego określenie), uznawał wyłącznie tradycje „ludowej” armii 
i „ludowej” marynarki (str. 490-491). W tych stwierdzeniach są zawarte zwykłe 
kłamstwa, bo koło Polskiego Towarzystwa Historycznego powstało nie bez 
inspiracji kontradmirała Dudkowskiego (str. 510). Więc jak to jest - Dudkowski 
nie lubił historyków a spowodował powstanie koła przy Dowództwie MW. 
Gdzie tu logika Panie Witkowski? Co więcej. Admirał zarządza edukację 
historyczną stanu osobowego Marynarki Wojennej i nakazuje Panu 
Witkowskiemu (str. 405) prowadzenie prelekcji dla młodego rocznika 
wcielonego do służby w Marynarce Wojennei dotyczących historii Marynarki 
Wojennej i jej orężnych działań na morzu, dokonań okresu powojennego 
w ochronie 500 km granicy morskiej Polski Ludowej, nakazuje ponadto Panu 
Witkowskiemu, aby zorganizował dla załóg okrętowych przebywających 
w stoczniach Trójmiasta zwiedzanie ORP „Błyskawicy”, na której jej 
ekspozycja nie miała nic wspólnego z Pana insynuacjami, że uznawałem 
wyłącznie tradycje ludowej armii i ludowej marynarki, a była tam ekspozycja 
(którą ja zatwierdziłem) ukazująca morskie tradycje narodu polskiego, 
bohaterskie walki załóg okrętów polskich na Zachodzie i walki Armii 
Radzieckiej (AR) i WP, w tym Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte 
w wyzwoleniu Wybrzeża Gdańskiego, w czasie których poległo ponad 35 000 
żołnierzy AR i WP. Ten niedoceniający historyków i tradycji admirał zarządza 
wyświetlanie filmów historycznych dla marynarzy nie tylko „Do krwi ostatniej” 
ale i „Obrońców Helu”, „Salut dla Garlanda”, „Wrzesień”. Czynnie uczestniczy 
w organizowaniu spotkań z obrońcami Westerplatte, jakie miały miejsce we 
wrześniu w związku z wybuchem wojny w 1939 r„ którzy byli co roku gośćmi 
Marynarki Wojennej. Nakazuje organizowanie spotkań z uczestnikami walk na 
morzu i na lądzie w salach historii jednostek MW, których ekspozycja wcale nie 
świadczy o niedocenianiu tradycji orężnych MW RP.

Panie Witkowski, jak Pan to wytłumaczy, że ten niedoceniający 
historyków umożliwił Panu branie udziału w „Bałtyckiej wachcie” (która 
powstała z mojej inicjatywy), w wygłaszaniu różnych prelekcji na tematy 
historyczne. Dotyczy to również „Peryskopu” (który też powstał z mojej 
inicjatywy), gdzie problematyka historyczna była odpowiednio reprezentowana. 
Udział w TV Szczecin na temat historii MW i jej okrętów podwodnych 
w czasie wojny - OORP „Dzik”, „Sokół”, „Orzeł”.

Panie Witkowski, jak w świetle tych faktów brzmi fałszywie Pana 
stwierdzenie, że „Byłem prawdziwie uradowany, że to mnieprzypadło w udziale 
dokonanie pewnego rodzaju przełomu w głoszonej dotychczas historii 
Marynarki Wojennej, z położeniem głównego akcentu na dziejach ludowej 
marynarki, a z pomniejszeniem innych jej okresów. Zezwolono mi na 
wygłoszenie referatu „ 70 lat polskich tradycji morskich W ten sposób została 
ostatecznie zaakceptowana możliwość, a teraz wręcz konieczność głoszenia nie 
zafałszowanej historii naszej marynarki". Czy Pan się nie wstydzi takiego 
sformułowania fałszującego faktyczny stan rzeczy w popularyzacji tradycji 
Marynarki Wojennej? Czy Pan nie zauważy, że ta nie łubiana ludowa 
Marynarka Wojenna zachowała ciągłość w nazwie Okręt Rzeczypospolitej 

208



Polskiej, ORP. I dopiero Pana „historyczne wystąpienie” w Wejherowie 
położyło kres w zafałszowywaniu historii Marynarki Wojennej.

Tak Pan kreuje się na głównego bohatera nowej władzy, która może 
doceni Pana „zasługi” jako oficera totalitarnego systemu. Tym bardziej, że to 
dla Pana nie łubiana władza i szef, z którym Pan tak się nie zgadzał ze 
względów ideologicznych i politycznych, umożliwia Panu liczne publikacje 
dotyczące lat 1933-1945, które zaowocowały przecież sporą różnorodnością 
publikacji własnych na temat wybranych aspektów dziejów Marynarki 
Wojennej (str. 385). Jedną z tych publikacji była „Westerplatte. Historia i dzień 
dzisiejszy”, której fragmenty zamieścił tygodnik WTK. Autor zarzuca mnie, że 
nie „chodziło w tym wypadku o jakieś kwestie merytoryczne, lecz wyłącznie 
o fakt kontaktowania się z redakcją katolickiego czasopisma ” (str. 425). Autor 
rozmija się z prawdą. Zwrócona uwaga autorowi przeze mnie nie wynikała 
z tego, że była to redakcja katolicka a z tego, że ówczesne przepisy 
zobowiązywały żołnierza do uzyskania zgody przełożonego na publikacje 
w prasie centralnej. Pan Witkowski był zainteresowany publikacją fragmentów 
swej książki w WTK, bo ono wówczas najwięcej płaciło autorom. Do mnie 
o taką zgodę się nie zwracał i po publikacji była rozmowa, dlaczego nie 
zastosował się do obowiązujących przepisów, a nie że zamieścił fragmenty 
swojej książki w wydawnictwie katolickim. Autor w swojej książce przedstawia 
się jako osoba prześladowana i szykanowana przeze mnie, którego uważałem, 
wg. autora, za oficera „klasowo obcego” i ideologicznie niepewnego, że miałem 
wcześniejsze haki na jego żonę i przez 16 lat służby Pana Witkowskiego w ZP 
MW. Ja, jak mnie określa, byłem „wszechwładnym admirałem” (str. 402). Nie 
przeniosłem go, bo ultimatum postawił mi kmdr L. Waśko, bo nie tylko nie 
przeniosłem, ale awansowałem i nagradzałem orderami i wyznaczyłem na 
stanowisko szefa WH ZP. Panie Witkowski, jest Pan inteligentnym 
człowiekiem. Przecież to się nie trzyma kupy. Atakując mnie kreuje się Pan na 
nowego męczennika władzy ludowej. Wychodzi z tej książki Pana 
karierowiczowska postawa. Nie wstyd Panu? Przecież te „cierpienia 
i prześladowania” pańskie znają ludzie, którzy z Panem pełnili służbę w ZP 
MW. Autor imputuje mi, że mówiłem o naszym marksistowskim wojsku. Jest 
to wymysł Autora, jak również o „szlachciurach”. Tak jak wymysłem autora 
jest stwierdzenie, że Siły Zbrojne po zmianie ustroju uzyskały swój prestiż. Siły 
Zbrojne od lat miały i mają wysoki prestiż w opinii społecznej.

Nie było otwartego zebrania partyjnego na ORP „Błyskawica” (str. 112), 
a był wiec żałobny, w czasie którego omówiłem całą drogę życiową Aleksandra 
Zawadzkiego, nie tylko o jego rewolucyjnej działalności, ale i o jego walce 
zbrojnej. Był szefem Sztabu Partyzanckiego, był generałem, był wreszcie 
wojewodą katowickim, a nie tylko działaczem partyjnym jak stwierdza to autor.

9. Książka „Na lądzie i na morzu” niewiele wnosi do poznania 
najnowszej historii MW. Jest napisana z myślą o ukazaniu „prześladowań” 
autora przez przełożonych i władzę ludową za jego „obce” pochodzenie, 
katolicki, światopogląd. Z tekstu bije chęć przypodobania się nowej władzy, jak 
również jest popularyzacją osoby autora i jego rodziny. Rozwlekłe, 
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powtarzające się opisy jego udziału w wizytach zagranicznych naszych okrętów 
są nudne i niewiele wnoszące do poznania faktograficznej oceny licznych wizyt 
(mimo żelaznej kurtyny MW była otwarta na świat), wysiłku dowództwa MW, 
a szczególnie dowództw zespołów i załóg okrętowych, które ogromnym 
wysiłkiem przygotowywały okręty do rejsów zagranicznych, na których Pan 
Witkowski był pasażerem obsługiwanym przez marynarzy, nudzącym się 
w czasie przejścia morzem, dla których nie znalazł w swej ponad 500 
stronicowej książce dobrego słowa uznania i podziękowania.

PS. Recenzentem książki Rafała Witkowskiego „Na lądzie i morzu” był 
adm. R. Waga, który w rozmowie ze mną stwierdził, że napisał recenzję 
krytyczną, którą przekazał autorowi pod warunkiem, że zostanie ona 
opublikowana w książce. Recenzji Pan Witkowski nie zamieścił. Pan adm. Waga 
dotychczas, jak mi wiadomo, nie zaprotestował po ukazaniu się książki 
o niedotrzymaniu słowa przez autora. Wynika z tego, że autor książki 
wybiórczo traktuje opinie i fakty historyczne.
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93/99.9(50) - 9.15/438/ „1904/1905” - Historia. PLISNN 0137 - 5539 
Historia Polskiej Marynarki Wojennej.

Dyskant W. J.: Udział marynarzy - Polaków w walkach I i II Eskadry 
Oceanu Spokojnego w latach 1904-1905.

Biuletyn Historyczny 2003, nr 18, s.

Opis udziału polskich marynarzy w walkach prowadzonych przez i i II Eskadrę 
Oceanu Spokojnego Floty Rosyjskiej Dalekiego Wschodu w latach 1904-1905.

355.412 - 9.15/348/ „1981-1947”. 092 - Historia PL ISNN 0137 - 5539 
Polskiej Marynarki Wojennej. Wspomnienia.

Przybylski J.: Marynarka Wojenna 1918-1945 (w oczach świadków jej rozwoju 
pod uwagę „współczesnych”).

Biuletyn Historyczny 2003, nr 18, s.

Prezentacja wybranej problematyki Marynarki Wojennej II RP oraz 
sytuacji w Gdyni i w Gdańsku w 1946, na podstawie wspomnień adiutanta szefa 
Kierownictwa Marynarki Wojennej kmdr por. Mieczysława Burhardta i attache 
morskiego Ambasady Brytyjskiej w Polsce, kpt. J. H. Petiego.

355.412 - 9.15/438/ „1939”. 092 - Historia PL ISNN 0137 - 5539
Polskiej Marynarki Wojennej. Wspomnienia.

Wojciechowski Z.: Dziennik działań wojennych kontradmirała Huberta Schmundta 
z 1939 r.

Biuletyn Historyczny 2003, nr 18, s.

Przedstawienie problematyki działań wojennych na Wybrzeżu w 1939 r. 
oczami dowódcy sił morskich Zatoki Gdańskiej, kontradm. Huberta Schmundta.
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355.412 - 9.15/438/ „1939/1945” - Historia PLISNN 0137 - 5539
Polskiej Marynarki Wojennej.

Łubkowski J.: Udział polskich niszczycieli w bitwie koło wyspy Ushant.

Biuletyn Historyczny 2003, nr 18, s.

Przestawienie problematyki udziału polskich okrętów w walkach koło 
wyspy Ushant.

355.412 - 9.15/438/ „1945/1949” - Historia PL ISNN 0137 - 5539
Polskiej Marynarki Wojennej.

Zalewski B.: Koncepcje rozwoju i użycia sił Marynarki Wojennej w obronie
polskiego wybrzeża w latach 1945-1949.

Biuletyn Historyczny 2003, nr 18, s.

Prezentacja problematyki rozwoju i użycia sił Marynarki Wojennej do 
działań w obronie wybrzeża w latach 1945-1949.
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355.412 - 9.15/438/ „1945/1949” - Historia PL ISNN 0137 - 5539
Polskiej Marynarki Wojennej.

Semków P.: Marynarze w powojennej konspiracji. Polska Organizacja
Podziemna „Wolność”.

Biuletyn Historyczny 2003, nr 18, s.

Problematyka udziału i działalności marynarzy w powojennej konspiracji 
w ramach Polskiej Organizacji Podziemnej „Wolność”.



355.623 - okręty wojenne. PLISNN 0137 - 5539

Pater W.: Uzbrojenie niszczyciela „Błyskawica”. Suplement.

Biuletyn Historyczny 2003, nr 18, s.

Uzupełnienie do materiałów zamieszczanych na łamach Biuletynów 
Historycznych na temat uzbrojenia ORP „Błyskawica”.

355.412 - 9.15/438/ „1945/1968” - Historia PL ISNN 0137 - 5539
Polskiej Marynarki Wojennej.

Kudela S.: Myśl techniczna oraz szkolenie kadr dla potrzeb służb
technicznych i zaopatrzenia Marynarki Wojennej w latach 
1945-1968.

Biuletyn Historyczny 2003, nr 18, s.

Prezentacja problematyki rozwoju myśli technicznej w Marynarce Wojennej 
oraz systemu szkolenia kadr dla potrzeb służb technicznych i zaopatrzenia 
Marynarki Wojennej.

355.412 - 9.15/438/ „1947/2002” - Historia
Polskiej Marynarki Wojennej

PL ISNN 0137 -5539

Kordula W.: Archiwum Marynarki Wojennej w latach 1947-2002.

Biuletyn Historyczny 2003, nr 18, s.

Prezentacja dorobku i działalności Archiwum Marynarki Wojennej 
wiatach 1947-2002.
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355.412. - 7.42/438/ „1991/ 2001” - Historia PL ISNN 0137 - 5539
Wojsk Ochrony Pogranicza.

Bieniecki!.: Morski Oddział Straży Granicznej 1991-2001.

Biuletyn Historyczny 2003, nr 18, s.

Prezentacja rozwoju i działalności Morskiego Oddziału Straży Granicznej 
w latach 1991-2001.

355.403.14 - Muzea wojskowe. PL ISNN 0137 - 5539

Kotecki A.: Medale pamiątkowe Muzeum Marynarki Wojennej.

Biuletyn Historyczny 2003, nr 18, s.

Charakterystyka zbiorów medali pamiątkowych w Muzeum Marynarki 
Wojennej.

929/438/ Rostkowski Feliks Paweł PL ISNN 0137 - 5539
kpt. mar. rez.

(092) - Biografie.

Mielczarek R.: Kapitan marynarki rez. Feliks Paweł Rostkowski (1892-1981).

Biuletyn Historyczny 2003, nr 18, s.

Biografia kpt. mar. rez. Feliksa Pawła Rostkowskiego.
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355.412. - 7.42/438/ „1966-1991” - Historia PL ISNN 0137 - 5539
Wojsk Ochrony Pogranicza.

(092) - Biografie.

Bieniecki L: Dowódcy Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza (1966-1991).

Biuletyn Historyczny 2003, nr 18, s.

Charakterystyka dowódców Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza z lat 
1966-1991.

PL ISNN 0137 -5539

Dutkowski L.: Uwagi do książki Rafała Witkowskiego pt. „Na lądzie i na morzu”.

Biuletyn Historyczny 2003, nr 18, s.

Prezentacja opinii wiceadm. Ludwika Dutkowskiego na temat informacji 
zawartych w książce kmdr. Rafała Witkowskiego pt. „Na lądzie i na morzu”.
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