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WSTĘP

Oddajemy Czytelnikom kolejny 20 numer naszego „Biuletynu 
Historycznego”. Zamieszczone w nim artykuły zostały 

przygotowane przez przedstawicieli środowiska historyków Marynarki 
Wojennej współpracującego z naszym czasopismem oraz przez 
pracowników Muzeum Marynarki Wojennej. Ich tematyka, dość 
różnorodna, jest oczywiście w całości poświęcona dziejom polskich sił 
morskich. Materiały prezentowane w tym numerze zajmują się m.in. 
problemami naukowymi i polityczno-gospodarczymi, rozwojem sztuki 
operacyjnej i taktyki, rodzajami wojsk i służbami, sprawami szkolenia 
i wychowania, wydawniczymi, personalnymi i biografistyką oraz 
muzealnictwem morskim.

Na wstępie kontradm. rez. prof. dr hab. Antoni Komorowski 
przedstawił informację o niedostatecznej jeszcze popularyzacji na forum 
międzynarodowym efektów historyczno-wojskowych badań naukowych 
organizowanych w AMW a prof. dr hab. Zbigniew Machaliński - 
rozważania na temat roli i znaczenia badań biograficznych nad 
poznaniem różnych epizodów z historii polskiej Marynarki Wojennej.

Z kolei kmdr ppor. rez. dr Tadeusz Górski opisał mało 
upowszechnione morskie aspekty sztuki wojennej z okresu panowania 
Jagiellonów i Wazów a mgr Andrzej Kotecki - zarys dziejów polskiej 
bandery wojennej.

Wyniki swych badań naukowych w dziedzinie wykorzystania 
polskiej morskiej myśli wojskowej w doktrynie wojennej okresu 
II Rzeczypospolitej dość obszernie opracował i przedstawił kmdr rez. 
dr hab. Bogdan Zalewski. Natomiast dwa kolejne artykuły zajmują się 
już bardziej szczegółowymi problemami dziejów Marynarki Wojennej 
w okresie przedwojennym i w latach wojny. Kmdr ppor. dr Ireneusz 
Bieniecki opisał mało znaną problematykę działalności służby łączności 
we flotyllach rzecznych Marynarki Wojennej w latach 1919-1939 a kmdr 
por. rez. mgr Walter Pater zamieścił źródłowy zarys historii Pomocniczej 
Morskiej Służby Kobiet funkcjonującej w Polskiej Marynarce Wojennej 
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w końcowym okresie II wojny światowej i bezpośrednio po zakończeniu 
działań wojennych.

Następnie kmdr w st. spocz. prof. dr hab. Zdzisław Misztal opublikował 
nowe ujęcie problemów działalności Morskiej Grupy Operacyjnej na rzecz 
przejęcia gospodarki Wybrzeża w 1945 r„ kmdr ppor. dr Mariusz Konarski - 
wnioski dotyczące dalszego rozwoju lotnictwa morskiego wynikające 
z dyskusji, która była publikowana w „Bellonie” i „Przeglądzie Morskim” 
w latach 1945-1950, natomiast kmdr dr hab. Jerzy Będźmirowski, dość szeroko 
przedstawił sprawy personelu dowódczego i technicznego średniego szczebla 
dowodzenia Marynarki Wojennej w latach powojennych, od 1945 do 1991 r. 
a kmdr por. dr Grzegorz Goryński, bardzo szczegółowo - korpus oficerski 
Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza w latach 1967-1971.

W następnym artykule kmdr ppor. rez. mgr Andrzej Jankowicz 
przedstawił interesujące dzieje „Chatki Puchatków”, jednego z bardziej 
niezwykłych eksponatów, jakie trafiły do Muzeum Marynarki Wojennej. 
Natomiast trzy kolejne prace tradycyjnie są biogramami zasłużonych 
oficerów Marynarki Wojennej. W pierwszym kmdr por. dr Sławomir 
Kudela przedstawił życie i działalność kmdr. Tadeusza Stoklasy, 
w latach 1939-1945 attache morskiego w Londynie, kmdr ppor. mgr inż. 
Jerzy Łubkowski - nowe ujęcie biografii kpt. Antoniego Kasztelana, 
szefa Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Floty 
w latach 1934-1939 a dr Jarosław Tuliszka - szkic biograficzny kmdr, 
ppor. Heliodora Laskowskiego, szefa Artylerii i Służby Uzbrojenia 
Kierownictwa Marynarki Wojennej w latach 1931-1936.

Numer zamykają krytyczne uwagi Zofii Rychel, córki kmdr. 
Bolesława Romanowskiego, o niedawno wydanej książce Sławomira 
Łanieckiego, będącej biografią jej ojca, wybitnego podwodnika - oficera 
Marynarki Wojennej okresu przedwojennego, czasu II wojny światowej 
i lat powojennych.
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Kontradm. rez. prof. dr hab. Antoni KOMOROWSKI

POPULARYZACJA EFEKTÓW NAUKOWYCH 
BADAŃ HISTORYCZNO-WOJSKOWYCH W AMW 

NA FORUM MIĘDZYNARODOWYM

Charakterystyka opublikowanych materiałów

Omawiając zebrane materiały można je zgrupować wokół autorów 
publikacji lub też wokół ogólnych kierunków czy problemów, 
jakimi zajmowano się w omawianym okresie. Większość tych materiałów 

wygłoszono na kolejnych spotkaniach „International Congress of Military 
History”, odbywających się corocznie w innych stolicach państw, „International 
Congress of Naval History”- Pellagic Meeting, organizowanych przez grecką 
Hellenie Naval Academy, „International Conference Fields of Conflict”, 
„European Maritime Heritage Congress” i innych.

Przyjmując metodę zgrupowania wygłoszonych referatów według ich 
autorów podejmiemy próbę scharakteryzowania publikacji umieszczonych 
w załączonym wykazie.

Pierwsza grupa prezentuje publikacje kmdr. dr. Wincentego 
Karawajczyka - pracownika Instytutu Nauk Społecznych AMW. W pięciu 
referatach tego autora przedstawiono ocenę doświadczeń MW w okresie 
„zimnej wojny”, ocenę dorobku historyków MW w Polsce, charakterystykę 
problematyki edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, ocenę teorii 
i praktyki edukacji w zakresie przywództwa oraz charakterystykę procesu 
dydaktycznego podchorążych MW w Polsce. Wymienione referaty były 
wygłoszone w miejscach wskazanych w załączonym wykazie.

Następny autor, kadm. prof. dr hab. Antoni Komorowski, jako historyk 
techniki i problematyki morskiej, prezentował za granicą doświadczenia 
Marynarki Wojennej RP w programie „Partnerstwo dla Pokoju” i udziale 
w misjach pokojowych, a także wnioski z operacji minowania i rozminowania 
wód morskich Bałtyku w latach po II wojnie światowej. Inne referaty tego 
autora były skupione wokół analizy stanu zanieczyszczeń Bałtyku - szczególnie 
pozostałościami uzbrojenia z okresu ostatniej wojny, oceny działalności 
bałtyckiego piractwa i floty kaperskiej, prezentacji sukcesów bojowych i walk 
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ORP „Błyskawica” w II wojnie światowej, a także oceny polskich żaglowców 
(w tym ORP „Iskra”) w okresie międzywojennym. Kolejne dwa referaty 
wspólne z kmdr. prof. dr. hab. Andrzejem Makowskim i kmdr. ppor. 
dr. Krzysztofem Kubiakiem przedstawiały zmiany w rozwoju polskiej linii 
brzegowej i żeglugi oraz ocenę niemieckiego wywiadu w zakresie rozwoju 
artylerii nabrzeżnej w Polsce do 1939 r.

Kolejny autor kmdr. ppor. dr hab. Krzysztof Kubiak - pracownik 
Instytutu Dowódczo-Sztabowego (później Wydziału Zarządzania i Dowodzenia) 
wygłosił i opublikował w omawianym okresie osiem referatów, które były 
poświęcone historii polskiej Marynarki Wojennej, ciekawostkom z czasów 
wojny polsko-szwedzkiej, ocenie sił morskich na Bałtyku, udziałowi polskich 
transportowców w konfliktach i wojnach po 1945 r. i problemom oceny 
i zwalczania terroryzmu morskiego - zwłaszcza w aspekcie zagrożeń 
ekologicznych i bezpieczeństwa międzynarodowego. Kmdr Kubiak 
przygotował też i wygłosił wspólny referat z prof. A. Makowskim o ocenie 
wsparcia strony wietnamskiej z kierunku bloku sowieckiego w wojnie ze 
Stanami Zjednoczonymi.

Przedstawiony zbiór zamykają prace kmdr. prof. dr. hab. Andrzeja 
Makowskiego. Przedstawił on sześć samodzielnych i dwa wspólne referaty 
wymienione w wykazie. W swych pracach prof. Makowski poruszył 
problematykę aktywności militarnej na Bałtyku przed 1982 r„ ocenę regionalnej 
współpracy państw nadbałtyckich po okresie „zimnej wojny”, ocenę polskich sił 
morskich na Bałtyku w I połowie XVIII w., analizę aktywności Marynarki 
Wojennej w latach 1955-1990, a także prawne i militarne uwarunkowania 
użycia sił na przestrzeniach oceanicznych w „Nowym Milenium”. Autor ten 
zaprezentował też na konferencji w Grecji materiał omawiający problemy 
prawne użycia międzynarodowych sił morskich do zwalczania piractwa na 
morzach i oceanach. Jest to niezwykle aktualny problem, wymagający zmiany 
nie tylko przepisów, ale i niektórych konwencji.

* * *

Podsumowując niniejsze rozważania należy podkreślić dużą aktywność 
przedstawionej grupy autorów na arenie międzynarodowej. Nie da się niestety 
tego wniosku uogólnić w stosunku do wszystkich nauczycieli akademickich 
uczelni. Wynika to z braku odpowiedniej polityki naukowej i rozwoju 
naukowego wydziałów, których kierownicy nie zawsze zauważają potrzebę 
udziału i propagowania osiągnięć naukowych na arenie międzynarodowej. 
Ogranicza to propagowanie osiągnięć wyłącznie do polskiej płaszczyzny 
wymiany poglądów - czyli do bardzo wąskiego grona odbiorców. Skutki 
takiego procesu mogą być groźne. Występuje bowiem bardzo nikły przyrost 
nauczycieli akademickich ze stopniami naukowymi doktora habilitowanego
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POPULARYZACJA EFEKTÓW NAUKOWYCH BADAŃ...

i tytułem profesorskim. To niebezpieczne zjawisko może w rezultacie 
doprowadzić do utraty uprawnień przez jednostki organizacyjne w zakresie 
prowadzenia studiów magisterskich i doktoryzowania.
Nie chcę prawić nikomu morałów, ale zaznaczę, że na pewno Europa będzie 
lepiej nas oceniała, jeśli naukowcy z tego i innych regionów będą mogli czytać 
nasze prace w zrozumiałym dla nich języku i wymieniać poglądy przy różnych 
okazjach. Na koniec powiem, że pierwsze próby organizacji konferencji 
naukowych w obsadzie międzynarodowej są niezłym zwiastunem rychłego 
postępu w tej dziedzinie. Postęp ten jednak powinien być wynikiem 
intensywnej pracy wielu osób.

Tabela 1

WYKAZ REFERATÓW ZAGRANICZNYCH 1993-2004

Autor Lp. Tytuł Miejsce, data publikacji

Wincenty 
Karawajczyk

1

Współautor:
J. Przybylski:

The Polish Navy in the 
Cold War

Referat przedstawiony na „The 
1 lth Naval History Symposium”, 
USNĄ, Annapolis, 22.10.1993, 
s. 13

2 The State of Naval History 
in Poland

„Ubi Sumus? The State of Naval 
and Maritime History”, pod red. 
J.B. Hattendorfa. Naval War 
College. Newport (USA) 1994, 
s. 287-294

3 Training for the Safety of 
Shipping in Poland

„The Strategie Importance of 
International Shipping”. Centre 
for Foreign Policy Studies. 
Dalhousie University, Halifax 
(Kanada) 1998, s. 55-63

4
Theory and Practice of 
Leadership Training at the 
Polish Naval Academy

„Transactions of the 3rd Meeting 
of the Weimar Triangle”. Ecole 
Navale, Poulmic (Francja) 2001, 
s. 17-28

5
Education, Training and 
Evaluation of Naval Cadets 
in Poland

„Record of Proceedings. NATO 
Training Group Meeting 2/03” 
NATO Headąuarters, Brussels 
2003, s. Ql-Q9
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cd. tabeli 1

Autor Lp. Tytuł Miejsce, data publikacji

Antoni 
Komorowski

6

Experiences of the Polish 
Navy in the Partnership for 
Peace Program and in 
Peacekeeping Missions

The Democratic Ci vil - Military 
Relations Program. Ottawa, 
Kanada, February 1997

7

Minę Laying Operations in 
the Baltic during World 
War II and Post-War 
Problems of Ammunition 
Disposal

Proceedings of the XXIV111 
International Congress of Military 
History, Centro Cultural de 
Belem, Lisboa, Portugal 1998, 
pp. 635-641

8

Współautor:
A. Makowski

Polish Coast Linę and the 
Naval And Shipping 
Changes

2nd Pelagie Meeting - 
International Congress Hellenie 
Naval Academy, Greece, 
Santorini 1999

9

Prolonged Consequence of 
the Second World War for 
Environment of the Baltic 
Sea

Referat wygłoszony 
i opublikowany. Proceedings of 
the XXVI International Military 
History Congress, The Total War 
-The Total Defence, 1789-2000. 
Stockholm, 2001, pp. 407-411

10

Współautor:
K. Kubiak

Polish Coastal Artillery in 
the Pre - War Period.
German Point of View

Referat wygłoszony w trakcie: 
International Conference Fields 
of Conflicts, Mariehamn, Wyspy 
Alandzkie, wrzesień 2002

11 The Baltic Pirates and 
Polish Privateers

International Congress 5th 
Pelagie Meeting. Hellenie Naval 
Academy. Spetses, Greece 2003

12

Współautor:
A. Wójcik

The Heroic Destroyer and 
„Lucky” Ship O.R.P.
„Błyskawica”

Maritime Heritage Congress, 
Proceedings, WIT Press 
Southampton, Boston 2003, 
pp. 141-151

13

Współautor:
J. Charuta

Polish Sail Training Ships 
1920-1939

The 5th European Maritime 
Heritage Congress, Karlskrona 
2004
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cd. tabeli 1

Autor Lp. Tytuł Miejsce, data publikacji

Krzysztof 
Kubiak

14

Cossacks in the Baltic Sea. 
An Unknown Episode 
of the Polish - Swedish 
Struggle in the 17 Th 
Century

Referat wygłoszony na 
międzynarodowej konferencji 
Armies and Fleets between 
Lepanto and French Revolution, 
Rzym 2001

15 Dominis Marę Baltici

International Congress 3th 
Pelagie Meeting, Hellenie Naval 
Academy, Greece 2000, (Atina 
2001, s. 218-226)

16

Współautor:
A. Makowski

Transport of Vietminh 
Units to the North by 
Polish Ship „Jan Kiliński”

4th Triennia! Vietnam 
Symposium,Texas Tech 
University, Lubbock, 
11-13 kwietnia 2002

17
Maritime Terrorism. The 
New Challenge for Global 
Security

Referat dla Sił Zbrojnych 
Singapuru (pismo „Pointer”)

18

Maritime Ecological 
Disaster as a Potential 
Weapon of International 
Terrorism

Referat wygłoszony w czasie 
konferencji 4,h Pelagie Meeting, 
Grecja 2003

19
Polish Aid to Greek 
Communisfs Guerilla 
Between 1947- 1950

Referat złożony do druku 
w sekretariacie konferencji 4th 
Pelagie Meeting, Grecja 2003

20
Polish- Built Ships in 
Battle Actions of Nato's
Fleets

4th Pelagie Meeting, Keffalonia 
2001, INMER PUBLICATIONS 
2003, s. 225-29

21 Terrorism is the New 
Enemy at Sea

USNI Proceedings, 2003 nr 12, 
s. 68-71

22

The Acceleration of Polish 
Armaments during the 
Korean War. The Economic 
and Social Consequences

Referat wygłoszony w trakcie 
XXX th Congress of military 
History, Rabat, Maroko 2004

Andrzej 
Makowski

23
Military Activities in the 
Baltic Sea under the 1982 
Unclos Convention

Conference of The Changing 
Strategie Importance of 
International Shipping, Dalhousie 
University, Halifax 1998 
Proceedings pp. 159-161

24
Regional Co-Operation in 
the Baltic Sea Region in 
the Post Cold War Age

International Congress 3th 
Pelagie Meeting, Hellenie 
Naval Academy, Greece 2000
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cd. tabeli 1

Autor Lp. Tytuł Miejsce, data publikacji

Andrzej 
Makowski

25
Polish Naval Force in the 
Baltic in the first half of the 
17th Cen tury

International Conference, Rzym 
2001

26 Activity of the Polish Navy 
from 1955 to 1990

International Congress 4lh 
Pellagic Meeting, Hellenie 
Naval Academy, Greece 2001

27
Military Uses of Ocean 
Space and the Law of the 
Sea in the New Millennium

Conference NATO’ s School 
Oberammergan, 2002

28
Legał Aspects of use of 
International Maritime 
Forces to Fight Piracy

International Congress 5th 
Pellagic Meeting, Hellenie 
Naval Academy, Greece 2003
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Prof. dr hab. Zbigniew MACHALIŃSKI

ROLA BADAŃ BIOGRAFICZNYCH 
NAD POZNANIEM HISTORII 

POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ

Badania nad dziejami polskiej Marynarki Wojennej, po 1918 roku, nie 
mogą się ograniczyć tylko do strony materialnej i organizacyjnej 
ukazującej dzieje floty, portów wojennych, infrastruktury lądowej, 

poszczególnych jednostek oraz procesu szkolenia i kształcenia.
Studia biograficzne polegające na przedstawieniu biegu życia, w tym 

głównie służby, ale i działalności poza zawodowej i życia osobistego oficerów 
marynarki pełniących eksponowane i ważne stanowiska pozwoli na pełniejsze 
i wszechstronniejsze uchwycenie dziejów Polskiej Marynarki Wojennej. 
Pozwoli również na uchwycenie przyczyn i różnorodnych uwarunkowań, 
opóźnień czy sukcesów, procesów zachodzących w funkcjonowaniu obrony 
morskiej państwa. Patrzenie na proces dowodzenia, szkolenia czy pracy 
sztabowej również przez pryzmat możliwości intelektualnych, cech charakteru, 
specyficznych zdolności ukazujących umiejętności współpracy z podwładnymi 
i przełożonymi, zainteresowań poza zawodowych czy życia osobistego 
niewątpliwie poszerzy spektrum poznania i wydobędzie indywidualny, 
personalny aspekt kadry dowódczej. Interpretacja zachowań, podejmowanych 
i następnie realizowanych decyzji w momentach krytycznych wymagających 
samodzielnych decyzji szczególnie w czasie wojny bez znajomości stanu 
zdrowia, cech charakteru, mentalności i psychiki dowódcy nie do końca jest 
możliwa. Tego typu informacje zawarte w biogramach ułatwiają prawidłową 
ocenę faktów i procesów historycznych.

W zakresie badań nad biografistyką Polskiej Marynarki Wojennej można 
odnotować znaczące sukcesy. Szczególnie reprezentowana jest na łamach 
wydawnictw Marynarki Wojennej („Przegląd Morski”, „Biuletyn Historyczny 
Marynarki Wojennej”). Wiele prac ukazało się w kwartalniku „Nautologia”, 
biogramy oficerów Marynarki Wojennej są również licznie reprezentowane 
w Słowniku biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego i w Polskim Słowniku 
Biograficznym. Prac autobiograficznych i wspomnieniowych ukazało się 
stosunkowo dużo. Można tu wymienić pamiętnik wiceadmirała Henryka 
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Cywińskiego pt.: Podróże, ewolucje i batalie morskie w ostatnim półwieczu. 
Pamiętniki starego Admirała. Książka ta ukazała się w 1935 roku w nakładzie 
400 egzemplarzy1 2. Wspomnienia te dotyczą głównie służby H. Cywińskiego 
w rosyjskiej marynarce wojennej. Po drugiej wojnie światowej ukazały się 
wspomnienia Jerzego KłossowskiegcF. Sprawom techniki w Marynarce 
Wojennej wiele miejsca poświęcił w swojej autobiografii Aleksander Rylke3. 
Wiele miejsca swojej pracy w Marynarce Wojennej poświęcił również w swoim 
pamiętniku Mieczysław Filipowicz4.

Tego typu prace ukazywały się również na emigracji. Na szczególną 
uwagę zasługują wspomnienie z walk na morzu komandora Eugeniusza 
Pławskiego5. Relacji na temat początków Marynarki Wojennej poświęcił swoje 
wspomnienia wiceadmirał Jerzy Świrski6. Natomiast wiceadmirał Józef Unrug7 
przedstawił swoją relację dotyczącą obrony Wybrzeża we wrześniu 1939 r. 
Obydwa teksty spełniają funkcje autobiograficzne, przedstawiają własne, 
subiektywne relacje dotyczące, w mniemaniu autorów znaczących czy wręcz 
przełomowych wydarzeń w ich służbie dowódczej.

Emigracyjną wspomnieniową literaturę reprezentuje również książka 
komandora Bohdana Wrońskiego8. Ponadto na Zachodzie opublikowano wiele 
krótkich autobiograficznych relacji na łamach czasopisma „Nasze Sygnały”. 
Pod koniec życia potrzebę utrwalenia wydarzeń, w których uczestniczył 
odczuwał kontradmirał Włodzimierz Steyer, szczególnie z okresu obrony 
„samotnego półwyspu”. Traktował tę sprawę jako powinność wobec 
towarzyszy broni, ludności Półwyspu Helskiego oraz potencjalnych młodych 
czytelników. W okresie przymusowego pobytu w Ostrołęce koncentrował się na 
pisaniu „Samotnego półwyspu” - zbeletryzowanych wspomnień z okresu walk 
na Helu we wrześniu 1939 roku, których fragmenty ukazały się w prasie 
w latach 1947-1948. Te migawki wspomnieniowe adresowane były do 
szerokiego kręgu odbiorców. Książka ta ukazała się na rynku księgarskim 
w 1957 roku kilka tygodni po śmierci autora. Na zamówienie „Wojskowego 
Przeglądu Historycznego” Steyer napisał obszerny dwuczęściowy artykuł 
wspomnieniowy poświęcony odbiorowi polskich okrętów wojennych w latach 

1 H. Cywiński swoje pamiętniki wydał najpierw w języku rosyjskim w Rydze w 1924 r. pt.: 
50 liet w impieratorskom flotie.

2 J. Kłosowski, Wspomnienia z Marynarki Wojennej, Warszawa 1970.
3 A. Rylke, W służbie okrętu, Gdańsk 1967.
4 M. Filipowicz, Ludzie, stocznie i okręty, Gdańsk 1985.
5 E. Pławski publikował liczne autobiograficzne wspomnienia w Londynie na łamach czasopisma 

„Nasze Sygnały”.
6 J. Świrski, Relacja o początkach marynarki wojennej, w: Marynarka Wojenna. Materiały 

i opracowania, Londyn 1968.
7 J. Unrug, Kampania wrześniowa, w: Marynarka Wojenna. Materiały i opracowania, Londyn 1968.
8 B. Wroński, Wspomnienia płynąjak okręty, Londyn 1981.
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1919-19399. Tekst ten ukazał się w roku 1960, czyli również po śmierci 
admirała.

Lista opublikowanych wspomnień, autobiografii i relacji jest oczywiście 
dłuższa. Dotyczą one na ogół pewnych istotnych wydarzeń w życiu autorów 
szczególnie walk na morzu i w obronie Wybrzeża w okresie II wojny 
światowej10. Szczególna rola przypada jednak wydawnictwom zbiorowym 
poświęconym chociażby walkom w obronie polskiego Wybrzeża w 1939 roku11.

Cechą charakterystyczną wymienionych w przypisie prac jest to, iż 
autorzy (pomijając pozycje beletrystyczne) starali się wiernie odtworzyć 
z autopsji wydarzenia, w których uczestniczyli, nie pomijali również strony 
psychicznej ludzi znajdujących się przecież w ekstremalnie trudnych 
warunkach. Prace te są oczywiście relacjami subiektywnymi tak jak większość 
tego typu opracowań, dotyczy to zwłaszcza oceny własnej roli.

Mimo wszystkich niedostatków rola wspomnianych opracowań 
w poznaniu dziejów Polskiej Marynarki Wojennej nie podlega dyskusji. 
Świadczy o tym najbardziej obiektywna forma sprawdzenia przydatności 
badawczej tego typu opracowań, jaka jest liczba cytowań. W pracach typu 
analitycznego rola literatury wspomnieniowej jest szczególnie widoczna nawet 
wręcz niezbędna, liczba cytowań w monografiach syntetycznych również jest 
znacząca12.

Analizując stan badań nad dziejami Polskiej Marynarki Wojennej 
dostrzegamy również znaczenie tych wspomnień, które nie ukazały się drukiem 

9 W. Steyer, Z dziejów Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1919-1939. Odbiór okrętów, 
„Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1980 nr 3, s. 275-307; nr 4, s. 241-273.

10 Z. Bagiński, Do góry kilem, Warszawa 1976; J. Bartosik, Wiemy okręt, Warszawa 1948; 
Z. Boczkowski, Miny za burtą, Warszawa 1968; M. Borowski, Od Tobruku do Murmańska, 
Warszawa 1966; W. Cygan, Granatowa załoga, Londyn 1955; F. Dąbrowski, Wspomnienia 
z obrony Westerplatte (wspomnienia i dokumenty), Gdańsk 1957; F. Dąbrowski, S. Gródecki, 
Z walk o Wybrzeże w 1939 roku. Westerplatte, Gdynia 1945; A. Dominiczak, Opowiadania 
marynarskie, Londyn 1945; L. Kasprzak, Wracając pamięcią. Wspomnienia lekarza - jeńca 
z lat 1939-1945, Warszawa 1974; W. Kon, Atlantyckie patrole, Warszawa 1958; W. Kon, Przy 
angielskim nabrzeżu, Gdańsk 1958; J. Kowalski, „Błyskawica”. Opowieść marynarska według 
relacji bosmanmata Z. Dutkiewicza, Poznań 1949; E. J. Krutol, Wrzesień na Oksywiu, 
Warszawa 1984; S. Mańkowski, Pod banderą z zielonym otokiem, Warszawa 1967; 
S. H. Mayak, Dokąd idziemy?, Londyn 1947; W. Z. Milenuszkin, Wybierać kotwicę, Gdańsk 
1970; Ostatnia reduta. Wyboru dokonał, opracował i wstępem opatrzył R. Witkowski, Gdańsk 
1973; B. Romanowski, Torpeda w celu, Warszawa 1985; A. Rylke, W służbie okrętu, 
Gdynia 1967. W. Tym, Dalekie i bliskie (wspomnienia i refleksje), Warszawa 1972; 
A. Ujazdowski, Wspomnienia z pokładu, Warszawa 1971; S. Wesołowski, Od „Gazoliny” do 
„Ganandoca”, Gdańsk 1983.

11 Gdynia 1939. Relacje uczestników walk. Wstęp, wybór, komentarze W. Tym, A. Rzepniewski, 
Gdańsk 1979; Kępa Oksywska 1939. Relacje uczestników walk lądowych. Wstęp, wybór 
i komentarz W. Tym, A. Rzepniewski, Gdańsk 1985; Westerplatte. Zebrał, opracował 
i wstępem opatrzył Z. Flisowski, Warszawa 1978.

12 Por. Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980, Warszawa 1992.
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i znajdują się w zasobach archiwów i bibliotek13. W tym wypadku trzeba być 
bardziej wyczulony i ostrożny w cytowaniu i interpretacji tych tekstów. 
Niektóre wspomnienia jak chociażby J. Kłossowskiego i A. Potyrały cechuje 
skłonność do wyraźnego subiektywizmu i uprzedzeń czy wręcz awersji 
i niesprawiedliwych ocen opisywanych ludzi i zdarzeń. Młodzi i początkujący 
historycy winni te fakty wziąć pod uwagę i nie ulec magii słów i świadków 
wydarzeń. Uwaga ta jeszcze w większym stopniu dotyczy publicystów 
i dziennikarzy. Korzystanie z tego typu tekstów będących faktycznie rękopisami 
wymaga dogłębnej znajomości epoki, gruntownego oczytania, dobrego 
poruszania się w historiografii przedmiotu badań. Z perspektywy 
sześćdziesięciu lat od czasu zakończenia wojny trzeba również zwrócić uwagę 
kiedy, w jakich warunkach wspomnienia były pisane. Inaczej należy w tym 
kontekście spojrzeć na literaturę powstającą na emigracji inaczej w Polsce. 
Zawsze mamy, jednak do czynienia z silnym syndromem emocjonalnym 
w pewnym sensie wynikającym z przemian politycznych. Autorzy piszący na 
emigracji mogli sobie pozwolić na pełną swobodę w wyrażaniu swoich myśli 
i ocen. W kraju odwrotnie, nawet pisząc na zlecenie archiwów, muzeów 
i bibliotek mieli świadomość zagrożeń wynikających z rzeczywistości 
polityczno-ustrojowej. Dotyczy to szczególnie okresu do 1956 roku.

Natomiast w wypadku zakwalifikowania na terenie kraju pracy do druku 
mieliśmy do czynienia z ostrą ingerencją cenzury, zarówno w sensie eliminacji 
fragmentów wspomnień oraz w płaszczyźnie całego aparatu naukowego, na 
który składał się zarówno wstęp jak i przypisy, gdzie również niejako 
interpretowano tekst zgodnie z założeniami ideologiczno-politycznymi.

Autorzy piszący w kraju a priori zdawali sobie sprawę i uwzględniali 
wymogi i zastrzeżenia państwowej cenzury. Należy ze sporą dozą 
prawdopodobieństwa założyć, iż w innych warunkach polityczno-ustrojowych 
ustalenia te szczególnie w kanwie interpretacyjnej, ale również faktograficznej 
różniłyby się znacznie. Uwaga ta dotyczy głównie opisywanych wydarzeń po 
1945 roku, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych kontaktów z ZSRR 
w tym również osobowych.

Oceniając literaturę wspomnieniową środowiska marynarki wojennej 
należy szczególną uwagę zwrócić na motywy, jakimi kierowali się autorzy 

13 Por.: J. Bartlewicz, Wspomnienia ze służby w polskiej Marynarce Wojennej w latach 
1918-1939, Muzeum MW; Tenże, Wspomnienia ze służby w polskiej Marynarce Wojennej na 
emigracji w latach 1945-1947, Muzeum MW; M. Borucki, Relacje o działaniach Polskiej 
Marynarki Wojennej za granicą, Muzeum MW; T. Borysiewicz, Materiały do organizacji 
i działalności polskiej Marynarki Wojennej w okresie 1920-1945, Wojskowy Instytut 
Historyczny; S. Jabłoński, Dzieje 1 Morskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej, WIH; 
J. Kłossowski, Pierwsze lata w polskiej Marynarce, Muzeum MW; K. Kopiec, Początki 
ludowej Marynarki Wojennej. Wspomnienia, Muzeum MW; A. Mohuczy, Polskie okręty 
podwodne 1926-1939, WIH; A. Potyrala, Wspomnienia dotyczące spraw marynarki wojennej, 
Muzeum MW; S. Rymszewicz, Wspomnienia dotyczące spraw marynarki wojennej w latach 
1926-1939, Muzeum MW.
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podejmując trud spisania drobnych relacji, wspomnień czy obszernych 
pamiętników. Poza chęcią utrwalenia niejako pewnej spuścizny dziejowej 
i faktów, wydarzeń, trzeba ustalić czy autor pisał z własnej inicjatywy, czy też 
na zlecenie, czy na skutek określonej zachęty. Czy motywem było podkreślenie 
własnej roli w określonych wydarzeniach, czy chęć pomniejszania znaczenia 
innych osób. Wreszcie, jakie poglądy polityczne wyznawał.

Niektórzy z pamiętnikarzy (J. Kłossowski) posiadali łatwość pisania, inni 
(J. Unrug, J. Swirski) odwrotnie mimo braku talentu literackiego spisywanie 
wspomnień traktowali jako powinność wobec potomnych, dlatego ich relacje są 
suche, mają charakter kronikarski.

Należy również zwrócić uwagę na ważną okoliczność, kiedy zostały 
napisane wspomnienia czy np. pod koniec życia, kiedy to upłynęło wiele lat od 
opisywanych wydarzeń i pamięć nie rejestruje precyzyjnie faktów z odległej 
przeszłości. W wypadku pamiętnikarzy Polskiej Marynarki Wojennej 
najczęściej tego typu okoliczności występowały.

Wreszcie należy dążyć do ustalenia, czy pamiętnikarz czynił 
systematyczne w długim okresie czasu notatki (może pisał diariusz), czy 
w trakcie pisania korzystał z archiwum, może gromadził materiały tworząc 
rodzaj spuścizny domowej i rodzinnej, posiłkując się nie tylko pamięcią, ale 
i przechowywanymi materiałami. Również w tym wypadku oficerowie nie mieli 
możliwości ze względu na tajny i poufny charakter tej dokumentacji 
przechowywać w domu.

Można domniemywać, iż wspomnienia oficerów Polskiej Marynarki 
Wojennej zostały w większości napisane pod koniec ich życia na emeryturze, 
i że w niewielkim stopniu posiłkowali się zgromadzonymi w archiwum 
domowym materiałami. Z zasady nie mieli oni również nawyku pisania 
diariusza jak i robienia notatek w trakcie służby.

W stosunku do literatury pamiętnikarsko-wspomnieniowej ilość książek, 
które można zakwalifikować do opracowań z zakresu biografistyki związanej 
z Polską Marynarką Wojenną jest nadzwyczaj skromna. Można jedynie 
wymienić prace autorstwa Zbigniewa Machalińskiego14, Cz. Ciesielskiego15, 
Jarosława Tuliszki16.

Książka Z. Machalińskiego w pewnym stopniu nawiązuje do prac 
poświęconych środowisku generałów Wojska Polskiego17. Można ją 

14 Z. Machaliński, Admirałowie polscy 1919-1950, Warszawa 1993.
15 Cz. Ciesielski. Twórcy polskiej Marynarki Wojennej: uznanie i represje (1919-1946, 

1945-1951), Gdańsk 1995.
16 J. Tuliszka, Wyższa kadra dowódcza polskiej Marynarki Wojennej w latach 1918-1945. Toruń 2000.
17 Najbardziej znane biografie zbiorowe poświęcone generałom Wojska Polskiego to: 

M. Tarczyński, Generalicja Powstania Listopadowego 1830-1831, Warszawa 1988: T. Kryska- 
Karski, S. Żurawski, Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 1991; Z. Mierzwiński, 
Generałowie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1990; P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów 
Wojska Polskiego 1919-1939, Warszawa 1994.
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zakwalifikować z pewnymi zastrzeżeniami do biografii zbiorowej. Trudno 
porównywać zarówno w sensie ilościowym (liczba generałów, którzy w latach 
1918-1945 przewinęli się w służbie wynosiła co najmniej 659), jak i osiągnięć 
wojskowych i politycznych. Na temat chociażby Józefa Piłsudskiego, 
Władysława Sikorskiego czy Kazimierza Sosnkowskiego ukazało się wiele 
samodzielnych biografii książkowych i setki artykułów. W oparciu o własne 
badania w zakresie biografistyki Polskiej Marynarki Wojennej można 
spróbować pokusić się o pewne ogólne wnioski rozszerzające dotychczasową 
wiedzę o wyższej kadrze oficerskiej.

Morze od wieków pociągało Polaków. Pokonywali oni wiele trudności, 
by jako marynarze, podróżnicy, uczeni i technicy uczestniczyć w dalekich 
ekspedycjach handlowych i naukowych zarówno polskich, jak i organizowanych 
przez inne kraje. Służyli w marynarkach wojennych i handlowych różnych 
państw. Droga Polaków na morze w okresie I Rzeczypospolitej, a także 
zaborów była szczególnie trudna.

Po powstaniu styczniowym na terenach zaborów rosyjskiego i pruskiego 
nasiliło się zjawisko rusyfikacji i germanizacji związane z tendencjami do 
ograniczenia polskiego stanu posiadania. Te działania wywołały odwrotny 
skutek - umacniał się patriotyzm Polaków i wiara w odzyskanie niepodległości.

W gospodarce, nauce, kulturze i sztuce Polacy osiągali sukcesy liczące 
się również w skali międzynarodowej. Podobnie było w szeroko pojętej pracy 
na morzu, szczególnie w zaborze rosyjskim. Dla młodych Polaków tam 
żyjących droga na morze stanowiła często jedyną możliwość poznania świata, 
zaspokojenia młodzieńczych marzeń i fascynacji.

Wiele napisano o karierach naszych rodaków w dobie popowstaniowej 
w dziedzinie techniki, w wolnych zawodach, nauce, kulturze i sztuce; sukcesy 
w pracy na morzu są również znaczące. Polacy, którzy osiągali stopnie 
admiralskie, stanowią wierzchołek społeczności ludzi morza. Tych, którzy 
osiągnęli stopnie oficerskie w marynarkach wojennych i handlowych państw 
zaborczych oraz wysokie stanowiska w przemyśle okrętowym i szkolnictwie 
morskim, było znacznie więcej.

Niezwykle interesująca jest droga na morze admirałów, którzy zaczynali 
służbę w marynarkach wojennych państw zaborczych i wrócili po roku 1918 do 
Polski. Urodzeni w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX wieku, po 
przybyciu do odrodzonej ojczyzny w służbie byli krótko, niektórzy nie zostali 
zweryfikowani w korpusie generałów. Urodzili się między 1850 a 1892 rokiem, 
umierali między 1925 a 1973 rokiem. Pięciu admirałów przeżyło pierwszą 
i drugą wojnę światową (Karol Korytowski, Adam Mohuczy, Włodzimierz 
Steyer, Jerzy Swirski, Józef Unrug), pięciu zmarło w czasie drugiej wojny 
światowej (Michał Borowski, Ksawery Czernicki, Konstanty Biergiel, Zygmunt 
Brynk, Tomasz Nejman), niektórzy w tragicznych okolicznościach, w tym jeden 
w Katyniu (Ksawery Czernicki). Z tych, którzy przeżyli ostatnią wojnę, trzech 
zmarło na emigracji (Karol Korytowski, Jerzy Świrski, Józef Unrug), jeden, 
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niesłusznie oskarżony, w polskim więzieniu (Adam Mohuczy), a tylko jeden 
(Włodzimierz Steyer) - nad polskim morzem.

Ludzie ci byli oddani ojczyźnie, a znajomość świata (biegła znajomość 
wielu języków obcych, przeciętnie czterech) pozwalała im widzieć sprawy 
polskie wyraźniej.

Zdyscyplinowani i energiczni, lojalni wobec przełożonych, dobrzy 
fachowcy z dużą wiedzą techniczną i humanistyczną - tak można określić 
polskich admirałów. Większość z nich chętnie chwytała za pióro, mimo że po 
latach pływania we flotach zaborczych i braku kontaktu z rodakami mieli 
kłopoty w sprawnym posługiwaniu się językiem ojczystym; sprawność tę ciągle 
jednak doskonalili. Stawiali społeczeństwu duże wymagania w dziedzinie 
rozwoju polskiej pracy na morzu. Świadomi byli słabości cywilizacyjnych 
swojej ojczyzny, a zarazem zdecydowani walczyć o skrócenie dystansu wobec 
przodujących krajów.

Admirałowie służyli nie tylko w siłach zbrojnych, byli również 
zatrudnieni w gospodarce morskiej, w dyplomacji i w szkolnictwie morskim. 
Zarówno w początkach II Rzeczypospolitej, jak i Polski Ludowej byli zawsze 
pierwsi w pracy i służbie na polskim wybrzeżu. W pracy cechowała ich 
solidność i uczciwość, w walce rozum i odwaga, cenili wysoko wartość krwi 
polskiego marynarza i żołnierza.

Admirałów, o których tu mowa, łączyło bardzo wiele. Prawie wszyscy 
wybrali służbę na morzu kierując się głównie zamiłowaniem. Już w szkołach 
morskich wyróżniali się wśród swoich kolegów bardzo dobrymi wynikami 
w nauce, dobrze znosili trudy morskiej zaprawy. Po ukończeniu nauki w służbie 
morskiej staranni i dokładni, wypełniali swoje obowiązki uczciwie 
i z poświęceniem, dzięki czemu zyskiwali zaufanie i szacunek przełożonych 
i podwładnych; szybko awansowali. Uczestnicząc w dalekich rejsach poznawali 
różne kontynenty, nie dotarli jedynie do Australii i Antarktydy. Niektórzy 
wywodzący się z floty rosyjskiej (Kazimierz Porębski, Wacław Kłoczkowski, 
Tomasz Nejman) uczestniczyli w wojnie morskiej Japonii z Rosją; 
w zmaganiach tych wykazali wiele osobistej odwagi, hartu ducha 
i predyspozycji dowódczych.

W końcowym okresie pierwszej wojny światowej aktywnie uczestniczyli 
w ruchu niepodległościowym zmierzającym do odrodzenia państwowości 
polskiej. Po powrocie do odrodzonej ojczyzny pracowali na różnych 
stanowiskach w siłach zbrojnych, dyplomacji i gospodarce morskiej. Niektórzy 
z nich z szefem Departamentu dla Spraw Morskich Kazimierzem Porębskim na 
czele uczestniczyli w obronie Warszawy w ostatnim etapie wojny z Rosją 
Radziecką, inni, Adam Mohuczy i Włodzimierz Steyer, jako dowódcy 
batalionów w ramach Pułku Morskiego, walczyli na froncie, natomiast Michał 
Borowski kierował w niezwykle trudnych warunkach w Wolnym Mieście 
Gdańsku akcją przeładunku sprzętu wojskowego i amunicji dostarczonych 
Polsce drogą morską przez państwa zachodnie.
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W przeciwieństwie do oficerów wywodzących się z Legionów Józefa 
Piłsudskiego admirałowie wyraźnie dystansowali się od powiązań politycznych 
i działalności politycznej, koncentrując się wyłącznie na służbie i pracy 
zawodowej. Widzimy to wyraźnie zarówno w okresie międzywojennym, 
w czasie drugiej wojny światowej, jak i w pierwszych latach Polski Ludowej. 
Ta konsekwentna apolityczność przyniosła wyraźne korzyści Polskiej 
Marynarce Wojennej. Admirałowie chcieli być apolityczni, ale polityka 
brutalnie wdzierała się do marynarki wojennej. W tym wypadku byli bezradni. 
To właśnie polityka decydowała o ich awansach i odwołaniach w skrajnych 
wypadkach aresztowaniach. Admirałowie, oprócz Jerzego Swirskiego, nie 
stronili natomiast od działalności społecznej w swoim środowisku zawodowym 
pełniąc różne funkcje z wyboru w Lidze Morskiej i Kolonialnej, żeglarstwie 
sportowym, ruchu regionalnym, sportowym itp. Ta działalność była zresztą 
podporządkowana służbie morskiej, podobnie jak cała sfera życia rodzinnego 
i osobistego. Kilku admirałów nie weszło w związki małżeńskie, żyjąc samotnie 
(Kazimierz Porębski, Wacław Kleczkowski, Jerzy Anzelm Zwierkowski, 
Napoleon Louis-Wawel). Dyspozycyjność, zmiany przydziałów, miejsca 
zamieszkania utrudniały życie rodzinne prowadząc w niektórych wypadkach do 
rozwodów (Włodzimierz Steyer, Adam Mohuczy). Dwóch admirałów, 
Napoleon Louis-Wawel i Jerzy Anzelm Zwierkowski, popełniło samobójstwa.

Specyfika służby niewątpliwie oddziaływała na stan zdrowia, życie 
osobiste i sferę psychiczną. Fakty te jak wspomniano wyżej, że wielu nie 
zakładało rodzin, żyło samotnie, rozwody a nawet samobójstwa. Wszystkie te 
anomalie występowały częściej, odbiegały in minus od normy, mogły mieć 
źródło w kodzie genetycznym, wydaje się jednak, co trudno jednoznacznie 
udowodnić, wynikały głównie z warunków służby morskiej. Na zasadzie 
analogii można stwierdzić, iż największa liczba samobójstw w środowisku 
lekarskim występuje wśród anestezjologów. Właśnie stresowość tego zawodu, 
napięcia psychiczne a nie czynniki biologiczne i wrodzone skłaniały do tego 
rodzaju ocen.

Dzięki dobrej znajomości wielu języków obcych i wiedzy z różnych 
dziedzin gospodarki i techniki morskiej admirałowie często bywali zatrudniani 
na placówkach dyplomatycznych jako attache morscy (Konstanty Biergiel, 
Napoleon Louis-Wawel, Zygmunt Brynk, Wacław Kleczkowski, Jerzy Anzelm 
Zwierkowski), jako szefowie komisji nadzorujący budowę okrętów (Ksawery 
Czernicki, M. A. Borowski, Włodzimierz Steyer), czy różnych misjach 
politycznych i gospodarczych. Ludzie ci bardzo dbali o nienaganny, elegancki 
wygląd zewnętrzny. Bardzo byli przywiązani do munduru oficera marynarki 
wojennej, w nim czuli się najlepiej. Po przejściu na emeryturę chętnie dalej 
nosili mundur, nawet bez dystynkcji, jeżeli odebrano im do tego prawo 
(Włodzimierz Steyer). Mieli wiele słabostek, angażowali się w różne, nie 
zawsze tego warte problemy, lubili, kochali i nienawidzili.

Przysłowiowe już umiłowanie morza, fanatyczne niemal przywiązanie do 
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zawodu stanowiło ich siłę, ale w pewnym sensie słabość. Angażowali się bez 
reszty w służbę i pracę na morzu. W okresie międzywojennym, w czasie wojny 
i w pierwszych latach pokoju starali się budować Polskę silną na morzu, często 
w oderwaniu od realiów ekonomicznych, społecznych i politycznych. Odnosili 
sukcesy, doznawali również porażek i klęsk. Saldo tych dokonań jest jednak 
zdecydowanie dodatnie.

Wszystkie te problemy zostały zaledwie zasygnalizowane. W’ historiografii 
Polskiej Marynarki Wojennej występują marginalnie, dominuje w niej analiza 
zjawisk, faktów i procesów historycznych. Czynnik osobowy, ukazanie wpływu 
poszczególnych ludzi na te procesy został zmarginalizowany.

W artykule zasygnalizowano różne problemy, z jakimi spotykamy się 
w badaniach biograficznych Polskiej Marynarki Wojennej, w przyszłych 
pracach należałoby te aspekty badań historycznych w większym stopniu 
uwzględnić.
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BANDERA POLSKA - ZARYS DZIEJÓW

Zgodnie z obowiązującym ceremoniałem morskim na jednostkach 
pływających - tak cywilnych jak i wojennych, podnoszone są ściśle 
określone znaki rozpoznawcze. Podstawowym jest oczywiście bandera, która 

informuje o przynależności państwowej jednostki. W poniższym opracowaniu 
autor stara się prześledzić historię bandery i jej wyglądu 
w odniesieniu do floty Rzeczypospolitej. Przystępując do tych rozważań 
niezbędne jest uściślenie terminologii stosowanej przy określaniu barw 
w przypadku flag i bander. W literaturze przedmiotu dla nazwania koloru 
czerwonego występującego w naszych znakach narodowych używa się trzech 
określeń. Obok już tutaj przytoczonej czerwieni występuje również karmazyn 
i amarant. W przypadku godła państwowego - orła - używa się określenia 
srebrny. Natomiast, co do jego niektórych elementów - dziobu, korony 
i szponów - występuje barwa złota. W przypadku heraldyki, bowiem stosuje się 
zasadę określania barw nazwami „metalowymi”. Powróćmy teraz do flag 
i bander. Owe odmiany czerwieni były stosowane w różnych epokach 
historycznych. W tradycji symboli państwowych odmiany te - karmazyn 
i amarant - były zastrzeżone dla króla i najwyższych dostojników państwa 
i kościoła. Tak więc w przypadku barw państwowych mamy do czynienia 
z czerwienią. Natomiast w odniesieniu do flagi czy bandery królewskiej 
powinno być używane określenie karmazynowa.

Kolejnym krokiem w naszych rozważaniach winno być zdefiniowanie 
samego pojęcia „bandera”. Pochodzi ono z języka hiszpańskiego. Z reguły 
w swojej formie graficznej przybiera barwy i symbole narodowe. Wymowa 
formy graficznej, wymiar i kształt są ściśle określone przez akty prawne 
najwyższej rangi każdego państwa. Od razu też musimy tutaj podkreślić, iż 
bandera jest określeniem typowo morskim tzn. odnoszącym się do odmiany 
flagi państwowej podnoszonej na jednostkach pływających zarówno po morzu, 
jak również po wodach śródlądowych. Kształt bandery i jej rozmiary są różne 
w zależności od charakteru jednostek i ich wielkości. Podstawowa granica 
podziału przebiega między jednostkami cywilnymi i wojennymi. Nie inaczej 
jest w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie mamy do czynienia 
z banderą handlową oraz banderą wojenną. Również w obu tych grupach 
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istnieją jeszcze zróżnicowania. Pamiętać jednak należy, że wszystkie odmiany 
polegające na różnicach w wyrazie graficznym, muszą mieścić się w ramach 
nakreślonych przez ustawodawcę.

Zastanówmy się teraz, jak mogła wyglądać geneza tego tak istotnego 
płata tkaniny. Uwzględniając dotychczasowy stan badań, źródło pochodzenia 
współczesnych nam bander i ich tradycji szukać należy w basenie Morza 
Śródziemnego. Od najdawniejszych czasów, od okresu starożytnego, ten region 
naszego kontynentu stanowił niezwykle ruchliwy akwen. Położone nad nim 
ośrodki miejskie lub państwowe niejednokrotnie opierały swoje znaczenie 
polityczne, gospodarcze, kulturowe a także militarne na posiadaniu dobrze 
zorganizowanej i rozbudowanej flocie. Niestety trudno nam dziś odnaleźć ślady 
noszenia przez te okręty bander. Nawet taki materiał jak drewno, z którego te 
jednostki były budowane nie zachował się, a co dopiero mówić o tak 
„kruchym” i nietrwałym jak tkanina. Dlatego też, o tym, że jednostki te mogły 
czy też powinny nosić bandery (znaki rozpoznawcze) możemy dzisiaj tylko 
domyślać się. Przemawia również za tym logika faktów. W dawnych epokach, 
nie było tak znacznego zróżnicowania jednostek pływających i to w tym samym 
rejonie. Jednym z nich było np. stosowanie różnych barw na żaglach, które 
z daleka informowały zarówno o przynależności jednostek, jak również o ich 
zamiarach - pokojowych czy wojennych. A to z tej prostej przyczyny, że 
z uwagi na dużą powierzchnię były one z daleka dobrze widoczne. Nie mniej 
jednak, można również przypuścić, iż w przypadku większej ilości jednostek, 
szczególnie w chwili starć na morzu, dodatkowo musiały być stosowane różne 
znaki rozpoznawcze ułatwiające odróżnienie, kto swój, a kto obcy. Zresztą 
zwyczaj ów niewątpliwie mógł być przeniesionym z jednostek lądowych. 
Przecież oprócz wspólnego sztandaru, również poszczególne oddziały - 
chorągwie, pułki, posiadały własne znaki rozpoznawcze w formie 
różnobarwnych proporców.

Wróćmy teraz na morze do czasów już nam bliższych, do średniowiecza. 
Nadal jednak pozostajemy w kręgu kultury śródziemnomorskiej. Pierwszym 
znanym dokumentem, który kodyfikował zagadnienie bander jest zbiór praw 
morskich - Consoldato del marę. Został on opublikowany na przełomie XIII 
i XIV w. w Barcelonie a następnie w Marsylii. W naturalny sposób, wraz 
z rozwojem żeglugi, prawa te zostały przeniesione na europejskie wybrzeża 
Atlantyku jako Róles a’Oleron oraz Jugements de Damme. Stąd już prosta 
droga wiodła na Morze Północne i na Bałtyk. I tutaj zaczęło ono obowiązywać 
jako Prawo miasta Visby. Nim jednak trafiło na ziemie, a raczej do portów 
ówczesnej Rzeczypospolitej, musiało upłynąć nieco czasu. Bowiem w tym 
okresie dolny bieg Wisły i jej ujście znajdowało się pod panowaniem zakonu 
krzyżackiego. I dopiero rok 1466, w którym zawarto II pokój toruński 
przywrócił panowanie Polski nad południowym wybrzeżem Bałtyku1.

1 Stefan Krzysztof Kuczyński, Dawne bandery polskie, „Nautologia”, 1971 nr 1, s. 1.
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Do odzyskania przez króla polskiego Kazimierza Jagielończyka 
panowania nad Pomorzem, a więc nad południowym wybrzeżem Bałtyku 
i znajdującymi się tutaj portami w istotny sposób przyczyniła się bitwa morska. 
5 września 1463 r. połączona flota trzech miast pruskich - Gdańska, Elbląga 
i Braniewa w sile 25 okrętów rozgromiła na Zalewie Wiślanym flotę krzyżacką 
w liczbie 44 okrętów. Po stronie polskiej dowodził rajca Mathius Colmener 
i kaper Wincenty Stolle. W tym przypadku interesuje nas charakter znaków 
(bander), pod którymi walczyły wówczas polskie okręty. Na masztach tych 
okrętów powiewały niewątpliwie herby miast, z których pochodziły. Były one 
umieszczone na tle czerwonym lub biało-czerwonym. Ten układ barw był 
niezwykle mocno osadzony w średniowiecznej heraldyce polskiej. Toteż nic 
dziwnego, że po dziś dzień zestaw barw stanowi o polskiej tożsamości 
narodowej w późniejszych czasach mamy do czynienia z tym układem 
kolorystycznym.

Jak czytelnik zdążył zapewne zauważyć, nie ma tu jeszcze mowy 
o banderze królewskiej. Trudnym jest jednoznaczne ustalenie czasu jej 
pojawienia się. Bowiem opierać się możemy li tylko na dokumentach 
i relacjach. Niestety tkanina to materiał bardzo nie trwały, (o czym była już 
wcześniej mowa). Z tych względów na przestrzeni wieków nie jest nam znany 
żaden egzemplarz bandery z dawnych wieków. Dodatkowo musimy pamiętać, 
że były one używane w tak niekorzystnych warunkach dla tkaniny jak 
środowisko morskie. Takie czynniki, jak wystawienie na stałe łopotanie na 
wietrze, kontakt ze słoną wodą czy zmienne warunki atmosferyczne 
w znacznym stopniu wpływały na zużycie materiału. Nawet dziś, w czasach 
rozwiniętych technologii, gdy mamy do czynienia z różnymi tkaninami 
syntetycznymi specjalnie przygotowanymi do stosowania w tak ekstremalnych 
warunkach „żywot” bandery łopoczącej dumnie na maszcie jest bardzo 
ograniczony w czasie. W związku z powyższym rodzi się pytanie: czy jesteśmy 
w stanie określić czas w naszych morskich dziejach, gdy nad wodami Bałtyku 
załopotała polska bandera?

Mając na uwadze dzisiejszy stan wiedzy historycznej, ze sporą dozą 
prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, że jej początków szukać należy 
w wieku XVI. Niewątpliwie mogło to mieć miejsce za panowania Zygmunta 
Starego. To w tym czasie, w 1517 r. zostaje zorganizowana własna flota 
składająca się z „królewskich żołnierzy morskich”. Na potrzeby tej floty zostały 
opracowany wzór bandery. Zgodnie z tradycją heraldyki polskiej, był to płat 
tkaniny, na którym widniał srebrny (biały) orzeł. Taka symbolika obowiązywała 
już za panowania poprzedników - czyli dynastii Piastów. Był to symbol 
odzwierciedlający jedność Królestwa Polskiego, czyli Państwa Polskiego, 
a także przynależność tej jednostki do obywatela tego państwa. Dlatego należy 
przypuszczać, że ten symbol jedności został przeniesiony również z lądu na 
morze. I ten znak należy uznać za symbol w rozumieniu dzisiejszej bandery 
oznaczającej przynależność państwową.
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Kontynuatorem polityki morskiej państwa był kolejny władca, syn 
Zygmunta Starego - Zygmunt August. Od 1562 r. „strażnicy morza”, czyli 
kaprowie królewscy, oprócz opisanej tutaj bandery, podnoszą kolejny znak na 
swych okrętach. Otóż za panowania ostatniego z Jagiellonów, zostaje 
wprowadzona bandera królewska zwana też proporcem królewskim. Nie można 
w chwili obecnej jednoznacznie określić jej wyglądu. Możemy jedynie snuć 
przypuszczenia, że był to biały płat materiału z widniejącym na nim 
monogramem królewskim w kolorze złotym - S.A. - Sigismundus Augustus. 
Inicjały takie spotykamy m. in. na arrasach znajdujących się w zbiorach Zamku 
Królewskiego na Wawelu.

Wprowadzenie obok bandery narodowej, drugiego wyznacznika - 
bandery królewskiej miało na celu odróżnienie jednostek cywilnych, będących 
własnością kupca-obywatela państwa od tych, które były państwowymi, czyli 
należącymi do króla. Drugą zmianą było zróżnicowanie miejsca ich 
podnoszenia na okręcie. Nadrzędną zasadą w tym przypadku był fakt, iż 
najważniejszą była bandera narodowa. Był to czerwony płat tkaniny 
z wizerunkiem srebrnego orła bez korony podnoszony na grotmaszcie, czyli 
maszcie głównym, stanowiącym jednocześnie najwyższy punkt na okręcie. 
Banderę, czy też proporzec królewski był podnoszony na maszcie przednim, 
czyli fokmaszcie. A więc o jeden stopień niższym punkcie okrętu. Maszt tylny, 
czyli bezanmaszt był rezerwowany dla bandery gdańskiej jako głównej bazy 
floty królewskiej, mieszącej się wówczas w twierdzy Wisłoujście.

Niemal identyczną formę bandery narodowej oraz królewskiej 
odnajdujemy za panowania władców elekcyjnych. W 1576 r. banderę taką 
podnoszono za panowania Stefana Batorego. Można przypuścić, że wzorem 
swego poprzednika ów książę Siedmiogrodu wybrany na tron polski, 
wprowadził zamiast inicjałów imienia - herb rodowy - trzy kły dzika. 
Niewykluczone, że ta symbolika wpisana w tarczę została umieszczona na 
piersi orła. Możemy tak przypuszczać, bowiem taką właśnie formę graficzną 
wprowadzili kolejni władcy, wywodzący się z dynastii Wazów - Zygmunt III 
i Władysław IV. Heraldyka królewska za ich panowania ulega znacznej 
rozbudowie. Rozwój formy graficznej bandery był ściśle związany 
z powołaniem pierwszej admiralicji - Komisji Morskiej oraz organizacją 
regularnej floty wojennej. Taki stan rzeczy wymagał również urozmaicenia 
systemu znaków i symboli podnoszonych na okrętach Rzeczypospolitej. Za 
panowania Wazów wygląd wielkiej bandery to srebrny orzeł ze złotymi 
szponami i dziobem umieszczony na karmazynowym tle. Była ona podnoszona 
na grotmaszcie. Na fokmaszcie podnoszono wielką banderę królewską. 
Zygmunt III połączył polskie symbole narodowe z rodowymi i narodowymi 
szwedzkimi. Tło miało barwę karmazynową z białym krzyżem. Na nim 
znajdował się srebrny orzeł, na którego piersi widniał herb rodowy Wazów - 
złoty snopek. Całość obwiedziona została złotym łańcuchem Orderu Złotego 
Runa i zamknięta w białym okręgu. W tym czasie na banderach królewskich 
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mogły znajdować się łączone godła polskie i szwedzkie. Wówczas na piersi orła 
umieszczono czwórpolową tarczę herbową z wizerunkiem Orła Białego, Pogoni 
Litewskiej (wcześniej pomimo unii, nie występowała na banderach), Trzy Złote 
Korony szwedzkie oraz Szwedzkiego Lwa Heraldycznego. Możliwe, że na 
środku dodawano również herb rodowy - złoty snopek Wazów. Pozostałe 
elementy symboliki były identyczne jak w opisanej powyżej formie bandery.

Jako że mamy do czynienia z regularną flotą wojenną, to możemy 
zaobserwować kształtowanie się ceremoniału podnoszenia bandery 
uwzględniający rangę oficerską. Gdy na pokładzie okrętu znajdował się jego 
dowódca - oficer, na bukszprycie podnoszono jego proporzec. Można się w tym 
doszukiwać początków funkcjonowania współczesnego nam znaku dowódcy 
okrętu.

Innym znakiem, którego tradycja sięga tych odległych wieków jest 
proporzec Marynarki Wojennej. Przytoczone poniżej fragmenty potwierdzają 
jego istnienie, mylnie przez obcych autorów nazywanej bandera polska. 
Zacznijmy od genezy tego znaku graficznego użytego na proporcu. Otóż 
musimy tutaj podkreślić, iż nie jest on naszym rodzimym pomysłem. Był to 
znany i stosowany wzór wszędzie tam, gdzie chodziło o sprawy militarne na 
morzu. Szczególnie w basenach Mórz Bałtyckiego i Północnego. W okresie od 
XV do XVII wieku podobny motyw możemy odnaleźć na banderach wojennych 
okrętów należących do Hanzy, czy ówczesnych Niderlandów. Wspólnym 
motywem tego rysunku było zawsze obnażone ramię trzymające wzniesiona 
szablę lub miecz. W tamtych czasach istniał również specjalny termin na jej 
określenie bandera czy też flaga żołnierska - czytaj wojenna. Niejakim 
potwierdzeniem niech będzie cytat zaczerpnięty z opisu autorstwa Bartosza 
Paprockiego. Oto, jak określa charakter bandera w opisie tego autora: 
Chorągiew z herbem szczególnej nad masztem okrętowym, z której kraju, 
barwy, malowania w herby poznać można, jakiego narodu okręt2.

Niestety, źródeł informacji o wyglądzie polskiej bandery w przeszłości 
szukać musimy u autorów obcych. Jeden z pierwszych opisów znajdujemy 
w holenderskim wydawnictwie z końca XVII w.3: Na czerwonym tle ramię 
występujące z niebieskiego koloru obłoku. Aż do łokcia ubrane w białe płótno 
ze złotego koloru mankietem. Szabla koloru srebrnego. Klinga koloru czarnego. 
Niestety, kolejne stulecia nie były już tak znaczącymi w dziejach RP na morzu. 
Możemy jedynie przypuszczać, że zarówno za panowania króla Jana 
Kazimierza jak i Jana III Sobieskiego, wygląd bandery ulegał radykalnym 
zmianom. Jednocześnie coraz większego znaczenia zyskuje proporzec, który 
z czasem nabiera coraz większych rozmiarów. Możliwe także, że wpływ na 
jego formę miał fakt, iż coraz częściej zastępował ówczesną banderę narodową.

2 S. K. Kuczyński, op. cit. s. 1.
3 Carell Allard, Nieuwe hollandse Scheeps - bouw, Amsterdam 1695, za: S. K., Kuczyński, 

op. cit.; Ewa Madey, Z dziejów polskiej bandery wojennej, proporca i znaków Marynarki 
Wojennej, „Przegląd Morski”, 1982 z. 10, s. 58.
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Z tego też względu zagadnieniu temu należy poświęcić w tym miejscu kilka 
uwag.

Kolejny opis znajdujemy w wydanym w 1718 r. w Norymberdze atlasie 
Davida Koelera znajduje się kolejny opis bandery-proporca. Jedyną różnicą 
w stosunku do wcześniejszego, holenderskiego opisu jest to, iż zbrojne ramię 
nie wyłania się z obłoku, a widnieje bezpośrednio na czerwonym tle. W tym 
samym źródle znajduje się również opis polskiej bandery narodowej. Jest nią 
biały orzeł bez korony na czerwonym tle ze złotym dziobem i złotymi 
szponami. Podobne opisy znajdujemy w źródłach holenderskich, które 
w stosunku do tego znaku używają one określenia Poolse Konings Vlag. Z kolei 
w wydawnictwie francuskim określa się je mianem Pavillon du Roy de 
Pologne4.

Analogiczne ramię z mieczem widniało w herbach nadawanych 
strażnikom morza (kaprom) za zasługi bojowe. Z takim przypadkiem mamy do 
czynienia w roku 1569. Wówczas to na Sejmie lubelskim, uhonorowano 
oficerów floty kaperskiej w uznaniu ich zasług podczas 7-letniej wojny 
północnej. Indygenat ów otrzymał admirał Michał Figenow, a także dowódcy 
okrętów Erazm Gendrich, Michał Starosta (Starostka) oraz Jan Tressler5.

W polskiej heraldyce lądowej z łatwością odnajdziemy herb o niemal 
identycznym rysunku. Jednakże widnieje tam ramię uzbrojone w pancerz aż po 
samą dłoń. W przeciwieństwie do bander morskich, dłoń ta została uzbrojona 
w typowy miecz. Ale niestety ten rysunek nie ma nic wspólnego z morzem. 
Jego pierwowzorem, co jest jednogłośnie powtarzane przez wszystkich 
badaczy, jest litewska Pogoń. W heraldyce osobistej nosi ono miano Małej 
Pogoni, którą wg. Paprockiego pieczętowały się takie rodziny jak Belina, 
Pomian czy Prus. I już ten rodowód, typowo lądowy, w zdecydowany sposób 
eliminuje go z możliwości wprowadzenia w tej wersji na morskie znaki bojowe.

Upadek Polski w II połowie XVIII w. wyrugował polską banderę z wód 
europejskich. Niemniej jednak na przestrzeni 125 lat zaborów pojawiają się tu 
i ówdzie próby odrodzenia floty polskiej, a więc i bandery. We francuskich 
i portugalskich mapach morskich znajdujemy zupełnie nową formę graficzną 
polskiej bandery6. Tym razem jednak odnoszą się one do żeglugi handlowej. 
Był nią biały płat tkaniny przedzielony krzyżem św. Andrzeja w kolorze 
niebieskim. W górnym rogu przy drzewcu znajdowało się czerwone pole ze 
srebrnym orłem w złotej koronie. Bandera ta powstała po pierwszym rozbiorze 
Polski. Podnosiły ją statki, których armatorem był Prot Potocki i wchodziły 
w skład Kompanii dla Handlów Wschodnich. Flotylla składała się z 5 jednostek 
noszących nazwy - „Polska”, „Ukraina”, „Podole”, „Jampol” i „Święty Piotr”. 
Statki te utrzymywały żeglugę między Morzem Czarnym a Morzem 

4 S. K. Kuczyński, op. cit. s. 2, E. Madey, op. cit. s. 58.
5 Witold Hubert, Dawne bandery polskie, „Broń i Barwa”, 1934 nr 6, s. 120.
6 E. Madey, op. cit. s. 59.
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Śródziemnym. Wyraz graficzny i elementy heraldyczne były oczywistym 
nawiązaniem do rosyjskiej „andriejewskiej flagi”. Był to więc wyraz zależności 
od zaborcy z elementem wskazującym na pewien „liberalizmem” władz 
carskich. Świadczy o tym zgoda na umieszczenie niewielkiego wizerunku godła 
narodowego7.

Schyłek wieku XVIII to również próba odbudowy Polski przez światłą 
część społeczeństwa. Obok działań politycznych, podejmowano próby zbrojne. 
M. in. wymienić tu należy konfederację barską (1768-1772). Prawdopodobnie 
pod jej wpływem, na polskiej banderze pojawiły się nowe elementy graficzne. 
Można przypuścić, że pod taką banderą, swoją podróż morską odbył August 
Maurycy Beniowski. Niestety był to tak znikomy epizod, iż trudno dziś 
odnaleźć ślady tego faktu nie tylko w opracowaniach historycznych, ale 
również w źródłach z epoki.

Wiek XIX - stulecie zaboru ziem polskich. Ale na jego przestrzeni, 
w różnych regionach naszego globu za sprawą patriotów-emigrantów pojawia 
się polska bandera. Przybiera ona różne formy graficzne, wykorzystując 
wszystkie elementy wchodzące w skład polskiej tradycji heraldycznej. 
W czasach Królestwa Kongresowego, bandera analogiczna do owej 
„czarnomorskiej” była podnoszona na statkach „Xiążę Xawery” i „Victory”. 
Z tego też czasu pochodzi informacja zaczerpnięta z wydawnictwa, które 
wyszło spod pióra polskiego autora - Tomasza Święckiego i nosi tytuł 
Historyczna wiadomość o ziemi pomorskiey, mieście Gdańsku oraz żegludze y 
panowaniu Polaków na Morzu Bałtyckim8. Został w nim opublikowany opis 
bandery z lekko zbrojnym ramieniem. Swój opis poparł również materiałem 
ilustracyjnym. Ale podaje również jeszcze jedną niezwykle ciekawą 
wiadomość. Otóż podaje, że takie bandery mogli widzieć polscy legioniści gen. 
Jana Henryka Dąbrowskiego w Tulonie, a także w innych portach basenu 
Morza Śródziemnego, w których mieli okazję bywać nasi rodacy. Jednym 
z nich miał być ppłk Andrzej Borszkowski, który stał się źródłem informacji dla 
Tomasza Święckiego. Zgodnie z nimi, bandera ta obok innych tam 
zgromadzonych, miała charakter zabytku wystawionego w siedzibie 
komendantury portu tulońskiego. Wynika z tego, że musiało tam istnieć coś 
w rodzaju muzealnej izby tradycji, do której w sposób w tej chwili trudny do 
wyjaśnienia, trafiły polskie bandery9.

Zaledwie kilka lat później, w czasie powstania listopadowego dochodzi 
do ukształtowania się ostatecznej formy polskiej flagi państwowej. W trakcie 
powstania toczy się dyskusja na symbolami narodowymi. 7 lutego 1831 r. 
sprawa ta stawała na forum Sejmu powstańczego. Ostatecznie zwyciężył projekt 
kokardy dwubarwnej - białej i czerwonej. A oto jak to wydarzenie relacjonuje 

7 E. Madey, op. cit., s. 59; S. K., Kuczyński, op. cit., s. 3-4.
8 Tomasz Święcki, Historyczna wiadomość o ziemi pomorskiej, mieście Gdańsku, oraz 

żegludze y panowaniu Polaków na Morzu Bałtyckim, Warszawa 1811.
9 W. Hubert, op. cit. s. 119.
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uczestnik tej debaty Walery Zwierkowski deputowany VIII okręgu miasta 
stołecznego Warszawy: [...] „Jedność jest u nas najpożądańszą, bo jedne cele, 
wolność i niepodległość, są wszystkim wspólne Polakom. Dlatego mam 
zaszczyt proponować kokardę narodową złożoną z koloru czerwonego i białego, 
na znak, iż Orzeł biały w czerwonem polu jest herbem odradzającym się naszej 
Ojczyzny. Wynoszenie w tym przedmiocie jest ważne i oto w Sejmie członek 
Izby Poselskiej i Polak uprasza”10.

Przypomnienie to jest w tym miejscu istotne z dwóch powodów. Był to 
niezwykle istotny etap w rozwoju polskich znaków narodowych. Drugim jest 
fakt, że w trakcie tego powstania na Morzu Północnym i Bałtyku pojawia się 
polska bandera. A historia tego faktu wiąże się z próbą sprowadzenia do Polski 
broni dla powstańców. Emisariusze sprawy powstańczej zakupili w Anglii 
karabiny w liczbie 15800 i cenie 4 szylingi i 9 pensów za sztukę. Jedynym 
sposobem sprowadzenia ich do Polski była droga morska. W tym celu wynajęto 
dwumasztowy statek „Symmetry” dowodzony przez kpt. Jerzego Lindta. Statek 
został zafrachtowany przez londyńską firmę „Thomas Evans”. Nadzór nad tym 
transportem na pokładzie ze strony polskiej sprawował płk Paweł 
Jerzmanowski, który w tym rejsie występował pod nazwiskiem Rabbiere. 
Portem przeznaczenia była położona na litewskim wybrzeżu Połąga. Na jej 
wody okręt wpłynął 25 lipca. Niestety, w porcie przeznaczenia stacjonowały 
wojska rosyjskie i okręt z ładunkiem musiał zawrócić do Wielkiej Brytanii11. 
Na jednostce z oczywistych względów podniesiono banderę brytyjską - „Union 
Jack”. Ale na niższym maszcie podniesiono banderę Polską. Ale czy 
faktycznie? Wątpliwości te nasuwają się podczas lektury materiałów 
źródłowych. Informacja na ten temat znajduje się w materiałach, zebranych 
przez płk. Marcina Klemensowskiego Kampania 1831 r., t. III12. W dokumencie 
nr 29 stanowiącym zbiór notatek kierowanych do kwatermistrza generalnego 
armii powstańczej gen. Ignacego Prądzyńskiego, znajdujemy opis „bandery”, 
jaka miała być podniesiona na brytyjskim statku. Miała to być dwukolorowa 
flaga nazwana tutaj „banderą polską”. Jak wynika z umieszczonego 
w dokumencie rysunku i opisu, był to niemal kwadratowy płat tkaniny 
podzielony przekątną. Biegnie ona od górnego rogu przy maszcie, po dolny róg 
przy krawędzi swobodnej. Pole nad przekątną (górne) jest białe, a pod (dolne) 
czerwone. Jest to więc flaga biało czerwona. Natomiast w opisie znajdujemy 
określenie „czerwono biała”. Miała ona stanowić sygnał rozpoznawczy ze 
statku. Odpowiedź miała być dokonana za pomocą podobnej flagi. I tu znów 
sięgnijmy do opisu znajdującego się w owej notatce. Tym razem, zgodnie 
z rysunkiem w niej zamieszczonym jest to prostokątny płat tkaniny o poziomo 

10 Marian Brandys, Koniec świata szwoleżerów, t. IV, Zmęczeni bohaterowie, Warszawa 1976, 
s. 316-318.

11 W. Hubert, O banderze 1831 r., „Broń i Barwa”, 1938 nr 8, s. 141.
12 Ibidem.
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biegnącej linii podziału na dwa pola. Górne pole było czerwone, a dolne - białe. 
Była to więc flaga czerwono-biała, co jest zgodne z tym tekstem.

Po przeanalizowaniu tych faktów, dochodzimy do wniosku, iż mamy 
w tym przypadku do czynienia „tylko” z flagą sygnalizacyjną wykorzystującą 
polskie barwy narodowe. Ponadto należy stwierdzić, iż była to flaga stworzona 
ad hoc na potrzeby tej wyprawy. Bowiem w kanonie flag sygnalizacyjnych 
obowiązującym od XVIII w., nie odnajdujemy flagi ani o takim kształcie, ani 
o takim układzie barw. Natomiast użycie w przytoczonym dokumencie 
określenia „bandera” nie jest miarodajne by nie rzec - z naszego, 
współczesnego oczywiście punktu widzenia - że to nadużycie. Jedynym 
wytłumaczeniem usprawiedliwiającym owo „nadużycie” jest znacznie szerszy 
kontekst znaczeniowy słowa „bandera”, z jakim mamy do czynienia w XIX w. 
Musimy również pamiętać, że określeniem tym posługiwali się ludzie, 
nieobznajomieni z terminologią morską.

Następna próba powrotu polskiej bandery została podjęta podczas 
kolejnego powstania - powstania styczniowego 1863 r. 25 października 1863 r. 
w Paryżu powstała Organizacja Główna Sił Narodowych Morskich. Działała 
ona przy powstańczym, emigracyjnym Rządzie Narodowym, a na jej czele stał 
Władysław Zbyszewski ukrywający się pod pseudonimem Feliks Karp. Był on 
autorem regulaminów i instrukcji określających działania polskiej marynarki. 
Jego staraniem zakupiono statek angielski „Princess”, przemianowany na 
„Kościuszko”. Działalność organizacyjna wymagała współpracy między 
rządem a Zbyszewskim. Dlatego też obie strony 21 lutego 1864 r. zawarły 
umowę, w której stronę rządową reprezentował agent wojskowy Rządu 
Narodowego płk Eugeniusz Dembiński, ps. „Kot”. W punkcie 6 umowy został 
określony wygląd bandery: „Flaga statków polskich będzie dwukolorowa, biała 
i amarantowa z herbem państwa takim, jakiego Rząd Narodowy na pieczęciach 
swoich używa. Znak - ramię białe, mieczem uzbrojone w amarantowym polu. 
Banderola biała i amarantowa”13.

Wspomniane godło na banderze to Orzeł biały, Pogoń litewska i sylwetka 
św. Michała Archanioła wykonane w kolorze białym na czerwonych polach. 
Z tego punktu widzenia - logicznie rzecz biorąc, powinny być umieszczone na 
białym pasie płótna.

W powyższym dokumencie jest również mowa o proporcu nazwanym 
znakiem. Był on wzorowany na dawnej banderze królewskiej. Niestety nie ma 
tutaj mowy o wyrazie graficznym. Dlatego też trudno powiedzieć, czy chodzi 
o zbrojne ramię kapra.

Wspomniane powyżej powstania, były jedną z zasadniczych przyczyn 
emigracji najwartościowszych członków naszego społeczeństwa. Znaczna grupa 
Polaków po upadku powstań skazana została na katorgę na terytoriach 
położonych na Syberii i licznych azjatyckich guberniach Rosji. To właśnie 

13 W. Hubert, Dawne bandery..., s. 122, S. K. Kuczyński, op. cit. s. 4-5; E. Madey, op. cit. s. 59.
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spośród tej grupy wyłonili się m.in. polscy podróżnicy. Nazwiska Strzeleckiego, 
Domeyki, Piłsudskiego czy Malinowskiego na stałe wpisały się w historię 
odkryć geograficznych tego czasu. Wśród nich byli i tacy, którzy w swojej 
działalności pamiętali o przypomnieniu polskich znaków narodowych. W tym 
również bandery polskiej. Jednym z nich był niewątpliwie Stefan Szolc- 
-Rogoziński. Po wielu perypetiach w 1882 r. organizuje wyprawę do 
Kamerunu. W tym celu, nabył we Francji niewielki statek „Łucja Małgorzata”. 
Na jego pokładzie 13 grudnia 1882 r. wyruszył w kierunku wybrzeży 
Zachodniej Afryki Równikowej. Rejs odbył się pod polską banderą, 
wzbogaconą dodatkowo herbem miasta Warszawy14.

Przez cały wiek XIX pojawianie się w różnych rejonach świata polskiej 
bandery uznać należy jedynie jako wydarzenia epizodyczne. Sytuacja taka ulega 
zmianie dopiero podczas I wojny światowej. Na wszystkich niemal frontach tej 
wojny, pod sztandarami walczących ze sobą armii znajdują się żołnierze 
pochodzący z ziem polskich znajdującymi się pod zaborami, czy też 
wywodzący się z kręgów emigracyjnych (Francja, USA). Nie inaczej jest 
w marynarkach wojennych stron walczących. Toteż trudno się dziwić, iż gdy 
tylko na horyzoncie politycznym rodzi się nadzieja odrodzenia niepodległości 
Rzeczypospolitej, marynarze od razu przejawiają aktywność w wyrażaniu 
swoich uczuć patriotycznych. Tym bardziej, że w końcowym etapie wojny 
prezydent USA - Thomas Woodrow Wilson wypowiedział się na temat 
odrodzonej Polski, również w kontekście dostępu do morza. Stanowisko to 
prezydent USA wyartykułował 21 stycznia 1917 r. w swoim pierwszym 
oficjalnym przemówieniu w Senacie. W rok później, 8 stycznia 1918 r. kwestia 
ta jako punkt 13 trafiła do cztemastopunktowego „planu pokojowego Wilsona”. 
Mówi się tam o: „zjednoczonej, niepodległej i autonomicznej Polsce z wolnym, 
nieograniczonym dostępem do morza”. Skoro więc kwestia ta została 
podniesiona przez przywódcę jednego z mocarstw i członków Ententy, Polacy 
służący pod obcymi banderami, czynili różne kroki zmieniające do 
urzeczywistnienia tych faktów. W listopadzie 1918 r. polscy marynarze 
przebywający w Sewastopolu opracowali samorzutnie wzór bandery polskiej15. 
Tak, jak ich krymski poprzednik sprzed lat (Prot Potocki), tak i oni wzór tej 
bandery oparli na banderze wojennej Rosji. W pierwszej wersji przedstawiała 
ona na białym tle krzyż św. Andrzeja w kolorze czerwonym. Na przecięciu się 
ramion krzyża umieścili wizerunek Orła białego na czerwonej tarczy. Bandera 
ta była przeznaczona do podniesienia na statku „Polonia”, którego właścicielem 
był jeden z Polaków działających w Baku. Jako, że proweniencja tego wzoru 
wywodziła się z carskiej bandery wojennej, a ów statek był jednostką cywilną, 
wzór ten został oprotestowany. Planowano bowiem utworzyć w kraju 
Marynarkę Wojenną i taki wzór bandery został zarezerwowany dla tej formacji

14 S. K. Kuczyński, op. cit. s. 5.
15 Ibidem.
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wojskowej. Dlatego też pomysłodawcy ulegając wpływom „kół MW”, 
wizerunek Orła przenieśli z centralnej części bandery do lewego, górnego rogu. 
Warto tutaj stwierdzić, że jednostka ta przez kolejne dwa lata pływała taką 
banderą polską.

Dalsze prace nad opracowaniem wzoru i wprowadzeniem go do użytku, 
odbyły się już w odrodzonej Polsce zgodnie z zasadami legislacyjnymi 
odrodzonego państwa. Ich rezultatem było uchwalenie 1 sierpnia 1919 r. 
Ustawy o godle i barwach polskich. W tym również o banderach. Ustawodawca 
uściślił wzór graficzny bandery, proporca i znaku dowódcy okrętu, a także 
zasady ich stosowania16.

Zgodnie z tym dokumentem, banderę wojenną stanowi prostokątny płat 
tkaniny o barwach państwowych biało-czerwonych. Na swobodnym boku 
bandery znajduje się trójkątne wycięcie o głębokości równej połowie szerokości 
tej krawędzi. Stosunek boków stanowi 5:10,5. Na środku pasa białego 
w 1/2 odległości od drzewca do wierzchołka wycięcia znajduje się czerwona 
tarcza herbowa z godłem w kolorze srebrnym. Jego dziób, szpony i korona (do 
1944 i po 1993) zostały wykonane w kolorze złotym. Stosunek wysokości godła 
państwowego do szerokości prostokąta wynosi 2:5.

Ten sam akt prawny wprowadził do użytku również proporzec. W swoim 
wyrazie graficznym nawiązuje w zdecydowany sposób do polskiej tradycji floty 
kaperskiej. Proporzec ten stanowi płat biało-czerwonej tkaniny z krzyżem 
kawalerskim. Barwa jego ramion jest skontrastowana z pasami tła - ramiona na 
pasie białym są czerwone, a na czerwonym białe. Na przecięciu ramion 
znajduje się okrągła tarcza o czerwonym tle. Widnieje na nim „zbrojne ramię” 
zgodne z wizerunkami opisywanymi w XVII i XVIII w. Ramię zostało ubrane 
w niebieski rękaw ozdobiony złotym przybraniem. Pozostała część ma kolor 
cielisty. Dłoń zaciska się na złotej rękojeści. Ramię zwraca się w stronę 
drzewca. Stosunki boków płata tkaniny wynosi 5:6, a stosunek pionowej 
wysokości do szerokości płatu wynosi 4:5.

Trzecim znakiem, który ustawodawca przewidział dla MW był znak 
okrętu w służbie czynnej - obecnie znak dowódcy okrętu. Było to (i jest do 
dzisiaj) długa wstęga o barwach narodowych, zakończona przy krawędzi 
swobodnej głębokim, trójkątnym wycięciem. Przy krawędzi drzewcowej 
widnieje krzyż kawalerski o przemiennych barwach ramion - na polu białym 
czerwone, na polu czerwonym białe. Długość tego znaku jest proporcjonalna do 
długości okrętu, na jakim był podnoszony i mogła ona wynosić 1:20, 1:25 
i 1:50. Proporcje wysokości krzyża wynosiły 1:2, a głębokość wcięcia 1:5. 
Równocześnie z banderą wojenną ustawodawca określił wygląd tego znaku dla 
floty handlowej. Podstawową różnicą w stosunku do bandery wojennej był brak 
wcięcia krawędzi swobodnej. Inne były również proporcje. W tym przypadku 
wynosiły one 8:5.

16 Dziennik Ustaw RP, 1919 nr 69.

32



BANDERA POLSKA-ZARYS DZIEJÓW

W przypadku Marynarki Wojennej, zostały określone również zasady 
stosowania ustanowionej bandery, proporca i znaku dowódcy okrętu. Znalazły 
one swój wyraz w Regulaminie Służby na Okrętach Rzeczypospolitej Polskiej 
(RSO), którego elementem jest ceremoniał morski. W przypadku bandery jej 
podniesienie - o ile okręt znajduje się na postoju - odbywa się o godz. 8°° 
w trakcie zbiórki wszystkich członków załogi, niepełniących obowiązków 
służbowych. Podniesienie odbywa się na drzewcu rufowym. W chwili 
odcumowania okrętu, bandera na rufie zostaje opuszczona, a podnoszona jest 
bandera na gaflu masztu głównego. Opuszczenie bandery następuje 
o zmierzchu.

Proporzec przysługuje jednostkom znajdującym się w służbie 
z wyjątkiem okrętów przeniesionych do rezerwy, pomocniczych jednostek 
pływających, motorówek i kutrów, a także łodzi i jachtów MW. Podnosi się go 
na drzewcu dziobowym jednocześnie z banderą w niedziele i święta, a także 
podczas podnoszenia gali banderowej. Proporzec może być podnoszony 
w ruchu okrętu, jako element małej gali banderowej. Podczas oddawania ukłonu 
banderą, proporzec pozostaje na miejscu. W przypadku żałoby - opuszcza się 
go jednocześnie do połowy drzewca.

Pierwszym okrętem Rzeczypospolitej, na którym zastosowano nowe 
polskie znaki narodowe był okręt hydrograficzny ORP „Pomorzanin”. W dniu 
1 maja 1920 roku pod polską banderą okręt wszedł do portu gdańskiego. 
Moment ten opisał naoczny świadek tego wydarzenia, członek załogi tego 
okrętu Czesław Szydłowski: „Ryczał syreną „Pomorzanin” zwracając 
powszechną uwagę, że na gaflu powiewa polska bandera wojenna symbol 
naszego odrodzenia się na morzu i znak prawowitego gospodarza tego portu 
[...]. Przy cyplu Holmu stała eskadra okrętów angielskich [...]. Gdy 
przechodziliśmy obok, dowódca [...] dał gwizdkiem sygnał „Lewa burta 
baczność!”. Z admiralskiego krążownika HMS „Delhi” odpowiedział trębacz: 
„Prawa - baczność!”. Pierwszy okręt najmłodszej podówczas marynarki 
wymieniał po raz pierwszy honory z Royal Navy. Zaczynaliśmy liczyć się na 
morzu”...

Tak ukształtowane znaki obowiązywały do dnia 13 grudnia 1927 r. 
Wtedy to zostało ogłoszone Rozporządzenie prezydenta RP dotyczące godła 
i barw państwowych oraz znaków, chorągwi i pieczęci17. W swojej treści nie 
zawiera ono żadnych zasadniczych zmian. Jedyne wprowadzone dotyczą 
wyrazu graficznego (rysunku) godła państwowego.

Musimy pamiętać, iż na jednostkach MW podnoszone są również znaki 
związane z jego służbą. Maja one formę proporców podnoszonych na gaflu 
masztu głównego i służą określaniu pełnionej funkcji - np. zaokrętowaniu na 
jego pokładzie dowódcy zespołu okrętów czy wyższych rangą dowódców (szefa 
sztabu MW, dowódcy lub w szczególnych przypadkach głowy państwa, 

17 Dziennik Ustaw RP, 1927 nr 115.
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ministra obrony narodowej). Znaki te były wprowadzone systematycznie 
w miarę rozwoju floty. Wszystkie one były definiowane - zarówno co do formy 
jak również zasad stosowania odnośnymi dokumentami wydawanymi przez 
najwyższe władze państwowe18. Zaś informacje na ten temat znajdowały się 
w kolejnych wersjach RSO. Jedyną podstawą dla wszystkich tych znaków - 
była bandera MW RP.

Wybuch II wojny światowej przerwał rozwój II RP. Państwo, naród i siły 
zbrojne, pomimo okupacji nie poddały się. Już jesienią 1939 r. na emigracji, 
początkowo na terenie sprzymierzonej Francji, a następnie Wielkiej Brytanii 
odradzają się i działają instytucje państwa polskiego. W brytyjskich bazach 
morskich zostaje odtworzona Marynarka Wojenna. Jej działalność wymagała 
również unormowania zasad funkcjonowania znaków podnoszonych na 
jednostkach wojennych i handlowych. Podstawą prawną stała się umowa 
polsko-brytyjska z 18 listopada 1939 r. Zgodnie z jej postanowieniami, okręty 
polskie zachowały własną banderę narodową. Zachowały one również własny 
ceremoniał morski sprzed 1939 r. Dla potwierdzenia tego faktu, wystarczy 
przytoczyć fragment relacji kmdr. Bolesława Romanowskiego, opisującego 
podniesienie bandery na przejmowanym przez polską załogę okrętu 
podwodnego ORP „Dzik”: [...] „Na uroczystość tę przybył generał Sikorski 
i kontradmirał Świrski. Ze strony brytyjskiej - admirał Horton oraz paru 
starszych oficerów Admiralicji.

Rodzicami chrzestnymi okrętu zostali lady Constance Craven i generał 
Sikorski...

Przy dźwiękach hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła” generał przeciął 
wstęgę, butelka czerwonego wina rozbiła się o kiosk. W tym momencie stojący 
na pomoście podporucznik Bemas podał komendę:

- Baczność! Bandery podnieść!”
Tak, więc, ten tragiczny i trudny, ale jakże chwalebny czas walki na 

morzach i oceanach, polskie okręty toczyły pod polskimi znakami narodowymi, 
o których rodowodzie była powyżej mowa.

Zakończenie działań wojennych doprowadziło do tragicznego rozdarcia 
większości polskich marynarzy: wracać czy zostać tułaczem? Równolegle 
w ramach 1 Armii WP, powstaje zalążek Marynarki Wojennej - 1 Samodzielny 
Morski Batalion Zapasowy. Krok ten wymusił na czynnikach decydenckich 
przygotowanie odpowiednich rozporządzeń dotyczących znaków nowej 
Marynarki Wojennej. Najprostszym zabiegiem było przejęcie tradycji 
wytworzonej w minionych stuleciach. Z oczywistych względów politycznych, 
jedyną zmianą było usunięcie z wizerunku orła korony19. Pozostałe znaki 
i symbole pozostały bez zmian. Pierwsza powojenną jednostką, na której 
podniesiono nową banderę, była niewielka jednostka pilotowa ORP „Korsarz”. 

18 E. Madey, op. cit. s. 61-62.
19 Dziennik Ustaw PRL, 1955 nr 47, poz. 315.
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Taki stan rzeczy udało się zachować do roku 1947. Wówczas to zmieniono 
wygląd proporca dziobowego MW. Wówczas to w miejsce zbrojnego ramienia 
kapra wprowadzono tarczę z dwoma mieczami grunwaldzkimi. Po zmianach 
w październiku 1956 r„ w trzy lata później, w 1959 r. przywrócono 
wcześniejszy wzór proporca. Podobnie też sprawa przedstawiała się ze znakiem 
dowódcy. Na nim również, w tym samym czasie została wprowadzona 
symbolika mieczy grunwaldzkich.

Na przestrzeni tych lat wprowadzono również nowe znaki. I tak w roku 
1955 została ustanowiona bandera pływających jednostek pomocniczych MW. 
Stanowi ona prostokątny płat tkaniny w kolorze niebieskim z wycięciem przy 
swobodnej krawędzi. Przy lewym górnym rogu (przy drzewcu) znajduje się 
pomniejszony wizerunek bandery wojennej. Stosunek boków bandery wynosi 
3:5, a stosunek wysokości wizerunku bandery wynosi 1:2.

W tym też czasie, w związku z nową organizacją ochrony granicy 
morskiej państwa, dla wydzielonych do tych celów jednostek ustanowiono 
banderę jednostek pływających Wojsk Ochrony Pogranicza. Jej kształt jest 
identyczny z „klasyczną” banderą MW. Jedynym wyróżnikiem był otok 
w kolorze zielonym biegnący wzdłuż krawędzi bandery. Stosunek boków 
wynosił 1:2,1, głębokość wcięcia krawędzi swobodnej była równa połowie 
szerokości płata, a stosunek wysokości godła do szerokości płata wynosił 1:9.

Jak widzimy z powyższego, tak ukształtowane znaki obowiązywały do 
roku 1993. Zachodzące na przełomie lat 8O-tych i 9O-tych ub. stulecia zmiany 
polityczne w naszym kraju, spowodowały również zmiany w odnośnych 
znakach sił zbrojnych20. W tym również bander i proporca MW. Podstawową 
stało się przywrócenie korony w godle państwowym. Dlatego też tak na 
banderze MW, jak również jednostek cywilnych wprowadzono taki wzór godła 
państwowego. Poza tym nie uległa zmianie forma obu tych bander.

Niestety, zasadniczych zmian, niekoniecznie zgodnych z historią 
i tradycją dokonano w wyglądzie proporca MW. Jego zasadniczy wygląd - tło 
i kształt nie uległy zmianie. Natomiast wprowadzono zupełnie różny, niczym 
nieuzasadniony w tym przypadku wygląd zbrojnego ramienia. W nowej wersji 
przedstawia ono ramię pełnozbrojne w identycznym układzie jak poprzednie.

Powyżej zaprezentowany zarys dziejów polskiej bandery, proporca 
i znaku dowódcy dowodzi niezbicie, iż korzenie tej tradycji tkwią w historii 
sięgających czasów średniowiecza. Wszystkie ich elementy - kształt barwa 
i treść graficzna to wyraz ciągłości historycznej. Ich ranga w społeczeństwie 
była tak znacząca, że nawet w latach niewoli przy podejmowaniu 
epizodycznych prób odrodzenia polskiej floty, ich nieodłącznym elementem 
było również przywrócenie znaków narodowych. Przybierały one różne 
kształty. Ale zawsze były to barwy biało-czerwone, srebrny orzeł, 
a w przypadku proporca - lekko zbrojne ramię kapra. Dlatego też zasadniczym 

20 Dziennik Ustaw PRL, 1959 nr 71, poz. 447.
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staje się pytanie, o przesłanki, jakie legły u podstaw przy wprowadzaniu zmian 
w wyglądzie proporca dziobowego MW. Tym bardziej, że pomimo obcej 
proweniencji tej symboliki, w tradycji europejskiej, wizerunek ten utrwalił się 
jako znak typowo polski. Dlatego twierdzenie zaprezentowane przez 
Departament Prawny MON a zaczerpnięte z uzasadnienia do ustawy 
o sięgnięciu do heraldycznej tradycji Jagiellonów uznać należy za 
nadinterpretację faktów historycznych. Ponadto, obok racji historycznych 
należy w tym kontekście wysunąć i mne argumenty. Pierwszym 
i najistotniejszym niewątpliwie jest fakt, iż pod takimi właśnie (sprzed 1993) 
znakami, polscy marynarze na pokładach swoich okrętów, burta w burtę 
z innymi flotami alianckimi zapisali jakże chlubną kartę dziejów Polski na 
morzu. Drugi aspekt tej kategorii, może na pozór sprawiać wrażenie, iż jest 
niepoważny. Jednak ma on w tym momencie swoje istotne znaczenie. Otóż taki 
„ciężkozbrojny” przyodziewek w warunkach morskich byłby absolutnie 
nieprzydatnym. W warunkach bitwy morskiej, gdy jej integralną częścią było 
manewrowanie okrętem, tak opancerzony marynarz byłby niezdolny do 
jakiegokolwiek działania. Ponadto, szczególnie w przypadku kaprów, na zakup 
zbroi marynarzy nie było stać. Czy potrzeba dowodów? Otóż proszę bardzo. Są 
one osiągalne nawet w kraju. W Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, 
znajdują się wyeksponowane przedmioty znalezione podczas podwodnych 
badań archeologicznych na szwedzkim wraku okrętu „Solen” uczestniczącym w 
bitwie pod Oliwą w 1627 r. Niestety, pomimo znalezienia wielu innych 
przedmiotów z metalu, i to znacznie drobniejszych, stanowiących zarówno 
uzbrojenie i przedmioty użytkowe, to śladów zbroi na tym jak by nie było 
okręcie królewskiej floty szwedzkiej nie znaleziono. Dlatego nie mogło ich być 
również na polskim okręcie. Za konkluzję całych powyższych rozważań niech 
posłużą słowa łacińskiej sentencji Historia (est) magistra vitae. Niestety. W tym 
przypadku osobom podejmującym się „porządkowania” narodowych znaków 
polskich zabrakło owej świadomości historycznej. Nie zawsze to, co było jest 
złe i trzeba koniecznie zmieniać. Same zmiany dla zmian nie maja 
najmniejszego sensu i budzą niepotrzebne emocje. A energia legislacyjna 
powinna być wykorzystywana w innym, bardziej potrzebnym dla kraju 
porządkowaniu spraw państwowych. Choćby gospodarczych czy społecznych.
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MORSKIE ASPEKTY SZTUKI WOJENNEJ 
JAGIELLONÓW I WAZÓW

Sztuka wojenna Jagiellonów i Wazów ma bogatą bazę w Odrodzeniu - 
Złotym Wieku polskiej kultury. Wpłynęło ono na rozwój nauki 
i sztuki, objęło również swoim zasięgiem wojsko i wszystkie dziedziny 

związane z siłami zbrojnymi. Duże znaczenie miały traktaty wojskowe, które 
docierały do Polski wraz z prądami Humanizmu i Odrodzenia: Aegidiusza 
Collonay’a, Witeliusza, Frontinusa, Wegecjusza, Liwiusza, Cezara, 
Machiavellego i Albrechta Brandenburskiego. Rozwijająca się polska literatura 
teoretyczno-wojskowa powszechnie cytowała w swych dziełach ustępy 
z traktatów Fronitusa i Wegecjusza, ale o tyle jednak, o ile wypowiadane przez 
nich poglądy odpowiadały polskiej sztuce wojennej. Między innymi w dziełach 
teoretyków polskich - Łaskiego, Bielskiego, Tarnowskiego, Samickiego, czy 
Zamoyskiego, znajdują się ustępy pochodzące z rzymskich pisarzy. 
Charakterystyczne, że znajomość Liwiusza odbiła się w praktyce w polskiej 
sztuce wojennej niemal wyłącznie na wzorowaniu polskiego taboru na formach 
rzymskiego obozu1. Dzieła powyższe znane były Chodkiewiczowi, 
Żółkiewskiemu, Batoremu, Zamoyskiemu, Sobieskiemu i innym polskim 
wodzom oraz znacznej części dowódców różnych szczebli.

Polska sztuka wojenna rozwijała się pod wpływem zagrożenia 
zewnętrznego w XV-XVII wieku, na które składały się: ustawiczne, jednorodne 
zagrożenie tatarskie; zagrożenie niejednorodne (zależne od przeciwnika, siły 
i czasokresu natężenia) ze strony Zakonu krzyżackiego i Moskwy, od schyłku 

1 T. Górski, O potrzebie studiowania morskich aspektów historii wojskowej, „Przegląd Morski”, 
1984 z. 9; E. Jadzia, H. Herman, O korzystaniu z doświadczeń wojennych, „Myśl Wojskowa”, 
1983 nr 2; O. Laskowski, B. Pawłowicz, Badania dawnej polskiej historii wojskowej, 
Warszawa 1927; O. Laskowski, Odrębność staropolskiej sztuki wojennej, „Przegląd 
Historyczno-Wojskowy”, 1935 z. 1; Tenże, Polska sztuka wojenna XVI i XVII wieku, Londyn 
1955, s. 6; Materiały z VI konferencji naukowej poświęconej rozwojowi polskiej sztuki 
wojennej. Akademia Sztabu Generalnego WP, 1967; T. Nowak, Polska sztuka wojenna 
w czasach Odrodzenia, Warszawa 1955; J. Sikorski, Zarys historii wojskowości powszechnej 
do końca wieku XIX, Warszawa 1975; M. Tyrowicz, Wojsko i sztuka wojenna w dawnej 
Polsce, Lwów, b.r.w.
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XVI wieku Szwecji i od 1620 do 1699 r. ze strony Turcji; epizodyczne 
zagrożenie ze strony Węgier, Austrii (wyprawa księcia Maksymiliana), elektora 
brandenburskiego i Danii2. Zajmowała się przygotowaniem i prowadzeniem 
walki zbrojnej i podlegała ciągłej ewolucji zachowując pewne wspólne cechy 
wyróżniające ją od innych, stosowanych w różnych krajach. W polskiej sztuce 
wojennej nie było schematyzmu, a dowódcy brali pod uwagę realne warunki 
terenowe i siły przeciwnika, szeroko stosowali manewr i ruch. Starano się 
również uzyskać przewagę w jednym punkcie, a zwłaszcza na skrzydłach 
nieprzyjaciela, a ruch górował nad elementem ognia. Wiele z tych elementów 
stosowano również w obronie wybrzeża oraz na morzu. Była to sztuka wojenna 
giętka i zdolna wchłonąć dla siebie obce zdobycze, dostosowując je do 
własnych potrzeb3. Dlatego Polacy wiele nauczyli się od Gustawa II Adolfa 
reorganizując swoje siły zbrojne w latach 1632-1648. Z kolei i król szwedzki 
wiele przyjął z polskiej sztuki wojennej, co potem pozwoliło mu na sukcesy na 
ziemiach Rzeszy niemieckiej.

Zwycięstwo w wojnie zależało od warunków materialnych, ludzkich i od 
uzbrojenia. W polskiej monarchii materiał ludzki był bardzo dobry, ale wadliwy 
system podatkowy nie pozwalał na stałe utrzymywanie żołnierzy i floty 
wojennej w wystarczającej ilości. Dlatego te braki uzupełniano oryginalną 
staropolską sztuką wojenną, która przynosiła zwycięstwa skromnymi siłami nad 
silnymi przeciwnikami.

Sztuka wojenna, podobnie tak jak w siłach zbrojnych innych państw, 
obejmowała strategię4 i taktykę5. Jednak w Rzeczypospolitej miała swoistą 
specyfikę, wyróżniającą ją od innych. Wynikało to głównie z położenia 
geopolitycznego kraju, w którym ścierały się wpływy sztuki wojennej 
z Zachodu, Wschodu, mongolsko-tatarskie, przy zachowaniu rodzimych 
elementów. W ten sposób rozwój głównych broni rozwijał się w Polsce 
odrębnie. Do charakterystycznych należała ewolucja piechoty, jazdy, artylerii 
i służb technicznych oraz realizacja współdziałania różnych wojsk. Ponadto 
w czasach panowania Jagiellonów i Wazów w ramach sztuki wojennej, mamy 
do czynienia z jej morskimi aspektami, odrębnymi dla Bałtyku i Morza Czarnego6.

2 K. Olejnik, Rozwój polskiej myśli wojskowej do końca XVII wieku, Poznań 1976, s. 247.
3 Laskowski, tamże, passim.
4 Strategia (gr. dowodzenie wojskami; sztuka wodza, dosłownie dowództwo) - najważniejsza 

część sztuki wojennej, zajmująca się przygotowaniem, planowaniem i prowadzeniem wojny, 
kampanii i operacji strategicznych. Flota wojenna nie miała odrębnej strategii, ale 
Jagiellonowie i Wazowie siły morskie potrafili wykorzystywać na szczeblu strategicznym, 
głównie poprzez kaperstwo na Bałtyku i flotylle czajek na Morzu Czarnym.

5 Taktyka (gr. porządkować, ustawiać w szyku bitewnym) - była częścią składową sztuki 
wojennej, zajmująca się przygotowaniem i prowadzeniem walki zbrojnej. Flota wojenna miała 
własne sposoby walki. Obejmowała taktykę okrętów żaglowych, wiosłowo-żaglowych 
i wiosłowych. W czasach Jagiellonów i Wazów sposoby walki na Bałtyku i na Morzu Czarnym 
różniły się, ze względu na posiadane siły.

6 T. Górski, Morskie aspekty staropolskiej sztuki wojennej, „Przegląd Morski”, 1990 z. 1, s. 47.
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STRATEGIA

Działania strategiczne były uzgodnione lub planowane, co do celu, 
miejsca i czasu operacji bojowych. Prowadzono je według planu i pod jednym 
kierownictwem dla osiągnięcia określonego celu strategicznego, jako 
najważniejszego rezultatu działań sił zbrojnych. Polska strategia zależała od 
polityki zagranicznej państwa i od układu sił w Europie środkowej oraz 
południowo-wschodniej, dostosowując się do własnych możliwości 
i możliwości przeciwnika. Niepoślednią rolę odgrywały również możliwości 
sojuszników Polski oraz sojuszników przeciwników. Jednocześnie wyniki 
własnej strategii wpływały na dalszą własną politykę, na politykę sojuszników, 
przeciwników i na ich sojuszników.

Strategia uprawiana była głównie przez dwór królewski, hetmanów 
i senatorów. Sejmy i sejmiki odgrywały rolę wtórną, wpływając pozytywnie lub 
negatywnie uchwalanymi podatkami na realizację strategii. Na podstawie 
funduszów na wojsko i odpowiednio zawierane sojusze, określano główne 
uderzenie strategiczne, a czasami kilka takich uderzeń. Cel strategiczny 
realizowano drogą walki zbrojnej, do czego niezbędne były odpowiednie wojska7.

Działania strategiczne zależały od układu sił politycznych na arenie 
międzynarodowej, możliwości finansowych walczących stron, składu 
i możliwości bojowych wojsk, a także od warunków wojskowo-geograficznych 
na teatrze działań wojennych. Np. celem strategicznym imperium osmańskiego 
i Rzeczypospolitej było rozbicie sił zbrojnych przeciwnika w jednej lub w kilku 
generalnych (walnych) bitwach oraz całkowite lub częściowe opanowanie 
terytorium strony przeciwnej. Do takiej walnej bitwy doszło w 1621 r. pod 
Chocimiem, do której doprowadziła Turcja, a podobne działania na jej ziemie 
zamierzał przenieść Władysław IV. Zaś celem strategicznym Szwecji było 
opanowanie w pierwszej kolejności ujść rzek do Bałtyku w jego południowej 
części i przejecie kontroli nad polskim handlem zamorskim, a następnie po 
wzmocnieniu się na terenie krajów Rzeszy niemieckiej, podporządkowanie 
sobie monarchii Wazów. Jednocześnie okres ten jest szczytowym osiągnięciem 
strategii w historii polskiej sztuki wojennej, który zakończył Jan III Sobieski. 
Charakteryzowała się ona szczególną oryginalnością, rozmachem, 
różnorodnością oraz zdolnością narzucania inicjatywy przeciwnikowi. Spełniała 
swoje zadanie w walce z przeciwnikiem, który często był o wiele silniejszy od 
wojsk Rzeczypospolitej. Niejednokrotnie niebezpieczeństwo groziło równolegle 
ze strony Szwecji i Turcji, a ziemie południowo-wschodnie były niemal stale 
narażone najazdami tatarskimi. Prowadzenie działań zbrojnych jednocześnie na 
kilku kierunkach było ponad możliwości Rzeczypospolitej, ponieważ nie 
zawsze istniała baza finansowa pozwalająca odnieść zwycięstwo. Braki w bazie 

7 Polska XVII wieku. Państwo - społeczeństwo - kultura, pod redakcją J. Tazbira, Warszawa 
1969, Warszawa.152-183; J. Teodorczyk, Polskie wojska i sztuka wojenna pierwszej połowy 
XVII wieku, „Studia i Materiały do historii wojskowości”, 1978 t. XXI, s. 291-316.
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nadrabiano strategią. Starano się wybrać przeciwnika łatwiejszego do pokonania, 
rozbić go i zawrzeć korzystny pokój, by następnie rzucić całe siły na drugiego.

Rzeczypospolita szukała również sojuszników do walki zę wspólnym 
wrogiem. W sprzyjających okolicznościach starano się nakłaniać niedawnego 
przeciwnika przeciwko innemu. Np. Moskwę przeciwko imperium osmańskiemu.

Polska strategia była ruchliwa i zakładała zniszczenie wojsk przeciwnika 
w pierwszej walnej bitwie. Jeżeli to było niemożliwe, osłabienie go i zmuszenie 
do odwrotu z terenów Rzeczypospolitej. Poza tym kampanie starano się 
prowadzić w jak najkrótszym czasie i przy jak najmniejszych własnych stratach, 
poza granicami kraju. Chodziło o to, by nie niszczyć własnych ziem i żywić się 
kosztem strony przeciwnej. W skali strategii wykorzystywano teren: linie 
wielkich rzek, pasma gór, lasów i stepów. Teren i jego przestrzeń w czasie 
wykorzystywano do przeprowadzenia ruchu wojskami i do zaskoczenia.

Dla polskiej strategii szczególnie charakterystyczną była różnorodność 
działań, pozwalająca nieoczekiwanym manewrem rozstrzygnąć wojnę na 
własną korzyść. W obliczu dużej przewagi sił nieprzyjacielskich, słabsze 
liczebnie wojska polskie opóźniały marsz walkami podjazdowymi, zaś 
fortyfikacje prowadziły walkę obronną paraliżując jego działania. A to 
pozwalało na przygotowanie i koncentrację większych sił własnych w innym 
rejonie monarchii, a następnie, po wyczerpaniu sił przeciwnika - w najmniej 
przez niego spodziewanym czasie i miejscu, doprowadzenie do walnej bitwy. 
Starano się również mniejszymi siłami niszczyć osobno posuwające się grapy 
wojsk wroga celem ich zniszczenia i nic dopuszczenia do połączenia.

Polska strategia obejmowała również obronę wybrzeża i zakładała 
przygotowanie aktywnej obrony morskiej w oparciu o bazy oraz obronę lądową. 
Flota miała nie dopuścić sil morskich wroga na Zatokę Gdańską i na Zalew 
Wiślany, zabezpieczając wolność handlu polskiej monarchii. Na skalę 
strategiczną wykorzystywano kaperstwo. Kazimierz Jagiellończyka przy 
pomocy kaprów zlikwidował żeglugę krzyżacką. Zaś Zygmunt I Stary 
i Zygmunt August przy ich pomocy zamierzali zlikwidować żeglugę narewską, 
aby w ten sposób odciąć dostawy sprzętu wojennego idącego z zachodu dla 
Moskwy. Na skalę strategiczną przeprowadzano wyprawy flotylli czajek 
kozackich, które paraliżowały przynajmniej okresowo życie wybrzeży Morza 
Czarnego włącznie ze stolicą imperium osmańskiego - Konstantynopolem8.

8 Konstantynopol, Stambuł. Miasto przeznaczone na stolicę imperium osmańskiego przybrało 
nową, turecką nazwę - Istambuł. W języku polskim przyjęła się ona w formie - Stambuł. 
Turecka nazwa prawdopodobnie pochodzi od greckiej. Miejscowi Grecy mówili 
o Konstantynopolu - „miasto”, co w ich potocznej wymowie brzmialo „stan polin”. Od tych 
słów być może pochodzi Istambuł. Przez długi czas Stambuł ograniczał się tylko do obszaru 
zawartego w obrębie murów teodozjańskich. Całe zaś miasto dalej nazywano 
Konstantynopolem, czyli po turecku Konstantiniye i dopiero w 1930 r.. Istambuł stał się jego 
oficjalną nazwą. W Polsce niemal przez całe wieki miasto to nazywano Konstantynopolem, 
bardzo rzadko zaś Stambułem. To ostatnie określenie zyskuje miejsce od kilkunastu lat.
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Strategia Jagiellonów i Wazów miała charakter wszechogarniający, jeśli 
chodzi o zasięg w czasie i przestrzeni, jak również użycia sił. Jej elementy 
przewidywały: działania polityczno-wojskowe celem zneutralizowania innych 
ewentualnych przeciwników; pierwsze uderzenie strategiczne, potem następne; 
działania dywersyjne; działania wywiadowcze i propagandowe; operacje 
morskie.

W wojnach, które narzucali przeciwnicy, elementy polskiej strategii 
przewidywały: niedopuszczenie obcych wojsk na teren własnej monarchii; ich 
niszczenie lub zawarcie korzystnego pokoju.

Głównym celem bitwy strategicznej (walnej), było rozbicie wojsk 
przeciwnika - wybicie jego żołnierzy lub wzięcie części do niewoli na okup. 
Utrata siły żywej przez niego przyczyniała się w istotny sposób do przejęcia 
inicjatywy strategicznej w dalszych działaniach wojennych. Bitwa taka 
charakteryzowała się masowym i krwawym starciem wręcz, z zastosowaniem 
kombinacji ataku jazdy i ognia oraz taboru i polowych fortyfikacji. Zaś 
w rejonach nadmorskich i na rzekach, wykorzystywano do wsparcia własnych 
sił jednostki morskie i rzeczne.

TAKTYKA
Polska strategia realizowana była specyficzną taktyką, zajmującą również 

czołowe miejsce wśród wielu państw europejskich. Między strategią i taktyką 
istniała głęboka współzależność - taktyka realizując strategię mogła przynieść 
zwycięstwo lub klęskę, zaś strategia wpływała na bitwę. Taktyka obejmowała 
sposoby użycia uzbrojenia przez żołnierzy, a podstawą działania wojska było 
uderzenie ręczną bronią, ponieważ broń palna jeszcze zawodziła. Ogień był 
tylko środkiem przygotowawczym uderzenie, chociaż nie zawsze.

Taktyka w krajach zachodnich i wschodnich była sztywna i jednolita 
w sobie. Zaś polska powodzenie zawdzięczała - podobnie jak strategia, 
inwencji twórczej dowódców wszystkich szczebli i unikaniu szablonowości. 
Polscy dowódcy dokładnie przygotowywali się do walki i przygotowywali do 
niej swoich podwładnych, uwzględniając teren, siły przeciwnika i jego 
przypuszczalny zamiar.

Teren w polskiej taktyce odgrywał bardzo ważną rolę. Dla ówczesnych 
wojsk ważne było środowisko geograficzne, w którym zamierzano walczyć?. 
Duże ilości koni wymagały pastwisk i wody, a bagna i lasy utrudniały marsz 
taboru. Las z jednej strony maskował, umożliwiał skrytą koncentrację 
oddziałów, dawał możliwość skrytego manewru, ale z drugiej strony - utrudniał 
łączność, współdziałanie, dowodzenie i przejezdność. Właściwie wybrany teren

9 M. Arefiew, Rola techniki wojennej w rozwoju wojska i sztuki wojennej, Warszawa 1954; 
Z. Parucki, Geografia polityczna i wojenna. Warszawa 1979, s. 15-16; H. Radlicz-Ruhlowa, 
Geologia i geografia a obronność kraju, w: Geografia i wychowanie. Warszawa 1984. s. 99; 
T. Rawski, O potrzebie geografii historycznej, tamże, s. 173; Terenoznawstwo, Warszawa 1965, s. 5. 
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i na jego bazie przygotowana obrona, w znacznym stopniu osłabiały możliwości 
przeciwnika. Poza tym trudno dostępny teren ograniczał tempo natarcia, 
chociaż dla piechoty nie miało to decydującego znaczenia. Podobnie dla 
okrętów warunki nawigacyjne mogły ułatwiać lub utrudniać wykorzystanie 
floty w walce, a w niektórych miejscach eliminowały ją z działań bojowych. 
Przy czym małe jednostki bojowe, o napędzie wiosłowym, jak np. czajki, na 
większości wód nie były uzależnione od warunków terenowych. Walki 
zasadniczo prowadzono latem, bądź późną jesienią, kończąc kampanię wojenną 
w październiku. Do bitew zimą i wczesna wiosną dochodziło wówczas rzadko.

Po rozpoznaniu terenu i zebraniu informacji o przeciwniku, starano się 
spotkać z nim w miejscu dla siebie jak najkorzystniejszym. Chodziło o to, aby 
przeszkody naturalne - las, rzeka i bagna, pełniły rolę osłony, a siły 
koncentrowano na wybranym kierunku ataku. W ten sposób hetman wielki 
koronny Jan Zamoyski wykorzystał teren do bitwy pod Cecorą w 1595 r., 
w której przeszkody naturalne stanowiły założenie obronne. Poza tym 
niszczono groble, ścinano drzewa za sobą lub na drodze marszu przeciwnika, 
stawiano również zasieki.

W walce z Tatarami i innymi wasalami sułtana osmańskiego stosowano 
tabor, jako element zabezpieczenia w natarciu i w obronie. Stanowił on w polu 
ruchomą fortecę. Początkowo wojsko znajdowało się w obrębie taboru, a bitwa 
składała się z dwóch faz: po zamknięciu obozu taborowego piechota wraz 
z artylerią otwierała ogień do przeciwnika; przez bramy obozu taborowego 
wypadała jazda na osłabionego wroga, powodowała jak największe straty 
w jego szeregach i wracała do obozu. Potem zamiast zamykania wojska 
w taborze, wozy obsadzano piechotą wraz z artylerią, dla wzmocnienia centrum 
szyku bojowego - pod Martynowem, ubezpieczenia skrzydeł - pod Cecorą 
w 1620 r. i tyłów wojska pod Ochmatowem. Z taboru prowadzono ogień do 
przeciwnika z armat i strzelb, przeprowadzano również wypady spod wozów 
z szablami. Baczono przy tym, aby w pogotowiu były zawsze podręczne środki 
do gaszenia ognia, ponieważ przeciwnik rzucał wiązki zapalonej słomy celem 
podpalenia wozów. W obronie własnej pozycje wzmacniano również szańcami 
ziemnymi i palisadą.

Wiele uwagi zwracano na ubezpieczenie, aby nie dać się zaskoczyć 
przeciwnikowi. Szczególnie wojska osmańskie zwykle były atakować 
niespodziewanie, w czym przodowali Tatarzy krymscy. Dlatego czujność 
obowiązywała w marszu i na postoju.

Polscy dowódcy byli rozważni, szukali pewnych wiadomości 
o przeciwniku, dokładnie rozpoznawali teren przyszłej walki, nie obawiali się 
przeważających sił wroga, dążyli do przeprowadzenia bitwy w warunkach jak 
najkorzystniejszych dla siebie i jak najtrudniejszych dla nieprzyjaciela, w miarę 
możliwości własnymi połączonymi siłami, a wroga rozdzielonymi. Starano się 
przyjąć bitwę w obliczu własnych umocnień dla wsparcia działań artylerią 
z twierdzy. Unikano natomiast walki pod twierdzami nieprzyjaciela.
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Powszechnie wykorzystywano współdziałanie różnych wojsk: jazdy ciężkiej 
i lekkiej, ogień piechoty i artylerii, tabor i twierdze, a nawet łączono je 
z działaniami okrętów wojennych. Zasada walki w polu była następująca: 
wpierw osłabić przeciwnika ogniem, następnie atakowała husaria, później 
w pościg ruszała pozostała jazda.

W polskiej taktyce stosowano przedbitewne harce, głównie w walkach 
z wojskami osmańskimi. Harcownicy, zwani harcerzami lub straceńcami, 
zależnie od sytuacji taktycznej, występowali w różnej liczbie. Wysunięci przed 
właściwy szyk wojska staczali konne utarczki z jeźdźcami wroga lub nękali 
błyskawicznymi atakami jego zwarte oddziały. Ich działania miały na celu 
osłabienie woli walki u nieprzyjaciela przez wykazanie własnej dzielności 
i mistrzostwa we władaniu bronią - głównie zaś szablą. W większej liczbie 
rozpoczynali walkę w szyku rozproszonym przed frontem lub na skrzydłach 
ugrupowania sił głównych.

Przed bitwą hetman zwoływał dowódców celem omówienia planu walki, 
którą potem sam kierował posyłając ustne rozkazy przez gońców, lub za 
pomocą wcześniej ustalonych sygnałów. Nie stosowano jeszcze pisemnych 
rozkazów i raportów, a wódz widział pole bitwy. Znał relacje dotyczące 
pościgu, ilości wziętych jeńców i zdobyczy oraz o własnych stratach.

Elastyczność pozwalała polskiej taktyce odnosić wspaniałe sukcesy 
w walkach z różnymi przeciwnikami. Pozwalały one na doskonalenie polskiej 
sztuki wojennej i dostosowywanie jej do ówczesnych wymagań. Na rozwój 
sztuki wojennej Jagiellonów i Wazów należały zwycięskie bitwy 
przeprowadzone z Tatarami pod Kłeckiem 20 lipca 1506 r. i pod Łopusznem 
28 kwietnia 1512 r., z Moskalami pod Orszą 8 września 1514 r. 
i z Mołdawianami pod Obertynem 22 sierpnia 1531 r. Duże sukcesy na polach 
bitew odnosił Stefan Batory. Operacje bojowe przeprowadzane przez tego króla 
charakteryzowały się znacznym stopniem koncentracji wysiłku zbrojnego na 
głównym teatrze działań wojennych, a jego celem wojny z Moskwą było 
kilkoma kampaniami opanowanie państwa cara Iwana IV Groźnego. Działania 
bojowe prowadzono jedną kolumną, ubezpieczoną silna strażą przednią lub 
boczną, zależnie od kierunku zagrożenia. Jednocześnie wiązano przeciwnika 
zagonami jazdy na kierunkach bocznych. Przykładem był zagon Krzysztofa 
Radziwiłła Pioruna, mający za zadanie osłonę polskich operacji bojowych pod 
Pskowem. Na podkreślenie zasługuje bitwa z wojskami osmańskimi 
przeprowadzona pod Cecorą w dniach 19-20 października 1595 r. W oparciu 
o szybko zbudowany obóz warowny na lewym brzegu Prutu, Zamoyski 
skutecznymi przeciwnatarciami jazdy, zmusił o wiele liczniejsze siły tureckie 
do zawarcia korzystnego dla Polski pokoju. W kilka lat później, hetman 
pokonał Mołdawian pod Bukowem 20 października 1602 r. Wyprawa 
Zamoyskiego jest przykładem głębokiego zagonu około 560 km w głąb 
terytorium przeciwnika w celu zniszczenia jego siły żywej. Dla dalszego 
rozwoju polskiej sztuki wojennej duże znaczenie miała bitwa stoczona 

43



„BIULETYN HISTORYCZNY” T. GÓRSKI 2005 NR 20

z wojskami moskiewskimi pod Kłuszynem (150 km na zachód od Moskwy) 
4 lipca 1610 r. Stanowi ona przykład działań bojowych po liniach 
wewnętrznych, zaskoczenia i zastosowania ekonomii sił. Następnie bitwa 
z Tatarami pod Martynowem 20 czerwca 1624 r. Oryginalnie dowodził bitwą 
pod Trzcianą25 czerwca 1629 r. Koniecpolski, odbierając Szwedom możliwość 
ofensywy. Z powodzeniem stosowano taktykę w stylu zachodnioeuropejskim, 
ale z polską nieszablonowością w bitwie o Smoleńsk od 21 września 1633 do 
26 lutego 1634 r. Władysław IV walczył tam głównie w oparciu o piechotę 
cudzoziemskiego autoramentu, a jednocześnie w korzystnych momentach 
używał siły uderzeniowej husarii.

W polskiej taktyce z powodzeniem stosowano zaskoczenie w natarciu 
i w obronie, z wykorzystaniem posiadanych sił i środków, bez względu na 
liczbę przeciwnika. Zaskoczenie w natarciu polegało na niespodziewanym 
i gwałtownym działaniu z zasady na skrzydło lub tyły przeciwnika. Chętnie 
stosowano zaskoczenie w obronie. Siły polskie, z zasady mniej liczebne o sił 
przeciwników, niejednokrotnie z góry, według planu hetmana przyjmowały 
bitwę obronną. Niedostatek sił rekompensowano sprzyjającymi warunkami 
naturalnymi, budowano umocnienia połowę, organizowano walkę obronną 
z wykorzystaniem ognia artylerii i piechoty. Jednocześnie polska obrona nie 
była pasywna, co pozwalało przeprowadzać zaskakujące uderzenia na 
przeciwnika, będącego zasadniczo w ofensywie. Przy tym celowo tworzono 
pozory słabości, aby w ataku wykrwawił się w ogniu artylerii i piechoty, 
a w tym czasie jazda gotowała się do uderzenia, zajmowała pozycje tak, by nie 
była narażona z kolei na ogień przeciwnika. Chodziło głównie o konie - 
podstawowej siły uderzeniowej wojsk polskich10.

WYWIAD

Wywiad stanowił jeden z głównych rodzajów rozpoznania sił zbrojnych 
przeciwnika i w omawianym okresie organizowano go na szczeblu 
strategicznym i taktycznym. Dostarczał niezbędnych wiadomości dotyczących 
wojsk przeciwników, zwłaszcza ich organizacji, naboru ochotników, gotowości 
bojowej, uzbrojenia, wyszkolenia, punktów zbornych oddziałów i kierunków 
ich marszu, fortyfikacji oraz charakterystyki dowódców. Ponadto do działań 
o charakterze morskim i w zakresie obrony wybrzeża stan floty przeciwnika, 
dyslokacja jego okrętów, ilość i jakość jednostek kaperskich mogących 
zwalczać polską żeglugę. Ważnymi były również wiadomości 
o przypuszczalnym zachowaniu się hospodarów naddunajskich11 w razie 

10 M. Kukieł, Zarys historii wojskowości w Polsce, Londyn 1949; T. Nowak, Z dziejów techniki 
wojennej w dawnej Polsce, Warszawa 1965; Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 
1864, t. I, Warszawa 1965.

11 Hospodar: tytuł panujących w Mołdawii i na Wołoszczyżnie. Zwano ich także wojewodami, 
czasami hetmanami.
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konfliktu zbrojnego Polski z Turcją, postępowanie Moskwy w takim wypadku 
oraz stanowisko państw morskich w czasie wojny na Bałtyku. Wywiad 
organizowano nie tylko w czasie wojny, ale już w czasie pokoju.

Informacje o wojskach lądowych i flocie wojennej przeciwników 
zdobywano wykorzystując: kanały tajne organizowane przez władze 
państwowe; posłów udających się do Szwecji, Moskwy, Turcji i na Krym; 
poselstwa z tych krajów przybywające do Rzeczypospolitej; kupców udających 
się do krajów skandynawskich, wschodnich i do krajów muzułmankach 
i stamtąd przybywających do Polski; oficerów statków handlowych 
odbywających rejsy do portów potencjalnego przeciwnika; uciekinierów 
z krajów osmańskich, z Moskwy i Szwecji; zbiegłych z niewoli poddanych 
polskiego króla; Kozaków z ich wypraw morskich; księży działających na 
misjach w krajach osmańskich; wiadomości z bliskiego rozpoznania przez 
własne wojska; zeznania jeńców wojennych; wiadomości z oficjalnych 
publikacji o państwach - przeciwników Rzeczypospolitej. Zapewne brano 
również pod uwagę informacje i od innych osób, celowo lub przypadkowo 
stykających się z siłami zbrojnymi przeciwników Polski. Chodziło o to, aby 
tych informacji było jak naj więcej i z różnych źródeł12.

Znajomość sytuacji polityczno-wojskowej przeciwników była niezbędna 
dla bezpieczeństwa własnego państwa, a w odniesieniu do imperium 
osmańskiego, Moskwy i Szwecji, była po prostu nieodzowna. Np. imperium 
osmańskie, dysponujące masami szybkich wojsk, w tym Tatarami, bez 
uprzedzenia o jego ruchach mogło spowodować ogromne straty wśród ludności 
i w gospodarce południowo-wschodnich terenów Rzeczypospolitej. Dlatego 
znajomość jego zamiarów polityczno-wojskowych stanowiła niezbędne dane 
dla polskich władz wojskowych do przygotowania własnych przeciwdziałań - 
obrona przed napadami na terenie własnego kraju, przyjęcie jej na ziemiach 
wasali Turcji, bądź przeprowadzenie działań zaczepnych wyprzedzających 
przeciwnika. Im wiadomości były ważniejsze i szybsze, tym własne działania 
wojskowo-polityczne można było przeprowadzić skutecznej. Świadczy o tym 
również sprawny wywiad w Sztokholmie, dzięki czemu np. flota szwedzka 
mająca za zadanie zniszczenie okrętów Weyhera nie była w stanie wykonać 
swego zadania. Weyher znający czas i cel operacji przeciwnika, pokrzyżował 
jego zamiary. Ponadto odpowiednie działania wywiadowcze nie pozwoliły na 
zamordowanie Weyhera, co zamierzali uczynić Szwedzi13. Również w 1628 r. 
odpowiednie działanie własnego wywiadu spowodowało pokrzyżowanie 
zamiarów szwedzkiej floty. Polskie okręty przygotowywano wówczas do rejsu 
do Wismaru, ale jednostki szwedzkie długo blokowały Zatokę Gdańską, 
w bardzo ciężkich warunkach atmosferycznych, ponieważ puszczono pogłoskę, 

12 T. Górski, Wywiad i propaganda w wojnach polsko-tureckich w pierwszej połowie XVII w., 
„Przegląd Orientalistyczny”, 1990 nr 1-2.

13 A. Czołowski, Niedoszły zamach, „Morze”, 1934 nr 7, s. 6-8.
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że flota Zygmunta III Wazy przygotowuje się do zaatakowania Piławy 
obsadzonej wojskiem szwedzkim. A tymczasem wyszła ona spokojnie do 
Wi smaru.

Wiadomości niezbędne do oceny zamiaru przeciwnika i jego sił 
uzyskiwano w sposób oficjalny i nieoficjalny. Ciągłe zagrożenie południowo- 
-wschodniej, szczególnie ze strony Tatarów, wymagało informacji o ich 
przygotowaniach do wyprawy, liczebności wojsk, kto miał dowodzić wyprawą, 
czy wyprawa była inspirowana przez Portę14 oraz o przypuszczalnym szlaku 
wyprawy. Ponieważ trudności komunikacyjne i duże odległości powodowały 
wydłużony czas przepływu informacji, po ich uzyskaniu starano się je 
natychmiast wykorzystać. Informacje płynęły do hetmana, bądź do starostów 
kresowych znajdujących się jak najbliżej granicy tatarskiej i wasali tureckich 
w rejonie naddunajskim. Podobnie były na kierunku nadbałtyckim, przy czym 
tu do przekazywania informacji wywiadowczych wykorzystywano szlaki 
morskie i nadmorskie lądowe.

Formy organizacyjne wywiadu były zapewne skuteczne i przynosiły 
prawdziwe informacje, nie dając jednocześnie przeciwnikowi możliwości 
zdemaskowania informatorów oraz zlikwidowania kanałów informacyjnych. 
Wiele w tym pomagało to, że np. w imperium osmańskim przebywały tysiące 
niewolników, w tym pochodzących z ziem polskich. Niektórzy z nich 
dochodzili tam nawet do dużego znaczenia i majątku, a dworzanie sułtańscy 
i wezyrscy pochodzenia polskiego byli pomocni posłom Rzeczypospolitej 
udzielając zapewne wielu cennych informacji o charakterze wojskowym. 
W źródłach nie stwierdza się jakiejś stałej organizacji wywiadu w omawianym 
okresie, a ten, który znamy, wynikał z potrzeb praktycznych. Doceniano go 
przez cały czas i nie żałowano nań pieniędzy. Zwracano uwagę, że: „na szpiegi 
aby były pieniądze, których hetman trzeba aby jak najwięcej miał, ażeby jeden 
o drugim nie wiedział”15. W różnych okresach liczba informatorów była różna, 
a szpiedzy o sobie nic nie mogli wiedzieć - tego wymagała działalność 
konspiracyjna. Na teren przeciwnika wysyłano agentów, umiejących upodobnić 
się do poddanych np. sułtana i znających miejscowy język. Inni znów 
upodabniali się do kupców przybywających w określone, interesujące hetmana 
okolice i tam zbierali mu niezbędne informacje. Np. Koniecpolski wysłał na 
Krym swego inżyniera wojskowego - Sebastiana Adersa, który w odpowiednim 
przebraniu dokonał pomiarów, robił plany umocnień, mapy na Krymie 
i w portach czarnomorskich.

Agenci polskiego wywiadu przebywali głównie na ziemiach osmańskich - 
w Konstantynopolu i na Krymie, a w innych krajach - w Sztokholmie, 
Karlskronie, Kopenhadze, w Moskwie i w innych miastach oraz ośrodkach 

14 Porta Ottomańska, Wysoka Porta: nazwa rządu imperium osmańskiego, dworu. Pochodzi od 
nazwy pałacu, siedziby rządu i najwyższych władz przy sułtanie.

15 W. Broel-Plater, Zbiór pamiętników do dziejów polskich, t. II, Warszawa 1858, s. 234.
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polityczno-wojskowych. Ponadto w portach leżących w ujściach do morza 
Dniepru, Bohu, Dniestru i Dunaju. Przebywali wszędzie tam, gdzie mogły być 
większe siły przeciwnika i gdzie przebywało jego dowództwo. Zebrane 
wiadomości przekazywano przez posłańców na piśmie, czasami ze szkicami 
i rysunkami map. Wiadomości z Konstantynopola przekazywano przez 
posłańców listami cyfrowymi. Był to zaszyfrowany kod, do którego klucz 
posiadał nadawca i odbiorca.

Sprawnym wywiadem na Turcję dysponował Stefan Batory. Władca ten 
skrupulatnie zbierał informacje o imperium osmańskim, jego miastach 
i dogodnych przejściach do Konstantynopola oraz innych ważnych obiektach 
strategicznych. Każdego, kto te wiadomości przynosił pilnie słuchał i kazał 
nanosić na mapy, a Żółkiewski wiedział nawet, o czym dyskutowano na tajnej 
radzie sułtana. Chodkiewicz przed bitwą chocimską wysłał 12 szpiegów, którzy 
nie wiedzieli nic o sobie, aby zebrać jak najwięcej informacji o armii Osmana 
II. Sprawnym wywiadem dysponował Koniecpolski, który miał swoich 
informatorów również u Kozaków. Wśród tych ostatnich byli tacy, którzy 
w czasie napadów na statki osmańskie lub nadbrzeżne miejscowości, 
przechwytywali wszelkiego rodzaju listy państwowe i znacznych osób, 
a następnie spiesznie przekazywali je do hetmana. Wiele tych listów pozwalało 
na ocenę sił osmańskich oraz powiązań sułtana z carem moskiewskim16. Poza 
tym posłowie hetmanów do dowódców przeciwników mieli obowiązek zwracać 
uwagę na stan ich wojska i jego uzbrojenie.

Takich informacji szukano również w innych krajach, w Moskwie, 
Szwecji, Danii i na ziemiach Rzeszy niemieckiej. Np. śledzenie poczynań 
przeciwnika na ziemiach tej ostatniej, pozwoliło królowi Zygmuntowi 
I Staremu na ciągłe otrzymywanie informacji o gromadzeniu, kierunkach 
marszu i transportu ochotników dla Krzyżaków w wojnie w latach 1519-1520.

Cenne i aktualne informacje dostarczali zbiegowie z Turcji, Szwecji 
i Moskwy oraz jeńcy przeciwników. Zalecano również, by zbiegów 
wysłuchawszy, co powiadają, na miejsca ich z wojska bezpiecznie odesłać, 
a więźniów, aby prawdę powiadali męczyć; inaczej im wiary nie dawać17.

Specyficzny wywiad, niezbędny dla polskiej strategii na kierunku 
południowo-wschodnim, prowadził Władysław IV. Król zamierzając 
zaatakować sułtana, rozwinął szeroko zakrojoną działalność wywiadowczą, 
włącznie z ziemiami bułgarskimi. Bułgarzy udzieli pomocy załogom czajek, 
przechowywali chorych i rannych, dostarczali żywności i służyli im inną, 

16 Jeden z nich pochodził z czasów wojny smoleńskiej (1632-1634), w którym car moskiewski 
poprzez swoich posłów nakłaniał sułtana imperium osmańskiego do wojny z Polską. Car 
określił swoją strategię sułtanowi następująco: „Ja będę stale płacić tobie daninę roczną 
100 tys. złotych denarów, a ponadto 200 dobrych futer sobolowych, ale proszę Cię teraz 
o pomoc. Ja pójdę od wschodu, ty od południa i zniszczymy Polskę” (Pamjatniki pismiennosti 
Wostoka Symeona Lechaci. Z ormiańskiego tłum. M. Dorożnija, Moskwa 1965, s. 263).

17 T. Górski, Morskie aspekty wojen polsko-tureckich 1576-1648, Gdańsk 1993, s. 51.
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niezbędna pomocą. Dochodziło wówczas do nawiązywania kontaktów 
o charakterze wywiadowczym. Ponadto w Bułgarii z radością przyjmowano 
wieści o polskich planach antytureckich, a spiskowcy bałkańscy szukali 
w polskiej monarchii kontaktów wojskowych1*.

Wywiad odgrywał znaczną rolę w obronie Polski. Niemal stale zabiegano 
o jak najświeższe wiadomości dotyczących składu sił floty szwedzkiej 
i kierunków jej działań oraz sił floty osmańskiej w Konstantynopolu. Te drugie 
były niemal stale uwzględniane w planowanych wojnach z imperium 
osmańskim oraz w wyprawach flotylli czajek zaporoskich. Ponieważ siły 
główne floty sułtańskiej przeważnie już wiosną wychodziły na Morze 
Śródziemne, strona polska wykorzystywała to dla własnych strategicznych 
celów. Po prostu strona turecka na Morzu Czarnym stawała się wówczas 
słabsza.

Oryginalna sztuka wojenna, sprawdzona praktycznie w działaniach 
wojennych, wspierana należycie zorganizowanym wywiadem, stanowiła wzór 
dla morskiej sztuki wojennej - sposobów walki morskiej na Bałtyku i na Morzu 
Czarnym.

DOWODZENIE FLOTĄ WOJENNĄ

Siły morskie odgrywały istotną rolę w wojsku i w zamiarach 
strategicznych na kierunkach ujść głównych rzek Rzeczypospolitej. Dlatego 
organizowano je w trzech zasadniczych ośrodkach - nad Bałtykiem w rejonach 
ujścia Wisły i Dżwiny, a czarnomorski, na Zaporożu na Dnieprze. Wspomagały 
one operacje bojowe wojsk lądowych i stanowiły ważny czynnik w toczących 
się wojnach. Polska flota i flotylle czajek miały specyficzne kierownictwa, 
zajmujące określone miejsce w organizacji polskich sił zbrojnych18 19.

W czasach panowania Kazimierza Jagiellończyka głównym 
organizatorem sił morskich była Rada Miejska Gdańska, którą wspierały 
podobne rady w Elblągu i Braniewie. Tam prowadzono nabór do flot 
kaperskich, stawiano zadania bojowe dla okrętów i prowadzono analizy 
skuteczności operacji bojowych na morzu. Król nie ingerował w te sporawy, 
dając swobodę działania na morzu miastom nadmorskim, głównie zaś 
Gdańskowi.

Za czasów Zygmunta I Starego powołana w 1517 r. flota kaperska 
kierowana była przez dowódców, których mianował król. Byli to wysokiej 
klasy specjaliści z Gdańska, otrzymujący instrukcje z dworu królewskiego. Jej 
działalność była krótkotrwała i wraz z zawarciem rozejmu z Moskwą 
14 września 1522 r., została rozwiązana. Ponadto w wojnie polsko-krzyżackiej 
w latach 1519-1520 król polecił miastom portowym - głównie Gdańskowi, 
wystawienie floty do walki z zakonem. Kierowała nią Rada Miasta. Zaś 

18 T. Górski, Polska monarchia i lud bułgarski. „Pro Fide Rege et Lego”, 1992 nr 3-4.
19 T. Górski, Ośrodki organizacji sił morskich Jagiellonów i wazów, „Przegląd Morski”, 1995 z. 4.
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jednostkami wystawianymi przez Elbląg, kierowała Rada Miejska Elbląga. Oba 
te miasta organizowały wspólne operacje bojowe przeciwni żegludze 
krzyżackiej, dostawom sprzętu wojennego do portów przeciwnika i inne 
działania w interesie państwa.

Narastająca walka z żeglugą narewską wymagała od Zygmunta Augusta 
ilościowego i jakościowego rozwoju floty kaperskiej, która w różnych okresach 
liczyła do 30 okrętów. Obok niej, król pod koniec swego życia przystąpił do 
budowy regularnej, zawodowej floty wojennej. Doprowadziło to do utworzenia 
wyspecjalizowanej komórki zdolnej do kierowania flotą, składającej się 
z odpowiedniej ilości specjalistów i działającej nad morzem, w imieniu króla. 
Była nim utworzona 24 marca 1568 r. Komisja Morska pod prezydencją Jana 
Kostki, z siedzibą w Gdańsku.

Komisja Morska była pierwszym organem dowódczym floty wojennej 
i pierwszym urzędem morskim w Polsce, w skład którego wchodzili obok 
kasztelana gdańskiego - Kostki, starostowie i dworzanie królewscy oraz 
rajcowie gdańscy. Komisja organizowała flotę kaperską, wydawała listy 
kaperskie i kierowała operacjami bojowymi na morzu. W 1570 r. przystąpiła 
również do budowy regularnej floty wojennej. Poza tym Komisja ta spełniała 
funkcje sądu morskiego, będąc jednocześnie przedsiębiorstwem królewskim. 
Nadzorowała całość spraw morskich, kierowała żeglugą morską i podlegała 
wyłącznie jurysdykcji królewskiej. Posiadała fundusze, m.in. wyłączny zarząd 
dochodami zamku malborskiego. Jej działalność decydująco wpłynęła na 
zwiększenie liczby kaprów i budowę regularnej floty wojennej. Zaś sprawne 
kierowanie powodowało skuteczne akcje morskie kaprów, które przynosiły 
sukcesy wojskowe na morzu. Komisja Morska zaprzestała działalność po 
śmierci ostatniego Jagiellona.

9 listopada 1626 r. Zygmunt III Waza powołał Komisję Okrętów 
Królewskich - urząd morski i dowództwo floty wojennej, mające pełnię władzy 
nad okrętami. Do tego czasu król sam sprawował kierownictwo flotą wojenną, 
co stawało się coraz trudniejsze w obliczu wojny ze Szwecją. Członkowie 
Komisji byli fachowcami od żeglugi, organizacji floty i życia okrętowego, 
znający się doskonale na sprawach morskich. Opracowywali plany operacji 
bojowych, a decyzje podejmowali kolegialnie. Komisja ściśle współpracowała 
z polskimi wodzami, m.in. z Koniecpolskim i Weyherem.

Na czas operacji morskich wprowadzono określoną hierarchię służbową, 
uzależnioną od liczby jednostek pływających, wprowadzając odpowiednie 
tytuły do stanowisk, które nie odnosiły się do stopni wojskowych: admirał, 
wiceadmirał, kontradmirał i nadkapitan. Podstawowym zespołem sił morskich 
Zygmunta III Wazy były okręty bazujące w Gdańsku. Składał się on 
z najsilniejszych i najnowocześniejszych jednostek, operujących na głównym 
teatrze działań wojennych - na Zatoce Gdańskiej i wodach do niej przyległych.

Sprawne dowodzenie flotą miał również na uwadze Władysław IV. Po 
zakończeniu zwycięskiej wojny z Moskwą i zmuszeniem demonstracją polskich 
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sił zbrojnych Turcji do pokoju, król wszczął energiczne przygotowania do 
wojny ze Szwecją. W tym celu przystąpił do tworzenia floty wojennej, której 
podstawą miała być eskadra złożona z 25 okrętów i flotylli czajek. Na czele 
floty królewskiej stanęła Komisja Okrętów Królewskich, której przewodniczył 
Gerhard Denhoff. Zaś na czele eskadry okrętów stanął Ellert Appelmann, 
a flotyllą czajek dowodził pułkownik wojsk zaporoskich - Konstanty Wołk.

Dobrze były dowodzone flotylle czajek, które wychodziły z Dniepru na 
Morze Czarne do walki z Turkami. Flotylla czajek podlegała hetmanowi 
zaporoskiemu, a na czas wyprawy czarnomorskiej każdorazowo dowodził 
wybrany ataman pochodnym zwany również hetmanem. Podlegali mu dowódcy 
grup, a tym poszczególne czajki.

SPOSOBY WALKI MORSKIEJ NA BAŁTYKU

Morska sztuka wojenna Jagiellonów i Wazów, wynikająca ze sztuki 
wojennej państwa, uwarunkowana była zadaniami wykonywanymi przez flotę. 
Większość operacji bojowych prowadzono w rejonie wybrzeży, ponieważ 
głównym zadaniem okrętów była obrona wybrzeży, bądź też przerzucanie 
własnych wojsk drogą morską lub rzekami na terytorium przeciwnika20. Bitwy 
w obronie statków transportowych zdarzały bardzo rzadko, ale między 
jednostkami bojowym częściej. W czasie walk rosła rola manewm, ponieważ 
powoli, ale systematycznie doskonalono sposoby ożaglowania i jego 
wykorzystywanie. Zespoły okrętów starały się najpierw zająć dogodną pozycję 
do ataku, czego przykładem była bitwa na Zalewie Wiślanym w 1463 r. 
Działaniami demonstracyjnymi starano się wprowadzić w błąd przeciwnika. 
Ponadto celem uzyskania przewagi, zaskoczyć i zdezorganizować przeciwnika, 
przeprowadzano uderzenie z dwóch kierunków. Przeprowadzano również ataki 
na bazę przeciwnika z jednoczesnym wykorzystaniem okrętów od strony morza 
i oddziałów lądowych od strony lądu, tak jak w bitwie o Salis w 1609 r.

W wojnach z Krzyżakami, głównie w wojnie 13-letniej, w początkowej 
fazie bitwy znaczną rolę odgrywali łucznicy i kusznicy, a potem powoli ich 
miejsce zajmowała ręczna broń palna oraz rodząca się we flotach artyleria.

Flotę dzielono na eskadry, którym powierzano oddzielne zadania 
i między którymi organizowano współdziałanie. Jej rola zaczęła rosnąć w od 
końca XVI wieku, osiągając szczyt rozwoju za Zygmunta III Wazy 
i Władysława IV.

Zadaniem strategicznym polskich sił morskich i wojsk z nimi 
współdziałających nad Bałtykiem była obrona wybrzeża i zwalczanie żeglugi 
przeciwnika. Obrona wybrzeża miała na celu:

• Uniemożliwienie przeciwnikowi podejście do lądu, zdezorganizowanie 
jego floty, osłabienie jej, zadanie jak największych strat i zmuszenie 

20 M. Krwawicz, Marynarka wojenna i obrona polskiego wybrzeża w dawnych wiekach, 
Warszawa 1961.
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do rezygnacji z desantu morskiego;
• W wypadku udanego lądowania desantu morskiego przeciwnika 

przeprowadzenie głównego oporu o umocnienia lądowe, we 
współdziałaniu oddziałów lądowych i okrętów wojennych lub 
uzbrojonych łodzi, pozbawienie przeciwnika portów - baz 
zaopatrzenia jego wojsk, na polskim wybrzeżu i przeszkodzenie 
nieprzyjacielowi w opanowaniu Gdańska i Rygi.

Natomiast zwalczanie żeglugi nieprzyjacielskiej miało na celu przerwanie 
dostaw materiałów wojennych i innego zaopatrzenia do jego portów lub portów 
sojuszniczych.

Obronę wybrzeża morskiego prowadzono w oparciu o: ubezpieczenie 
morskie - wywiad, zwiad i dozory; obronę lądową przystosowaną do warunków 
terenowych, z wykorzystaniem naturalnych właściwości wybrzeża; 
zabezpieczenie okrętów w bazach; współdziałanie okrętów z wojskami 
lądowymi; głębokie rozbudowanie obrony, pozwalające na aktywną działalność 
przeciwko wojsko przeciwnika nad morzem.

Zadania bojowe flota wojenna wykonywała małymi grupami lub 
pojedynczymi okrętami poprzez: krążownicze operacje kaperskie zwalczające 
żeglugę przeciwnika i jego sojuszników; blokadę jego portów; wysadzanie 
własnych desantów morskich; transport wojska i sprzętu wojennego; napady na 
bazy przeciwnika; bitwy i potyczki z jego okrętami. Ponadto kaprzy 
przeprowadzali wypady pod Sztokholm -stolicę Szwecji i na wody Kopenhagi 
- stolicy Danii.

Okręty pełniły następujące rodzaje służb: patrol bliski i daleki; dozór 
w ruchu i w dryfie, dniem i nocą; wysadzanie ekipy kontrolnej na zatrzymanym 
statku handlowym; pościg.

Stosowano następujące rodzaje form walki: ostrzał z armat; abordaż; 
taranowanie, łamanie wioseł i atak branderami.

Rzadko dochodziło do bitwy morskiej na Bałtyku, raczej stosowano 
blokadę portów lub napady na nie. Jeżeli dochodziło do bitwy, to jednostki 
walczyły bez określonego szyku - dotyczy to głównie kaprów, zaś zespoły 
królewskie w szyku roju lub w szyku torowym. Szyk roju stanowił taktyczne 
rozwiniecie kilku okrętów, zdolnych prowadzić ogień artyleryjski, wykonać 
abordaż i przeprowadzić pościg za uchodzącym przeciwnikiem. W takim szyku 
jako pierwszy zawsze szedł okręt flagowy tego zespołu, najsilniejszy pod 
względem uzbrojenia i największa liczba piechoty morskiej. Był on 
ubezpieczany przez pozostałe okręty i ochraniany z burt oraz od rufy. 
Najważniejszą część walki prowadził okręt flagowy, a wszystkie pozostałe 
ubezpieczały go. Był to szyk zwarty, samodzielny, podobnie jak rój pszczeli. 
W szyku roju bitwę morską przeprowadziła polska flota ze szwedzką 
28 listopada 1627 r. Natomiast szyk torowy polegał na tym, że okręty szły jeden 
za drugim celem wykorzystania jak największej liczby armat i moździerzy. 
Najprawdopodobniej w taki szyku flota hetmana Chodkiewicza zdobyła wejście 
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do portu w Salis, opanowanego wcześniej przez Szwedów. Szyk ten stosowano 
również przy współdziałaniu z oddziałami lądowymi, np. w bitwie koło Helu 
w 1606 r. Chodziło wówczas o to, by maksymalnie wykorzystać ogień burtowy 
i armat lądowych własnych sił.

W bitwie morskiej pierwsze do walki ruszały okręty najsilniejsze, 
a słabsze osłaniały je. Te ostatnie, nienaruszone, miały za zadanie ścigać 
uchodzącego przeciwnika. W walce artyleryjskiej używano pocisków tych 
rodzajów, które pozwalały na zniszczenie w pierwszej kolejności pędnika okrętu 
- żagli, bądź wioseł, aby unieruchomić przeciwnika i przystąpić do abordażu.

Dowódca zespołu do kierowania walką na morzu w dzień wykorzystywał 
sygnały wzrokowe i akustyczne. Zaś nocą, - chociaż o tej porze doby do walk 
dochodziło sporadycznie, wykorzystano światło latami i sygnały dźwiękowe. 
Jako sygnałów wzrokowych stosowano flagi i ich zestawy, szoty, żagiel, rękę 
oraz inne znaki wcześniej umówione. W omawianym czasie nie było jeszcze we 
flocie kodu, używano flag różnych kolorów, które określały umówione sygnały. 
Szotami podawano sygnały np. przez ich rozluźnienie, a żaglami przez ich 
opuszczenie, wciąganie, poruszanie na odpowiednich masztach itp. Do 
akustycznych sygnałów należały: strzał armatni, bęben i trąbka. Np. jeden strzał 
armatni oznaczał sygnał - podnieść żagle, a przy zbliżaniu się do nieprzyjaciela 
- otworzyć ogień. Dowódcy okrętów przekazywali swoje komendy przez 
trębaczy, bęben lub głosem, w zależności od wielkości okrętu.

W walce na morzu ważnym było prawidłowe określenie kierunku wiatru. 
W tym celu na topach masztów, poniżej bander i flag, umieszczano długie 
języki flag koloru czerwonego i białego, które wskazywały one kierunek wiatru.

Bitwa morska składała się z następujących faz: osiągniecie pozycji 
nawietrznej; manewr na uzyskanie pozycji do ataku; ostrzał artyleryjski; 
manewr na zderzenie i abordaż. W polskiej flocie wojennej stosowano te formy 
walki, jakich używano wówczas w innych flotach wojennych bałtyckich 
i w rejonie Morza Północnego, przenoszonych do nas z Holandii, krajów 
skandynawskich i z Anglii21. Jednak do szczególnie oryginalnych sposobów 
użycia okrętów dochodziło wówczas, gdy wykorzystywali je bezpośrednio tacy 
wodzowie jak Chodkiewicz i Koniecpolski.

W wojnach z Krzyżakami i żeglugą narewską, kiedy różnica między 
okrętami bojowymi a jednostkami handlowymi była mała (okrętów bojowych 
budowanych jako wojenne było niewiele), rozpowszechnił się system 
kaperski22. Załogi charakteryzowały się dużą odwagą i okrucieństwem. Nie 

21 E. Kosiarz, Bitwy morskie, Gdynia 1964; Tenże, Bitwy na Bałtyku, Warszawa 1978.
" Konsulat morski, przekł. K. Libery z wydania 1494 r., Warszawa 1957. Był to spis prawa 

morskiego powstały w połowie XIII wieku, ostatecznie zredagowany w Barcelonie około 1370 r. 
W XV wieku nosił nazwę - „Konsulat Morski”, albo „Księga Konsulatu Morskiego”. Z języka 
katalońskiego przetłumaczono go na języki: włoski, francuski, holenderski, niemiecki, 
angielski i łaciński. Zawierał również zasadnicze elementy prawne związane z kaperstwem 
i prawem wojny morskiej.
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mając nic do stracenia, mieli duże możliwości zdobycia łupów, bogacenia się 
i wyżycia. Dlatego bywało, że ich działania upodobniały się do piractwa. 
Jednostki kaperskie przeznaczone były głównie do zwalczania żeglugi 
przeciwnika i innych, wiozących do jego portów zaopatrzenie. Operowały 
w pojedynkę lub małymi grupami, krążyły po uczęszczanych szlakach 
morskich, zajmowały pozycje na pewnej przestrzeni, prowadząc rozpoznanie 
przechodzących statków handlowych. Okręty kaperskie niczym nieustępujące 
z wyglądu statkom handlowym, miały ułatwione możliwości odbywanie rejsów 
bojowych nie będąc podejrzanymi o ich wojskowym charakterze. Ataki 
wykonywały zwykle nocą, z zaskoczenia. Upatrzonemu statkowi handlowemu 
podawali komendę do spuszczenia żagli, a w razie odmowy - okręt kaperski 
oddawał strzał armatni. Po sprawdzeniu przez ekipę kontrolną dokumentów 
i ładunku, puszczano statek wolno, a w razie stwierdzenia kontrabandy, 
doprowadzano go do najbliższego polskiego portu. Jednocześnie kaprzy unikali 
starć z okrętami wojennymi przeciwnika, nie chcąc ryzykować i narażać się na 
straty23. Nie mieli zresztą większych szans przy takim spotkaniu, głównie od 
końca XVI wieku, kiedy to państwa nadbałtyckie dysponowały już regularnymi, 
zawodowymi flotami wojennymi. Natomiast statki handlowe tropili i atakowali 
je bezwzględnie. W obliczu zagrożenia przez okręty regularnej floty wojennej 
nieprzyjaciela, kaprzy uchodzili w rozsypce do swoich najbliższych baz. Ich 
działalność niczym nie różniła się od działalności flot kaperskich innych państw 
europejskich. Podobnie walczyli na Bałtyku kaprzy duńscy, szwedzcy, 
hanzeatyccy i będący na usługach cara moskiewskiego.

23 A. Czołowski, Marynarka w Polsce, Lwów - Warszawa - Kraków 1922; K. Lepszy, Dzieje 
floty polskiej, Gdańsk - Bydgoszcz - Szczecin 1947.
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WYKORZYSTANIE MORSKIEJ MYŚLI WOJSKOWEJ 
W POLSKIEJ DOKTRYNIE WOJENNEJ 

OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO

W listopadzie 1918 r., pod wpływem pomyślnie ukształtowanej 
sytuacji międzynarodowej, po ponad stuletniej niewoli, odrodziła 
się ponownie Rzeczypospolita. Niepodległa Polska musiała podjąć wielkie 

dzieło integracji ziem trzech byłych zaborów w jednolity organizm państwowy. 
Jednym z głównych punktów polskiej polityki zagranicznej było uzyskanie 
dostępu do morza. Równolegle do zabiegów dyplomatycznych, mających na 
celu zagwarantowanie Polsce wolnego dostępu do morza, prowadzono prace 
nad utworzeniem Marynarki Wojennej, która stałaby na straży polskiego 
wybrzeża. Działalność oficerów byłych flot zaborczych na rzecz utworzenia 
polskich sił morskich doprowadziła do wydania przez ówczesnego naczelnika 
państwa Józefa Piłsudskiego dekretu o utworzeniu marynarki polskiej.

Objęcie przez Polskę wybrzeża w lutym 1920 r. stało się ważnym 
czynnikiem wpływającym na zintensyfikowanie prac nad programami budowy 
i wykorzystania floty wojennej. Rozpoczęto również studia nad polską doktryną 
operacyjną użycia floty wojennej na Morzu Bałtyckim, która nie mogła być 
tworzona w oderwaniu od ogólnej doktryny wojennej, a ta miała wybitnie 
lądowy charakter. Było to zrozumiałe ze względu na położenie wybrzeża 
polskiego. Doktrynę tworzono - jak pisał płk Jerzy Kirchmayer - pod wpływem 
doświadczeń wojny 1918-1920, pod wpływem Józefa Piłsudskiego, pod 
wpływem niekorzystnego stosunku sił do przestrzeni oraz pod wpływem 
trudności ekonomicznych1. Nie bez wpływu na opracowywanie tej doktryny 
były również ustalenia polsko-francuskiej konwencji wojskowej z 21 lutego 
1921 r.2.

We wszystkich dyskusjach na temat przyszłej wojny dominował pogląd, 
że nie będą to działania pozycyjne, lecz manewrowe. Pogląd ten oparty na 
doświadczeniach wojny na wschodzie z Rosją Radziecką wyrażało wielu 

1 J. Kirchmayer, Kilka zagadnień polskich, Warszawa 1958, s. 46-47.
2 J. Ciałowicz, Polsko-francuski sojusz wojskowy 1921-1939, Warszawa 1970.
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wyższych oficerów polskich z Józefem Piłsudskim na czele, który miał znaczny 
wpływ na tworzenie polskiej doktryny. Będąc trzeźwo patrzącym żołnierzem 
podkreślał, iż usytuowanie wybrzeża polskiego pod względem strategicznym 
jest bardzo niekorzystne i istnieje realna szansa odcięcia go od reszty kraju. 
W związku z tym w swoich rozważaniach nie wykraczał poza możliwości 
polskiego panowania nad Zatoką Gdańską i dlatego nie był przekonany 
o konieczności posiadania przez Polskę dużej floty wojennej. Opowiadał się 
natomiast za ewentualnym użyciem sił marynarki wojennej do działań na 
lądzie3. Takie stanowisko „pierwszego żołnierza” wobec sił morskich budziło 
uzasadnione niepokoje ówczesnych ich dowódców, które pogłębiały perturbacje 
związane z programami rozwoju polskiej floty wojennej. W tej sytuacji podjęto 
szereg działań mających na celu pozyskanie dla spraw morskich polityków 
najwyższego szczebla, także marsz. Piłsudskiego. Z tych też powodów jednej 
z zakupionych w 1920 r. w Finlandii kanonierek nadano nazwę „Komendant 
Piłsudski”. W latach 1923-1926 następuje wycofanie się Piłsudskiego 
z aktywnej działalności państwowej i wojskowej. W związku z tym jego wpływ 
na ustalenia doktrynalne, jak na i sprawy marynarki wojennej ulega 
ograniczeniu.

Niezależnie od sytuacji wewnętrznej w Siłach Zbrojnych i poszukiwań 
sojuszników na morzu dowództwo polskich sił morskich czyniło przymiarki do 
tworzenia własnej doktryny morskiej. Za podstawę studiów przyjęto istniejące 
na Zachodzie doktryny morskie i doświadczenia z zakończonej wojny 
światowej na morzu. Największą popularnością cieszyła się doktryna 
amerykańskiego historyka i admirała Alfreda Mahana, a także Anglików Philipa 
Colomba i Juliana Corbetta, które z pewnymi modyfikacjami przetrwały do 
II wojny światowej. Morskimi doktrynami wojennymi zaczęło się stopniowo 
zajmować również wielu teoretyków i publicystów. Niektórzy z nich czynili to 
z pobudek ideowych, uzasadniając hasła mocarstwowe, inni natomiast 
z poczucia troski o realny kształt polskiej floty wojennej, gwarantującej 
bezpieczeństwo granicy morskiej. Wśród publicystów ukształtowały się dwie 
tendencje, z których pierwsza ograniczała się jedynie do prezentacji światowych 
doktryn morskich krajowemu czytelnikowi, druga zaś, poprzez studia nad 
obcymi poglądami, próbowała je dostosować do warunków polskich.

Opracowanie w końcu 1919 r. przez DSM planu rozwoju Marynarki 
Wojennej rozłożonego na 10 lat (1920-1929), w którym przewidywano budowę 
silnej floty, lotnictwa morskiego i flotylli rzecznych4 było wynikiem przyjęcia 
nierealnej koncepcji posiadania floty mogącej prowadzić samodzielne działania 

3 W wojnie z Rosją w latach 1919-1920 uczestniczyły: Flotylla Pińska i Flotylla Wiślana oraz 
Batalion Morski, a następnie Pułk Morski. Należy sądzić, że marszałek był dokładnie 
informowany o działaniach marynarzy. Szerzej: J. Przybylski, Marynarka Wojenna w walce 
o granice i niepodległość Polski (1918-1920), Gdynia 1997.

4 E. Kosiarz, Programy rozbudowy floty polskiej w latach 1920-1926 i ich realizacja, „Przegląd 
Morski”. 1961 nr 9, s. 49-52.
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przynajmniej z jednym z potencjalnych przeciwników, jak również 
współdziałania z sojuszniczymi flotami operującymi na Bałtyku. Mogła to być 
również próba swoistego sondażu stanowiska Sztabu Generalnego WP, który 
opowiadając się za budową floty wojennej, wskazywał na większą przydatność 
operacyjną okrętów podwodnych oraz eksponował znaczenie obrony Wybrzeża. 
Stanowisko to skłoniło departament do urealnienia planowanych zamierzeń. 
Sformułowano je w kolejnym planie rozbudowy floty z września 1920 r.5. 
Program ten został zatwierdzony przez ministra spraw wojskowych, ale i tak nie 
doczekał się realizacji.

Atmosfera, jaka towarzyszyła tworzeniu pierwszych programów 
morskich znalazła odbicie na łamach „Bellony”, gdzie zamieszczono artykuł 
Bałtyk jako teren strategiczny6. Jego autor, występujący pod inicjałami R.Z.U., 
starał się nakreślić zadania operacyjne i strategiczne dla przyszłej polskiej floty 
wojennej. Zakładając, że na Bałtyku opierać się będzie zarówno nasze, jak 
i niemieckie północne skrzydło strategiczne frontów lądowych, to usunięcie 
Polski z tego akwenu zapewni Niemcom swobodę ruchu i bezpieczną 
komunikację z Rosją, jak również umożliwi wysadzenie w dowolnym punkcie 
południowych wybrzeży Prus Wschodnich desantu i uderzenia na nasze tyły. 
Uważał jednak, że Bałtyk może być wyzyskany dla aktywnych działań naszej 
floty, operującej wzdłuż południowych brzegów w kierunku na Szczecin, który 
jest głównym portem niemieckim na Bałtyku i dalej - celem zamknięcia flocie 
niemieckiej wyjścia na morze i zapewnienia sobie na nim swobody ruchów 
w komunikacji z Półwyspem Skandynawskim i państwami bałtyckimi7. 
Sytuacja ta może nastąpić za kilka lat, kiedy powstanie flota polska i stosunki 
na Bałtyku ulegną radykalnej zmianie. W nowych warunkach flota niemiecka 
nie będzie już odgrywała decydującej roli. Będzie to również uzależnione od 
ścisłego przestrzegania przez Wielką Brytanię punktu traktatu wersalskiego, 
ograniczającego liczebność marynarki niemieckiej. Autor zakładał ponadto, że 
w razie wojny z Niemcami, żegluga morska Polski nie ulegnie zupełnemu 
przerwaniu. Natomiast w wypadku przewagi polskiej Marynarki Wojennej nad 
flotą niemiecką możliwe będzie opanowanie Bałtyku i blokada wybrzeży. 
Wówczas to nastąpi przeniesienie walki na zewnątrz, walki o cieśniny duńskie 
i przejście na Morze Północne, ale na jego wodach działalność floty polskiej 
byłaby mało prawdopodobna8. W dalszej części rozważań autor przypuszczał, 
że do przerwania żeglugi niemieckiej we wschodniej części Bałtyku wystarczą 
stosunkowo niewielkie siły, ale w zachodniej należy zapewnić sobie 
bezwzględną przewagę. Z kolei za posiadające największą wartość strategiczną 
akweny Bałtyku uważał część centralną zawartą pomiędzy Gotlandią, Dago 

5 S. Ordon, Polska Marynarka Wojenna 1918-1939. Problemy prawne i ekonomiczne, Gdynia 
1966. s. 56-59.

6 R.Z.U., Bałtyk jako teren strategiczny, „Bellona". 1920 z. 9, s. 641-653.
' Tamże, s. 645.
8 Tamże, s. 647.
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i Wyspami Alandzkimi, Zatoką Ryską i rejonem Kilonii, gdzie znajduje się 
główna baza floty niemieckiej na Bałtyku9. Realizacja powyższych zadań, bez 
silnej floty wojennej i portu wojennego, nie będzie możliwa. Zatem oprócz 
budowy floty, należy jak najszybciej rozpocząć budowę bazy morskiej.

Skomplikowana sytuacja strategiczna na wybrzeżu oraz trudności 
z realizacją planu budowy floty wojennej skłoniły kontradm. Wacława 
Kleczkowskiego do wystąpienia z propozycją zrezygnowania z pancerników 
i krążowników a wprowadzenia w ich miejsce innej broni, która byłaby w stanie 
w razie wojny sparaliżować akcję floty niemieckiej i jednocześnie zapewnić 
obronę wybrzeża i portów oraz przerwać komunikację morską pomiędzy 
Prusami Wschodnimi a Niemcami10. Taką bronią, jego zdaniem, były 
torpedowce, okręty podwodne i miny, których skuteczności dowiodły działania 
w minionej wojnie. Jednak pola minowe wówczas tylko spełniają rolę 
skutecznej obrony, kiedy są odpowiednio chronione przed wytrałowaniem przez 
jednostki nieprzyjaciela. Dlatego też należałoby, aby przyszły program 
marynarki, zaniechawszy statków większych, powinien więc uwzględniać 
budowę torpedowców, łodzi podwodnych i specjalnych statków dla stawiania 
min11. Były to słuszne postulaty, ale w całym okresie międzywojennym nie 
udało się tego zrealizować. Kleczkowski zdając sobie sprawę zarówno 
z trudności ekonomicznych państwa, jak i niechęci decydentów do spraw 
marynarki wojennej podkreślał, że w tej sytuacji cała uwaga winna być 
zwrócona przede wszystkim na szkolenie personelu pływającego, gdyż okręty 
można względnie szybko zbudować, ale na stworzenie wyćwiczonych 
i doświadczonych załóg potrzeba wielu lat. Podobne stanowisko w tym 
względzie prezentowali również inni twórcy i organizatorzy Marynarki 
Wojennej.

Następne programy rozbudowy floty wojennej powstawały już w okresie 
zdominowanym polsko-francuskim sojuszem politycznym i wojskowym. 
W ramach tego sojuszu przyjęto wspólną konwencję wojskową, którą podpisali 
marsz. F. Foch i gen. E. Buat oraz gen. K. Sosnkowski. Interesujące 
Departament dla Spraw Morskich zasady współdziałania i pomocy floty 
francuskiej dla Polski zostały bardzo nieprecyzyjnie określone. Tylko 
w artykule II konwencji wojskowej stwierdzono, że: W wypadku gdyby Polska 
była zagrożona wojna przez republikę Sowietów lub w razie napadu tej 
ostatniej, Francja zobowiązuje się do działania zarówno na lądzie jak i na 
morzu, celem zapewnienia Polsce w dalszym ciągu bezpieczeństwa od strony 
Niemiec (...) oraz do udzielenia jej pomocy w obronie przeciwko armii 
Sowietów12. Były to więc mgliste obietnice udzielenia pomocy morskiej 

Tamże, s. 648-650.
10 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CA W), akta KMW, sygn. 1.300.21.18, Pismo kontradm.

W. Kleczkowskiego do szefa DSM z 19. 09. 1921 r., s. 4.
11 Tamże, s. 5.
12 J. Ciałowicz, op. cit., s. 68.
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Rzeczypospolitej. Podpisanie tej konwencji było bez wątpienia dużym 
sukcesem dla strony polskiej, ale dla polskiej Marynarki Wojennej miało to 
stosunkowo małą wartość. Pomimo to wiceadm. Porębski w nowym układzie 
dostrzegał szansę uzyskania pomocy na morzu ze strony Francji. Dał temu 
wyraz w piśmie do ministra spraw wojskowych z 18 kwietnia 1921 r., 
w którym, postulując ściślejszą więź polskich sił morskich z francuskimi, pisał: 
Poza marynarką angielską, ze strony której, niestety, wskutek warunków 
politycznych nie możemy liczyć na pomoc, jest dla nas marynarka francuska: 
związani węzłami tradycyjnej przyjaźni i wojennego przymierza będziemy siłą 
rzeczy ściśle z nią złączeni, więc tem wcześniej możemy się dołączyć do życia 
intelektualnego marynarki francuskiej, tym prędzej stworzymy warunki 
dogodne dla wykształcenia w kraju ogółu personelu marynarki13. 
W konsekwencji zrezygnowano ze współpracy z brytyjską misją morską, a na 
jej miejsce na początku 1923 r. przybyła francuska misja morska14, która 
udzieliła wydatnej pomocy w organizacji szkolenia, opracowywania 
regulaminów i przepisów, w wyszkoleniu załóg na okręty oraz w organizacji 
wyjazdów oficerów marynarki na studia i kursy do marynarki francuskiej15. 
Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi tej współpracy było 
zakupienie we Francji kilku okrętów, a także znacznej ilości broni i innego 
sprzętu wykorzystywanego w Marynarce Wojennej. Strona polska oczekiwała 
również większego zobowiązania Francji do czynnego zaangażowania się jej sił 
na Bałtyku, a zwłaszcza udziału w zabezpieczeniu morskich linii 
komunikacyjnych łączących Polskę z Zachodem, utrudniania łączności morskiej 
między Niemcami a Prusami Wschodnimi oraz blokady floty niemieckiej 
i radzieckiej w ich bazach. Ponadto liczono na udział sił francuskich 
w sprawowaniu kontroli nad cieśninami duńskimi.

Pomoc floty francuskiej dla Polski oraz zapewnienie ochrony jej 
wybrzeża były bardzo ważnym punktem w planach Kierownictwa Marynarki 
Wojennej. Polska flota wojenna była zbyt mała i słaba, aby samodzielnie 
prowadzić operacje na morzu w przypadku wojny. W związku z tym cały ciężar 
w utrzymaniu dostaw materiałów wojennych drogą morską do Polski spadał na 
okręty francuskie. Stanowisko to znalazło odzwierciedlenie w opracowanym 
w końcu sierpnia 1922 r. przez szefa Oddziału IV SG WP płk. S. Kwaśniewskiego 
na rozkaz I zastępcy szefa SG WP gen. J. Rybaka Memoriale w sprawie 

13 CAW, KMW, sygn. 1.300.21.18, Pismo szefa KMW do ministra spraw wojskowych 
z 18.04.1921 r„ s. 3.

14 Francuska Misja Morska znajdowała się w składzie Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce od 
5.03.1923 r. do 30.07.1932 r. Pierwszym jej szefem był kmdr a później kontradm. Jolivet. 
Szerzej: Francuska Misja Morska w Polsce, „Przegląd Morski”, 1932 z. 42-43, s. 2665-2669.

15 CAW, KMW, sygn. 1.300.21.221, Opracowanie KMW dotyczące współpracy z Francuską 
Misją Morską. Szerzej o szkoleniu personelu PMW w uczelniach marynarki francuskiej: 
Cz. Ciesielski, Szkolnictwo Marynarki Wojennej w latach II Rzeczypospolitej, Warszawa 
1974, s. 150-164.
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zabezpieczenia dostaw materiałów z Francji na wypadek wojny. Stwierdzono 
w nim, że transport drogą lądową w przypadku wojny będzie niemożliwy 
z uwagi na zamknięcie komunikacji lądowej przez Niemcy. Dlatego też 
pozostają do transportu trzy drogi morskie, z których pierwsza wiedzie przez 
Bałtyk, druga przez Morze Czarne i Rumunię oraz trzecia, przez Morze 
Adriatyckie i porty jugosłowiańskie16. Problem pomocy floty francuskiej dla 
Polski w przypadku konfliktu zbrojnego poruszył także szef Sztabu 
Generalnego WP gen. Władysław Sikorski podczas wizyty we Francji, w końcu 
września 1922 r. Jednak rozmowy, jakie przeprowadził z czołowymi 
przedstawicielami życia politycznego i wojskowego potwierdziły, że Francja 
nie zamierza udzielać stronie polskiej na morzu pomocy w przypadku wojny.

Osobne zagadnienie w stosunkach wojskowych polsko-francuskich 
stanowiła sprawa Gdańska, którego znaczenie wojskowe dla Polski miało 
podwójny aspekt. Pierwszy z nich dotyczył obrony wolnego dla Polski dostępu 
do morza, drugi zaś obrony samego terytorium wolnego miasta z tytułu 
mandatu, jaki Polsce został powierzony. Ponadto na podstawie układu 
z 9 listopada 1921 r. polska flota wojenna, aż do wybudowania portu 
wojennego w Gdyni, przenosiła się wskutek zamarzania Zatoki Puckiej każdego 
roku na okres od listopada do marca do Basenu Holmskiego w Gdańsku1'. 
Z tytułu postoju jednostek w tym basenie, jak też utrzymania załóg okrętowych 
w Wolnym Mieście Gdańsku, Marynarka Wojenna ponosiła znaczne koszty.

Nie czekając na definitywne rozstrzygnięcia dyplomatyczne dotyczące 
różnych kwestii polskiej Marynarki Wojennej, rozpoczęto na łamach prasy 
wojskowej dyskusję dotyczącą przyszłej floty wojennej. Na uwagę zasługiwała 
zwłaszcza seria artykułów kmdr. Czesława Petelenza, który na podstawie 
doświadczeń I wojny światowej na morzu kreślił obraz przyszłych działań. 
Podkreślał, że w przyszłej wojnie na morzu dużą rolę odegrają nowe środki 
łączności, lotnictwo morskie, miny i okręty podwodne18. Nawołując 
społeczeństwo do zapewnienia bezpieczeństwa granic morskich postulował, aby 
ze względu na koszty zrezygnować z budowy wielkich jednostek bojowych, 
a ograniczyć się do tańszych i łatwiejszych w budowie, do których zaliczał 
lekkie okręty nawodne i okręty podwodne. Petelenz był również zwolennikiem 
flotylli rzecznych. Twierdził, że Polska posiada szczególnie korzystne warunki 
dla tego typu jednostek, dlatego budowa specjalnej flotylli bojowej leży nie 
tylko w interesie obrony państwa, ale też i gospodarczym19. Działalność 
publicystyczna kmdr. Petelenza wspierała przedsięwzięcia Kierownictwa 

16 Tamże, SGWP, Wydz. Org.-Mob., sygn. 29, Memoriał w sprawie zabezpieczenia dostaw 
materialnych z Francji na wypadek wojny z 29.08.1922 r.

17 Cz. Ciesielski, Sprawa uprawnień okrętów w Wolnym Mieście Gdańsku, „Przegląd Morski”, 
1971 nr 4, s. 65-73.

18 Cz. Petelenz, Marynarka. Doświadczenia wojny światowej na morzu, „Bellona”, 1922 z. 1, 
s. 102-103.

19 Tenże, Flotylla rzeczna, „Bellona”, 1922 z. 1, s. 49.
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Marynarki Wojennej zmierzające do jak najszybszego wprowadzenia nowej 
organizacji określonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 kwietnia 1922 r. 
i rozpoczęcia budowy floty wojennej. Na początku 1923 r., w związku z trudną 
sytuacją ekonomiczną państwa, proces ten uległ zahamowaniu. Przyjęta przez 
Ministerstwo Spraw Wojskowych dyrektywa uwzględniała nie tylko 
możliwości ekonomiczne państwa, ale także sytuację polityczno-militarną. 
W odniesieniu do Marynarki Wojennej nakazywała ograniczenie sił zbrojnych 
na morzu do posiadanych już jednostek, które miały pełnić głównie rolę 
szkoleniową i ćwiczebną. Natomiast punkt ciężkości należało przenieść na 
flotylle rzeczne, chwilowo w aktualnych warunkach najwartościowszą pod 
względem bojowym część marynarki20.

Rok 1923 zapoczątkował częstsze i bardziej ścisłe kontakty polityczno- 
-wojskowe z Francją. Na początku maja przyjechał do Warszawy marszałek 
Ferdynand Foch21. Podczas wielodniowych rozmów omawiano między innymi 
plany wspólnej akcji na wypadek wojny z Niemcami oraz przygotowanie do 
niej armii polskiej. Na tym tle dochodziło do częstych kontrowersji pomiędzy 
Fochem a Piłsudskim. Występujące różnice w sprawach doktryn oraz związaną 
z nią organizacją armii polskiej wynikały z doświadczeń armii francuskiej 
podczas I wojny światowej, gdzie prowadzono głównie walki pozycyjne oraz 
wojny polsko-rosyjskiej, gdzie z kolei dominował manewr. W koncepcji 
Piłsudskiego zakładano etapowość poszczególnych operacji, z których plan 
„Prusy Wschodnie - zajęcie Gdańska, Elbląga, Olsztyna”, będący pierwszym 
etapem tych operacji był ważny dla polskiej floty wojennej. W wypadku 
opanowania przez Wojsko Polskie Prus Wschodnich istniała możliwość 
większych działań przeciwko flocie niemieckiej. Dodatkowo stwarzał podstawy 
operacyjne dla floty francuskiej przeznaczonej do działań na Bałtyku22. Plan ten 
mający na celu przede wszystkim zlikwidowanie zagrożenia pomorskiego 
uwzględniał również rolę Marynarki Wojennej i wspólne działanie okrętów 
polskich i francuskich na liniach komunikacyjnych nieprzyjaciela.

Pierwszym jednak elementem świadczącym o kształtowaniu się podstaw 
nowej doktryny wojennej II Rzeczypospolitej było wystąpienie szefa Sztabu 
Generalnego WP gen. Stanisława Hallera na odprawie inspektorów armii 
27 sierpnia 1923 r., w którym stwierdzono, że od 1 kwietnia 1929 r. Polska 
powinna być przygotowana do prowadzenia wojny z Niemcami lub ZSRR, bądź 
też z obydwoma sąsiadami jednocześnie. Była to formuła tzw. dwóch wrogów 
„R + N”. Według tej doktryny polska Marynarka Wojenna miała bronić 
wybrzeża i przerywać komunikacje morskie przeciwnika, co z góry stawiało ją 
na przegranej pozycji w stosunku do Niemiec i Związku Radzieckiego. 
Informacje o flotach potencjalnych przeciwników Polski na Bałtyku 

20 CAW, KMW, sygn. 1.300.21.42, Pismo szefa KMW do MSWojsk. z lutego 1923 r.
21 Marsz. Foch przebywał w Polsce od 2 do 13 maja 1923 r.
22 M. Kułakowski, Marynarka Wojenna Polski Odrodzonej, Toronto 1988, t. 1, s. 301.
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sporządzone przez Oddział II SG WP, a następnie uzupełnione doniesieniami 
napływającymi po Rapallo o współpracy wojskowej Niemiec i Związku 
Radzieckiego były odbierane w Warszawie z dużym niepokojem23. Dlatego 
podkreślano, że ilość oraz dane taktyczne i strategiczne okrętów naszej 
przyszłej floty zależą od ilości i jakości okrętów tego rodzaju u przeciwnika 24. 
W obliczu zacieśniającego się sojuszu niemiecko-radzieckiego na morzu, 
Polska tym bardziej musiała liczyć na Francję, która była w stanie jej pomóc 
w przyszłej wojnie tak na lądzie, jak i na morzu. W tej sytuacji w 1924 r. 
zdecydowano się na rozpoczęcie realizacji programu rozbudowy polskiej floty 
wojennej25, dla której należało jednocześnie opracować plany użycia na Morzu 
Bałtyckim we współdziałaniu z jednostkami francuskimi.

Problematyka współdziałania floty polskiej i francuskiej była 
przedmiotem rozmów szefa Sztabu Generalnego gen. S. Hallera we Francji 
w maju 1924 r. W toku tych rozmów poruszono sprawę ostatecznego ustalenia 
tras dowozowych do Polski, zabezpieczenia morskich linii dowozowych przy 
współudziale francuskiej floty wojennej i przerwania w razie wojny niemiecko- 
-radzieckich linii komunikacyjnych na Bałtyku26. I tak w razie wojny ze 
Związkiem Radzieckim, Francja pozostanie neutralna, ale pozwoli, aby 
transporty z materiałem wojennym do Polski wpływały na Bałtyk pod banderą 
francuską. Natomiast w przypadku wojny z Niemcami okręty francuskie będą 
operować na Bałtyku dopiero po zajęciu przez Francję wejścia do Kanału 
Kilońskiego. W przypadku zaś wojny dwufrontowej strona francuska 
oświadczyła, że nie będzie się angażować i Polska winna własną flotą wojenną 
przerywać linie komunikacyjne między Niemcami a Związkiem Radzieckim, 
kierując własne transporty morskie na Morze Śródziemne27. Stanowisko zajęte 
przez sojuszniczą Francję pozbawiało polską flotę wojenną wsparcia na morzu 
w przypadku wojny. Dlatego niezrozumiały był fakt uwzględnienia w polskich 
planach operacyjnych udziału sił francuskich w zabezpieczeniach komunikacji 
morskiej. Prawdopodobnie żądania Francji, by Polska rozbudowała swą flotę, 
głównie zespół okrętów podwodnych i bazę w Gdyni, przyjęto jako pewnik, że 
port gdyński będzie potrzebny również i dla floty francuskiej, gdy polskie 
okręty podwodne stworzą sprzyjające warunki dla ewentualnego jej działania na 
Bałtyku. Głównym więc powodem, dla którego strona francuska naciskała na 
rozbudowę polskiej floty wojennej było to, by polska Marynarka Wojenna sama 
zapewniła sobie warunki bezpieczeństwa na morzu, bez uwzględniania pomocy 

23 CAW, KMW, sygn. 1.300.21.55, Opracowanie Przymierze morskie niemiecko-rosyjskie.
24 Tamże, sygn. 1.300.21.436, Skład floty Niemiec i Rosji i plany rozbudowy z 22.10.1924 r., s. 1.
25 Tamże, sygn. 1.300.21.443, Program rozbudowy Floty na lata 1925-1928 z 16. 08. 1929 r.; 

Cz. Ciesielski, Program rozbudowy Floty (1925-1928) i sprawa jego realizacji, „Nautologia”, 
1978 nr 3, s. 13-21.

26 CAW, SG WP, sygn. 1.303.1.57, Sprawozdanie gen. S. Hallera z wizyty we Francji; 
J. Ciałowicz, op. cit., s. 102.

27 J. Ciałowicz, op. cit., s. 107-108.
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marynarki francuskiej. Przyjęta latem 1924 r. doktryna działań wojennych na 
morzu zakładała działanie na liniach komunikacyjnych nieprzyjaciela i przy 
obronie wybrzeża, zarówno w wypadku wojny z Rosją, Niemcami lub 
Niemcami i Związkiem Radzieckim. Dopuszczała również możliwość 
ewentualnego zajęcia przez przeciwnika polskiego wybrzeża28.

Zdaniem kmdr. por. Hugona Pistela flota wojenna ma nam zabezpieczyć 
nasz wolny, niczym nie skrępowany dostęp do morza, dla handlu 
zagranicznego, dla naszej floty handlowej29. Bezpieczeństwa komunikacji 
morskich dla Polski, kraju zagrożonego wojną bądź będącego w stanie wojny ze 
swoimi sąsiadami, było wówczas często podkreślane30. Problematyka roli floty 
wojennej w zabezpieczeniu komunikacji morskich przewijała się w tym czasie 
również na łamach różnych czasopism, w szczególności miesięcznika „Morze”. 
Dawali temu wyraz oficerowie marynarki, m.in. W. Filanowicz, J. Boreyko 
i Cz. Petelenz, który w 1924 r., pisał: Musimy zrozumieć, że wszystko, co 
potrzebne jest dla naszego bezpieczeństwa, czy to na ziemi, czy w powietrzu, 
przyjść może tylko drogą morską31.

Zagadnienia morskie były przedmiotem rozmów podczas październikowej 
wizyty w 1924 r. we Francji ministra spraw wojskowych gen. Sikorskiego. 
Jednakże zagadnienia operacyjnego współdziałania flot nie stanowiły istoty 
sprawy, gdyż akcent położono na stronę techniczną, związaną z planowaną 
rozbudową polskiej floty wojennej w stoczniach francuskich i przygotowaniem 
personelu na nowe okręty32. W końcu 1924 r. przystąpiono w KMW do 
konkretyzacji założeń programu rozbudowy floty wojennej. Przygotowaniem 
podstawowych danych techniczno-taktycznych planowanych okrętów 
podwodnych zajęła się powołana przez wiceadm. K. Porębskiego rozkazem 
z 11 grudnia 1924 r. specjalna komisja, której przewodniczącym został 
kontradm. W. Kłoczkowski33.

Podpisanie 16 października 1925 r. w Locamo w Szwajcarii tzw. paktu 
reńskiego spowodowało proces systematycznego rozluźniania się sojuszu 
polsko-francuskiego. Zmiana zaś pod koniec tego roku na stanowisku ministra 
spraw wojskowych, kiedy na miejsce gen. Władysława Sikorskiego, rzecznika 
ścisłej współpracy politycznej i wojskowej, przyszedł gen. Lucjan Żeligowski, 
nie zahamowała tych tendencji.

28 CAW, KMW, sygn. 1.300.21.443, Program rozbudowy floty wojennej na lata 1925-1928 
z 16.08.1929 r.,s. 1.

29 H. Pistel, Artykuł wstępny, „Morze”, 1924 nr 1, s. 2.
30 Problem ten miał swe źródło w wydarzeniach 1920 r., kiedy władze Gdańska odmówiły 

wyładunku dostaw materiałów wojennych z Francji dla Polski.
31 Cz. Petelenz, Memento, „Morze”, 1924 nr 1, s. 2.
32 J. Ciałowicz, op. cit., s. 115.
33 CAW, KMW, sygn. 1.300.21.618, Protokół prac komisji wyznaczonej rozkazem szefa KMW 

z 11. 12. 1924 r. dla ustalenia typów łodzi podwodnych potrzebnych dla Marynarki Wojennej.
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Nowy minister spraw wojskowych już 27 grudnia 1925 r. opublikował 
Memoriał w sprawie obrony Rzeczypospolitej Polskiej na wypadek wojny, 
gdzie w rozdziale Operacje na morzu i rzekach, zgodził się z sugestią KMW, że 
flota polska w czasie przyszłej wojny zdana będzie tylko na własne siły. 
Ustalając dla niej zadania stwierdzał, że ...zupełnie nie jest koniecznym ażeby 
nasza flota była silniejsza od floty sowieckiej lub niemieckiej razem wziętych. 
Wystarczy, ażeby była silniejszą technicznie i taktycznie - chociażby 
niekoniecznie liczebnie, od każdej z tych flot wziętych oddzielnie. Przy tym 
warunku byłoby wykonalnem - ażeby nasza flota rzucała się po kolei, na flotę 
już to sowiecką, już to niemiecką i ją rozbijała. Dla wykonania tego jest jednak 
koniecznem, ażeby nasza flota prócz przewagi pewnej nad każdym ze swych 
przeciwników z osobna miała mocną podstawę do działania34. Powyższe 
zadania, które ustalił Żeligowski dla polskiej floty wojennej były nierealne 
i pozbawione wszelkiej podstawy, głównie ze względu na aktualną sytuację 
polityczno-militarną na Bałtyku i możliwości ekonomiczne państwa. W tym 
czasie w kraju wystąpił ostry kryzys finansowy, który pociągnął za sobą 
znaczne redukcje budżetowe, także w Ministerstwie Spraw Wojskowych, przez 
co została zagrożona realizacja programu rozbudowy floty wojennej. W tej 
sytuacji na początku 1926 r. nowy szef KMW kmdr Jerzy Świrski przedstawił 
gen. Żeligowskiemu Elaborat o konieczności i możliwości rozpoczęcia 
wykonania małego programu rozbudowy floty, w którym ustalał ogólne zadania 
operacyjne dla polskiej floty wojennej. W dokumencie tym podkreślał, że 
w przypadku wojny z Rosją siły morskie są niezbędne do paraliżowania 
połączeń morskich Rosji z Niemcami, obrony naszych komunikacji morskich 
z zachodnią Europą oraz przeciwdziałania zniszczeniu naszych portów, 
stanowiących integralną część tych komunikacji (...) W przypadku wojny 
z Niemcami do zadań powyższych dołączy się przerwanie morskich 
komunikacji z Prusami Wschodnimi. W przypadku zajęcia przez Niemców 
wybrzeża ze strony lądu, flota składająca się z podwodnych łodzi oraz dużych 
i szybkich kontrtorpedowców zachowa mimo to rację bytu35. Stanowisko to nie 

doprowadziło jednak do ustalenia wspólnych z Ministerstwem Spraw 
Wojskowych poglądów na zasady wykorzystania floty wojennej w przyszłej 
wojnie. Dodatkowo czynnikiem mającym na to istotny wpływ była sytuacja 
w kraju i armii, jaka zaistniała w następstwie przewrotu majowego.

Po majowym zamachu stanu i ponownym objęciu przez marsz. Józefa 
Piłsudskiego stanowiska ministra spraw wojskowych nastąpiła reorganizacja 
najwyższych władz wojskowych. Dotyczyła ona także marynarki wojennej, 
w której proces „sanacji” rozpoczął się w połowie 1925 r. Jego wynikiem była

34 Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), akta gen. L. Żeligowskiego, sygn. 26, Memoriał 
w sprawie obrony Rzeczypospolitej na wypadek wojny z 27.12.1925 r.

35 AAN, akta Żeligowskiego, sygn. 26, Pismo kmdr. J. Świrskiego do gen. L. Żeligowskiego 
Elaborat o konieczności i możliwości rozpoczęcia wykonania małego programu rozbudowy 
floty z 7.01.1926 r.

63



„BIULETYN HISTORYCZNY” B. ZALEWSKI 2005 NR 20

wymuszona dymisja dotychczasowego szefa KMW wiceadm. Kazimierza 
Porębskiego. Natomiast w ramach redukcji personelu nowy szef kmdr Jerzy 
Swirski zwolnił wielu wyższych oficerów, nieprzydatnych już na dawnych 
stanowiskach lub niewygodnych z przyczyn osobistych. Marynarka zajęta 
własnymi problemami kadrowymi i organizacyjnymi zachowała neutralność 
wobec przewrotu majowego. Fakt ten otoczenie marszałka długo pamiętało, 
a on sam traktował Marynarkę Wojenną jako margines swych planów, nie 
przejawiając zainteresowania jej problemami. Powstałe wówczas 
z pominięciem Kierownictwa Marynarki Wojennej plany reorganizacji sił 
morskich wskazywały na odmienne poglądy dotyczące ich miejsca i roli. 
Marszałek Piłsudski usiłował narzucić marynarce normy organizacyjne 
obowiązujące w wojskach lądowych, kwestionując jednocześnie dotychczasową 
pewną jej samodzielność organizacyjną. Ponadto swoje poglądy podnosił do 
rangi obowiązującej doktryny wojennej, chociaż sam unikał tego określenia 
mówiąc, iż prowadzi ona do rutyny odejmując inicjatywę i inwencję dowódcom36.

Podstawowym zadaniem szefa KMW w zmienionej sytuacji politycznej 
i wojskowej w Rzeczypospolitej stało się nie tylko zachowanie dotychczasowej 
struktury organizacyjnej Marynarki Wojennej, ale także doprowadzenie do 
końca programu rozbudowy floty wojennej zaplanowanego w 1924 r. oraz 
ustalenie dla niej zadań operacyjnych podczas wojny. Uprzedzając ewentualne 
zarządzenia reorganizacyjne, kmdr Swirski przedłożył 28 czerwca 1926 r. 
marsz. Piłsudskiemu punkt widzenia KMW dotyczący tej kwestii, stwierdzając: 
Marynarka Wojenna, niezależnie od jej wielkości, jest osobną siłą zbrojną, nie 
zaś bronią lub służbą armii lądowej. W konsekwencji marynarka jest osobnym 
kompleksem organizacyjnym, zasadniczo równorzędnym z armią lądową. (...) 
Reorganizacja marynarki może być rozpoczęta dopiero do dokładnym ustaleniu 
nowej organizacji wojska37. Poza sprawą reorganizacji marynarki szef KMW 
swoją uwagę skupił na kontynuowaniu programu rozbudowy floty wojennej, 
a zwłaszcza konieczności budowy dalszych okrętów podwodnych. 3 listopada 
1926 r. przedstawił obszerne opracowanie Zadania wojenne floty, w którym 
odniósł się do celu istnienia floty wojennej i jej zadań operacyjnych, zakładając, 
że skład floty będzie następujący:

• trzy łodzie podwodne torpedowo-minowe;
• sześć łodzi podwodnych torpedowych (względnie torpedowo-minowych);

36 Marsz. J. Piłsudski ponownie obejmując najwyższe stanowisko w WP położył kres trwającej 
kilka lat dyskusji na temat kompetencji naczelnego wodza w czasie wojny oraz znaczenia i roli 
generalnego inspektora Sił Zbrojnych. Wyznaczył także inspektorów armii do badania stanu 
poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. Marynarkę Wojenną od 1926 r. inspekcjonował gen. 
Józef Rybak.

37 CAW, GISZ, sygn. 1.302.4.229, Pismo szefa KMW kmdr J. Świrskiego do ministra spraw 
wojskowych marsz. J. Piłsudskiego w sprawie reorganizacji Marynarki Wojennej z 28.06.1926 r.
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• dwa kontrtorpedowce;
• pięć torpedowców;
• dwie kanonierki;
• cztery trawlery;
• dwa okręty pasażerskie przystosowane do stawiania min;
• eskadra samolotów wywiadu dalekiego i lekkiego bombardowania;
• eskadra samolotów wywiadu bliskiego;
• eskadra samolotów myśliwskich .38
Flota w wymienionym wyżej składzie na początku będzie w stanie 

prowadzić samodzielne działania wojenne obejmujące: częściową ochronę 
własnych linii komunikacyjnych, częściowe przerywanie linii komunikacyjnych 
nieprzyjaciela i obronę własnej bazy od strony morza39. Ustalenia te stały się 
podstawą dalszych prac KMW, do których zobowiązywał rozkaz marsz. 
Piłsudskiego z 20 stycznia 1927 r. polecający opracowanie Studium o działaniach 
polskiej floty wojennej podczas wojny. Powyższe studium opracowali szef 
KMW kmdr J. Świrski i dowódca Floty kmdr J. Unrug i już 31 stycznia zostało 
przedstawione marsz. Piłsudskiemu. W przedłożonym opracowaniu stwierdzono, 
że dla blokowania morskich linii komunikacyjnych należy zwiększyć liczbę 
okrętów podwodnych do 9-12. Wykazano również, że bez realnej pomocy 
sojuszników na morzu w przypadku wojny z Niemcami flota polska ulegnie 
bądź natychmiastowemu zniszczeniu, bądź najwartościowsze jednostki bojowe 
wcześniej zostaną wycofane z Bałtyku. Jedynie okręty podwodne mogłyby 
działać do wyczerpania paliwa i amunicji, a następnie udać się do jednego 
z krajów neutralnych lub przedzierać się do Francji. Tylko w wypadku wojny ze 
Związkiem Radzieckim możliwości działania floty byłyby dużo większe, lecz 
i tak końcowy wynik byłby taki sam, jak w czasie wojny z Niemcami40.

Opracowanie to nie wpłynęło na zmianę poglądów Józefa Piłsudskiego, 
który nie zamierzał popierać planów rozbudowy floty, uważając Wybrzeże za 
stracony przyczółek w razie wojny. Raporty, meldunki i memoriały Świrskiego, 
zwłaszcza przedstawiony marszałkowi 4 lipca 1927 r. Memoriał w sprawie 
konieczności przystąpienia do budowy dalszych 6 łodzi podwodnych okazały 
się bezowocne. W memoriale tym rozważając problematykę ustalenia programu 
morskiego Rzeczypospolitej, kmdr Świrski pisał: Jeżeli marynarka ma istnieć, 
a dokonano już obstalowania kilku okrętów, jest chyba dostatecznym tego 
dowodem i znakiem, to egzystencja jej nie może opierać się na założeniu, że jej 
potrzeby mogą być uwzględnione dopiero po zaspokojeniu potrzeb wojska 

38 CA W, KMW, sygn. 1.300.21.443, Pismo J. Świrskiego Zadania wojenne floty z 3.11.1926 r., s. 1.
39 Tamże, s. 4.
40 Tamże, GISZ, sygn. 302.4.1933, Studium o działaniach polskiej floty wojennej podczas wojny 

z 31.01.1927 r.
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lądowego. Potrzeby bowiem wojska lądowego nie będą nigdy zaspokojone41. 
Przedstawione argumenty były z punktu widzenia potrzeb sił morskich 
uzasadnione. Jednak odpowiedzi na powyższy memoriał szef KMW nie 
otrzymał. Fakt ten nie zniechęcił go do wystosowania, 12 sierpnia 1927 r., 
pisma do I wiceministra spraw wojskowych, w którym proponował osobne 
traktowanie budżetu Marynarki Wojennej i jego zwiększenie o dalsze 9 min zł 
dla zamówienia następnych trzech okrętów podwodnych42.

Kilka dni później kmdr J. Świrski meldował marszałkowi J. Piłsudskiemu, 
iż rozwój Marynarki Wojennej wymaga jak najszybszego zakończenia całego 
programu budowy okrętów podwodnych, gdyż mniejsza ilość łodzi jest 
niedostateczna, a odkładanie budowy na dalsze lata spowoduje to, że gdy wejdą 
w linię ostatnie łodzie, to pierwsze już będą stare i mniej wartościowe43. 
W zakończeniu swego meldunku Świrski prosił marszałka o powzięcie 
stosownych decyzji oraz o wskazówki umożliwiające dalszy rozwój Marynarki 
Wojennej. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych meldunków i memoriałów, 
również i tym razem Piłsudski nie wypowiedział się na poruszane w nich 
problemy. W tym czasie absorbowały go w większym stopniu sprawy wielkiej 
polityki niż problemy wojska, a zwłaszcza jego budżetu. Jeżeli już poruszał 
sprawy armii, to głównie pod kątem uzbrojenia i wyszkolenia sił lądowych. 
Jednocześnie z jego inspiracji zapoczątkowany został proces osłabiania 
współpracy wojskowej z Francją, która po układach lokareńskich wycofała się 
z zaciągniętych zobowiązań, dostosowując je do wymagań nowej polityki 
wobec Niemiec. Właśnie w obecności armii francuskiej nad Renem widział 
Piłsudski główny, jeśli nie jedyny sens sojuszu polsko-francuskiego44. Sytuacja 
ta rzutowała w dużym stopniu na kształtującą się własną, operacyjną i taktyczną 
doktrynę, gdzie negacja wszystkiego, co francuskie prowadziła do wypaczeń 
i zaniku zdrowej myśli wojskowej.

Na wpływ francuskiej myśli wojskowej na polską doktrynę wojenną 
wskazywali już wcześniej gen. dyw. Jan Thullie w artykule Polska czy 
francuska doktryna wojenna, w którym zaznaczając, że pod względem 
organizacyjnym obecna koncepcja polska jest inna niż koncepcja francuska, to 
jednak francuska instrukcja o taktycznym użyciu wielkich jednostek, 
przeznaczona do szkolenia wyższych dowódców w walce z Niemcami, a więc 
i naszym ewentualnym przeciwnikiem, może być, ogólnie biorąc, zastosowana 

41 Tamże, sygn. 302.4.1933, Memoriał w sprawie konieczności przystąpienia do budowy 
dalszych 6 łodzi podwodnych z 4.07.1927 r., s. 3.

42 Tamże, KMW, sygn. 1.300.21.443, Dezyderaty budżetowe Marynarki Wojennej na rok 8/29, 
Pismo do I wiceministra spraw wojskowych z 12.08.1927 r.

43 Tamże, Biuro Inspekcji GISZ, sygn. 302.1.9, Pismo szefa KMW do marsz. J. Piłsudskiego 
z 24.08.1928 r„ s. 1.

44 S. Gregorowicz, M. J. Zacharias, Polska - Związek Sowiecki. Stosunki polityczne 1925-1939, 
Warszawa 1995, s. 49.

66



WYKORZYSTANIE POLSKIEJ MYŚLI WOJSKOWEJ...

również i w Polsce45. Należałoby ją tylko dostosować do właściwości 
organizacyjnych Wojska Polskiego, położenia geograficznego i uzupełnić 
doświadczeniami wojny partyzanckiej. W obecnej sytuacji, zdaniem gen. 
Thullie, najpilniejszym zadaniem było zastosowanie odpowiednich przepisów, 
wprowadzających pewien ład i metodę w bardzo niejednolite zapatrywanie 
naszych wyższych dowódców. Mniej strategii, za to więcej taktyki, musi być 
naszym hasłem46. Postulaty gen. Thullie nie zostały podjęte przez oficerów 
Sztabu Generalnego47, który po maju 1926 r., w wyniku nowej organizacji 
naczelnych władz wojskowych, z organu twórczego, koncepcyjnego, 
odpowiedzialnego za utworzenie systemu obronnego państwa, z „mózgu armii”, 
przekształcił się w sekretariat generalnego inspektora. Odtąd sztab wykonywał 
jedynie jego zlecenia lub prace bieżące. Jednym z takich zleceń była kontrola 
poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, w tym Marynarki Wojennej. I tak 
w 1927 r. opinia z inspekcji floty i flotylli rzecznej, przeprowadzonej przez 
inspektora armii gen. dyw. Józefa Rybaka, oraz Dowództwa Obszaru 
Warownego Gdynia, przez gen. dyw. Juliusza Romera i kontroli generalnej 
przez Korpus Kontrolerów MSWojsk., wykazała szczególnie zły stan Służby 
Technicznej Marynarki Wojennej48. W krytycznym raporcie z kontroli szef 
Korpusu Kontrolerów MS Wojsk, proponował nie tylko reorganizację 
Marynarki Wojennej, aby przygotować ją do właściwego zagospodarowania 
przydzielonych funduszy w związku z mającymi wejść na jej uzbrojenie 
nowymi jednostkami, ale także przekazanie Flotylli Pińskiej wraz z portem 
wojennym i warsztatami w Pińsku Departamentowi Inżynierii. Departament ten 
miał również przejąć port wojenny i warsztaty w Modlinie49. Szef 
Kierownictwa Marynarki Wojennej w piśmie do II wiceministra spraw 
wojskowych z 15 października 1927 r. ustosunkowując się do wyników kontroli 
stwierdził, że zasadniczym zadaniem KMW jest stworzenie i należyte 
zorganizowanie siły zbrojnej na morzu i przygotowanie operacji morskich, 
albowiem flotylla rzeczna wykonuje zadania głównie na korzyść wojsk 
lądowych, ale w wielu sprawach jest mocno uzależniona od Marynarki 
Wojennej (kadry, szkolenie itp.) i stąd powinna być dalej jej podporządkowana. 
Doświadczenia wojenne wykazały bowiem, iż wszystkie flotylle rzeczne 
obsługiwane były i są przez marynarkę wojenną bez względu na to, czy są 
przeznaczone do działań samodzielnych, czy też w ścisłej łączności z armią50.

45 J. Thullie, Polska czy francuska doktryna wojenna. „Bellona”, 1925 z. 1, s. 2 i 4.
46 Tamże, s. 12.
47 Od 22.12.1928 r. zmieniono nazwę Sztabu Generalnego na Sztab Główny, który stał się 

organem pracy generalnego inspektora Sił Zbrojnych.
48 CA W, Biuro Inspekcji GISZ, sygn. 1.302.4.229, Raport oficerów Korpusu Kontrolerów 

MSWojsk. z kontroli Marynarki Wojennej.
49 Tamże, s. 8.
50 Tamże, akta KMW, sygn. 1.300.21.443, Opinia KMW o projekcie szefa Korpusu Kontrolerów 

oddania Flotylli Pińskiej do Departamentu Inżynierii z 15.10.1927 r., s. 2.
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W dyskusji toczonej wokół miejsca przynależności flotylli rzecznej 
wypowiedział się także inspektor armii, gen. dyw. J. Rybak, który w piśmie 
z 5 grudnia 1927 r. skierowanym do generalnego inspektora Sił Zbrojnych stał 
zdecydowanie na stanowisku pozostawienia jej przy Marynarce Wojennej. 
Uzasadniając swoje stanowisko stwierdził: Uważam dzisiaj flotyllę pińską za 
podstawę osłony Polesia, za podstawę obrony Pińszczyzny, za ważny atut 
w walkach zaczepnych51. Ostatecznie decyzją marszałka z 25 kwietnia 1928 r. 
Flotylla Rzeczna pozostała w strukturze Marynarki Wojennej, która nie utraciła 
również całkowitej samodzielności i jednolitej struktury organizacyjnej, a szef 
KMW pozostał pełnoprawnym dowódcą podległych mu jednostek.

W połowie lat dwudziestych, niezależnie od prac nad studiami 
operacyjnymi użycia floty i flotylli rzecznej, był przygotowywany pierwszy 
plan mobilizacyjny sił Marynarki Wojennej. Został opracowany w latach 
1926-1927 i stanowił część składową ogólnego planu mob. „S” 26/27 dla całej 
armii, z uwzględnieniem organizacyjnych i technicznych odrębności 
marynarki52. Plan mob. „S” 26/27 Marynarki Wojennej został oceniony 
krytycznie przez jej kierownictwo53. Wskazywano na jego nierealność, a to 
głównie dlatego, że w pierwszych dniach mobilizacji po wydzieleniu jednostek 
alarmowych pozostawała tak niewielka liczba oficerów i marynarzy, iż nie 
byłaby w stanie zająć się równocześnie przyjmowaniem rezerwistów, 
przygotowywaniem jednostek pływających będących w rezerwie lub remoncie 
oraz rekwizycją i adaptacją techniczną rekwirowanych jednostek pływających. 
Jedynie część planu mob. „S” dotyczącą flotylli oceniono jako na ogół dobrą 
mimo, iż flotylla zmuszona była mobilizować około 3/4 swojego stanu 
bojowego. Rozpatrując zaś zasady działania floty morskiej, KMW stało na 
stanowisku, iż akcje zbrojne rozpoczynają się zazwyczaj wcześniej na morzu 
niż na lądzie. W tej sytuacji czynnik zaskoczenia przez siły morskie 
przeciwnika na morzu i wybrzeżu jest niewspółmiernie większy niż taki sam 
odnoszący się do lądowych sił zbrojnych. Podkreślano także, że niekorzystne 
usytuowanie wybrzeża polskiego, jak i trudności w szybkim dotarciu wojsk 
lądowych z głębi kraju, stanowić będą dla przeciwnika duże ułatwienie 
w zaatakowaniu floty polskiej i jej baz oraz w wysadzeniu desantu morskiego. 
Zdaniem dowództwa sił morskich, jedynym sposobem przeciwdziałania tym 
zagrożeniom jest szybkość mobilizacji floty i jednostek Marynarki Wojennej na 
wybrzeżu. Dlatego też mobilizacja floty powinna się odbywać w zasadzie 
niezależnie od faz mobilizacji całej armii, a mianowicie całkowicie w okresie 
trwania fazy osłony. Krytyczne uwagi poczynione przez Kierownictwo 
Marynarki Wojennej zostały uznane przez Sztab Główny za słuszne 
i w późniejszych latach uwzględnione jako obowiązujące. Przewidywał to już 

51 Tamże, KMW, sygn. 1.300.21.443, Pismo inspektora armii gen. J. Rybaka do generalnego 
inspektora Sił Zbrojnych z 5.12.1927 r., s. 3-4.

52 Tamże, sygn. 1.300.21.60, Plan mobilizacji Marynarki Wojennej „S” 26/27.
53 Tamże, KMW, sygn. 1.300.21.80, Pismo szefa KMW do szefa SG z 10.03.1927 r.
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uaktualniony nowy plan mob. „S” Marynarki Wojennej z 1933 r.54
Poprawa sytuacji finansowej państwa w 1928 r. skłoniła szefa KMW do 

podjęcia kolejnych kroków zmierzających do zamówienia brakujących do planu 
okrętów podwodnych. Przeszkodę nie do pokonania stanowił jednak sam marsz. 
J. Piłsudski. W związku z tym latem tego roku wspólnie z ówczesnym 
ministrem handlu, inż. Eugeniuszem Kwiatkowskim, ponowiono próbę 
zainteresowania marszałka problematyką morską. Pretekstem miało być nadanie 
dwu nowym pasażerskim statkom żeglugi przybrzeżnej, ss. „Jadwiga” i ss. 
„Wanda”, zbudowanym w Wielkiej Brytanii, imion córek marszałka. 1 lipca 
1928 r. z udziałem marszałka i jego córek jako matek chrzestnych, odbyło się 
uroczyste nadanie imion oraz pierwsze podniesienie bandery na nowych 
statkach. Następnie Józef Piłsudski wraz z towarzyszącymi osobami, wśród 
których znajdowali się m. in. minister Eugeniusz Kwiatkowski i kmdr Jerzy 
Swirski na pokładzie ss. „Gdańsk” odbyli rejs na Hel, zwiedzili port i latarnię 
morską - cel wszystkich ówczesnych wycieczek55. A jednak wizyta marsz. 
Piłsudskiego na Wybrzeżu nie wpłynęła na zmianę jego stosunku do Marynarki 
Wojennej. Znalazło to potwierdzenie na odprawie w Generalnym Inspektoracie 
Sił Zbrojnych 5 czerwca 1929 r., podczas której przedstawiając osobiście 
opracowane Wytyczne do badań zagadnień specjalnych, podtrzymywał 
ograniczenie działalności polskiej floty wojennej do obrony Zatoki Gdańskiej56. 
Patrząc zaś na Marynarkę Wojenną przez pryzmat dokonań jej flotylli 
rzecznych w wojnie 1920 r.57, pragnął cały stan jej posiadania ograniczyć do 
„łódek motorowych”, uzbrojonych w ckm-y, zdolnych do działań 
manewrowych i wysadzania desantów na wybrzeżu. Problematyce rozbudowy 
floty wojennej w swoich rozważaniach poświęcił wiele miejsca. Jednocześnie 
przedstawił niezbyt pochlebne opinie o marynarce, stwierdzając: Jeżeli w naszej 
dziwnej modzie megalomanii wyrażonej w słowach niemających treści, jeżeli 
w naszej śmiesznej projektowaności czyniącej z muchy słonia, albo 
przynajmniej panterę lub tygrysa, mamy mnóstwo kwiatków, to bodaj nasza 
nieszczęsna marynarka trzyma prym w tych wielkich słowach. Boć, gdy myśli 
są bezbrzeżne, to gdzie ich nie szukać, jak na oceanach. Jest to zdaniem mojem 
główna choroba marynarki, która z tego powodu z trudem daje się naciągnąć do 
roli składowej jednolicie dla obrony państwa. Państwo bowiem nie posiada ani 
możliwości, ani jakichkolwiek środków tego, aby tak drogą prawdę o swojej 

54 Tamże, sygn. 1.300.21.90, Plan mobilizacji Marynarki Wojennej 1933.
55 B. Zalewski, Marynarka Wojenna w planach J. Piłsudskiego, „Wojsko i Wychowanie”, 1996 

nr 12, s. 49.
56 CAW, GISZ, sygn. 302.4.224, Wytyczne do badań zagadnień specjalnych, L. dz. 820/tjn./B.I. 

z 5.06.1929 r.
57 J. S. Bartlewicz, Doświadczenia Flotylli Pińskiej z wojny polsko-sowieckiej, „Bellona”, 1929 

t. XXXIV, s. 295-311; J. W. Dyskant, Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej 1919-1939, 
Warszawa 1994, s. 76-98; M. Kułakowski, Marynarka Wojenna Polski Odrodzonej, Toronto 
1988, t. 1, s. 54-62.
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sile jak flota wojenna mogąca być użytą na wszystkich morzach świata czy 
kreować czy zbudować (...) Gdy mamy zaś do czynienia z państwem 
o skromnym budżecie i o ludności tak nieobytej jak Polska, to jakiekolwiek 
przypuszczenia o szybkości rozbudowy floty i zwiększeniu jej celów poza 
skromną, lecz nadzwyczaj cenną prawdą, o obronie niewielkiego morza, które 
posiadamy sięgać trudno58. W dalszym ciągu swoich rozważań Piłsudski 
omówił zadania Flotylli Pińskiej. Marszałek przeciwny był użyciu jej do działań 
bojowych na rzekach, widząc ją przede wszystkim jako jednostkę transportową. 
Jego zdaniem marynarze winni jednak umieć strzelać z armat, ckm-ów i broni 
ręcznej, aby skutecznie zwalczać oddziały lądowe przeciwnika. Dlatego też 
wskazywał na konieczność wzajemnego zbliżenia marynarki z armią lądową. 
W zakończeniu Wytycznych do badań zagadnień specjalnych Piłsudski 
zaznaczył: Wypowiadając te ogólne najzupełniej uwagi, związane z naszą 
marynarką, nie chce w obecnej chwili czynić je obowiązkowymi do przyjęcia 
w wojsku, ani też wyciągać konsekwencji z tych uwag pod względem czy to 
budżetowym, czy to rozkazowym59. Wprawdzie nie była to obowiązująca 
dyrektywa, ale w dużej mierze wpływała na stanowisko decydentów w kwestii 
realizacji postulatów dotyczących rozwoju i zadań sił morskich.

Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej skrytykował poglądy marsz. 
Piłsudskiego dotyczące zadań floty wojennej, zwłaszcza koncepcję 
wykorzystywania łodzi motorowych do obrony wybrzeża morskiego. 
Stwierdził, że mogą one być potrzebne Flotylli Pińskiej, natomiast na morzu są 
środkiem zupełnie drugorzędnym i mogą być wykorzystane tylko do 
nielicznych celów, takich jak patrolowanie pól minowych w pobliżu wybrzeża 
czy walki przeciwko nieprzyjacielskim okrętom podwodnym. Również 
znajdujące się na wybrzeżu kutry rybackie, z małymi wyjątkami, nie nadają się 
do celów wojskowych. Dlatego kmdr Swirski starał się nie wykonywać tych 
wytycznych marszałka.

Na wspomnianej wyżej odprawie w Generalnym Inspektoracie Sił 
Zbrojnych marsz. Józef Piłsudski polecił dwóm inspektorom armii, gen. dyw. 
Józefowi Rybakowi i gen. dyw. Juliuszowi Rommelowi, oraz oficerowi do prac 
przy GISZ, gen. bryg. Stanisławowi Burhardt-Bukackiemu przeprowadzić 
badania nad stanem marynarki. W październiku 1929 r. generałowie J. Rybak 
i J. Rommel przedstawili swoje wnioski dotyczące Marynarki Wojennej. I tak 
gen. J. Rommel w sprawozdaniu z inspekcji Floty, którą przeprowadził 
w dniach od 2 do 5 października pisał: ...z krótkiego szkicu obrony wybrzeża 
wynika we wszystkich jego wypadkach („N” względnie „N” + „R” - B.Z.), 
konieczność Floty, która mogła wypełnić to minimalne zadanie. Będzie to flota, 
złożona z kilkunastu łodzi podwodnych, kilku kontrtorpedowców oraz 

58 CA W, GISZ, sygn. 302.4.224, Wytyczne do badań zagadnień specjalnych..., s. 1.
59 Tamże, s. 2.
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odpowiedniej ilości okrętów do stawiania min i trałowania pól minowych60. 
Podkreślając wagę zaminowania Zatoki Gdańskiej, wskazywał na możliwość 
wykorzystania do tego celu statków floty handlowej, które należało wcześniej 
przystosować do tych zadań oraz zgromadzić odpowiedni zapas min. Natomiast 
poziom wyszkolenia personelu marynarki ocenił jako dobry, chociaż 
wykonywanie strzelań torpedowych ze względu na przestarzały sprzęt nie 
pozwalało na osiągnięcie lepszych wyników61. Generał S. Burhardt-Bukacki 
w przedłożonym 22 października opracowaniu Uwagi i wnioski z dziedziny 
marynarki, zaznaczył, iż nawet po wejściu do służby budowanych we Francji 
okrętów, nie jest możliwa obrona Zatoki Gdańskiej. Dlatego też flota polska 
powinna zostać powiększona o dalsze okręty podwodne i kontrtorpedowce62. 
Obaj generałowie, 17 lutego 1930 r., wspólnie przedstawili marsz. Piłsudskiemu 
ostateczne wnioski o stanie i potrzebach sił morskich. Ich zdaniem, w obecnym 
swoim stanie, flota nasza, zadania swego w Zatoce Gdańskiej wykonać nie 
może63. Natomiast gen. J. Rybak okazał się największym znawcą problematyki 
morskiej. Oceniając możliwości Floty w kwestii osiągnięcia przewagi w Zatoce 
Gdańskiej stwierdził, że poza nowym sprzętem...jest potrzebna przewaga 
moralna, której nie osiągniemy przy świadomości załogi, że sprzęt nie jest 
pełnowartościowym. Jedynym środkiem zasadniczym dla podniesienia naszego 
ubóstwa sprzętowego jest postawienie wyszkolenia na poziomie idealnym przez 
intensywną i programowo ujętą pracę64. Właściwie też określił zadania dla 
polskiej floty wojennej w studium Jaka flota wojenna jest nam potrzebna do 
opanowania Zatoki Gdańskiej i ochrony jej wód. Wskazując na korzystne 
warunki do prowadzenia wojny minowej na jej wodach, podkreślał zarazem 
potrzebę właściwego zabezpieczenia bazy floty jako niezbędnego warunku do 
działalności operacyjnej na morzu. Również dalsza rozbudowa floty i lotnictwa 
morskiego winna być, jego zdaniem, ściśle powiązana z rozbudową obrony 
lądowej i morskiej Gdyni oraz Helu, który podczas wojny miał być główną bazą 
dla okrętów podwodnych65.

Niezależnie od prac nad kształtem i zadaniami operacyjnymi polskiej 
floty wojennej część inspektorów armii i generałów do prac przy GISZ 

60 Tamże, sygn. 1.302.4.434, Sprawozdanie z inspekcji Floty, Meldunek do generalnego 
inspektora Sił Zbrojnych z 10.10.1929 r., s. 6.

61 Na uzbrojeniu ówczesnych polskich okrętów były wyrzutnie torpedowe kal. 450 mm produkcji 
francuskiej. Dopiero nowo budowane okręty wyposażono w wyrzutnie torped kal. 550 mm. 
Szerzej problematykę torped w MW przedstawia A. Komorowski w książce Broń torpedowa, 
Warszawa 1995, s. 32-35.

62 CAW, GISZ, sygn. 302.4.1933, Opracowanie gen. S. Burhardt-Bukackiego Uwagi i wnioski 
z dziedziny marynarki z 22.10.1929 r.

63 Tamże, sygn. 302.4.1942, Raport w sprawie Marynarki Wojennej, s. 2.
64 Tamże, sygn. 302.4.1933, Sprawozdanie z inspekcji Floty. Meldunek do generalnego 

inspektora Sił Zbrojnych z 4.12.1929 r., s. 22.
65 Tamże, sygn. 304.2.1934, Studium gen. J. Rybaka Jaka flota wojenna jest nam potrzebna do 

opanowania Zatoki Gdańskiej i obrony jej wód z 14.03.1930 r.
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zajmowała się w tym czasie studiami operacyjnymi obszaru Wolnego Miasta 
Gdańska. Jednym z pierwszych, który podjął się tej problematyki był gen. dyw. 
Leon Berbecki. Utrzymanie wybrzeża morskiego, jego zdaniem, wymagało 
częściowego lub całkowitego zlikwidowania Wolnego Miasta z chwilą 
wybuchu wojny polsko-niemieckiej. Zadanie to miało ułatwić stworzenie 
w rejonie portu Gdynia silnej twierdzy wraz z rozbudowaną obroną wybrzeża 
od strony morza na Helu66. Z kolei gen. Burhardt-Bukacki wskazywał na 
sprawę sprawowania przez Polskę mandatu obrony na lądzie i od strony morza 
terytorium Wolnego Miasta Gdańska, gdyż posiadając tam flotę wojenną... 
możemy zaszachować nią samo miasto Gdańsk grożąc ostrzeliwaniem 
z armat67. Akcję floty mogłaby wydatnie wesprzeć flotylla rzeczna, która także 
przerywałaby połączenia komunikacyjne tego obszaru z Prusami Wschodnimi. 
Natomiast gen. dyw. Aleksander Osiński przerwanie morskich połączeń 
Gdańska z Rzeszą upatrywał we wspólnym działaniu floty polskiej z flotą 
francuską lub angielską. Do obrony wybrzeża poza polską Marynarką Wojenną 
powinno się wykorzystać nadbrzeżną artylerię ciężką i pola minowe68. 
Zwolennikiem użycia poza flotą wojenną lotnictwa, w tym lotnictwa morskiego 
w ewentualnych działaniach przeciwko Wolnemu Miastu Gdańsk był gen. bryg. 
Gustaw Orlicz-Dreszer, który podkreślał, że akcja nasza winna być tak szybka 
by uprzedziła ewentualną pomoc Rzeszy lub Prus69. W grudniu 1930 r. gen. 
Berbecki podsumował dotychczasowe ustalenia i zamierzenia dotyczące 
opanowania i utrzymania Wolnego Miasta Gdańska w studium Teczka Gdańsk. 
Działalność marynarki miała ograniczać się głównie do wsparcia ogniem 
artylerii i ckm-ów wojsk lądowych, patrolowania wód i kanałów portowych 
oraz ewentualnego zaminowania wejścia do portu. Ze względu na brak 
specjalistycznych jednostek nie planowano wysadzenia silnego desantu70. 
Dalszy rozwój sytuacji polityczno-militarnej spowodował zaniechanie 
prowadzenia studiów dotyczących tej problematyki. Raporty, meldunki i studia 
przedstawione przez inspektorów armii i generałów do prac przy GISZ marsz. 
Piłsudskiemu, nie zostały jednak wzięte pod uwagę. Dla generalnego inspektora 
Sił Zbrojnych, zaprzątniętego w tym czasie walką z opozycją, sprawa 
rozbudowy floty wojennej i określenia dla niej zadań operacyjnych nie była 
ważna. Takie postępowanie Piłsudskiego spowodowało reakcję szefa 
Kierownictwa Marynarki Wojennej kmdr. Świrskiego, który 12 maja 1930 r. 
wystosował pismo do marszałka z propozycją zwołania narady w sprawie 
Marynarki Wojennej. W naradzie tej według propozycji Świrskiego miało 
uczestniczyć ścisłe Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wojskowych, szef

t’6 Tamże, sygn. 302.4.287, Plan osłony korytarza pomorskiego z 21.12.1927 r.
67 Tamże, Biuro Inspekcji GISZ, sygn. 302.4.285, Studium operacyjne Gdańska z 6.10.1928 r., s. 12.
68 Tamże, sygn. 302.4.294, Położenie strategiczne Wolnego Miasta Gdańska z 20.10.1928 r.
69 Tamże, sygn. 302.4.286, Opracowanie G. Orlicz-Dreszera Zagrożenia i odgrożenia w stosunku 

do Wolnego Miasta Gdańska z 26.11.1928 r., s. 6.
70 Tamże, sygn. 302.4.302, Teczka Gdańsk z 15.12.1930 r.
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Sztabu Głównego, szef Administracji Armii oraz inspektorzy armii zajmujący 
się marynarką. Poza problemami operacyjnymi jednym z tematów miały być 
również sprawy organizacyjne, a zwłaszcza ustalenie niezależności Marynarki 

• ’71Wojennej .
Do sprawdzenia wypracowywanych koncepcji organizacyjnych i operacyjno- 

-taktycznych użycia sił morskich służyły między innymi ćwiczenia. Proces ten 
nabierał szczególnego znaczenia po 1930 r. Wiązało się to z wieloma 
czynnikami, z których decydującym był fakt wejścia do służby pod biało- 
-czerwoną banderą z początku lat trzydziestych kilku wartościowych jednostek. 
Nie bez znaczenia był w tym okresie burzliwy rozwój morskiej myśli 
wojskowej na świecie, jak i podjęty na znaczną skalę proces unowocześniania 
i rozbudowy sił zbrojnych obu naszych potencjalnych przeciwników71 72. Wnioski 
z przeprowadzonych ćwiczeń oraz wcześniejsze studia skłoniły Kierownictwo 
Marynarki Wojennej do opracowania w końcu 1930 r. obszernego studium 
Możliwości operacyjne połączonych flot Polski, Łotwy, Estonii i Finlandii 
podczas wojny z Rosją, w którym zakładano współpracę tych państw przeciwko 
Rosji73. Z racji posiadanego potencjału polska flota wojenna miała odgrywać 
główną rolę. Należy jednak zaznaczyć, że ewentualna współpraca państw 
nadbałtyckich w tej kwestii z Polską była w tym czasie bardzo problematyczna. 
Dlatego też powyższe studium było typowym przykładem „myślenia 
życzeniowego”. Z analizy składu flot wojennych Polski i państw bałtyckich 
wynikało, że nie pozwalał on na prowadzenie operacji ofensywnych przeciwko 
flocie radzieckiej. Jednak z posiadanych przez KMW wiadomości o flocie 
radzieckiej wynikało, że reprezentuje ona niski poziom zarówno pod względem 
technicznym, jak i wyszkolenia personelu. Natomiast Flota Bałtycka ZSRR 
dysponowała silnym i dobrze wyszkolonym lotnictwem morskim. Pomimo tych 
uwarunkowań KMW uważało, że siły flot i państw bałtyckich dzięki wyjątkowo 
sprzyjającemu położeniu geograficznemu ich baz względem baz floty rosyjskiej 
będą w stanie przeprowadzić wiele poważnych operacji wojskowych. Ponadto 
ich zdolność operacyjną w znacznym stopniu wzmacniał rozbudowany 
w czasach I wojny światowej system obrony baz w Zatoce Fińskiej. System ten 
z jednej strony zabezpieczał bazy flot bałtyckich od strony morza, z drugiej zaś 
zamykał flocie rosyjskiej wyjście na Bałtyk. Projekt ten nie został nawet 
rozpowszechniony, gdyż podobnie jak w przypadku Związku Bałtyckiego kraje 
te nie zamierzały nawiązywać ścisłej współpracy wojskowej na Bałtyku 
z Polską. Wnioski z ćwiczeń, inspekcji i kontroli jednostek marynarki oraz 
własne przemyślenia skłoniły szefa KMW, kontradm. J. Świrskiego, do 
wydania 26 października 1933 r. zasadniczego rozkazu operacyjnego dla floty 

71 Tamże, GISZ, sygn. 302.4.1934, Pismo szefa KMW Zwołanie narady w sprawie Marynarki 
Wojennej z 12.05.1930 r., s. 1-2.

72 Cz. Ciesielski, Polska flota wojenna na Bałtyku w latach 1920-1939..., s. 217-246.
73 CAW, KMW, Studium Możliwości operacyjne połączonych flot Polski, Łotwy, Estonii 

i Finlandii podczas wojny z Rosją, Gdynia 1930 r.
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wojennej. Uznano w nim, że w wypadku wojny z Niemcami wybrzeże zostanie 
odcięte i stanie się samodzielnym rejonem operacyjnym. Dlatego też 
działalność operacyjna polskiej floty wojennej zostanie bardzo ograniczona lub 
nawet sparaliżowana. Stąd główny nacisk w rozkazie tym położono na wojnę 
z Niemcami, a nie ze Związkiem Radzieckim74. Na sformułowanie powyższego 
rozkazu bardzo istotny wpływ miało zagrożenie niemieckie, które zaczęło 
wzrastać systematycznie z końcem lat dwudziestych. Rozpoczęcie w stoczniach 
niemieckich budowy nowych okrętów wojennych, z każdym rokiem zwiększało 
dysproporcje sił morskich Polski i Niemiec. Niepokój pogłębiły także 
informacje przekazywane przez Oddział II Sztabu Głównego. Wymownym pod 
tym względem był zwłaszcza raport attache wojskowego przy Poselstwie 
Polskim w Berlinie mjr. dypl. Antoniego Szymańskiego, który w grudniu 1932 r. 
był autorem obszernego opracowania Bałtyk. Sytuacja wojskowa75. Szymański 
wskazując na wzrost międzynarodowego znaczenia Bałtyku, stwierdza zarazem, 
że w interesie Anglii zdaje się być, by Bałtyk nie stał się zamkniętym morzem 
niemieckim76. Natomiast istniejąca równowaga sił wynikała z faktu, iż żadne 
z państw bałtyckich nie uważało się za dość silne, by doprowadzić do 
rozstrzygnięcia tego problemu na swoją korzyść. Jednak stworzenie unii 
regionalnej Polski, Łotwy, Estonii i Finlandii zmieniłoby układ sił na Bałtyku, 
a przede wszystkim zadało cios koalicji niemiecko-rosyjskiej. Ewentualna 
pomoc francuska lub brytyjska dla tej unii regionalnej możliwa byłaby tylko 
przez cieśniny duńskie. Stąd mjr Szymański postuluje prowadzenie szczególnej 
polityki wobec Danii, która z racji swego położenia jest strażnikiem wód 
Bałtyku. W przyjmowanych zaś hipotezach dotyczących operacji niemieckich 
na Bałtyku zakładał, że najniekorzystniejszą hipotezą dla nas byłby konflikt 
lokalny polsko-niemiecki. Również mało korzystny dla nas, Francji i Małej 
Ententy byłby zatarg zbrojny, w którym po przeciwnej stronie uszeregowane 
byłyby Niemcy, Rosja i Włochy - przy neutralnej Anglii77. We wszystkich 
operacjach floty niemieckiej prognozował wykorzystanie znacznych sił 
lotniczych.

Doświadczenia z prowadzonych w Marynarce Wojennej różnych form 
ćwiczeń, raporty oficerów Oddziału II oraz artykuły w prasie fachowej krajowej 
i zagranicznej, skłoniły polskich teoretyków wojskowych do zajęcia się 
określonymi problemami mającymi wpływ na rolę i zadania oraz potrzeby sił 
morskich. Znalazło to potwierdzenie w licznych publikacjach i opracowaniach, 
dotyczących koncepcji organizacji i rozbudowy marynarki, zasad prowadzenia 
działań na morzu, zagadnień obrony wybrzeża i desantów morskich oraz 

74 Tamże, GISZ, sygn. 1.302.4.1942, Rozkaz operacyjny dla floty wojennej szefa KMW 
z 26.10.1933 r.

1 Tamże, sygn. 1.302.4.504, Raport attache wojskowego przy Poselstwie Polskim w Berlinie 
mjr. dypl. A. Szymańskiego Bałtyk. Sytuacja wojskowa z 1.12.1932 r.

'6 Tamże, s. 7.
77 Tamże, s. 17.
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popularyzacji doktryn wielkich marynarek. Część z prezentowanych wówczas 
poglądów doczekała się w późniejszym okresie realizacji.

Z wielu wypowiedzi dotyczących problematyki organizacji i współdziałania 
sił morskich z armią lądową, które prezentowano na początku lat trzydziestych, 
wyróżniały się poglądy kpt. mar. dypl. Jerzego Kłossowskiego, który 
zdecydowanie opowiadał się za współdziałaniem strategicznym w obronie 
wybrzeża. W takich działaniach siły morskie i lądowe powinny mieć wspólne 
dowództwo. Odnosiło się to również do sił lotniczych. Jego zdaniem 
w działaniach na morzu rozwój lotnictwa doprowadzi do tego, że wszystkie 
jednostki będą lotniczo-morskimi i cała taktyka morska ulegnie ewolucji w tym 
kierunku78. Wiele uwagi poświęcił także problematyce kształtowania się 
w odrodzonej Polsce myśli morskiej, stwierdzając: Myśl morska jak ta kropla 
wody, systematycznie spada na kamienny głaz obojętności społeczeństwa do 
kwestii morskich, drążąc go stopniowo79. Kłossowski wskazując na trudności 
związane z procesem zmiany świadomości społeczeństwa z kontynentalnej na 
morską uważał, że dotychczasowe osiągnięcia budowy Polski morskiej są dobrą 
zapowiedzią zmian na lepsze.

Wielu teoretyków zajmowało się problematyką przyszłego kształtu floty 
wojennej i związanymi z tymi zagadnieniami taktyczno-operacyjnymi. I tak inż. 
S. K. Kochanowski w składzie przyszłej floty wojennej widział zasadniczo 
dotychczasowe typy okrętów, ale uważał, iż na jej ostateczny kształt wpłyną 
nowe środki walki, do których zaliczał łodzie podwodne i lotnictwo, a głównym 
kierunkiem rozwoju techniki morskiej stanie się zwiększenie ruchliwości 
okrętów bojowych80. Z kolei ppor. mar. Zygmunt Staniul, uwzględniając 
specyficzne warunki rozwoju Marynarki Wojennej w Polsce oraz uniwersalność 
taktyczną posiadanych kontrtorpedowców, uważał je za czynniki, wobec 
których studia nad zagadnieniem rozwoju taktyki kontrtorpedowców nabierają 
szczególnego znaczenia i wymagają przede wszystkim głębszej znajomości 
lekcji udzielonych przez mistrzynię sztuki wojennej na morzu - historię81. 
Zwolennikiem wprowadzenia historii wojen morskich do programu kształcenia 
oficerów marynarki był dowódca Floty kmdr Józef Unrug. Podkreślając 
ogromną różnicę w rozwoju środków walki morskiej na przestrzeni wieków, 
które zupełnie przeobraziły taktykę morską, stwierdzał zarazem, że pozostał 
niezmieniony teatr walki, morze, i walczący na morzu człowiek. Stąd 
konieczność studiowania licznych przykładów z historii wojen morskich, gdyż 
pozwoli to na poznanie różnych prawd natury strategicznej, a w tym delikatność 
współpracy marynarki z armią przy wspólnych operacjach nadbrzeżnych. 
Zatem, zdaniem kmdr. Unruga, prawo na nazwę oficera wykształconego może 

78 Tamże, s. 24.
79 Tamże, s. 21.
80 S. K. Kochanowski, Flota przyszłości, „Przegląd Morski”, 1930 z. 18, s. 585-587.

Z. Staniul, Rozwój taktyki torpedowców w świetle retrospektywy historycznej (Próba 
syntezy), tamże, 1931, z. 31-32, s. 1886.
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sobie rościć tylko ten, kto zna historię wojen morskich82.
Wykonanie zadań w ramach obowiązującej koncepcji „przewidywanych 

przeciwników” wymagało, aby Polska dysponowała silną i liczną flotą, 
działającą nie tylko w Zatoce Gdańskiej, lecz na całym obszarze Morza 
Bałtyckiego. W tej sytuacji pojawiało się wiele postulatów dotyczących 
rozbudowy floty wojennej. Do tego celu wykorzystywano również konferencję 
rozbrojeniową w Genewie, gdzie przedstawiciel Marynarki Wojennej kmdr por. 
Eugeniusz Solski ogłosił w 1932 r. program rozbudowy polskiej floty wojennej 
o wyporności 150 000 ton83. Fakt ten służył tylko doraźnym celom polskiej 
polityki zagranicznej, która dążyła do wyrobienia prestiżu Polski na arenie 
międzynarodowej, a program morski doskonale się do tego nadawał. Natomiast 
Kierownictwo Marynarki Wojennej upatrywało w jego ogłoszeniu faktyczną 
rozbudowę polskiej floty wojennej, której propagatorem był inż. Aleksander 
Potyrała. W jego rozważaniach w najbliższej przyszłości będzie to jak 
najbardziej realne, zwłaszcza takich jednostek, jak: torpedowce, okręty 
podwodne, stawiacze min, trałowce i inne małe jednostki pomocnicze. 
Wynikało to z charakteru ewentualnej wojny morskiej. Proponował ponadto 
stosowanie do budowy kadłubów małych jednostek aluminium o wysokiej 
wytrzymałości i silników Diesla84. Reasumując należy podkreślić, że 
rozważania Potyrały nacechowane były dużą znajomością tematu. Natomiast 
poglądy inż. S. K. Kochanowskiego dotyczące krążowników85 mijały się 
z polskimi realiami.

Na początku lat trzydziestych polską rzeczywistością na morzu zajął się 
kmdr por. Karol Korytowski, który w artykule Nasze nadzieja a rzeczywistość, 
dokonał wnikliwej analizy czynników składających się na potęgę morską86. 
Zaliczył do nich flotę wojenną, bazy i punkty oparcia floty oraz morską politykę 
państwa. Przedstawiony obraz nie był zbyt optymistyczny. Większość polskich 
teoretyków wojskowych przeceniało rolę zaskoczenia w przyszłej wojnie 
morskiej, twierdząc, iż będzie ono odgrywało o wiele większą rolę niż w wojnie 
prowadzonej na lądzie. Dzieląc zaskoczenie na strategiczne i taktyczne, 
uważano, że pierwsze z nich będzie trudne do uzyskania ze względu na 
niemożliwość utrzymania w tajemnicy budowanych dużych jednostek, dlatego 
całą uwagę skupiono na wypracowaniu warunków umożliwiających uzyskanie 
zaskoczenia w skali taktycznej. Na zagadnienia te zwracał uwagę kmdr ppor. 
dypl. Jerzy Kłossowski, stwierdzając w jednym z artykułów zamieszczonych 
w „Przeglądzie Morskim”, że ...przyszła wojna prawdopodobnie odbędzie się 
pod znakiem szybkości tak strategicznej, jak taktycznej oraz lotnictwa, 

82 J. Uhrug, Czy mamy uczyć się historii wojen morskich?, tamże, 1930 z. 14, s. 114-115.
83 M. Kułakowski, Marynarka Wojenna Polski Odrodzonej..., t. 2, s. 354-376.
84 A. Potyrała, Sprawa budowy okrętów wojennych w Polsce, „Przegląd Morski”, 1931 z. 31-32, 

s. 1860-1864.
85 S. K. Kochanowski, Zagadnienia krążowników, tamże, s. 1832-1839.
86 K. Korytowski, Nasze nadzieje a rzeczywistość, tamże, 1932 z. 41, s. 2547-2576.
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zwłaszcza niszczycielskiego i torpedowego87. Szybkość ta wpłynie na zmianę 
metod operacyjnych, zwłaszcza oceny teatru operacyjnego i odległości 
operacyjnej, a następnie możliwości stwarzania zaskoczenia i ubezpieczenia.

Zainteresowania problematyką zaskoczenia taktycznego w wojnie 
morskiej zbiegły się z dążeniami adaptacji do polskich warunków osiągnięć 
teoretycznych czołowych państw morskich. W 1930 r. kmdr ppor. dypl. Rafał 
Czeczott opublikował na łamach „Przeglądu Morskiego” artykuł Doktryna 
Mahana w świetle doświadczeń wojny światowej, w którym stwierdzał: 
Doktryna Mahana jest nadal jedynym środkiem dla stosowania blokady przez 
stronę silniejszą i jest również jedynym środkiem dla osiągnięcia blokady przez 
stronę silniejszą i jest również jedynym środkiem dla osiągnięcia powodzenia 
przez stronę słabszą88. Z kolei kmdr ppor. dypl. Kłossowski w cyklu artykułów 
ukazujących się pod wspólnym tytułem Strategia morska według dzieła 
admirała Castex’a Theories strategiąues, zapoznawał czytelników „Przeglądu 
Morskiego” z poglądami tego teoretyka morskiego89. Francuski admirał 
uważany był bowiem za twórcę zmodernizowanej istoty strategii morskiej, 
nadając jej współczesną formę90. Zastąpił on również mahanowskie panowanie 
na morzu, pojęciem o kontroli nad komunikacją. Podkreślał także ścisły 
związek między nauką strategii a znajomością historii wojen.

Niektórzy teoretycy wojskowi, dostrzegając słabość ekonomiczną kraju 
i wzrastające niebezpieczeństwo ze strony Niemiec i Rosji Radzieckiej, szukali 
szans dla floty słabszej liczbowo i jakościowo. W pracach tych rozpatrywano 
również zagadnienia „małej wojny” na morzu, które stopniowo zdobywały 
coraz większą popularność. Do grupy zajmującej się tą problematyką zaliczyć 
można kpt. mar. Romana Pieńkowskiego, autora artykułu Strategia słabszych sił 
morskich, w którym przedstawił wariant działań floty mniej licznej pod 
względem tonażu i możliwości bojowych. Twierdził, że nawet niewielkie siły 
morskie mają duże szanse na wygranie bitew morskich pod warunkiem 
wykorzystania czynnika zaskoczenia, ruchliwości własnej floty i utrzymywania 
inicjatywy. Dlatego też jednym z najważniejszych zadań Sztabu MW podczas 
pokoju jest dokładne badanie przygotowań wszystkich możliwych wrogów 
i opracowania planu obrony oraz dążenia do odkrycia słabych stron przeciwnika 
spowodowanych błędnym lub niedostatecznym przygotowaniem jego91.

87 J. Kłossowski, Aktualne momenty strategii morskiej, tamże, 1933 z. 55, s. 3599.
88 R. Czeczott, Doktryna Mahana w świetle doświadczeń wojny światowej (na podstawie prasy 

fachowej niemieckiej i włoskiej), tamże, 1930 z. 18, s. 552.
89 J. Kłossowski, Strategia morska według dzieła admirała Castex’a Theories strategiąues, tamże, 

1931 z. 29-30, s. 1722-1739; z. 31-32, s. 1887-1916; z. 35-36, s. 2172-2292; 1932, z. 37, 
s. 2271-2292; z. 38, s. 2386-2395; z. 41, s. 2592-2627; z. 44. s. 2796-2834 i 1933, z. 50-51; 
s. 3293-3312.

90 Tamże, z. 29-30, s. 1724.
9i R. Pieńkowski, Strategia słabszych sił morskich (opracowanie na podstawie źródeł 

angielskich), tamże, 1931 z. 28, s. 1523.
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Proponowana przez Pieńkowskiego strategia słabszych sił morskich nie 
polegała więc na unikaniu bitwy za wszelką cenę. Natomiast już wcześniej 
należało stworzyć sprzyjające warunki do ataku poprzez stawianie pól 
minowych, działania okrętów podwodnych i lotnictwa. Jednym z pierwszych 
teoretyków wojskowych, który przenosił na grunt polski zagadnienia „małej 
wojny” na morzu był kpt. mar. dypl. Roman Stankiewicz. Do zajęcia się tą 
problematyką skłoniła go lektura opracowań rosyjskich prezentowanych na 
łamach czasopisma „Morskoj Sbomik”. Poglądy teoretyków rosyjskich, 
odwołujących się do doświadczeń minionej wojny światowej, a dotyczące 
możliwości wykonania przez słabszą liczebnie marynarkę postawionych jej 
zadań były rozsądne i na miarę polskich możliwości92. Zdaniem Stankiewicza 
określenie „małej wojny” z morskiego punktu widzenia może mieć dwojakie 
znaczenie, a mianowicie:

1. Mała wojna - jako rodzaj wojny morskiej prowadzonej za pomocą sił 
słabszych i pomocniczych (lotnictwo, torpedowce, łodzie podwodne itp.) bez 
współdziałania jednostek liniowych (nie głównych);

2. Mała wojna - jako sposób działania przeciwnika słabszego przeciw 
silniejszemu. Mała wojna - jako wyraz małej floty .93

Stankiewicz był zdania, że w przyszłej wojnie na morzu, zwłaszcza 
w warunkach Bałtyku, nowa teoria znajdzie zastosowanie, ale wymaga dalszego 
opracowywania, gdyż nie ma podstaw w dotychczasowych zasadach strategii 
morskiej. Przewidując, że „mała wojna” nigdy nie będzie prowadzona 
niezależnie, opowiadał się za powiązaniem operacji morskich z działaniami na 
głównym teatrze operacyjnym.

Kolejnym teoretykiem, który zajął się problematyką „małej wojny” na 
morzu był kmdr ppor. dypl. Kłossowski. Nie zgadzając się z poglądami jej 
przeciwników, twierdził: Plan „małej wojny” nie jest ani utopią, ani herezją 
naukową, ani jednostronnym zaślepieniem, lecz po prostu dążeniem do 
znalezienia realnego rozwiązania w takich niesprzyjających okolicznościach, 
które nie pozwalają myśleć o szerokim i wszechstronnym ujęciu operacyjnym 
walki na morzu94. Należało jednak, jego zdaniem, określić operacyjny charakter 
„małej wojny” na morzu, a także zwrócić szczególną uwagę na duże tempo 
operacyjne - szerokie wykorzystanie zaskoczenia i dokładne oraz sprawne 
ubezpieczenie95. Kłossowski będąc rzecznikiem koncepcji małej wojny 
morskiej, jako jedynej i realnej możliwości przy braku dostatecznych środków 
technicznych i finansowych, postulował podjęcie rzetelnych studiów nad 
wszystkimi okolicznościami operacyjnymi przyszłej wojny.

92 R. Stankiewicz, Mała wojna na morzu, „Przegląd Wojskowy”, 1931 z. 25/26, s. 174-175.
93 Tamże, s. 177.
94 J. Kłossowski, Zagadnienia małej wojny na morzu, „Przegląd Morski”, 1934 z. 59, s. 87.
95 Tamże, s. 92.
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W latach 1934-1935 ukazało się najwięcej publikacji poświęconych 
zagadnieniom wojny morskiej. Poza wspomnianymi wyżej teoretykami 
z interesującymi koncepcjami, chociaż niemającymi szans na realizację, 
wystąpił kmdr dypl. Eugeniusz Solski. W artykule Znaczenie Marynarki 
Wojennej w obronie kraju w dobie przedwojennej i dziś, dowodził wzrastającej 
roli floty wojennej we współczesnych wojnach96. Natomiast kmdr por. 
Włodzimierz Steyer opowiadał się za adaptacją do polskich warunków 
osiągnięć teoretycznych czołowych państw morskich i budową okrętów 
liniowych. Był zwolennikiem zaczepnego charakteru działań na morzu97. 
Z kolei kmdr ppor. Władysław Kosianowski w artykule Okręty powietrzne 
w służbie floty postulował przestudiowanie zalet sterowca, takich jak: 
obserwacja, zwiad, bombardowanie, i następnie rozważenie jego budowy dla 
polskiej floty wojennej98. Bardziej realistycznie oceniał polskie możliwości 
ppor. mar. Aleksander Kadulski, zwolennik budowy niewielkich jednostek 
morskich, a zwłaszcza kutrów torpedowych. Okręty te ze względu na swoje 
walory techniczno-taktyczne, a głównie niewielkie wymiary, dużą prędkość 
i uzbrojenie torpedowe, mogły zadawać nieprzyjacielowi straty a jednocześnie 
były trudne do wykrycia i zniszczenia. Autor dowodził, że zespoły kutrów 
torpedowych nadają się szczególnie do działań na małych i zamkniętych 
akwenach morskich99. W połowie lat trzydziestych problematyką wojny na 
morzu zajął się również gen. Władysław Sikorski w pracy Przyszła wojna, ale 
zagadnieniom tym poświęcił stosunkowo mało miejsca. Należy sądzić, że 
wynikało to głównie z braku szerszej znajomości tego rodzaju sił zbrojnych. 
Jednak na uwagę zasługuje podkreślenie przez Sikorskiego możliwości 
wykorzystania przez Niemców techniki dla celów wojny. Wymownym tego 
przykładem był jego zdaniem „kieszonkowy” krążownik, który w następstwie 
zastosowanych wynalazków przewyższał swą siłą i wartością bojową wszystkie 
okręty tego samego typu100. Kolejnym potwierdzeniem, że Niemcy byli i są 
mistrzami w naukowo-technicznym przygotowaniu wojny było wykorzystanie 
„łodzi podwodnych”. Dlatego też podkreślał, że należy zwrócić większą uwagę 
na wszelkie nowinki techniczne, które mogą być wykorzystane w przyszłej 
wojnie. Nie przewidywał natomiast większego wykorzystania okrętów 
podwodnych do celów komunikacyjnych101. Śmierć Józefa Piłsudskiego 
12 maja 1935 r. stanowiła niezmiernie ważne wydarzenie w życiu politycznym 
kraju. Miała również konsekwencje w procesie przygotowań państwa polskiego 

96 E. Solski, Znaczenie Marynarki Wojennej w obronie kraju w dobie przedwojennej i dziś, 
tamże, 1934 z. 64, s. 331-340.

97 W. Steyer, Działalność zaczepna na drogach morskich, tamże, 1934 z. 66, s. 660-665.
98 W. Kosianowski, Okręty powietrzne w służbie floty, tamże, 1934 z. 61, s. 255-266.
99 A. Kadulski, Zmierzch czy świt kutrów torpedowych, tamże, 1935 z. 76, s. 508-509.
1(1(1 W. Sikorski, Przyszła wojna. Jej możliwości, charakter oraz związane z nim zagrożenia 

obrony kraju, Warszawa 1934, s. 230.
11)1 Tamże, s. 252.
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do wojny. Odszedł bowiem człowiek, który narzucał kierunki rozwoju sił 
zbrojnych oraz samodzielnie, w sposób autorytatywny, decydował 
o strategicznych koncepcjach przygotowań do przyszłej wojny. Odejście 
marszałka pozwoliło krytycznie ocenić rzeczywistą wartość bojową armii oraz 
przydatność obowiązującej doktryny wojennej. Ocena ta wypadała negatywnie. 
W połowie lat trzydziestych sytuacja na arenie międzynarodowej zaczęła się 
kształtować niekorzystnie dla Polski. Niepowodzenia konferencji 
rozbrojeniowych i przyspieszone tempo militaryzacji Niemiec przyczyniło się 
do zwiększenia zbrojeń wśród niemal wszystkich państw europejskich. Dotyczy 
to również Polski, gdzie podjęto decyzję modernizacji i rozbudowie Wojska 
Polskiego oraz wypracowania nowej doktryny wojennej. Kierunek 
unowocześnienia i modernizacji polskich sił zbrojnych nosił jednak znamiona 
zachowawczości będące spadkiem po dziesięcioletnich rządach Piłsudskiego. 
Stąd nowe kierownictwo wojskowe102 nie dążyło do dokonania radykalnych 
zmian doktrynalnych i organizacyjnych. Uwagę swą koncentrowało raczej na 
uporządkowaniu podstawowych dziedzin życia wojska, a w szczególności na 
unowocześnieniu jego organizacji i wyposażenia, jak też częściowej 
modernizacji zaniedbanych dotąd rodzajów wojsk i broni.

Dla Kierownictwa Marynarki Wojennej, mimo większego niebezpieczeństwa 
ze strony Niemiec, postulowano rozbudowę floty wojennej zdolnej także 
walczyć z Flotą Bałtycką ZSRR. Stopniowo rezygnowano jednak z bardzo 
ambitnych i nierealnych planów budowy silnej floty wojennej. Zaczęto 
poszukiwać takich rozwiązań, które miałyby szansę realizacji. Jednocześnie 
teoretycy wojskowi rozpatrujący zasady prowadzenia wojny morskiej bardziej 
realistycznie oceniali polskie możliwości i uwarunkowania. Nową falę dyskusji 
dotyczącej potrzeb i możliwości operacyjnych polskiej floty wojennej 
zapoczątkował gen. bryg. Stanisław Burhardt-Bukacki103, który już pod koniec 
1934 r. dwukrotnie wysyłał raporty do szefa Sztabu Głównego w sprawie 
Marynarki Wojennej. Pierwszy z meldunków został wysłany 4 października, 
a drugi 19 grudnia. W przypadku wojny z Niemcami zakładał, że zadania dla 
polskiej floty wojennej będą polegały na przetrwaniu, co w praktyce mogło 
doprowadzić do jej szybkiego zniszczenia. Dlatego też ewentualne 
wykorzystanie baz wojennych Estonii i Łotwy przez polskie okręty w czasie 
wojny wpłynie na zwiększenie ich możliwości operacyjnych. Część tych ustaleń 
zawarł w kolejnym raporcie o stanie gotowości obrony wybrzeża morskiego, 
który 4 października 1935 r. wysłał do gen. dyw. Edwarda Rydza-Śmigłego104 *.

102 13.05.1935 r. prezydent Ignacy Mościcki mianował gen. dyw. Edwarda Rydza-Śmigłego 
generalnym inspektorem Sił Zbrojnych, a gen. bryg. Tadeusza Kasprzyckiego ministrem 
spraw wojskowych.

103 Gen. Burhardt-Bukacki jako generał do prac przy GISZ przez 9 lat inspekcjonował Marynarkę 
Wojenną

104 CAW, GISZ, sygn. 302.4.1942, Raport gen. S. Burhardt-Bukackiego z 4.10.1935 r. do GISZ
o stanie gotowości obrony wybrzeża morskiego.
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Zdaniem gen. Burhardt-Bukackiego należało stworzyć odpowiednio 
wyposażone bazy dla działalności floty - najpierw Hel, potem Gdynia oraz 
zorganizować morską i lądową obronę wybrzeża. Ponownie proponował, aby 
rozpoczęto starania o zapewnienie polskiej flocie wojennej dodatkowego portu 
wojennego w jednym z państw bałtyckich. Przewidywał także, że wybrzeże 
zostanie odcięte od reszty kraju w pierwszych dniach wojny, a zatem należało 
utworzyć obszar morski, obejmujący powiaty: morski, gdyński, kartuski 
i północny skraj kościerskiego, byłby to specjalny teatr operacyjny. 
W zakończeniu raportu generał proponował ostateczne ustalenie, czy Gdynia 
i Hel mają być bronione, a jeżeli tak, to w jaki sposób, a jeżeli nie, to należy 
ustalić możliwości bazowania okrętów poza granicami kraju105. Wnioski 
zawarte w raporcie były w dużej mierze słuszne, gdyż opierały się na głębokiej 
analizie tej problematyki.

Na początku listopada 1935 r. oficer do zleceń GISZ, ppłk dypl. Janusz 
Albrecht ustosunkowując się do raportu gen. Burhardt-Bukackiego 
z 4 października stwierdził, że także nie widzi szans obrony w przypadku walki 
z flotą niemiecką106. W końcu listopada 1935 r. do raportu gen. Burhardt- 
-Bukackiego ustosunkował się również szef Sztabu KMW kmdr por. Karol 
Korytowski, który nie zgodził się ze sformułowaniem generała, że zadaniem 
polskiej floty wojennej w przypadku wojny z Niemcami będzie przetrwanie. 
Zadaniem naszej floty podczas wojny z „N” - pisał Korytowski - nie jest tylko 
przetiwanie, lecz również działanie, polegające na niszczeniu względnie 
szkodzeniu komunikacji morskiej przeciwnika. Przypuszczalnie w raporcie 
Pana gen. bryg. Burhardt-Bukackiego „przetrwanie” w ten sposób było 
pojmowane107. Korytowski podkreślał, że odbyte liczne gry wojenne dowiodły, 
że już sam fakt istnienia polskiej floty wojennej, nawet w obecnym składzie, 
utrudni w wypadku wojny z Niemcami komunikację morską przeciwnika 
i zmusi go do angażowania znacznych sił morskich do zabezpieczenia swoich 
transportów. Raport gen. bryg. S. Burhardt-Bukackiego o stanie gotowości 
obrony wybrzeża morskiego został przekazany w miesiąc po opracowaniu 
i przedstawieniu gen. E. Rydzowi-Smigłemu Memoriału Kierownictwa 
Marynarki Wojennej o zadaniach Marynarki Wojennej, jej stanie 
i potrzebach108. Według Świrskiego na rozwój marynarki powinny być 
corocznie przyznawane środki finansowe. Do czasu ich zatwierdzenia 
proponował podnieść preliminarz budżetowy na rok 1936/37, ilustrując to 

106 Tamże, sygn. 302.4.1942, Meldunek ppłk. dypl. J. Albrechta do GISZ dotyczący raportu gen. 
Burhardt-Bukackiego z 5.11.1935 r.

107 Tamże, sygn. 1.302.4.1942, Pismo szefa Sztabu KMW kmdr. por. K. Korytowskiego 
w sprawie raportu Pana gen. bryg. S. Burhardt-Bukackiego o stanie gotowości do obrony 
wybrzeża z 26.11.1935 r., s. 2.

108 Tamże, sygn. 1.302.4.1942, Memoriał Kierownictwa Marynarki Wojennej o zadaniach 
Marynarki Wojennej, jej stanie i potrzebach z 4.09.1935 r.
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przykładem budżetu marynarki wojennej na tle ogólnego budżetu sił zbrojnych 
państw europejskich w 1934 r. Dotychczasowy budżet Marynarki Wojennej 
zdaniem szefa KMW pozwalał jedynie na wykonanie następujących zadań 
floty:

a) możliwie dużo szkodzić komunikacjom niemieckim Rzesza-Prusy 
Wschodnie;

b) zabezpieczyć przeciwko Rosji nasze połączenia ze Szwecją 
i cieśninami duńskimi .109

Świrski podkreślał, że konsekwencją niedoceniania spraw obrony 
morskiej był niedostateczny i niepowiększający się budżet oraz niewłaściwie 
organizacyjne usytuowanie marynarki w MS Wojsk. Powyższe czynniki 
znacznie ograniczały działalność personelu sił morskich.

Propozycja szefa KMW z września 1935 r. w kilka miesięcy później 
posłużyła do opracowania programu rozbudowy floty wojennej w ramach 
6-letniego programu rozbudowy i modernizacji Wojska Polskiego. Z ogólnej 
sumy środków przeznaczonych na ten program, Marynarka Wojenna otrzymała 
120 min zł, tj. 2,52%. Przydzielone środki podzielono następująco: flota - 
83 265 min zł (64,5%), baza morska Hel - 9895 min zł (7,7%), obrona Helu - 
35 630 min zł (27,8%). Razem 128 790 min zł110. Planowana suma była więc 
nieco większa od przyznanej w ramach planu rozbudowy sił zbrojnych. Ze 
środków przeznaczonych na rozbudowę floty przewidywano budowę nowych 
jednostek i zakup uzbrojenia morskiego. Miały to być 2 kontrtorpedowce typu 
„Grom”, 3 okręty podwodne, 2 trałowce i 3 ścigacze. Zamówienie jednostek 
o tak różnych klasach i przeznaczeniu było wyrazem ścierania się różnych 
tendencji i koncepcji. O ile bowiem trałowce czy nawet kontrtorpedowce 
nadawały się do działań na Bałtyku, to już okręty podwodne zamówione 
w Holandii były jednostkami typowo oceanicznymi. Realizacja zamierzeń 
6-letniego programu rozbudowy i modernizacji Marynarki Wojennej 
przebiegała z pewnymi opóźnieniami i perturbacjami. Nie wpływało to jednak 
na Kierownictwo Marynarki Wojennej, które forsowało podstawowe 
inwestycje, szczególnie na odcinku budowy nowych okrętów. W konsekwencji 
wpływało to ujemnie na tempo prac nad wzmocnieniem lądowej obrony 
wybrzeża.

W końcu 1935 r. w sytuacji rozwoju tendencji rewizjonistycznych 
w Niemczech, popartych olbrzymimi zbrojeniami mogącymi doprowadzić do 
wybuchu wojny, gen. S. Burhardt-Bukacki opracował dla gen. E. Rydza- 
-Śmigłego kolejny Raport w sprawie Marynarki Wojennej, w którym twierdził, 
iż flotę naszą należy zbudować, mając na względzie przede wszystkim wojnę 
z Rosją. Na wypadek wojny z Niemcami, zasadnicza decyzja co do losów floty 

o. Z..
110 Tamże, KMW, sygn. 1.300.21.140, Pismo szefa KMW do szefa SG z 21.10.1937 r.
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naszej zależy od planu operacyjnego - możności utrzymania Gdyni111. A zatem 
wśród wyższej kadry dowódczej Wojska Polskiego nadal przetrwały poglądy 
zakładające, że przyszła wojna najpierw będzie toczyć się głównie ze 
Związkiem Radzieckim, a dopiero później z Niemcami. Dlatego też plan 
operacyjny „Wschód” był zakończony do chwili wybuchu wojny w 1939 r. 
Natomiast plan „Zachód” był niedokończony i nie dopracowany. Jednak wobec 
zbyt dużej przewagi militarnej obu potencjalnych przeciwników przyjmowanie 
ustaleń, który z nich pierwszy uderzy na Polskę i tak było w istocie nieważne. 
Ustosunkowując się do zadań operacyjnych marynarki, gen. Burhardt-Bukacki 
pisał: Melduję Panu Generałowi, że jednak dotychczasowe budowy naszych 
okrętów, może niezupełnie odpowiednie dla swych zadań były spowodowane 
wyłącznie przez fakt, że marynarka nie miała żadnych zatwierdzonych 
wytycznych, nie miała ustalonych zadań operacyjnych i sprawy bazy112. Taki 
stan był zdaniem generała niekorzystny głównie ze względów finansowych 
i dlatego prosił Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych o ustalenie wytycznych 
operacyjnych w możliwie krótkim czasie. Ponadto w części końcowej raportu 
przedstawił uwagi odnoszące się do sprawy personalnych sił morskich, na 
których mogłaby się w przyszłości opierać właściwa polityka. Odnosząc się 
bardzo krytycznie do kontradmirała Swirskiego stwierdził, że nie jest łubiany 
oraz nie cieszy się autorytetem wśród podwładnych. Jednak inspektora armii 
najbardziej irytował fakt, że nie wyzyskuje zupełnie pracy oficerów 
dyplomowanych i nawet niechętnie odnosi się do pewnych poczynań z ich 
strony (zabronił dyskutowania kwestii taktycznych, utworzenia koła oficerów 
dyplomowanych etc.)113. Naganne było również przeniesienie przez szefa 
KMW w stan spoczynku wielu dobrych oficerów. Ocena innych oficerów 
zajmujących kierownicze stanowiska w siłach morskich wypadła zdecydowanie 
korzystniej. Na podkreślenie zasługuje wysoka ocena dowódcy Floty 
kontradmirała Józefa Unruga i dowódcy Flotylli Rzecznej MW kmdr. por. 
Witolda Zajączkowskiego.

Do raportu gen. S. Burhardt-Bukackiego została dołączona notatka, której 
autorem był oficer do zleceń GISZ, ppłk dypl. J. Albrecht. Na początku stycznia 
1936 r. po przeanalizowaniu Raportu w sprawie Marynarki Wojennej zauważył 
on, że: jeżeli uzna się, że flota nam jest potrzebna dla wykonania zadań, to 
należy dać jej możliwość egzystencji podczas wojny przez zabezpieczenie bazy 
w Gdyni i na Helu114. Proponował więc, aby w przypadku uznania jej za 
potrzebną zahamować dotychczasowe plany, dostosowując rodzaj i liczbę 
projektowanych jednostek do określonej roli floty wojennej. Jego zdaniem 

111 Tamże, GISZ, sygn. 302.4.1942, Raport w sprawie Marynarki Wojennej gen. bryg.
S. Burhardt-Bukackiego z 23.12.1935 r., s. 6.

112 Tamże, s. 7.
113 Tamże, s. 7-8.
114 Tamże, sygn. 302.4.1942, Notatka do raportu Pana generała Burhardt-Bukackiego ppłk. dypl. 

J. Albrechta z 4.01.1936, s. 4.
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polska flota wojenna powinna składać się z okrętów, które stanowić będą 
ochronę wybrzeża i okrętów działających na liniach komunikacyjnych 
nieprzyjaciela. Raport gen S. Burhardt-Bukackiego wraz z notatką ppłk. dypl. 
J. Albrechta został przedstawiony gen. E. Rydzowi-Śmigłemu, który nie zajął 
jednak określonego stanowiska. Natomiast szef KMW przedstawił 6 marca 
1936 r. Elaborat o zadaniach floty wojennej, w którym stwierdzał: Nasza 
marynarka wojenna ma za zadanie spełnienia roli związanej z obroną całego 
kraju, dlatego jest rzeczą decydujących czynników państwowych ustalić rangę 
gatunkową marynarki wojennej w naszych potrzebach państwowych, a z tego 
winny wynikać konsekwencje programowe, budżetowe i organizacyjne115. 
W przedstawionym Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych dokumencie 
zawarto szczegółowe studium użycia polskiej floty wojennej. Opracowano dwie 
możliwości działania polskich okrętów na Bałtyku na wypadek wojny z „N” 
i „R”. W przypadku wojny z Niemcami sceptycznie oceniono możliwości 
operacyjne polskich sił morskich, nieco optymistyczniej widziano działania 
przeciwko ich komunikacjom morskim. Natomiast w wariancie wojny ze 
Związkiem Radzieckim uważano, że Flota Bałtycka znajduje się w warunkach 
bardzo niekorzystnych do działania, co zwiększy możliwości polskiej floty 
wojennej116. Z rozważań o zadaniach polskiej floty wojennej podczas wojny 
wynikało, że nasze połączenia komunikacyjne z zagranicą przedstawiały się 
korzystniej w przypadku wojny ze Związkiem Radzieckim niż w wojnie 
z Niemcami.

Ograniczone możliwości polskiej floty wojennej w wojnie na morzu, 
a zwłaszcza z niemiecką Kriegsmarine, która w razie wojny zablokuje Zatokę 
Gdańską, zwróciły uwagę polskich oficerów na zagadnienie odcięcia naszych 
okrętów od swoich baz morskich w Gdyni i na Helu. Dlatego też coraz częściej 
powracano do koncepcji dodatkowej bazy wojennej w jednym z państw 
bałtyckich. Pozwoliłoby to na zwiększenie możliwości operacyjnych polskich 
okrętów, zwłaszcza podwodnych. Jednym z pierwszych, który temu 
zagadnieniu poświęcił wielu miejsca w swoich meldunkach i raportach, był gen. 
Burhardt-Bukacki. Ponadto podkreślał rolę takiej bazy w zabezpieczeniu 
dostaw surowców i materiałów wojennych. Wprawdzie już w latach 
dwudziestych podpisano z Rumunią, Czechosłowacją, Węgrami i Jugosławią 
stosowne umowy o tranzycie sprzętu wojennego, ale pogarszająca się sytuacja 
międzynarodowa w drugiej połowie lat trzydziestych spowodowała zwiększenie 
zainteresowań tą kwestią. Problemem zabezpieczenia komunikacji 
tranzytowych do Polski interesowały się nie tylko władze państwowe 
i wojskowe, ale również oficerowie w stanie spoczynku. Właśnie wiceadm. 
w st. sp. Konstanty Biergiel należał w tym względzie do najaktywniejszych.

15 Tamże, sygn. 302.4.1942, Elaborat o zadaniach floty wojennej szefa KMW z 6.03.1936 r.
16 30.03.1936 r. odbito na rozkaz szefa KMW Zadania floty wojennych podczas wojny 

i rozesłano do jednostek marynarki, Tamże, KMW, sygn. 1.300.21.443.
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W latach 1936-1937 opracował trzy memoriały skierowane do Rady Ministrów, 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Sztabu Głównego, w których 
proponował wykorzystanie do transportu portów południowej Europy. Do tego 
celu, jego zdaniem, najlepiej nadawał się port w Galacu w Rumunii'17. 
Kierownictwo państwowe i wojskowe, zgadzając się z jego propozycjami 
w sprawie zapewnienia bezpiecznego transportu materiałów wojennych 
z południa Europy, podkreślało zarazem, że problem ten wymaga dodatkowych 
studiów, a ponadto transport ten nie wpłynie na polepszenie możliwości 
operacyjnych polskiej floty wojennej. Sytuację tę zmienić mogło jedynie 
stworzenie dodatkowej bazy wojennej w jednym z państw bałtyckich, o której 
już wcześniej dyskutowano wraz z koncepcjami Związku Bałtyckiego. 
Wówczas to Estonia i Łotwa deklarowały chęć udostępnienia jednego ze swych 
portów jako bazy morskiej dla polskiej floty wojennej. Niepowodzenie 
stworzenia Związku Bałtyckiego nie oznaczało zrezygnowania z tych 
koncepcji. Usytuowanie baz morskich w Gdyni i Helu w pobliżu granicy 
niemieckiej jeszcze bardziej przemawiało za tezą, że w przypadku wojny 
z zachodnim sąsiadem polska flota wojenna powinna posiadać bazę morską 
poza wodami Zatoki Gdańskiej.

Zwolennikiem zastępczej bazy dla okrętów polskiej floty wojennej na 
Bałtyku poza gen. Burhardt-Bukackim i KMW był również przewodniczący 
komisji rozbudowy Marynarki Wojennej, gen. Władysław Bortnowski. 
W meldunku do marszałka E. Rydza-Śmigłego proponował rozpatrzenie 
przydatności portu Rygi i mniejszych portów Zatoki Ryskiej jako bazy dla floty 
wojennej i handlowej117 118. W kolejnym meldunku z 20 kwietnia 1938 roku 
generał ponownie nawiązał do tego problemu, stwierdzając: Mam wrażenie, że 
pierwsze wojenne kroki Rzeszy z całą bezwzględnością i plastycznością każą 
nam szukać drogi do morza przez Rygę jako drogi jedynej. (...) Wybrałem Rygę 
jako drugą bazę floty wojennej i handlowej z tych względów, iż jest to baza 
najdogodniejsza pod względem technicznym i łatwa do obrony małymi 
statkami119. We wrześniu 1938 r. ostatecznie wyjaśniła się sprawa 
wykorzystania Rygi jako bazy polskiej floty wojennej. Wówczas to gen. 
Bortnowski otrzymał od marszałka Rydza-Śmigłego negatywną odpowiedź na 
zgłaszane wcześniej w tej sprawie postulaty.

117 CAW, GISZ, sygn. 1.302.23, Memoriał nr 1 z 8.11.1936 r„ nr 2 z 27.12.1936 r. i nr 3 
z 1.04.1937 r. wiceadm. w st. sp. K. Biergiela w sprawie niezbędności i możliwości portu 
południowego dla Polski.

118 Tamże, sygn. 302.4.1942. Raport gen. W. Bortnowskiego do marsz. E. Rydza-Śmigłego 
w sprawie utworzenia w Rydze bazy morskiej dla okrętów polskiej floty wojennej
z 21.02.1938 r.

119 Tamże, sygn. 302.4.1942, Raport gen. W. Bortnowskiego do marsz. Rydza-Śmigłego
w sprawie utworzenia w Rydze bazy morskiej dla okrętów polskiej floty wojennej
z 20.04.1938 r.
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Wzrost zagrożenia bezpieczeństwa państwa polskiego, poprawa sytuacji 
gospodarczej kraju i zapoczątkowanie rozbudowy floty wojennej znalazło 
odzwierciedlenie na łamach specjalistycznej prasy. W latach 1936-1939 
najwięcej artykułów ukazujących potrzeby Polskiej Marynarki Wojennej, drogi 
jej rozwoju, a także zadania, jakie miała do wykonania w przyszłej wojnie na 
morzu, zamieszczano na łamach „Przeglądu Morskiego”. Precyzyjne 
nakreślenia przyszłej wojny na morzu stało się jednym z głównych problemów, 
którym zajmowali się teoretycy wojskowi. Teoretykom wojskowym chodziło 
głównie o opracowanie przypuszczalnego zasięgu wojny, czasu jej trwania, 
skali, liczby zaangażowanych środków i sił, a także przykładowych fonn walki. 
Chodziło im również o ustalenie roli, jaką w przyszłej wojnie odegrają nowe, 
nieznane dotychczas lub też stosowane sporadycznie środki walki.

Jednym z pierwszych teoretyków, który podjął się określenia przyszłej 
wojny na morzu był kmdr por. dypl. Marian Majewski. W artykule Pierwszy 
okres przyszłej wojny wychodził z propozycją, aby polska flota wojenna 
odgrywała bardziej znaczącą rolę w systemie obrony kraju. Uważał, że cel 
strategiczny w przyszłej wojnie osiągnąć będzie można tylko przez harmonijne 
współdziałanie wszystkich rodzajów sił zbrojnych120. Będąc zaś pod wrażeniem 
możliwości bojowych lotnictwa, wyrażał pogląd, że wojna rozpocznie się od 
działań sił powietrznych. Stąd podkreślał, że w przyszłym zbrojnym konflikcie 
działania rozpoczną się bez porównania wcześniej, niż to się działo dotychczas. 
Odznaczać się będą nieznaczną jeszcze intensywnością i cechować je będzie 
nadzwyczajna ruchliwość oraz zapewne duża skuteczność121. Autor Pierwszego 
okresu przyszłej wojny wskazywał również na dużą rolę, jaką w przyszłych 
działaniach wojennych odgrywać miała planowana działalność propagandowa 
w szeregach wojsk własnych, wśród społeczeństwa oraz w szeregach 
przeciwnika.

Część teoretyków w swoich rozważaniach rozpatrywała wykorzystanie 
nowych możliwości operacyjnych w przyszłej wojnie na morzu. Wskazywano 
na fakt, że doświadczenia ubiegłej wojny światowej doprowadziły do 
sformułowania doniosłego dla strategii morskiej dogmatu, że siła zbrojna 
morska składa się z trzech równorzędnych składowych części: nawodnej, 
podwodnej i powietrznej, a operacje morskie stają się wskutek tego 
trójprzymiotnikowymi122. Uważano jednak, że przyszła wojna na morzu, 
podobnie jak na lądzie odbędzie się pod znakiem lotnictwa. Dlatego też 
wysuwano argumenty ekonomiczne uzasadniające propagowanie rozwoju 
lotnictwa, które było zdecydowanie tańsze od floty wojennej. Natomiast polscy 
teoretycy nie często rozważali możliwości bojowe okrętów podwodnych, 
chociaż jak podkreślał kpt. mar. Jerzy Staniewicz ich podstawowe uzbrojenie, 

120 M. Majewski, Pierwszy okres przyszłej wojny, „Przegląd Morski”, 1936 z. 84. s. 188.
121 Tamże, s. 184.
122 Z., Możliwości operacyjne w przyszłej wojnie na morzu, „Przegląd Morski”, 1935 z. 74, s. 330.

86



WYKORZYSTANIE POLSKIEJ MYŚLI WOJSKOWEJ...

jakim są torpedy określa się mianem broni przyszłości123. Jego zdaniem rozwój 
nowych środków walki na morzu, a głównie okrętów podwodnych i lotnictwa 
oraz niewielkich okrętów nawodnych, wysunął zagadnienie torpedy na jedno 
z czołowych miejsc w dziedzinie nowoczesnego uzbrojenia floty wojennej. 
W zakończeniu swojego artykułu wysunął tezę: Przyszła wojna wyłoni 
ogromne zapotrzebowanie na torpedy124.

Rozwój nowych broni morskich pociągał za sobą szereg konsekwencji, 
które zdaniem teoretyków będą wpływać na przyszłe działania na morzu. I tak 
inż. Aleksander Potyrała wskazywał na uwzględnienie tego procesu w trakcie 
projektowania okrętów wojennych125. Natomiast kmdr dypl. Stefan Frankowski 
w artykule Okręt wojenny i jego uzbrojenie w dobie dzisiejszej, dokonując 
taktycznej analizy współczesnego okrętu wojennego, zwracał uwagę na rozwój 
obrony biernej okrętu, którą wymusił rozwój brom podwodnej126. 
Wykorzystanie wszystkich nowych środków walki w przyszłej wojnie na morzu 
wymagały zdaniem kmdr. por. M. Majewskiego właściwego współdziałania, 
które dotychczas wykazywało wiele niedostatków spowodowanych głównie 
brakiem organu koordynującego wysiłki sił zbrojnych i organów państwowych. 
Należało też, jego zdaniem, zlikwidować animozje pomiędzy wojskiem 
a marynarką oraz ociężałość w poglądach, rutynę i brak wyobraźni127. Cechą 
charakterystyczną przyszłych działań, zdaniem Majewskiego, miało być 
zawrotne tempo akcji floty, a zwłaszcza podczas wspólnego działania z siłami 
lądowymi. Dlatego twierdził, że nowe środki walki wymagają idealnej harmonii 
i opanowania chaosu, który jest prawdopodobniejszy niż kiedykolwiek. To jest 
może najważniejsza zasada współdziałania128.

Jednym z istotnych czynników przygotowania się do przyszłej walki na 
Bałtyku powinno być, zdaniem kmdr. ppor. dypl. w st. sp. Rafała Czeczotta, 
studiowanie tej walki na tym morzu. Najlepiej można to było uczynić studiując 
historię wojen morskich, które miały miejsce na Bałtyku. Autor ubolewa, że 
w tym względzie polska literatura wojskowa jest bardzo uboga. Fakt ten skłonił 
go do opracowania obszernej pracy pt. Wojna morska na Bałtyku 1914-1918, 
która zdaniem autora stanie się przyczynkiem do studiowania wojen morskich 
na Bałtyku w warunkach nowoczesnych, a warunki te są tak swoiste i właściwe 
tylko Bałtykowi, że stosowanie tutaj metod walki, dobrych gdzie indziej, nie 
byłoby celowe129. Warunki panujące na Bałtyku według Czeczotta w dużym 
stopniu wpływały na wykonywanie zadań operacyjnych. Najlepszym okresem 
do ich realizacji był okres letni z wyjątkiem czerwca, gdyż w tym miesiącu nie 

123 J. Staniewicz, Współczesne torpedy, tamże, 1936 z. 82, s. 103.
124 Tamże, s. 113.
125 A. Potyrała, Nowe kierunki w projektowaniu okrętów wojennych, tamże, 1936 z. 91, s. 781-785.
126 S. Frankowski, Okręt wojenny i jego uzbrojenie w dobie dzisiejszej, tamże, 1936, z. 87, s. 420.
127 M. Majewski, O współdziałaniu, tamże, 1936 z. 91, s. 757-758.
128 Tamże, s. 763.
129 R. Czeczott, Wojna morska na Bałtyku 1914-1918, Warszawa 1935, s. 2.
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zawsze można było liczyć na dobre warunki meteorologiczne. Ma to duże 
znaczenia dla działania sił lekkich i lotnictwa. Zatem najbardziej korzystnym 
okresem do działań wojennych na Bałtyku była pora od kwietnia do 
października130.

Problem specyficznych warunków panujących na Bałtyku został również 
wyczerpująco przedstawiony przez por. mar. Aleksandra Kadulskiego 
w artykule Wpływ warunków meteorologicznych na działania wojenno-morskie 
na Bałtyku, który został wyróżniony w konkursie ogłoszonym przez „Przegląd 
Morski”. Z charakterystyki właściwości meteorologicznych tego akwenu 
wynikało, iż w przyszłych działaniach największe zastosowanie powinna mieć 
broń podwodna, a zwłaszcza miny. Autor uważał, że również rysują one 
ogromne perspektywy dla okrętów podwodnych i ścigaczy torpedowych131.

Rozważania teoretyków wojskowych dotyczące określenia charakteru 
przyszłej wojny na morzu nie odwracały ich uwagi od problematyki 
wypracowania spójnej doktryny, określającej miejsce i rolę Marynarki 
Wojennej w systemie obrony kraju oraz zasad jej współdziałania z innymi 
rodzajami sił zbrojnych i rodzajami wojsk. Z postulatem pilnego jej 
opracowania wystąpił działacz LMiK Julian Ginsbert w pracy Rozbieżność 
poglądów na zadania i cele morskiej siły zbrojnej. Główna przyczyna tych 
rozbieżności tkwiła jego zdaniem w powszechnej nieznajomości zadań i celów 
sił morskich132. Dlatego autor uważał, że strategiczne teorie lądowe i lądowe 
zasady nie znajdują na morzu zastosowanie. Zaś powoływanie się na pewne 
analogie jest tym groźniejsze, że przy pozornym podobieństwie, teorie te 
prowadzą do zupełnie fałszywych i destrukcyjnych koncepcji133. Zatem 
znajomość celów i zadań marynarki wojennej przez korpus oficerski wojska 
w stopniu co najmniej wystarczającym będzie stanowiła podstawę współpracy 
obu rodzajów sił zbrojnych. Na tej współpracy oparty jest bowiem potencjał 
obrony państwa i związany z tym pokój lub zwycięstwo na wypadek wojny. 
Dlatego podkreślał, że doktryna zwycięstwa musi więc mieć oparcie o wolność 
morską i rękojmię tej wolności - marynarkę wojenną134.

Poza Julianem Ginsbertem nawołującym do szybkiego wypracowania 
spójnej doktryny wojennej również inni teoretycy podejmowali ten temat. 1 tak 
ppłk dypl. Stefan Mossor w artykule Przypuszczalny charakter przyszłej wojny 
wskazywał na trudności formułowania się doktryny nie tylko w Polsce, ale 

13(1 Tenże, Wpływ warunków meteorologicznych na działania wojenno-morskie na Bałtyku, 
„Przegląd Morski” Warszawa 1937, z. 102, s. 702-710. Autor tej pracy otrzymał III nagrodę 
w konkursie „Przeglądu Morskiego”.

131 Cz. Ciesielski, Polskie ścigacze na Bałtyku (1937-1939), „Nautologia” 1990, nr 2, s. 55-62.
132 Nieznajomość zadań i celów marynarki wojennej dotyczyła nie tylko szerokich kręgów 

społeczeństwa, ale także dużej części korpusu oficerskiego WP. Wymownym tego 
przykładem było opracowanie ppłk. dypl. T. Zakrzewskiego Organizowanie siły zbrojnej 
w państwie, Warszawa 1938.

133 J. Ginsbert, Rozbieżność poglądów na zadania i cele morskiej siły zbrojnej, Warszawa 1938, s. 31.
134 Tamże.
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również w innych krajach. Jego zdaniem przygotowania wojenne wymagają 
wielu lat, a na to, aby coś celowo przygotować trzeba koniecznie wiedzieć, do 
czego i jak należałoby się przygotować135. Dobrym przykładem w tym 
względzie były Niemcy, które we wszystkich dotychczasowych wojnach były 
znakomicie przygotowane i dowodzone według jednolitej doktryny. Doktryna 
ta, jak twierdził Mossor była i jest stale urabiana zarówno na podstawie 
doświadczeń i tradycji przeszłości, jak i na elementach przyszłości wojennej. 
Autor uważał, że obrazu przyszłej wojny nie można stworzyć za pomocą 
akademickich rozważań i bezkrytycznego korzystania z dorobku innych, gdyż 
błędem jest zapożyczanie doktryny wojennej u obcych136.

Z poglądami Stefana Mossora zgadzał się ppłk dypl. Tadeusz 
Zakrzewski. Był on autorem artykułu pt. Doktryna wojenna w współczesnym 
ujęciu, który został zamieszczony w „Bellonie”. Brak ustalonej doktryny 
powodował jego zdaniem niewłaściwą rozbudowę sił zbrojnych w czasie 
pokoju. Wypracowanie i przyjęcie doktryny wojennej jest procesem 
długotrwałym, gdy tymczasem - jak pisał Zakrzewski - następuje szybka 
ewolucja środków walki, a w związku z tym narzucające się ciągle 
przeobrażenia w taktyce i strategii137. Dlatego też winni się nią pilnie zająć 
wyżsi dowódcy i wykładowcy wyższych szkół wojskowych pod 
kierownictwem oficerów Sztabu Głównego. Problem ustalenia i przyjęcia 
doktryny wojennej z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa był niezmiernie 
ważny. Nie wszyscy jednak ówcześni decydenci doceniali jego wagę. Słusznie 
zauważył Eugeniusz Kozłowski, pisząc: Państwo, które nie doskonali doktryny 
wojennej odpowiednio do potrzeb i zachodzących zmian, lekceważy 
konieczność lub nie jest zdolne do wypracowania jednolitej doktryny zgodnej 
z interesami narodu naraża się w wypadku wojny na klęskę138.

Dyskusja polskich teoretyków wojskowych dotycząca wypracowania 
ustaleń doktrynalnych trwała niemalże do chwili niemieckiej agresji na Polskę. 
Podobnie było w przypadku modelu rozbudowy sił morskich i zasad ich użycia. 
Wiele też miejsca w końcu lat trzydziestych poświęcono możliwościom obrony 
Gdyni w planach operacyjnych, które opracowywało kilku oficerów 
z Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych. Do najbardziej znanych możemy 
zaliczyć opracowanie gen. bryg. Tadeusza Kutrzeby i gen. bryg. Władysława 
Bortnowskiego. Wymienieni generałowie prowadząc studia operacyjne 
przeciwko Niemcom uwzględniali także obronę wybrzeża. I tak gen. Kutrzeba 
przedstawił dwa opracowania dotyczące tej problematyki. Jedno w 1936 r. 
Możliwości wojenne Niemiec i Polski oraz Zagadnienia obrony Gdyni, będące 
rozwinięciem wcześniejszego opracowania na ten temat139. Natomiast drugie we 

135 S. Mossor, Przypuszczalny charakter przyszłej wojny, „Bellona”, 1936 z. 1, s. 69.
136 Tamże, s. 70.
137 T. Zakrzewski, Doktryna wojenna w współczesnym ujęciu, tamże, 1937 z. 3, s. 459.
138 E. Kozłowski, Wojsko Polskie 1936-1939, Warszawa 1964, s. 301-302.
139 CAW, GISZ, sygn. 302.4.317, Zagadnienia obrony Gdyni gen. bryg. T. Kutrzeby z 2.04.1936 r.
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wrześniu 1937 r. Studium planu strategicznego Polski przeciwko Niemcom. 
W przypadku wojny z Niemcami generał uważał obronę Gdyni za bezcelową, 
gdyż nastąpi odcięcie tego portu od państw sojuszniczych i neutralnych oraz 
najprawdopodobniej nie we wszystkich okolicznościach zostanie utrzymane 
trwałe połączenie między tym portem a wnętrzem kraju. Natomiast w wypadku 
wojny ze Związkiem Radzieckim znaczenie Gdyni wzrośnie, gdyż uniezależni 
to Polskę od transportu surowców i uzbrojenia od dobrej czy złej woli naszych 
sąsiadów i ewentualnie uchroni nas od różnych przykrych niespodzianek 
(Gdańsk 192O)140.

Dla gen. T. Kutrzeby obrona wybrzeża i bazy polskiej floty wojennej 
miała znaczenie tylko w wypadku jej wpływu na całokształt planu „Z”. Fatalne 
położenie wybrzeża spowodowało, że nie przywiązywał on zbyt dużej wagi do 
tego odcinka obronnego. Stąd jego stwierdzenie, że: Strata Gdyni jest prawie 
stratą moralną i materialną, ale nie strategiczną, a nawet nie operacyjną141.

Wydarzenia z końca 1938 r. utwierdziły polskie środowiska polityczne 
w przekonaniu, że Niemcy są tym przeciwnikiem, którego najbardziej należy 
się obawiać142. Kiedy zaś wiosną 1939 r. oficjalnie poznano niemieckie żądania 
terytorialne, to wówczas Julian Ginsbert wystosował do szefa Sztabu Głównego 
memoriał Rozstrzygnięcie leży na Bałtyku, w którym podkreślając, że Polski od 
Bałtyku odepchnąć się nie da, liczył na pomoc floty angielskiej lub francuskiej. 
Twierdził, że z punktu widzenia operacyjnego, a także ze względu na 
znajomość języka najbardziej pożądana byłaby współpraca z siłami 
francuskimi143. Uważał, że należy położyć specjalny nacisk na zabezpieczenie 
wyjść z Bałtyku, gdyż otwarcie Bałtyku równa się wygranej wojnie. Leży to 
więc nie tylko w interesie Polski, ale i mocarstw zachodnich144. Również 
dr Henryk Strasburger podkreślał znaczenie otwartego dostępu do tego akwenu, 
twierdząc też, że nie wystarcza wejście na Bałtyk, trzeba mieć wyjście 
z Bałtyku145. W związku z brakiem w składzie polskiej floty wojennej 
pancerników i krążowników, proponował zaminowanie Zatoki Gdańskiej 
i ochronę postawionych pól minowych przez baterie artylerii nadbrzeżnej.

Ostatnie miesiące przed wojną charakteryzowały potęgujące się z każdą 
chwilą napięcia w stosunkach polsko-niemieckich. Często dochodziło do 
naruszania przez samoloty i okręty niemieckie naszej przestrzeni powietrznej 
i wód terytorialnych. Nasiliła się również działalność wywiadu, który m.in. za 
wszelką cenę starał się rozpoznać polskie fortyfikacje na Helu. W tej sytuacji 

140 Tamże, s. 1.
141 Tamże, s. 2.
142 Przekonanie, że największym zagrożeniem bezpieczeństwa Polski są Niemcy w elitach 

politycznych zaczęło dominować już od początku lat trzydziestych.
143 CAW, GISZ, sygn. 302.4.2198, Memoriał J. Ginsberta Rozstrzygnięcie leży na Bałtyku 

z 20.06.1939 r„ s. 2-3.
144 Tamże, s. 7.
145 H. Strasburger, Dlaczego Polska nie może się dać odepchnąć od Bałtyku, Warszawa 1939, s. 36.
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w marcu 1939 r. szef KMW wydał zarządzenie w sprawie ruchu obcych 
statków na wodach terytorialnych. Jeszcze przed ogłoszeniem wytycznych 
generalnego inspektora Sił Zbrojnych co do roli i zadań polskiej floty wojennej 
podczas wojny, dowódca Floty kontradmirał Unrug 24 marca 1939 r. ustalił, że 
w wypadku wojny z Niemcami główną bazą stanie się Hel. Natomiast Gdynia 
miała być uważana za bazę tymczasową, bronioną do czasu pełnej mobilizacji 
floty i przerzucenia niezbędnego wyposażenia oraz zapasów materiałowych na 
Hel146. Port wojenny nie był jeszcze przygotowany, by pełnić funkcję bazy 
głównej polskiej floty, gdyż brakowało odpowiednich urządzeń technicznych 
do działalności operacyjnej floty. Ponadto brak wystarczającej liczby środków 
przeciwlotniczych i słabość sił lądowych przeznaczonych do obsady półwyspu, 
od początku budziły wątpliwości co do możliwości wykorzystania bazy na Helu 
przez polskie okręty. Latem 1939 roku zostały sprecyzowane plany operacyjne 
poszczególnych dywizjonów okrętów. W praktyce była to improwizacja 
wynikająca ze słabości sił147. Sytuacja Polski na morzu była bowiem 
katastrofalna. Otóż budżet Polskiej Marynarki Wojennej w roku 1938/39 był 
przeszło stokrotnie mniejszy od budżetu w Kriegsmarine w tym samym roku 
budżetowym. W tej sytuacji tonaż niemieckiej floty wojennej przed 
rozpoczęciem działań wojennych był około 18 razy większy od tonażu polskiej 
floty wojennej148.

Dyrektywy marszałka E. Rydza-Śmigłego dotyczące zadań polskiej floty 
wojennej zostały wydane dopiero 26 lipca 1939 r. Natomiast rozkaz z 30 lipca 
zalecał flocie wojennej przeszkadzać w komunikacji morskiej między Rzeszą 
a Prusami Wschodnimi149. W połowie maja w wyniku polsko-brytyjskich 
rozmów sztabowych ustalono, że trzy najwartościowsze kontrtorpedowce 
OORP „Burza”, „Błyskawica” i „Grom” zostaną odesłane do Wielkiej Brytanii. 
Akcji tej nadano kryptonim „Peking”. ORP „Wicher” pozostawiono do osłony 
zagród minowych wykonywanych przez stawiacz min ORP „Gryf’ i dywizjon 
minowców w ramach planu „Rurka”. Natomiast plan „Worek” określał zadania 
operacyjne dla dywizjonu okrętów podwodnych.

146 E. Kosiarz, Draga wojna światowa na Bałtyku, Gdańsk 1988, s. 77.
147 Działalność ówczesnych władz państwowych i wojskowych w zakresie przygotowań 

obronnych na morzu krytycznie ocenił Stanisław Jabłoński. Dał temu wyraz we 
Wspomnieniach z Marynarki Wojennej z lat 1918-1939 (relacja w maszynopisie), WI.H, 
sygn. 1/1/24, w których doszedł do następujących wniosków: 1) strategii słabego na morzu 
i lądzie, czyli wojny obronno-podjazdowej na liniach komunikacyjnych i na wybrzeżu; 
2) brak własnego potencjału przemysłowego; 3) taktyka końca I wojny światowej (wojny 
minowej), z jednoczesnym niedocenianiem lotnictwa i szybkich małych jednostek 
torpedowych; 4) głównej specyfiki Bałtyku - małe głębokości; 5) sprzeczności poglądów 
i oceny sytuacji oraz częściowego antagonizmu między KMW a MS Wojsk.; 
6) bezsensowność traktatu wersalskiego w kwestii granic morskich Polski; 7) narodowych 
i osobistych ambicji i poglądów ludzi, którzy decydowali ojej rozbudowie.

148 S. Ordon, op. cit., s. 286.
149 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej. T. 1. Kampania wrześniowa, cz. 5, 

Marynarka Wojenna, Londyn 1962, s. 73-74.
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Flota polska nie miała jednak większych szans przetrwania na Morzu 
Bałtyckim. Jedynie wcześniejsze wysłanie trzech nowoczesnych kontrtorpedowców 
na Zachód było, jak twierdzi Brunon Jabłoński pociągnięciem genialnym150, 
chociaż pogorszyło sytuację operacyjną pozostałych jednostek floty. 
W dowództwie sił morskich zdawano sobie sprawę z możliwości skromnej 
polskiej floty wojennej. Dlatego z konieczności przyjęto doktrynę defensywną, 
doktrynę słabego z racji możliwości ekonomicznych państwa.

Polska doktryna wojenna odnosząca się do Marynarki Wojennej nie była 
wolna od niekonsekwencji i uproszczeń. Do września 1939 r. praktycznie nie 
wypracowano jednolitej, spójnej koncepcji wykorzystania zarówno floty 
wojennej, jak i flotylli rzecznej. Nie do końca poskromiono też odżywających 
co pewien czas aspiracji do posiadania wielkiej morskiej floty wojennej. 
W praktyce, kiedy można było wydzielić na rozwój flot niewielki procent kwot 
przeznaczonych na modernizację Wojska Polskiego, okazało się, że nie ma 
jednomyślności co do ich wykorzystania, stąd niektóre typy okrętów, głównie 
kontrtorpedowce i okręty podwodne, nie nadawały się do działań na płytkich 
wodach Bałtyku. Zbędna i kosztowna okazała się również Flotylla Pińska. 
Odczuwano natomiast całkowity brak ścigaczy, kutrów torpedowych, 
nowoczesnego lotnictwa morskiego oraz małych okrętów podwodnych 
i właściwych dla nich schronów betonowych. Brakowało także odpowiednio 
wyposażonej bazy, zdolnej do zaspokojenia wszystkich potrzeb floty wojennej 
w czasie wojny. Stan ten dopełniała słaba artyleria plot, i przeciwdesantowa 
oraz brak umocnień od strony lądu. Wojna prowadzona we wrześniu 1939 r. 
udowodniła nieskuteczność kierunków rozwoju Polskiej Marynarki 
Wojennej151.

Oceniając dorobek polskiej morskiej myśli wojskowej okresu 
II Rzeczypospolitej w zakresie ustaleń doktrynalnych, to był on stosunkowo 
mało oryginalny i niewykorzystywany w większym stopniu. Z reguły 
korzystano tylko z tych poglądów, które pokrywały się z oficjalnym kierunkiem 
polityki wojskowej. Uwzględniając fakt, że polityka wojskowa nie była 
ukierunkowana na rozwój sił morskich, doktryna wojenna nie korzystała 
z dorobku myśli wojskowej zajmującej się problemami teorii wojny morskiej. 
Do tego polska doktryna wojenna była konserwatywna, pozostając w tyle nie 
tylko za doktrynami czołowych mocarstw, ale nawet państw o zbliżonych, 
a nawet skromniejszych potencjałach ekonomicznych. Położenie geopolityczne 
Polski, szczególnie trudne w rejonie dostępu do wybrzeża Morza Bałtyckiego, 

150 B. Jabłoński, Spekulacje umysłowe, „Nasze Sygnały”, 1978 nr 139, s. 12.
151 Stanisław Feret uważa, że wszystkie słabe punkty MW wywodziły się z jednego 

podstawowego źródła, którym było nastawianie przygotowań wyłącznie na wojnę z ZSRR. 
W wojnie tej podstawowym zadaniem marynarki nie była obrona Wybrzeża, lecz walka 
z flotą radziecką na pełnych wodach Bałtyku i konwojowanie materiałów wojennych z portów 
państw zachodnich. S. Feret, Siły Zbrojne i sztuka wojenna Polski w latach 1918-1939 (próba 
analizy), rozprawa doktorska, Warszawa 1967, Biblioteka AON, sygn. S/614, s. 262.
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słabość ekonomiczna państwa i dorobku teoretycznego oraz konserwatywna 
doktryna wojenna miały więc znaczący wpływ na to, że Marynarka Wojenna 
przystępowała do wojny, nie w pełni przygotowana i do tego z przestarzałymi 
koncepcjami prowadzenia wojny morskiej.
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Kmdr ppor. SG dr Ireneusz BIENIECKI

SŁUŻBA ŁĄCZNOŚCI FLOTYLLI RZECZNYCH 
MARYNARKI WOJENNEJ 

(1919-1939)

Flotylla Rzeczna w Pińsku i Flotylla Wiślana w Toruniu były jedynymi 
jednostkami wojskowymi tego rodzaju, które funkcjonowały 
w strukturze Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej. Przeznaczeniem obu 

tych jednostek było prowadzenie działań na wodach śródlądowych. Flotylle 
rzeczne polskiej MW powstały u progu narodzin II Rzeczypospolitej, jako 
pierwsze jednostki nowej formacji a zarazem jej integralna część. Jako pierwszą 
utworzono 23 grudnia 1918 r. Flotyllę Wiślaną natomiast 19 kwietnia 1919 r. 
powstała Flotylla Pińska. Wkrótce też okazało się, że nowo powstałe jednostki 
rzeczne będą przydatne w obronie granic państwa polskiego. Flotylle już od 
pierwszych dni istnienia, mimo wielu trudności były rozbudowywane, głównie 
w oparciu o rekwirowany tabor rzeczny, zdobycze wojenne a także zakupy 
jednostek pływających od osób prywatnych. Rozwój organizacyjny oparły na 
doświadczeniach uzyskanych przez powracających do kraju oficerów 
i marynarzy służących wcześniej we flotyllach rzecznych byłych państw 
zaborczych. Polskie flotylle rzeczne wzięły udział w wojnie z Rosja Radziecką, 
podczas której uzyskały własne doświadczenia bojowe.

Po zakończeniu działań wojennych rozpoczął się drugi, najdłuższy 
pokojowy okres istnienia flotylli. Zgodnie z pokojową organizacją MW 
wprowadzoną 1 stycznia 1922 r. Flotylla Wiślana i Flotylla Pińska weszły na 
stałe w skład tej formacji. Poprzez Inspektorat Flotylli Rzecznych w Toruniu 
(inspektor - kmdr Otton Metzger) podlegały one szefowi Kierownictwa 
Marynarki Wojennej w Warszawie. Głównym zadaniem flotylli rzecznych była 
zbrojna obrona Rzeczypospolitej na wodach wewnętrznych, we współdziałaniu 
z armią lądową.

W pokojowej organizacji MW jednostki te wraz z ich dowództwami 
i portami na rzekach uznano za części składowe tej formacji a istniejący 
w pierwszej połowie lat dwudziestych Inspektorat Flotylli Rzecznych 
sprawował kontrolę nad tymi jednostkami, w zakresie poziomu i charakteru 
wyszkolenia personelu oraz ich gotowości bojowej i technicznej. Kierowanie 
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flotyllami rzecznymi spoczywało na ich dowódcach. W okresie pokoju 
podlegali oni w zakresie dyscypliny ogólnej i spraw lokalnych dowódcom 
okręgów korpusów, na terenie których stacjonowały, natomiast we wszystkich 
innych sprawach podlegali szefowi KMW. Na wypadek działań wojennych 
dowódcę flotylli podporządkowywano temu przełożonemu, który dowodził 
całością sił na danym terenie, zgodnie z ogólnym planem operacyjnym.

Jesienią 1925 r. uległa rozwiązaniu Flotylla Wiślana a jej jednostki 
pływające wraz z etatami przekazano Flotylli Pińskiej, która do 1939 r. przeszła 
szereg reorganizacji. Flotylle rzeczne polskiej MW w swoich strukturach 
posiadały liczne pododdziały specjalistyczne i służby wspierające. Wśród nich 
była m.in. służba łączności, służba inżynieryjno-saperska a we Flotylli Pińskiej 
nawet eskadra lotnicza. Zalążki tych pododdziałów funkcjonowały we 
flotyllach już podczas działań wojennych w latach 1919-19201.

Utrzymanie łączności w warunkach, w jakich działały polskie flotylle 
rzeczne odgrywało szczególną rolę. Specyficzne właściwości wód śródlądowych 
oraz obszarów lądowych na terenie ówczesnej Polski określały możliwości 
przekazywania informacji niezbędnych do prowadzenia działań bojowych. 
Znaczna ilość szlaków wodnych, mała ilość dróg utwardzonych i niewielka 
ilość wzniesień powodowały, że w jednostkach tych można było stosować 
różne sposoby nawiązywania korespondencji ze swoimi pododdziałami, jak 
i z pododdziałami wojsk lądowych, z którymi zamierzano w współdziałać 
podczas przyszłych działań wojennych.

Obowiązujący od 1934 r. Regulamin bojowy Flotylli Rzecznej (cz. 1) 
przewidywał utrzymywanie łączności przy wykorzystaniu:

• środków ruchomych (okrętów bądź statków łącznikowych, kutrów 
meldunkowych, ślizgaczy, samolotów, gołębi pocztowych i pojazdów 
lądowych, jak samochody, motocykle czy rowery),

• urządzeń łączności przewodowej (telefonów),
• środków łączności bezprzewodowej (radiostacji pracujących

1 O flotyllach rzecznych pisali m.in.: J. Bartlewicz, Flotylla Pińska i jej udział w wojnie polsko- 
-sowieckiej 1919-1920, Warszawa 1933; Tenże, Wspomnienia ze służby w Polskiej Marynarce 
Wojennej w latach 1918-1939, Gdynia 1960 (Muzeum Marynarki Wojennej, sygn. nr 13); 
Tenże, Doświadczenia Flotylli Pińskiej z wojny polsko-bolszewickiej, „Przegląd Morski”, 
1929 nr 6, s. 9-21 (przedruk z „Bellony”, t. XXXIII, z. 2); Tenże, Dziesięciolecie Flotylli 
Pińskiej, „Żołnierz Polski”, 1929 nr 17, s. 402-404; J. Dyskant, Flotylle Rzeczne i ich miejsce 
w planach wojennych II Rzeczypospolitej, „Przegląd Morski”, 1989 nr 4, s. 64-82; 
M. Filipowicz, Ludzie, stocznie i okręty, Gdańsk 1985, s. 48-96; K. Kopiec, Urywek historii 
Flotylli Pińskiej, „Przegląd Morski”, 1929, nr 4, s. 18-28; M. Kułakowski, Udział oddziałów 
Polskiej Marynarki Wojennej w wojnie z Rosja Radziecką w latach 1919-1920, tamże, 1987, 
nr 3, s. 62-73; K. Taube, O. Żukowski, Zarys historii wojennej flotylli rzecznych, Warszawa 
1931 r.; K. Taube, Boje Flotylli Pińskiej na Prypeci, „Morze”,1939 nr 10, s. 6-9; Tenże, 
Działania Flotylli Pińskiej na Dnieprze roku 1920, „Morze”, 1930, nr II, s. 13-16; 
A. W., Dziesięciolecie Flotylli Pińskiej, w „Federacja”, 1929, s. 10-11; Z. Wojciechowski, 
Polska Marynarka Wojenna w wojnie polsko-radzieckiej 1919-1920, „Przegląd Morski”, 
1990, nr 9, s. 79-90.
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„telegrafią” lub „fonią”),
• urządzeń sygnalizacji optycznej (semaforów, flag, płacht, reflektorów 

oraz rakiet),
• środków dźwiękowych .2
Okręty lub statki, które pełniły funkcje jednostek łącznikowych z reguły 

posiadały na swoim wyposażeniu radiostacje. W czasie działań bojowych 
zajmowały one stanowiska poza zasadniczym terenem walki. Za 
najdogodniejsze uznawano miejsca w pobliżu przecinania się, bądź łączenia 
szlaków komunikacyjnych (np. rejony gdzie rzeka przecinała drogę lądową lub 
jedna rzeka wpływała do drugiej). Podczas przemieszczania się sił flotylli, 
zadanie okrętu łącznikowego polegało na szybkim znalezieniu miejsca, 
w którym ponownie organizowano sieć łączności. Podobne zadania 
wykonywały kutry meldunkowe i ślizgacze. Jednak w warunkach 
bezpośredniego kontaktu z nieprzyjacielem wykorzystanie kutra, jako środka 
łączności, ograniczano do odległości 20 km. Przy większych odległościach 
można było stosować sztafety kutrów meldunkowych. Natomiast użycie 
ślizgaczy, przy pełnym wykorzystaniu ich prędkości, było ograniczone do pory 
dziennej. W nocy ze względu na trudne warunki nawigacyjne i liczne 
przeszkody pływające na rzekach stosowano je sporadycznie. W sytuacjach 
wyjątkowych, gdy zachodziła potrzeba utrzymania łączności na większe 
odległości, korzystano z wodnosamolotów. Jednak porozumiewanie się pilota 
z pododdziałami lądowymi czy rzecznymi odbywało się w tym czasie w sposób 
dosyć skomplikowany - przy pomocy radiotelefonu, radiotelegrafu, rakiet 
sygnalizacyjnych bądź meldunków ciężarkowych. Polecenia i sygnały dla 
lotnika przekazywano z ziemi przy pomocy tzw. płacht tożsamości i płacht 
sygnałowych.

Można przypuszczać, że szczególnie w pierwszych latach funkcjonowania 
służby łączności we flotyllach stosowano również do tego celu gołębie 
pocztowe. Mankamentem tego środka łączności były niewielkie możliwości 
jego zastosowania. Wykorzystanie gołębi pocztowych do celów łączności we 
flotyllach w latach dwudziestych miało zapewne bardzo ograniczony zakres, 
tylko w odniesieniu do pododdziałów posiadających stałą dyslokację. 
W przypadku przemieszczania się jednostek pływających i pododdziałów 
(np. w czasie działań bojowych) wykorzystanie gołębi do celów łączności nie 
było możliwe. Tezę tę potwierdza porównanie etatów stacji gołębi pocztowych 
w Porcie Wojennym w Pińsku i ruchomej stacji gołębi Dowództwa OK nr IX 
(w Brześciu nad Bugiem). O ile w 1926 r. na stanie ewidencyjnym Komendy 
Portu Wojennego w Pińsku figurowało 26 gołębi to etat ruchomej stacji gołębi 
pocztowych DOK nr IX przewidywał 60 gołębi. Znaczenie stacji gołębi 
pocztowych malało w miarę rozbudowy sieci łączności przewodowych 

2 Archiwum MW w Gdyni, sygn. 290/15, Regulamin bojowy Flotylli Rzecznej, cz. 1, Warszawa 1934.
s. 29-38.
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i bezprzewodowych3. Również pojazdy kołowe, ze względu na małą ilość dróg 
twardych oraz niejednokrotnie fatalny ich stan (szczególnie na Polesiu), miały 
ograniczone zastosowanie do celów łączności.

Podczas działań na lądzie, za przydatny środek łączności, szczególnie 
przy działaniach o charakterze pozycyjnym, uznawano telefon. Umożliwiał on 
bezpośrednie i stosunkowo szybkie przekazanie informacji. Urządzenie to 
stosowano również w warunkach okrętu zakotwiczonego przy brzegu. W czasie 
przemieszczania się jednostek pływających flotylli środka tego nie używano.

Znaczne możliwości dawało też zastosowanie radiostacji. Jednak 
przekazywanie korespondencji ta drogą pociągało za sobą konieczność 
szyfrowania informacji (szczególnie w pobliżu granicy państwa - na Polesiu, 
bądź w pobliżu linii frontu). Zastosowanie radiotelefonu (radiostacji pracującej 
„fonią”) miało, ze względów technicznych, zasięg ograniczony do kilku 
kilometrów (przy sprzyjających warunkach nieco większy). Było to 
spowodowane niedoskonałością ówczesnych urządzeń tego typu.

Do przekazywania wiadomości znakami Morse’a lub innymi umownymi 
sygnałami służyły też urządzenia sygnalizacji optycznej. Przy sygnalizacji 
świetlnej stosowano różnorodne urządzenia (np. latarki). Jednak ich 
wykorzystanie było w dużym stopniu uzależnione od warunków 
atmosferycznych i przeszkód terenowych występujących na danym terenie. 
Stosowano je głównie na obszarach otwartych np. wzdłuż rzeki (od zakrętu do 
zakrętu). Natomiast przekazywanie sygnałów przy wykorzystaniu lamp 
sygnalizacyjno-szczytowych (na masztach) było możliwe wyłącznie poza 
polem obserwacji nieprzyjaciela lub w czasie walki, gdy zależało na szybkim 
przekazaniu informacji. W pobliżu nieprzyjaciela zalecano stosować specjalne 
lampy, o ograniczonym sektorze padania światła, dzięki czemu sygnały były 
widoczne tylko w określonym kierunku. Przy sprzyjających warunkach zasięg 
łączności tym sposobem w nocy sięgał do kilkunastu kilometrów. Prędkość 
przekazywania wiadomości wynosiła ok. 20 znaków na minutę.

Do przekazywania sygnałów na niewielkie odległości w dzień służyły 
również semafory, flagi i tarcze sygnalizacyjne. Prędkość nadawania znaków 
tymi środkami, przy sygnalizacji ręcznej, była jednak ograniczona do 
ok. 15 znaków na minutę4.

Do utrzymania łączności z pilotem samolotu służyły płachty sygnałowe. 
Przekazywanie wiadomości przy ich zastosowaniu było uzależnione od: 
sprawności obserwacji, stopnia wyszkolenia obsługi płacht, widoczności oraz 
wprawy pilota w odczytywaniu ułożonych na ziemi znaków. Informacje dla 

3 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej CAW), Akta KMW, t. 410, Wykaz gołębi 
pocztowych Komendy Portu Wojennego w Pińsku z 1926 r.; Akta Gab. Min. Spr. Wojsk., 
t. 676, Rozkaz tajny nr 23 z 9.06.1923 r. DOK nr IX zawierający etat ruchomej stacji gołębi 
pocztowych.

4 Wojskowy Instytut Historyczny w Warszawie, sygn. 1206/R, Regulamin Wojsk Łączności, 
cz. 5, Warszawa 1938, s. 1-3, 27-35.
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pilota były kodowane i w większości jawne. Dla wiadomości o charakterze 
tajnym (ustalanych każdorazowo na pewien czas) w kodzie sygnałowym 
zarezerwowano wolne miejsca. Każdej informacji zawartej w kodzie 
odpowiadała określona liczba (jedno lub dwucyfrowa). Kod obejmował trzy 
rodzaje sygnałów: ogniowe dla artylerii, taktyczne i służbowe. Sygnały 
liczbowe dla pilotów wykładano przy pomocy płacht sygnałowych, według 
określonych znaków. Poszczególne grupy cyfr miały różne znaczenie. Dla 
przykładu w: sygnałach ogniowych „02” oznaczało „zmiana celu”, sygnałach 
taktycznych „35” oznaczało „żądam posiłków”, a w sygnałach służbowych „91” 
- „słyszę słabo”.

Rakiety sygnalizacyjne wykorzystywano do przekazywania umówionych 
znaków o charakterze wykonawczym lub ostrzegawczym. Ich stosowanie 
ograniczano do pory nocnej. W dzień do przekazywania sygnałów na małe 
odległości używano kolorowych dymów. W grupie środków dźwiękowych 
stosowano: syreny, gwizdki parowe, klaksony, dzwony itp. Użycie ich wiązało 
się jednak z możliwością jednoczesnego powiadomienia nieprzyjaciela 
o własnej obecności, dlatego stosowano je tylko do masowego informowania 
najbliższego otoczenia np. w czasie różnorodnych alarmów5.

Wszystkie wyżej wymienione środki łączności i sposoby porozumiewania 
się były w różnym zakresie wykorzystywane przez pododdziały Flotylli 
Pińskiej, już w pierwszych miesiącach jej istnienia, w czasie działań wojennych 
w latach 1919-19206.

Na początku lat dwudziestych w polskich flotyllach rzecznych środki 
łączności bezprzewodowej były stosowane w ograniczonym zakresie. Jednak 
już we wniosku budżetowym na rok 1921 Departament Spraw Morskich 
przewidywał zakupienie dla potrzeb Flotylli Rzecznej przenośnej radiostacji 
(polowej) przeznaczonej dla sztabu jednostki oraz 6 radiostacji nadawczo- 
-odbiorczych na wyposażenie samolotów (o mocy 0,2 KW w antenie)7.

Ze względu na stosunkowo niski poziom rozwiązań technicznych, 
w dziedzinie środków łączności, nie mogły one zapewnić skutecznego 
dowodzenia i przekazywania informacji. O sprzęcie łączności stosowanym na 
monitorach Flotylli Wiślanej w pierwszej połowie lat dwudziestych tak 
wspominał były łącznościowiec - A. Rzeczewski: „(...) Zestaw radiostacji na 
monitorach był produkcji niemieckiej. Składał się on z nadajnika iskrowego, 
odbiornika detektorowego typu E 5 z dwulampowym wzmacniaczem (...) oraz 
z przetwornicy. Wszystkie te urządzenia pamiętały pierwszą wojnę światową (...) 
Natomiast sprzęt łączności eksploatowany na ORP „Hetman Chodkiewicz” we 
Flotylli Pińskiej w połowie lat dwudziestych oceniał następująco: „(...) 
Radiostacja na „Chodkiewiczu” była pochodzenia francuskiego (ElObis).

5 Tamże, s. 44-46; zob. Katechizm Morski, Warszawa 1936.
6 P. Bukraba, Moje przedwojenne lata w KMW, „Nasze Sygnały”, 1969 nr 119, s. 26.
7 CA W, Akta KMW, t. 30, Wniosek budżetowy DSM na rok 1921.
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Pamiętała jeszcze pierwsza wojnę światową, lecz była już lampowym zestawem 
nadawczo-odbiorczym o mocy 100 watów (...). Mimo, że była już stacją 
bardziej współczesną niż radiostacje iskrowe na innych jednostkach (pracujące 
„telegrafią” - I.B.) została zastąpiona nowym, współczesnym zestawem 
nadawczo-odbiorczym typu RKM/O (...) produkcji polskiej (...). Mogła ona być 
zasilana z ogólnej okrętowej sieci elektrycznej lub z należącego do tej stacji 
agregatu zasilającego. Moc tej stacji wynosiła (...) 150 watów. Lądowym 
odpowiednikiem tej radiostacji była stacja typu RKM/L (...), która była 
zainstalowana w dowództwie Flotylli (...)”&.

Z chwilą zakończenia działań wojennych, zaistniała konieczność 
przestawienia się służb łączności flotylli rzecznych na działalność związaną 
z przygotowaniem dla własnych potrzeb specjalistów łączności o odpowiednich 
kwalifikacjach. Występujące w całej MW braki specjalistów - łącznościowców 
były bezpośrednią przyczyną uruchomienia szkolnictwa wojskowego dla tej 
służby8 9.

Na początku 1922 r. KMW otrzymało do swojej dyspozycji stałą 
radiostację w Toruniu, którą przejęto od wojsk łączności. Radiostację 
podporządkowano bezpośrednio dowództwu Flotylli Wiślanej w Toruniu. 
Odtąd komendant radiostacji w sprawach fachowych, technicznych, 
organizacyjnych i wyszkolenia otrzymywał rozkazy i instrukcje bezpośrednio 
od szefa KMW w Warszawie. Na bazie stałej radiostacji w Toruniu KMW 
zorganizowało Szkołę Radiotelegrafistów i Radiomechaników Morskich. 
Szkoła działała w oparciu o ogólne przepisy obowiązujące w całym 
szkolnictwie wojskowym natomiast nadzór techniczno-naukowy sprawowało 
nad nią KMW10.

Początkowo w Toruniu szkolono łącznościowców dla potrzeb całej MW. 
Na oddzielnych kursach zdobywali oni kwalifikacje w zakresie łączności 
przewodowej i bezprzewodowej. Od roku 1928 szkolenie to, zarówno dla 
potrzeb Floty jak i Flotylli Pińskiej odbywało się w Gdyni. W 1931 r. szkolenie 
specjalistów teletechników zaczęto również organizować we własnym zakresie, 
w Szkole Specjalistów Rzecznych Flotylli Pińskiej (w Pińsku). Każdego roku 
organizowano w Toruniu dwa kursy dla radiotechników i teletechników 
o różnym stopniu zaawansowania: kurs dla poborowych w zakresie ogólnej 
wiedzy technicznej, który uprawniał marynarzy po jego ukończeniu do 
pełnienia funkcji pomocników w danej specjalności oraz kurs specjalizujący 
(wyższy) dla marynarzy starszych, dający uprawnienia do zajmowania 
samodzielnych stanowisk podoficerskich w danej specjalności.

W latach dwudziestych proces szkolenia praktycznego specjalistów 

8 Muzeum MW w Gdyni, sygn. 406, Relacja A. Rzeczewskiego z 27.09.1980 r. Moje 
wspomnienia ze służby w Polskiej Marynarce Wojennej w okresie od 1923 do 1928 r., s. 6-7.

9 CAW, Akta GISZ, t. 336, Zestawienie prac dokonanych w Marynarce Wojennej w dziale 
służby łączności z września 1934 r.

10 Tamże, Rozkazy KMW, Rozkaz nr 29 z 19.02.1922 r.

99



„BIULETYN HISTORYCZNY” I. BIENIECKI 2005 NR 20

łączności bezprzewodowej (radiotelegrafistów) we flotyllach, podobnie jak 
w całej MW, realizowano w dwóch okresach: nawigacyjnym i zimowym11. 
W okresie nawigacyjnym szkolenie odbywało się w warunkach dostosowanych 
do wymagań służby rzecznej (i morskiej we Flocie). W tym czasie radiostacje 
i ich obsługi, zarówno na jednostkach pływających jak i w pododdziałach 
lądowych, pracowały w sieci łączności MW i były wyłączone z sieci 
ćwiczebnej armii.. Podczas zimy (w drugim okresie szkolenia), gdy jednostki 
pływające pozostawały w rezerwie (od 1 listopada do 1 kwietnia), radiostacje 
lądowe (w Toruniu i Pucku) brały udział w nawiązywaniu korespondencji 
w ramach sieci ćwiczebnej armii. KMW z chwilą zorganizowania przez 
Departament VI MSWojsk. - sieci ćwiczebnej łączności, zamierzało wystąpić 
o włączenie do niej (na okres zimowy) niektórych radiostacji i łącznościowców 
znajdujących się na okrętach.

W 1922 r. sztab KMW opracował projekt organizacji służby łączności na 
rzekach Polesia (Prypeci i Pinie). Zgodnie z tym dokumentem przewidywano 
uruchomienie na tym obszarze trzech radiostacji, które miały być użytkowane 
przez Flotyllę Pińską (w Pińsku, koło Mostów Wolańskich oraz przy ujściu 
rzeki Horyń - późniejszy posterunek obserwacyjny „Nyrcza”). Radiostacje te 
miały być brane pod uwagę przy tworzeniu sieci łączności ćwiczebnej armii. Na 
decyzję o opracowaniu wspomnianego projektu organizacji służby łączności 
wpłynęła konieczność utrzymywania korespondencji pomiędzy Flotyllą Pińską 
a jednostkami lądowymi stacjonującymi na terenie Polesia, z którymi miano 
współpracować na wypadek działań wojennych12.

Na początku lat dwudziestych specjalistów łączności dla potrzeb MW 
szkolono tylko w Toruniu. W pierwszym roku nauki, w SRiRM w Toruniu 
egzaminy końcowe słuchaczy (10 lipca 1922 r.) obejmowały znajomość wiedzy 
z następujących przedmiotów:

• elektrotechnika (teoria i praktyka),
• radiotelegrafia (teoria i praktyka),
• zasady korespondencji wewnętrznej i międzynarodowej (tylko 

radiotelegrafiści),
• odbiór i nadawanie znaków Morse'a (tylko radiotelegrafiści),
• silniki spalinowe (tylko radiomechanicy),
• historia i literatura Polski .13
W połowie lipca 1922 r. pierwsi absolwenci szkoły otrzymali tytuły 

specjalistów wojskowych (15 radiotelegrafistów i 5 radiomechaników)14.
Obsada personalna kadry na kursach w SRiRM w Toruniu była 

11 Tamże, Akta KMW, t. 596, Pismo szefa KMW do Departamentu VI MSWojsk. z 9.11.1922 r.
12 Tamże, Akta GISZ, t. 336, Zestawienie prac dokonanych w Marynarce Wojennej w dziale 

służby łączności z września 1934 r.
13 Tamże, Rozkazy KMW, Rozkaz nr 98 z 26.06.1922 r.
14 Tamże, Rozkazy KMW, Rozkaz nr 113 z 17.07.1922 r.
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początkowo nieliczna i składała się zaledwie z kilku osób. Komendantem 
radiostacji i szkoły był mjr Witold Małujło. W grupie wykładowców 
instruktorów kursu rozpoczynającego się 5 listopada 1922 roku byli: mjr 
Bronisław Sungurow, ppor. Seweryn Bukowski, ppor. Witold Rutkowski, chor. 
Franciszek Pukacz i majster wojskowy Franciszek Matuszewski15. Kurs 
radiotelegrafistów uruchamiany jesienią 1922 r. trwał 8 miesięcy a uczestniczyć 
w nim miało 15 marynarzy (Flota-5, Flotylla Wiślana-3, Flotylla Pińska-3, 
Kadra MW-4)16. W pierwszych latach do szkoły tej przyjmowano zaledwie po 
kilkunastu słuchaczy na każdy kurs. Np. w 1922 r. przyjęto tylko 12 osób 
w tym: 3 z Flotylli Pińskiej, 4 z Flotylli Wiślanej, 4 z Kadry MW 
i 1 z radiostacji w Toruniu17. W następnym roku (1923) kurs łączności w szkole 
trwał również 8 miesięcy, jednak w skład personelu szkoły wchodziło już 
kilkunastu instruktorów a grupa słuchaczy liczyła ponad 20 osób18. W SRiRM 
w Toruniu organizowano również kursy specjalizujące, które trwały trzy 
miesiące. Uzyskiwano na nich specjalność radiotelegrafisty i radiomechanika. 
Ukończenie kursu dawało możliwość awansu do stopnia bosmanmata 
włącznie19. Zgodnie z rozkazem szefa KMW z 8 marca 1926 r. SRiRM oraz 
Stację Radiotelegraficzną w Toruniu zlikwidowano. Etaty tych pododdziałów 
przeniesiono do Szkoły Specjalistów Morskich w Świeciu nad Wisłą20.

Na wypadek działań wojennych służby łączności flotylli rzecznych miały 
ulec rozbudowie. Etat wojenny z 1923 r. przewidywał dla każdej flotylli służbę 
łączności składającą się ze 144 ludzi (w tym 7 oficerów)21. Szkoleniem 
specjalistów na wypadek wojny dla potrzeb łączności miała się zajmować 
Szkoła Łączności MW o obsadzie liczącej 22 osoby (w tym 3 oficerów) oraz 
Szkoła Radiotelegrafistów i Radiomechaników Morskich z 13 osobowym 
personelem (w tym 3 oficerów i 5 chorążych).

Jednak na początku lat dwudziestych, po ukończeniu przeszkolenia 
w zakresie łączności, trafiało do flotylli zaledwie po kilku specjalistów. W 1924 r. 
przydział słuchaczy, którzy ukończyli szkołę w Toruniu wyglądał następująco: 
Flotylla Pińska - 5 radiotelegrafistów i 1 radiomechanik, Flota- 
6 radiotelegrafistów i 2 radiomechaników, radiostacja w Toruniu - 
6 radiotelegrafistów i 2 radiomechaników. Z powyższego wyliczenia wynika, iż 
w grupie 22 specjalistów łączności większość (17 osób) stanowili 
radiotelegrafiści a tylko 5 marynarzy uzyskało specjalność radiomechaników22.

15 Tamże, Akta KMW, t. 596, Skład wykładowców i instruktorów kursu Szkoły Radiotelegrafistów 
i Radiomechaników Morskich w Toruniu.

16 Tamże, Pismo szefa KMW w sprawie kandydatów do SRiRM w Toruniu z 21.10.1922 r.
17 Tamże, Wykaz przyjętych słuchaczy.
18 Tamże, Raporty miesięczne stanów osobowych SRiRM w Toruniu z roku 1923/1924.
19 Tamże, Pismo w sprawie rozpoczęcia zajęć w SRiRM w Toruniu z 7.09.1923 r.
20 Tamże, Rozkazy KMW, Rozkaz nr 20 z 8.03.1926 r.
21 Tamże, Akta kancelarii Sztabu Głównego, t. 40, Etat wojenny flotylli rzecznych z 1923 r.
22 Tamże, Akta KMW, t. 408, Wykaz marynarzy-słuchaczy SRiRM w Toruniu z czerwca 1924 r.
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W latach dwudziestych, jednostki pływające flotylli rzecznych posiadały 
na swoim wyposażeniu przestarzały już wówczas sprzęt łączności. W latach 
1923-1924 dysponowały one radiostacjami pracującymi na tzw. falach 
niegasnących (o niemalejącej amplitudzie).W okresie tym nadal odczuwano 
znaczne braki w grupie specjalistów łączności. Np. we Flotylli Pińskiej 
oceniano, iż z rozpoczęciem kampanii czynnej (1924 r.) i przejściem 
radiotelegrafistów ze stałej radiostacji w Pińsku na jednostki pływające nie 
będzie miał kto tej stacji obsługiwać. Dlatego też do czasu przybycia 
specjalistów łączności (w końcu czerwca) zarządzono, aby radiotelegrafiści 
etatowo obsługujący radiostacje na jednostkach pływających (okrętach 
i statkach) znajdowali się na nich tylko wtedy, gdy wypływały one z portu. 
W czasie postoju jednostek z własnymi radiostacjami, w porcie w Pińsku, 
radiotelegrafiści wchodzili w skład obsługi stałej radiostacji (flotylli). Powyższe 
zarządzenie obowiązywało w przypadkach, gdy jednostki pozostawały w porcie 
przez czas nie dłuższy jak trzy dni23.

Z początkiem 1924 r. oficer „radio” dowództwa Flotylli Pińskiej 
informował referat radiotelegrafii KMW w Warszawie o występujących 
problemach w dziedzinie łączności. Uszkodzeniu uległa aparatura odbiorcza 
stacji „E3bis”. Pracująca w zastępstwie radiostacja typu RKM nie spełniała 
oczekiwań, a uzyskane w pracy na tym sprzęcie wyniki uznano jako bardzo 
słabe. Ponadto zakres częstotliwości radiostacji typu RKM był ograniczony, co 
uniemożliwiało prowadzenie pracy nasłuchowej (radiowywiadowczej) na 
kierunku wschodnim. W związku z tym postulowano pilne przysłanie 
odbiornika (firmy „Telefunken”) oraz dwulampowej heterodyny do 
prowadzenia nasłuchu24. W połowie 1924 r. łączność radiową na większe 
odległości utrzymywano z trudnością tylko pomiędzy niektórymi radiostacjami 
Flotylli Pińskiej. Wkrótce też z powodu planowanego wyposażenia monitorów 
w nowe radiostacje dotychczasowy sprzęt łączności bezprzewodowej z tych 
jednostek (firmy „Telefunken”) został wycofany.

W latach dwudziestych napotykano też na liczne trudności w procesie 
szkolenia łącznościowców we flotyllach. Np. w sezonie nawigacyjnym 1924 r., 
pomimo słabego wyszkolenia łącznościowców, nie prowadzono normalnych 
zajęć szkoleniowych z tą grupą. Decydowało o tym nadmierne obciążenie 
oficera „radio” Flotylli Pińskiej sprawami administracyjnymi. Zrealizowano 
jedynie ćwiczenia w sygnalizacji tarczami, z plutonem łączności 84 pp. 
Gwarantowało to utrzymanie łączności pododdziałów flotylli z pododdziałami 
wojsk lądowych25.

Próby z nowymi radiostacjami typu RKM przeprowadzono we flotylli, 
w trzeciej dekadzie sierpnia 1924 r. Urządzenia te zapewniały utrzymanie 

23 Tamże, Akta KMW, t. 407, Pismo szefa KMW do dowódcy Flotylli Pińskiej z 21.03.1924 r.
24 Tamże, Akta KMW, t. 407, Meldunek oficera „radio” Flotylli Pińskiej do KMW z 15.02.1924 r.
25 Tamże, Akta KMW, t. 407, Sprawozdanie z pracy radiostacji Flotylli Pińskiej w miesiącu 

lipcu 1924 r. z 2.08. 1924 r. (rękopis).
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łączności przy pracy z jedną lampą na odległość ok. 60 km (Pińsk - Łachwa). 
Drugą lampę radiostacji włączano w przypadku korespondowania na większe 
odległości (Pińsk - granica rosyjska). Stała radiostacja w Pińsku, przy pomocy 
której utrzymywano łączność z Dowództwem OK. nr IX w Brześciu nad 
Bugiem (ok. 170 km), normalnie pracowała na dwóch lampach.

Jesienią tego roku, w czasie pływania jednostek na rzekach Polesia 
(w ciągu 6 dni) sprawdzono nową organizację wewnętrznej łączności we 
flotylli. Zorganizowano ją w ten sposób, że radiostacja portowa w Pińsku 
pracowała bez przerwy na nasłuchu (za wyjątkiem nocy), natomiast okręty 
prowadziły nasłuch tylko w określonych godzinach. Przez cały czas pływania 
trwała intensywna wymiana depesz, a wyniki jakie uzyskano podczas 
korespondowania uznano jako dobre26 27.

O problemach związanych z funkcjonowaniem sprzętu łączności 
bezprzewodowej we wrześniu 1924 r. tak pisał komendant ORP „Generał 
Sikorski”: „(...) Praca ze stałą stacją i monitorami, które to pracują nowa 
aparaturą (RKM/L) odbywa się na ogół bardzo dobrze. Jednakże czasami, 
niezałeżnie od długości czasu nadawania i tempa nadawania, ton powyższych 
stacji podnosi się do najwyższego i wreszcie zupełnie zanika lub też (rzadziej) 
ton fałuje, co poniekąd tamuje dobry i pewny odbiór (...)’,ri.

Z chwilą zakończenia pływania i tzw. kampanii czynnej ograniczeniu 
ulegało również funkcjonowanie łączności. Np. w końcu 1924 r. oficer „radio” 
informował swoich przełożonych w Warszawie, iż łączność ćwiczebna z siecią 
OK nr IX w Brześciu nad Bugiem funkcjonowała prawie normalnie 
a radiostacja Flotylli Pińskiej utrzymywała bez przerwy połączenie z DOK 
w Brześciu. Natomiast łączność wewnątrz flotylli (pomiędzy jednostkami 
pływającymi) była ograniczona do minimum, gdyż od 1 października 1924 r. 
okręty przeszły w „stan rezerwy”, a w 24 godzinnym pogotowiu asystencyjnym 
pozostawały tylko dwa okręty - ORP „Generał Sikorski” i ORP „Warszawa”28.

W okresie zimowym stała radiostacja w Pińsku oprócz korespondencji 
w sieci ćwiczebnej prowadziła radiowywiad na kierunku wschodnim. W 1924 r. 
pracę podsłuchową rozpoczęto z dniem 15 listopada, jednak uzyskane w tym 
zakresie wyniki uznano jako słabe ze względu na nieodpowiednią aparaturę 
radiową29.

Radiostację w porcie wojennym w Pińsku wybudowano w 1924 r. 
Podlegała ona dowództwu flotylli. Dzięki niej utrzymywano stałą współpracę 
z radiostacjami innych jednostek wojskowych pracujących w tzw. ćwiczebnej 

26 Tamże, Sprawozdanie miesięczne z pracy radiostacji Flotylli Pińskiej za miesiąc wrzesień 
1924 r. z 1.10.1924 r.

27 Tamże, Sprawozdanie komendanta okrętu z pracy radiostacji ORP „Gen. Sikorski” od 1.09. 
do 1.10.1924 r.

28 Tamże, Sprawozdanie oficera „radio” z całokształtu pracy radiostacji Flotylli Pińskiej za 
październik 1924 r. (rękopis) z 4.11.1924 r.

29 Tamże, Sprawozdanie dowódcy radiostacji „Pińsk” za listopad 1924 r.
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sieci łączności. Zgodnie z pokojowym etatem (z 1922 r.) obsługę radiostacji 
stanowiło 9 osób. Oprócz dowódcy (oficera) jej personel składał się 
z 8 specjalistów (3 radiotelegrafistów, mechanik, elektromechanik, specjalista 
od instalacji antenowych, funkcyjny oraz kucharz)30. Z powodu braku oficerów 
łączności zdarzało się jednak, że stanowisko dowódcy tej radiostacji zajmował 
podoficer. W takich sytuacjach korespondencja radiowa, zarówno z dowódcami 
radiostacji pracujących w sieci ćwiczebnej, jak i z szefem łączności Dowództwa 
Okręgu Korpusu (DOK) nr IX (w Brześciu nad Bugiem) odbywała się za 
pośrednictwem oficera „radio” flotylli. Zgodnie z ustaleniami Sztabu Głównego 
WP radiostacja w Pińsku, już w zimie 1924 r„ w godzinach wolnych od pracy 
w sieci ćwiczebnej, miała pracować jako placówka radio-wywiadowcza 
(nasłuchowa), na kierunku wschodnim. Dowódca radiostacji posiadał prawo 
bezpośredniego porozumiewania się w sprawach radiowywiadu z Oddziałem 
II Sztabu Głównego. W związku z tym funkcji tej nie mógł pełnić podoficer. Brak 
oficera „radio” w obsadzie etatowej flotylli na rok 1924/1925 spowodował, że 
pod znakiem zapytania stanęło przeprowadzenie prób z nowymi radiostacjami, 
które w połowie 1924 r. miały wejść na wyposażenie jednostek pływających31.

W czasie inspekcji Flotylli Pińskiej, przeprowadzonej od 21-23 września 
1926 r. przez dowódcę OK nr IX - gen. bryg. M. Trojanowskiego, służbę 
łączności oceniono następująco: „(...) Sprzęt łączności funkcjonował dobrze. 
Współpraca z lotnikiem była stosowana, lecz widać było niezgranie się 
wzajemne. Lotnik nie był przyzwyczajony do współpracy z jednej strony, 
z drugiej strony jednostki strzelające niedostatecznie go wykorzystywały (...) ”32.

Zgodnie z decyzją szefa KMW, na początku 1927 r„ przeniesiono do 
Flotylli Pińskiej sekcję hydrogliserów (ślizgaczy), funkcjonującą dotychczas 
w składzie Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku. Z chwilą oddania jej do 
dyspozycji dowódcy flotylli jednostki pływające sekcji wykorzystywano 
również do utrzymywania łączności33.

W tym czasie (rok 1928) służbą łączności flotylli kierował dowódca 
oddziału łączności, któremu podporządkowano:

• okręt-bazę,
• pluton łączności,
• dywizjon motorówek wywiadowczych,
• pluton hydrogliserów.

30 Archiwum MW w Gdyni, sygn. 777/34/51, Pokojowe etaty MW z 1922 r. Według tego 
dokumentu obsługę radiostacji oprócz dowódcy (etat ppor. lub por.) stanowiło 2 podoficerów, 
5 marynarzy i 1 majster wojskowy. Mieli oni być uzbrojeni w 1 pistolet, 5 karabinów 
z bagnetami i 3 sztylety.

31 CAW, Akta KMW, t. 408, Pismo kpt. inż. Sakowicza do szefa KMW w sprawie pozbawienia 
Flotylli Pińskiej oficera - radiotelegrafisty z 16.10.1924 r.

32 Tamże, Akta GISZ, t. 394, Odpis pisma dowódcy OK. IX gen. bryg. Trojanowskiego do 
inspektora armii z 21.10.1926 r., s. 7.

33 Tamże, Dziennik Zarządzeń szefa KMW, Zarządzenie nr 1 z 5.01.1927 r.
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Dowódca wspomnianego pododdziału odpowiadał pod względem 
fachowym za wszystkie radiostacje znajdujące się na jednostkach pływających, 
stałą radiostację w Pińsku oraz warsztat łączności w porcie. Służbowo podlegał 
on bezpośrednio dowódcy flotylli i wchodził w skład sztabu jednostki34.

Zgodnie z pokojowymi tabelami należności (na stopie pokojowej) 
w 1928 r. dla pododdziałów i jednostek pływających flotylli przewidywano 
13 szt. radiostacji (t. RKM/O, RKM/L, RKM/A, RKM/M) oraz 46 aparatów 
telefonicznych i 12 łącznic telefonicznych. Z wymienionych 13 radiostacji 
różnych typów ponad połowa miała wchodzić w skład wyposażenia trzech 
dywizjonów bojowych. Stosunkowo znaczna ilość radiostacji (4) przewidywano 
dla bazy łączności. Podobnie wyglądało zabezpieczenie flotylli w środki 
łączności przewodowej. Z całości sprzętu telefonicznego, aż 62% (36 urządzeń) 
przewidywano dla dywizjonów bojowych, 20% (12 szt.) dla bazy łączności, 
12% (7 szt.) dla portu, a pozostały sprzęt dla okrętu sztabowego35.

Jednym z wielu urządzeń nadawczo-odbiorczych stosowanych w tym 
czasie we flotylli była radiostacja t. RKD. Radiostacje te były przeznaczone dla 
dowództw jednostek niższego szczebla (pułki, oddziały wydzielone, podjazdy). 
Miały one pracować w sieciach łączności dywizji piechoty i brygad kawalerii. 
Do sił zbrojnych urządzenia te wprowadzono w 1926 r. Pod względem 
rozwiązań technicznych stanowiły one udaną konstrukcję. Były stosunkowo 
łatwe w obsłudze i zapewniały dużą niezawodność w działaniu. Uznano je za 
najbardziej nadające się do pracy w wojsku. Znacznym mankamentem tej 
radiostacji była słaba słyszalność, która dawała się zauważyć już przy pracy 
(fonią) na odległość 7-9 km.

Pod koniec lat dwudziestych w służbie łączności flotylli występowały 
znaczne braki wśród personelu jak i w sprzęcie. Na słabe wyposażenie 
pododdziału łączności zwrócił uwagę w maju 1929 r. kontrolujący flotyllę gen. 
dyw. J. Rybak. Marynarze tego pododdziału nie potrafili obsługiwać radiostacji 
przenośnej, a jej przygotowanie do pracy trwało zbyt długo. Nie udało się 
nawiązać łączności przy zastosowaniu tego sprzętu. Wspomnianą radiostację 
przydzielono do flotylli w celu przeprowadzenia doświadczeń. Kontrolujący 
uznał, że jej zasięg (70 km) był zbyt duży, w związku z czym postulował jej 
zastąpienie urządzeniem o mniejszej mocy. Podczas ćwiczeń nie zorganizowano 
łączności z dowódcą flotylli oraz dowódcami współdziałających pododdziałów 
wojsk lądowych i lotnictwa36. Uwagi dotyczące służby łączności miał również 
kontrolujący flotyllę (od 2-7 września 1929 r.) inspektor armii gen. dyw. 
J. Rómmel. W swoim sprawozdaniu tak pisał na ten temat: „(...) Braki 
w materiale łączności (...) są bardzo dotkliwe. Oddział łączności posiada (...) 

34 Tamże, Akta kancelarii Sztabu Głównego, t. 47, Pismo szefa KMW w sprawie projektu 
etatów pokojowych MW z 4.10.1928 r., s. 2.

35 Tamże, Dziennik Zarządzeń szefa KMW, Zarządzenie nr 10 z 4.12.1928 r.
36 Tamże, Akta GISZ, t. 430, Raport gen. dyw. J. Rybaka z inspekcji Flotylli Pińskiej 

z 27.05.1929 r„ s. 13-14.
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zaledwie dwa patrole telefoniczne zamiast etatowych pięciu. W całej Flotylli 
jest 23 km kabla zamiast potrzebnych 70 km kabla, 25 aparatów telefonicznych 
zamiast 40, nadto jest kompletny brak centrali i zestawów narzędziowych. 
Uważam za rzecz bardzo pilną dostarczenie Flotylli brakującego personelu 
oraz sprzętu: 15 aparatów telefonicznych, 47 km kabla, 1 centrali 
dziesięciopołączeniowej, 3-4 centrali pięciopołączeniowych oraz zestawów 
narzędzi. Ponadto niezbędna jest wymiana 4 radiostacji dostarczonych Flotylli, 
po wybrakowaniu ich przez obóz szkoleniowy łączności, na stacje pełnosprawne 
oraz piątej radiostacji dla statku bazy łączności (...) ”37.

Na początku lat trzydziestych (1930 r.) we flotylli znajdował się sprzęt 
łączności bezprzewodowej w postaci 12 radiostacji nadawczo-odbiorczych oraz 
6 szt. urządzeń odbiorczych, w które wyposażono wszystkie większe jednostki 
pływające. W skład wyposażenia pododdziałów flotylli wchodziły też środki 
łączności przewodowej: 84 aparaty telefoniczne i 14 łącznic telefonicznych 
(różnych typów)38.

Natomiast wykaz sprzętu łączności bezprzewodowej Flotyll Pińskiej za 
ten rok zawierał 14 sztuk urządzeń łączności bezprzewodowej różnych typów, 
wśród których znajdowała się:

• aparatura nadawczo-odbiorcza typu RKM/A - 1 szt.,
• aparatura nadawczo-odbiorcza typu RKM/O lub RKM/M - 9 szt.,
• aparatura nadawczo-odbiorcza typu RKM/L - 2 szt.,
• aparatura odbiorcza typu RKD/M - 2 szt.
W tym czasie w urządzenia nadawczo-odbiorcze były wyposażone 

następujące jednostki pływające:
• ORP „Wilno”,
• ORP „Toruń”,
• ORP „Kraków”,
• ORP „Warszawa”,
• ORP „Horodyszcze,
• ORP „Generał Szeptycki”,
• ORP „Hetman Chodkiewicz”,
• ORP „Generał Sikorski”,
• ORP „Admirał Sierpinek”,
• ORP „Generał Szeptycki”,
• ORP „Admirał Dickman”.
Ponadto we flotylli funkcjonowała radiostacja stała i urządzenia typu

37 Tamże, Akta GISZ, t. 1933, Sprawozdanie z inspekcji Flotylli Pińskiej przeprowadzonej 
przez gen. dyw. J. Rómmla w dniach 2-7.09.1929 r„ s. 8-9.

38 Tamże, Akta KMW, t. 441, Wykaz ewidencyjny sprzętu łączności z 10.10.1930 r.
i Dodatkowy wykaz sprzętu łączności z 10.10.1930 r.; Akta KMW, t. 409, Sprawozdanie 
z pracy radiostacji Flotylli Pińskiej w lipcu 1931 r. z 7.07.1931 r.
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„Radiopol nr 1” i „Radiopol nr 2”39.
Przeobrażenia, które nastąpiły we Flotylli Pińskiej w dekadzie lat 

trzydziestych dotyczyły również służby łączności. Już w latach 1926-1932 
dokonano wymiany i uzupełnienia sprzętu łączności (wymieniono na nowsze - 
przestarzałe urządzenia odbiorcze)40.

Na początku lat trzydziestych kadra oficerska oddziału łączności była 
stosunkowo nieźle ukompletowana. W oddziale służyły następujące osoby: dowódca 
- kpt. Bronisław Witkowski, dowódca plutonu łączności lądowej - ppor. Bolesław 
Lewicki, dowódca stałej radiostacji - por. Franciszek Pukacz, dowódca grupy kutrów 
meldunkowych (nieobsadzony) i dowódca statku ORP „Admirał Dickman” - por. 
Józef Graniczny. Analiza obsady tego pododdziału wskazuje na stosunkowo 
niewielkie braki w grupie oficerów (20%). Na tle innych pododdziałów, z reguły 
gorzej ukompletowanych, było to we flotylli rzeczą wyjątkową41.

W tym czasie dowódca flotylli, mając na uwadze przyszłe działania 
bojowe, rozważał możliwość wcześniejszej budowy stałych połączeń 
telefonicznych. Wychodził bowiem z założenia, że w trudnych warunkach 
terenowych, w czasie działań nie będzie możliwości szybkiej budowy linii 
telefonicznych. W propozycji przesłanej w 1931 r. do szefa KMW, zgłosił potrzebę 
budowy w rejonie działań flotylli ośmiu stałych połączeń telefonicznych42.

Jednak propozycja ta została negatywnie oceniona przez inspektora armii 
- gen. dyw. K. Sosnkowskiego, który stwierdził, że realizacja tego zamierzenia 
wpłynęłaby na: „(...) usztywnienie manewru ogniowego artylerii Flotylli, gdyż 
w czasie akcji będzie się nawet podświadomie dążyć do zajmowania tych 
stanowisk, które są już do pewnego stopnia przygotowane. Działania Flotylli 
muszą być natomiast ściśle dostosowane a nawet zespolone z akcją oddziałów 
lądowych, które manewrując w przestrzeni muszą mieć zapewnione wsparcie 

39 Tamże, Akta KMW, t. 410, Wykaz ewidencyjny materiałowego sprzętu łączności za I i II 
półrocze z 10.10.1930 r.

40 Tamże, Akta GISZ, t.336, Zestawienie prac dokonanych w MW w dziale służby łączności 
z września 1934 r.

41 Tamże, Akta GISZ, t. 751, Pismo dowódcy Flotylli Pińskiej do GISZ z 31.10.1931 r.; Akta 
KMW, t. 290, Pismo dowódcy flotylli zawierające obsadę oficerów według tymczasowego 
etatu (z 1931 r.) z 30.10.1931 r.

42 Tamże, Akta GISZ, t. 1916, Pismo dowódcy Flotylli Pińskiej do szefa KMW z 3.11.1931 r. 
Na początku lat trzydziestych w skład sieci łączności przewodowej na Polesiu wchodziły 
połączenia pocztowe, kolejowe, a w pasie przygranicznym linie połączeniowe KOP. 
Głównymi węzłami sieci łączności na tym terenie były miasta: Brześć nad Bugiem i Kowel, 
od których linie łączności rozchodziły się we wszystkich kierunkach. W tym czasie oceniano, 
że przyfrontowa sieć łączności na Polesiu jest wystarczająca. Przewidywano jedynie 
uzupełnienie o nowe połączenia tylko na niektórych kierunkach. W strefie środkowej systemu 
łączności tego obszaru planowano uzupełnienie o środki techniczne, a także wzmocnienie 
personalne punktów pośrednich lub punktów dowodzenia. Natomiast strefa tyłowa sieci 
łączności Polesia nie wymagała żadnych adaptacji (według oceny gen. K. Sosnkowskiego). 
CA W, Akta GISZ, t. 1907, Studium zagadnień łączności na obszarze Polesia opracowane 
przez inspektora armii gen. dyw. K. Sosnkowskiego z 19.11.1930 r., s. 1-18.
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ognia Flotylli, w zmiennych sytuacjach i w różnych rejonach, niedających się 
z góry przewidzieć (...). Gros żądanych połączeń to trasy rozciągnięte od rzeki 
jedynie na nieznacznych przestrzeniach lądowych (3-6 km), zatem wybudowanie 
ich systemem polowym wymaga zaledwie paru godzin czasu nawet 
w najtrudniejszych warunkach terenowych (...). W wypadku utraty rozwiniętego 
sprzętu, spowodowanej zmianą stanowisk okrętów, posiadane przez Flotyllę 
zapasy kabla zostaną jedynie nieznacznie uszczuplone - co przecież nie może 
wywrzeć większego wpływu na dalszą jej prace ogniową. Wreszcie 
przyzwyczajenie się do pewnego rodzaju wygód może wywrzeć ujemny wpływ 
na sprawność wyszkolenia działu łączności we Flotylli (...)43.

Projekt organizacji flotylli z 18 kwietnia 1931 r. przewidywał wyposażenie 
tej jednostki w następujący sprzęt łączności:

1. zestawy patrolowe dla 12 patroli telefonicznych,
2. radiostacje półstałe, w tym:

- baza wysunięta flotylli - 1 szt.,
- rzut lotniskowy Rzecznej Eskadry Lotniczej - 1 szt.,
- radiostacje na okrętach - 9 szt.,

3. radia połowę - 3 stacje zainstalowane na kutrach .44
Natomiast projekt rozbudowy flotylli i podniesienia jej zdolności bojowej 

na lata 1931-1934 przewidywał wyposażenie służby łączności w następujący 
sprzęt: radiostacje okrętowe - 9 szt. (6 małych i trzy duże), radiostację połową 
przenośną typu RKD (lub mniejszą) - 1 szt., zestawy telefoniczne - 12 szt., 
centrale na 10 połączeń - 3 szt. oraz kabel rezerwowy (100 km). Ponadto 
w okresach budżetowych 1931/1932 i 1932/1933 zamierzano zorganizować we 
flotylli po jednym plutonie łączności45.

W 1933 r. do Flotylli Pińskiej dostarczono sprzęt dla stałej stacji 
podsłuchowej typu ROW. Na wyposażenie jednostki wprowadzono też 
9 radiostacji korespondencyjnych, krótkofalowych typu RKB, które znalazły 
zastosowanie do kierowania ogniem artyleryjskim (z monitorów)46.

43 CA W, Akta GISZ, t. 1916, Opinia inspektora armii gen. dyw. K. Sosnkowskiego w sprawie 
budowy stałych linii telefonicznych dla potrzeb Flotylli Pińskiej ze stycznia 1932 r., s. 1-2.

44 CAW, Akta kancelarii Sztabu Głównego, t. 42, Projekt organizacji Flotylli Pińskiej 
z 18.04.1931 r„ s. 10.

45 CAW, Akta szefa Sztabu Głównego, t. 202, Zestawienie potrzeb materiałowych Flotylli 
Pińskiej wynikających z projektu organizacji i podniesienia jej zdolności bojowej, s. 3-4.

46 CAW, Akta KMW, t. 336, Zestawienie prac dokonanych w Marynarce Wojennej (...). 
W końcu 1933 r. radiostacje typu RKB oferowano też nabywcom z innych państw. Polskimi 
radiostacjami była zainteresowana m. in. Hiszpania. Tam też przeprowadzono próby zasięgu 
ich działania. Przy pomocy wspomnianych radiostacji szybko nawiązano łączność na 
odcinkach 3 i 8 km („fonią”). Przy próbach na odległość 15 km obsługi radiostacji nawiązały 
łączność w ciągu 30 sek. (przy pracy „telegrafią” i „fonią”). Polskie radiostacje wykazały 
przewagę nad konstrukcjami pozostałych firm uczestniczących w próbach (Marconiego 
i Standarta), których obsługi nawiązały łączność dopiero po 30 minutach, a słyszalność była 
bardzo słaba. Zob. CAW, Akta kancelarii Sztabu Głównego, t. 157, Sprawozdanie por. 
M. Suski z Wojskowego Instytutu Badań Inżynieryjnych do szefa Departamentu Technicznego.

108



SŁUŻBA ŁĄCZNOŚCI FLOTYLLI RZECZNYCH...

W następnym roku (1934) flotylla otrzymała 4 przenośne urządzenia 
odbiorcze typu ROD dla kutrów. Natomiast w porcie w Pińsku zainstalowano 
krótkofalową radiostację korespondencyjną o takim samym zasięgu, jaki 
posiadała radiostacja Floty (ponad 500 km). Ponadto Szkołę Specjalistów 
Rzecznych w latach 1931-1934 zaopatrzono w nowoczesny sprzęt techniczny 
oraz pomoce naukowe z zakresu łączności. Stałą linię telefoniczną o długości 
ok. 50 km wybudowano również wzdłuż Prypeci47.

W latach trzydziestych obowiązywał podział środków łączności flotylli 
na okrętowe i dywizjonowe. Zgodnie z Regulaminem bojowym Flotylli 
Rzecznej z 1934 r., te pierwsze służyły głównie do celów artylerii okrętowej, 
chociaż były używane również do wewnętrznych połączeń w dywizjonach. 
Natomiast dywizjonowe środki łączności przeznaczano do utrzymywania 
łączności z dowódcą flotylli w rejonie działania jednostki48.

Pokojowa organizacja Flotylli Rzecznej z 1934 r. przewidywała 
w strukturze oddziału łączności (oprócz dowódcy oddziału) następujące 
pododdziały:

1. drużyna dowódcy;
2. statek - baza ORP „Admirał Dickman”;
3. pluton łączności lądowej wraz z dowódcą plutonu;

- 5 patroli telefonicznych,
- 2 drużyny „radiopolowe”;

4. grupa kutrów meldunkowych wraz z dowódcą grupy;

47 CAW, Akta KMW, t. 336, Zestawienie prac... .
48 Archiwum MW w Gdyni, sygn. 290/15, Regulamin bojowy Flotylli Rzecznej, cz. 1, 

Warszawa 1934, s. 29. W połowie lat trzydziestych w skład sieci łączności KMW, oprócz 
sieci łączności przewodowej, wchodziły dwa systemy łączności bezprzewodowej: 
średniofalowej, składający się z trzech radiostacji (Gdynia, Puck, Pińsk) oraz krótkofalowej, 
w której funkcjonowało pięć radiostacji (Warszawa, Gdynia, Puck, Pińsk, Hel). Flotylla 
Pińska mogła pracować w obu sieciach (średniofalowej i krótkofalowej) gdyż dla utrzymania 
łączności z innymi oddziałami MW dysponowała dwiema stałymi radiostacjami w Pińsku: 
radiostacją krótkofalową małej mocy (75 W), pracująca w paśmie od 50 do 100 m oraz 
radiostacją średniofalową małej mocy (500 W), pracującą w paśmie od 700 do 1300 m. 
CAW, Akta GISZ, t. 1926, Sieć radiotelegraficzna Marynarki Wojennej w 1935 r. 
O działalności służby łączności Flotylli w latach 1933-1939 i używanym wówczas sprzęcie 
tak wspomina długoletni łącznościowiec tej jednostki - Witold Wójcik: „... Aparatura 
radiowa dzieliła się na dwa typy radiostacji: długofalowe t. RKM/O i krótkofalowe t. AVA... . 
Stała radiostacja w porcie w Pińsku była wyposażona w radiostację, za pomocą której 
utrzymywano łączność z portem w Gdyni i krótkofalowa, za pomotą której utrzymywano 
łączność stałą z Warszawą z KMW oraz stały nasłuch obcych radiostacji, szczegółnie ze 
stacja podsłuchową z placówka przygraniczną... w miejscowości Nyrcza. Była to placówka 
obsadzana przez marynarzy Flotylli Pilskiej przy ujściu Horynia do Prypeci. Jednostki 
pływające były wyposażone w oba typy radiostacji. Obsługa radiostacji i centrali 
telefonicznej etatowo składała się z czterech marynarzy - komendanta i trzech ludzi obsługi. 
Łączność z Gdynią była prowadzona tylko w dzień, od 7 rano do 19 wieczorem, zaś łączność 
z Warszawą i placówką przygraniczną w Nyrczy... była prowadzona bez przerwy i tylko 
telegraficznie, szyfrem...”. W. Wójcik, List do autora z 16.12.1988 r.
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- kutry meldunkowe, 
- glisery (ślizgacze).

Etat dla tego pododdziału przewidywał 92 stanowiska dla oficerów, 
podoficerów i marynarzy w tym: 3 oficerów korpusu morskiego i rzeczno- 
-brzegowego oraz 89 podoficerów i marynarzy (w tym 18 zawodowych 
i 71 niezawodowych).

W tym czasie w składzie służby łączności flotylli nadal występował 
oddział łączności (zaokrętowany na ORP „Admirał Dickman”). Jego dowódcą 
był kpt. Bronisław Witkowski. W oddziale funkcjonował: pluton łączności 
lądowej (na ORP „Admirał Dickman”) z dowódcą por. Józefem Borowskim- 
Kielczykiem, któremu podlegało 19 marynarzy oraz grupa kutrów 
meldunkowych (dowódca - bosmanmat Eugeniusz Górczyk). Grupa kutrów 
składała się z 5 jednostek pływających:

• „KM 8” (dowódca i 1 marynarz),
• „KM 12” (3 marynarzy),
• „KM 13” (3 marynarzy),
• „KM 14” (2 marynarzy),
• „KM 15” (3 marynarzy) .49
Grupa specjalistów łączności (w 1932 r.) we flotylli liczyła ok. 70 osób. 

Przeważali w niej specjaliści od łączności przewodowej (teletechnicy), którzy 
stanowili 56% ogółu fachowców w tym dziale. Wśród łącznościowców 
najliczniej byli reprezentowani marynarze służby czynnej - 41%, marynarze 
nadterminowi - 27%, podoficerowie zawodowi - 20% i podoficerowie 
nadterminowi - 13%50.

Funkcjonowanie łączności we flotylli sprawdzano podczas różnych 
ćwiczeń bojowych także w latach trzydziestych. Jedno z nich z udziałem 
inspektora armii - gen. dyw. K. Sosnkowskiego przeprowadzono 30 sierpnia 
1935 r. Organizację systemu łączności w czasie tych ćwiczeń oparto o sieć 
połączeń radiowych, które zdublowano łącznością przewodową - linią 
telefoniczną51. W sieci radiowej podczas tych ćwiczeń wykorzystywano sprzęt 
krótkofalowy w postaci radiostacji typu RKB, które znajdowały się na stanie 
flotylli. Ponadto po raz pierwszy wypróbowano wówczas nowe radiostacje 
krótkofalowe typu AVA. W radiostacje RKB były wyposażone monitory ORP 
„Toruń” i ORP „Pińsk”, kutry zwiadu artyleryjskiego (KU 3 i KU 6) oraz 
kanonierka obserwacyjna „Zaradna”. Natomiast radiostacje AVA posiadał 
monitor ORP „Pińsk”, kuter zwiadu artyleryjskiego KU 3 i samolot. 
Niezależnie od tego ORP „Generał Szeptycki”, monitory ORP „Toruń” i ORP 
„Pińsk” oraz ciężki kuter uzbrojony „Nieuchwytny” były wyposażone 

49 CA W, Rozkazy dowódcy Flotylli Pińskiej, Rozkaz nr 39 z 25.04.1935 r., Obsada personalna 
pododdziałów flotylli.

50 Tamże, Akta KMW, t. 398, Stan radiotelegrafistów i teletechników we flotylli z 17.06.1935 r.
51 Tamże, Akta GISZ, t. 1941, Sprawozdanie gen. dyw. K. Sosnkowskiego do GISZ z ćwiczenia 

bojowego Flotylli Pińskiej odbytego 30.08.1935 r., s. 19, 21.
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w radiostacje długofalowe, których jednak w czasie ćwiczeń nie 
wykorzystywano do pracy w sieci ognia.

Gen. dyw. K. Sosnkowski ocenił, iż radiostacje RKB i AVA były 
właściwie rozmieszczone na jednostkach pływających, ponieważ miały one 
zapewnić przede wszystkim ogniową łączność artylerii. Kuter zwiadu 
artyleryjskiego KU 3, posiadający zarówno radiostację RKB jak i AVA, mógł 
współpracować z dwoma monitorami. Również kanonierka obserwacyjna 
„Zaradna” wyposażona w radiostację RKB mogła współpracować 
z monitorami. Natomiast wodnosamolot, który posiadał radiostację AVA mógł 
współpracować z monitorem „Pińsk” oraz pośrednio z monitorem „Toruń”, 
o ile stał on w pobliżu „Pińska”. Gen. Sosnkowski uznał, że organizacja sieci 
ognia była elastyczna i dobrze przemyślana, natomiast sieć dowodzenia nie 
funkcjonowała najlepiej. Inspektor armii, w swoim sprawozdaniu, zawarł 
również uwagi dotyczące sprzętu łączności bezprzewodowej - radiostacji typu 
RKB i AVA.

Radiostacje RKB, które flotylla posiadała od roku 1933, zostały ocenione 
przez ww. jako sprzęt już przestarzały i posiadający liczne braki (ze względu na 
znaczny postęp techniczny, jaki nastąpił w tej dziedzinie). Do 
najpoważniejszych mankamentów zaliczył konieczność każdorazowego 
przełączania się na odbiór i nadawanie. Czynność ta przy bardzo dobrze 
wyszkolonej obsłudze wymagała czasu przynajmniej jednej minuty, na 
podwójne przekazywanie każdej komendy artyleryjskiej, przy czym 
występowała możliwość powstania pomyłek. W czasie ćwiczeń radiostacje 
RKB pracowały na fali o zakresie 80 m.

Radiostacje AVA w 1935 r. wykorzystano po raz pierwszy we flotylli do 
nawiązywania łączności i w porównaniu do radiostacji RKB charakteryzowały 
się znaczną prędkością przekazu informacji. Umożliwiały one stosowanie 
obustronnego radiotelefonu, bez potrzeby przełączania się na „odbiór” 
i „nadawanie”. Ponadto urządzenia te umożliwiały podłączenie mikrotelefonu 
(polowego aparatu telefonicznego) żołnierza - obserwatora na odległość do 
1,5 km od miejsca postoju kutra. Tym sposobem odpadała konieczność 
pośredniczenia radiotelegrafisty na kutrze, w przekazywaniu komend na 
monitor, czego nie było można wyeliminować przy pracy z radiostacjami RKB. 
Dowódca monitora, mając mikrotelefon przyłączony wprost do radiostacji 
AVA, mógł z dowolnego miejsca na pokładzie porozumiewać się bezpośrednio 
z obserwatorem. Za niewystarczający uznano natomiast zasięg pracy tych 
radiostacji, bowiem na ćwiczeniach nawiązano w systemie pracy „duplex” 
łączność na odległość 6 km (przy pracy radiostacji w paśmie 70 m).

Pozytywnie oceniono również radiostację lotniczą typu AVA, chociaż 
pierwsze próby tego sprzętu przeprowadzono dopiero w przeddzień ćwiczeń. 
Podczas ćwiczeń uzyskano tylko łączność jednostronną tzn. na lądzie lub 
monitorze słyszano pilota, natomiast nie funkcjonowała łączność w drugą 
stronę. Przyczyną tego stanu rzeczy były zakłócenia wywoływane przez 
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podzespoły samolotu (świece i magneto). Uznano jednak, iż zabezpieczenie tych 
elementów ekranem umożliwi nawiązanie dobrej, dwustronnej łączności „fonią”52.

Pokojowe tabele należności z 1937 r. przewidywały wyposażenie 
pododdziałów flotylli w następujący, ważniejszy sprzęt łączności: 2 zestawy 
radiostacji i 5 zestawów telefonicznych dla plutonu łączności, 5 zestawów 
radiostacji i 2 zestawy telefoniczne dla plutonu łączności portu oraz 3 zestawy 
radiostacji i 2 zestawy telefoniczne dla Rzecznej Eskadry Lotniczej. Ogółem 
pododdziały miały posiadać 10 szt. zestawów telefonicznych53. Natomiast dla 
monitorów przewidywano wyposażenie między innymi w 18 radiostacji, 
6 zestawów telefonicznych, 6 zestawów do sygnalizacji świetlnej. Z czterech 
grup kutrów flotylli tylko trzy (III, IV i grupa kutrów meldunkowych) miały 
być wyposażone w środki łączności bezprzewodowej. Również statki uzbrojone 
miały dysponować sprzętem łączności w postaci 14 radiostacji oraz zestawów 
telefonicznych i łącznic telefonicznych. Warto dodać, że wszystkie kanonierki 
miały być wyposażone w telefoniczne zestawy patrolowe oraz małe zestawy 
lamp sygnalizacyjnych. Ponadto zestawy lamp sygnalizacyjnych miały posiadać 
kutry uzbrojone oraz pomocnicze jednostki pływające (holownik „Neptun” 
i statek minowy „Mątwa”)54.

Po rozwiązaniu REL, w drugiej połowie lat trzydziestych w magazynach 
Flotylli Pińskiej pozostał lotniczy sprzęt łączności bezprzewodowej. Zapewne 
był on przewidywany na wyposażenie tego pododdziału w przypadku jego 
odtworzenia na czas działań wojennych. W kwietniu 1938 roku lotniczy sprzęt 
łączności REL obejmował:

• zestaw radiostacji nadawczej typu RNL - 6 szt.,
• zestaw radiostacji korespondencyjnej typu RKL/L - 1 szt.,
• lotniczą radiostację krótkofalowa typu AVA - 2 szt. .55
W 1938 r. zatwierdzono tabele wyposażenia w sprzęt łączności 

pododdziałów i jednostek pływających flotylli, zgodnie z którymi 
wprowadzono w niej nowe zestawy sprzętu łączności bezprzewodowej56. Wśród 
sprzętu łączności przewodowej, do wybuchu wojny, we flotylli znajdowały się 

52 Tamże.
53 Tamże, Dziennik Zarządzeń (tajny) szefa KMW, Zarządzenie nr 6 z 5.04.1937 r.; Zarządzenie 

nr 23 z 31.10.1936 r.
54 Tamże.
55 Tamże, Akta KMW, t. 391, Wykaz sprzętu łączności lotniczej Flotylli Rzecznej z 15.04.1938 r.
56 Tamże, Akta KMW, t. 402, Pismo szefa KMW z 15.01.1938 r. Próby z nowymi radiostacjami 

dla wojska typu NI przeprowadzono dopiero w dniach 25-26.10.1937 r. Podczas testowania 
tego sprzętu zwrócono uwagę, że skalowanie nadajników i odbiorników było wystarczające 
i nie stwarzało kłopotów. Prędkość nastawiania nadajnika na odpowiednią częstotliwość 
pracy, przy dobrze wyszkolonej obsłudze, wynosiła ok. 15 sekund. Modulacja głosem była 
bardzo dobra (istniała możliwość rozpoznania po glosie mówiącej osoby). Na podstawie 
uzyskanych wyników stwierdzono, że nowy typ radiostacji odpowiadał określonym wcześniej 
założeniom. CAW, Akta GISZ, t. 385, Protokół z prób przeprowadzonych z radiotechnicznym 
sprzętem łączności z 22.01.1938 r., s. 2.
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między innymi aparaty telefoniczne induktorowo-brzęczykowe typu AP36 oraz 
łącznice telefoniczne typu ŁP10/33. Aparaty telefoniczne typu AP36 
charakteryzowały się wieloma zaletami, które zostały potwierdzone w czasie 
letnich kampanii. Konstrukcja była lekka i przydatna w warunkach terenowych 
Polesia. Telefon był mało wrażliwy na hałasy i zakłócenia, występujące w jego 
otoczeniu. Nadawał się do utrzymywania łączności w wieżach artyleryjskich na 
jednostkach pływających. Specjalna konstrukcja zapewniała możliwość 
połączenia dwóch aparatów jako końcowych, bez potrzeby przełączania lub 
stosowania centrali telefonicznej. Telefon był wygodny w użyciu, szczególnie 
jako aparat odzewowy, przy współpracy z centralą telefoniczną typu ŁP10/33. 
Dzięki metalowej obudowie i izolowanym przewodom był zabezpieczony przed 
wilgocią i warunkami atmosferycznymi. Łącznica typu ŁP10/33 stanowiła 
również udaną konstrukcję. Była łatwa w obsłudze i nadawała się do 
transportowania przez jednego człowieka (na pasie nośnym)5'. Do 1939 r. 
wyposażenie jednostek pływających flotylli w sprzęt łączności nie uległo 
większym zmianom. Np. nowo zbudowany ścigacz rzeczny „KU 30” 
wyposażono w: zestaw radiostacji nadawczo-odbiorczej typu N2 (1 szt.), zestaw 
anteny kutrowej (1 szt.), zestaw lampy sygnalizacyjnej (mały - 1 szt.) oraz 
zestaw płacht sygnałowych (mały - 1 komplet)57 58.

W wojnie obronnej 1939 r. łącznościowcy Flotylli Pińskiej wykonali 
postawione przed nimi zadania, na które w dużym stopniu rzutował 
niekorzystny rozwój sytuacji na froncie. Po wycofaniu się części wojsk 
i naczelnego wodza za linię Bugu system łączności w Siłach Zbrojnych 
funkcjonował coraz gorzej. W tej sytuacji przydatna dla funkcjonowania 
łączności okazała się radiostacja stała Flotylli Pińskiej, dzięki której 
utrzymywano łączność z Warszawą. Po zerwaniu łączności telegraficznej 
pomiędzy Warszawa a Brześciem nad Bugiem, gdzie znajdowała się kwatera 
główna, marszałek Edward Rydz - Śmigły kontaktował się ze stolicą, za 
pośrednictwem radiostacji w Pińsku. Łączność na linii Pińsk - Warszawa 
w sieci łączności MW utrzymywano do połowy września59.

Służba łączności Flotylli Pińskiej, podobnie jak łączność MW i wojska 
II Rzeczypospolitej, okazała się nieefektywna pod względem taktycznym 
i technicznym. Chociaż teoretycznie dysponowała możliwościami nawiązywania 
łączności różnymi sposobami, to w praktyce miała niewystarczającą ilość 
sprzętu na wyposażeniu pododdziałów i jednostek pływających flotylli (głównie 
radiowego). Można przypuszczać, że do września 1939 r. we flotylli 
funkcjonowały tylko pojedyncze egzemplarze najnowszych radiostacji typu 

57 CAW, Akta KMW, t.392, Pismo do szefa łączności KMW z 13.01.1939 r.
58 Tamże, Akta KMW, t.409, Tabela wyposażenia materiału łączności na KU 30 z 27.06.1939 r.
59 J. Pertek, Marynarze generała Kleeberga, Warszawa 1986, s. 106-107; CAW, Akta kampanii 

wrześniowej, sygn. II/3/2, Relacja kpt. Józefa Biernackiego z 27.08.1939 r.. Według autora 
tej relacji poszczególne typy radiostacji miały następujący zasięg: RKG/A-klucz 800 km, 
RKD-klucz 25 km, fonia 15 km, Nl-klucz 30 km, fonia 20 km, N2-klucz 15 km, fonia 10 km.
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NI i N2 bowiem dla WP w latach 1937-1939 zakupiono zaledwie 554 radiostacji 
typu NI i 1019 radiostacji typu N2. Te ilości sprzętu pokrywały zapotrzebowanie 
nawet nie w 3O%60.

Według powojennych wyliczeń kmdr. por. R. Kanafoyskiego i kmdr 
ppor. J. Marxa we wrześniu 1939 r. Flotylla Pińska w dziale służby łączności 
poniosła straty na kwotę 1. 230. 170 ówczesnych złotych. Zestawienie 
utraconego sprzętu obejmowało:

• radiostacje typu AVA - 8 szt.,
• radiostacje RKM/A - 1 szt.,
• radiostacje LKM/L - 1 szt.,
• radiostacje AVA - 1 szt.,
• radiostacje RKM/O - 6 szt.,
• radiostacje RKD/M - 4 szt.,
• radiostacje RKB (przenośne) - 2 szt.,
• radiostacje AVA (kutrowe) - 4 szt.,
• urządzenia radiowe odbiorcze okrętowe typu MO - 5 szt.,
• aparaty telefoniczne stołowe MB - 40 szt.,
• aparaty telefoniczne stołowe MB z przełącznikiem - 10 szt.,
• aparaty telefoniczne połowę induktorowo-brzęczykowe - 90 szt.,
• łącznice induktorowi typu MB dwudziesto połączeniowe - 2 szt.,
• łącznice induktorowo-brzęczykowe typu ŁP 10 - 16 szt.,
• motocykl typu „Sokół” - 1 szt.,
• samochód typu „Chewrolet” - 1 szt.,
• samochód półciężarowy - 2 szt.,
• inne urządzenia, materiały, baterie, części i kable.
Straty poniesione przez służbę łączności stanowiły 5% ogółu strat 

(24.527.810 zł) poniesionych przez Flotyllę Pińską we wrześniu 1939 r.61.

60 T. Monczulewicz, Łączność wojskowa, „Wojskowy Przegląd Techniczny”, 1989 nr 9, s. 384-385; 
J. Będżmirowski, Zadania służby łączności Marynarki Wojennej w okresie międzywojennym, 
„Przegląd Morski” 1990 nr 6, s. 51-53; Tenże, Sytuacja w wojskach łączności Marynarki 
Wojennej w okresie międzywojennym, tamże, 1990, nr 5, s. 75-80; Tenże, Środki łączności 
i obserwacji używane na okrętach PMW w czasie II wojny światowej, tamże, 1991 nr 6, s. 34-44.

61 Archiwum MW w Gdyni, sygn. TTim, Opracowanie kmdr. por. R. Kanafoyskiego i kmdr 
ppor. J. Marxa pt. Kampania wrześniowa Flotylli Pińskiej (wykaz strat-wykaz jednostek 
pływających) - zał. nr 7, „Łączność” z 9.04.1946 r.; J. Będźmirowski, Szkolenie specjalistów 
łączności dla potrzeb polskiej Marynarki Wojennej w latach 1920-1945, cz. 1, „Zeszyty 
Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, 1998 nr 1, s. 123-141.
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Załącznik nr 1

PODSTAWOWE PARAMETRY RADIOSTACJI WYKORZYSTYWANYCH 
W WP W KOŃCU LAT DWUDZIESTYCH62

RADIOSTACJA TYPU RKG/A
• korespondencja na falach niegasnących,
• przeznaczona do pracy w sieci naczelnego dowództwa,
• zasięg 500 km,
• nadawanie na falach o dł. 650-1 300 m,
• odbiór na falach o dł. 300-3 000 m.

RADIOSTACJA TYPU RKA
• korespondencja na falach niegasnących,
• zasięg 250 km,
• nadawanie na falach o dł. 650-1 300 m,
• odbiór na falach o dł. 300- 1 300 m.

RADIOSTACJA TYPU RKD
• korespondencja na falach niegasnących,
• zasięg 120 km,
• nadawanie na falach o dł. 250-650 m,
• odbiór na falach o dł. 250-650 m,
• przystosowana do korespondencji „fonią” (zasięg zmniejszony do 30 km). 

RADIOSTACJA RKL/D
• radiostacja korespondencyjna lotnicza przystosowana do współpracy w sieci 

łączności dywizyjnej,
• przystosowana do pracy dwustronnej na falach ciągłych tonowanych 

i modulowanych telefonicznie,
• zakres fal 250-650 m,

zasięg do 100 km przy pracy na fali ciągłej przy współpracy z radiostacją RKD.

62 CAW, Akta szefa Sztabu Głównego, Głównego. 140, Tymczasowa instrukcja o organizacji 
i wykorzystaniu łączności radiotelegraficznej podczas ćwiczeń międzydywizyjnych w 1928 r., 
Warszawa 1928, s. 1-3; Tamże, Akta Kancelarii Sztabu Głównego, t. 133, Stan wyposażenia 
formacji lotniczych w 1931/1932 r.. s. 1.
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Kmdr por. rez, mgr Walter PATER

POMOCNICZA MORSKA SŁUŻBA KOBIET 
(1943-1947)

Pomocnicza Morska Służba Kobiet zorganizowana została przez 
władze Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii 
w końcowym stadium II wojny światowej. Powstała jako trzecia z kolei służba 

kobieca w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, po Pomocniczej 
Wojskowej Służbie Kobiet i Pomocniczej Lotniczej Służbie Kobiet.

Celem tego opracowania jest przedstawienie dotychczasowego, 
niezwykle skromnego stanu wiedzy o PMSK oraz sprostowanie niektórych 
błędnych stwierdzeń i uzupełnienie jej, na podstawie literatury i źródeł o nowe 
ustalenia.

Do opracowania tematu wykorzystane zostały materiały źródłowe ze 
zbiorów archiwalnych Muzeum Marynarki Wojennej oraz książki i artykuły 
w czasopismach ukazujących się w kraju i za granicą.

Najwcześniej na temat PMSK ukazał się artykuł1 w „Polsce na Morzach” 
a jego autor wykorzystał w nim fragment kroniki Obozu PMSK w Woodford 
Green. Dużo bardziej znanym źródłem wiedzy o PMSK stały się fotografie, 
które zostały opublikowane w albumie2 poświęconym udziałowi PMW w II wojnie 
światowej, przygotowanym przez Referat Informacji Zewnętrznej KMW.

W literaturze krajowej zajmującej się dziejami PMW w latach II wojny 
światowej działalność PMSK przedstawiono skrótowo w informatorze3 
Zdzisława Waśki i Rafała Witkowskiego. Autorzy wykorzystali w nim treści 

1 „Mewy” i „Mewki”. Pomocnicza Morska Służba Kobiet, „Polska na Morzach”, 1946 nr 3-4, 
s. 9-11. Autor - Ewa Miszewska wg. Władysława Kosianowskiego, Rzecz o kobietach- 
marynarzach, w: Relacje oficerów z okresu działalności Polskiej Marynarki Wojennej 
w Wielkiej Brytanii, maszynopis, Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej, sygn. 615R - 
który zawiera artykuł E. Miszewskiej („Kronikarza”) ze wstępem W. Kosianowskiego 
i rysunkiem Marii Pinińskiej.

2 Władysław Kosianowski, Polska Marynarka Wojenna od pierwszej do ostatniej salwy w drugiej 
wojnie światowej. Album pamiątkowy, Rzym 1947 (Reprint: Wrocław 1990; Gdynia 1995).

3 Zdzisław Waśko, Rafał Witkowski, Regularne jednostki Wojska Polskiego. Formowanie, 
działania bojowe, uzbrojenie, wyposażenie, metryki okrętów i oddziałów lądowych Marynarki 
Wojennej, Warszawa 1976, s. 155-157.
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z artykułu Wacława Jurgielewicza4, jaki ukazał się w „Wojskowym Przeglądzie 
Historycznym”. Ale wcześniej, w tym czasopiśmie wydrukowany został 
artykuł5 Stanisławy Drzewieckiej o regularnych oddziałach kobiecych w PSZ 
na Zachodzie. Tego roku także ukazało się drukiem krótkie, ale niezwykle 
treściwe, wystąpienie6 Haliny Chwalibóg na Zjeździe Koleżeńskim Kobiet 
Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, będące swego rodzaju 
podsumowaniem działalności PMSK. Jednak do kraju jego treść dotarła z dużym 
opóźnieniem. Później długo różni autorzy posługiwali się ustaleniami podanymi do 
druku przez Zdzisława Waśkę i Rafała Witkowskiego. Tak było również 
w przypadku zarysu7 historii MW lat 1918-1980 oraz broszur8 o PMW lat wojny.

Od początku lat 80-tych rewelacją stały się źródłowe prace Stanisława 
Mariusza Piaskowskiego, które powstawały w Stanach Zjednoczonych. 
W trzecim tomie jego kronik9 znalazła się tablica, która jeszcze powielała 
fotografie z popularnego albumu rzymskiego, lecz jednocześnie zostały 
opublikowane obszerne fragmenty źródeł do historii PMSK: zarządzenia szefa 
KMW o utworzeniu i organizacji PMSK, zarządzenia ministra obrony 
narodowej o warunkach kontraktowania oficerów PMSK i zarządzenia szefa 
KMW o utworzeniu oddziałów PMSK w Obozie ORP „Bałtyk” i w Centrum 
Wyszkolenia Specjalistów Floty. W 1988 r. ukazała się praca o wysiłku 
zbrojnym Polski w II wojnie światowej, wydana przez Polskie Towarzystwo 
Naukowe na Obczyźnie, która później dotarła do kraju. Jej istotną częścią jest 
artykuł10 Marii Maćkowskiej o Pomocniczej Służbie Kobiet, podejmujący 
również temat PMSK.

Od 1989 r., kiedy kontakty historyków MW ze środowiskiem polonijnym 
w Wielkiej Brytanii, zorganizowanym wokół Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej, stały się częstsze, powstała myśl rozwinięcia wielu tematów, również 
tematyki PMSK. Z tego względu w pierwszej połowie lat 90-tych udało się 
pozyskać do zbiorów archiwalnych Muzeum MW kolejne materiały źródłowe: 
nieznaną dotąd w kraju Listę starszeństwa11 oficerów PMW z 1946 r., w której 
wymieniono również 15 oficerów PMSK, dokumenty ewidencyjne kombatantów 

4 Wacław Jurgielewicz, Kobiety w regularnych jednostkach Wojska Polskiego na frontach 
II wojny światowej, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1971 nr 2, s. 156.

5 Stanisława Drzewiecka, Regularne oddziały kobiece w PSZ na Zachodzie, „Wojskowy 
Przegląd Historyczny”, 1959 nr 4, s. 36-94.

6 Halina Chwalibóg, Pomocnicza Morska Służba Kobiet, „Spotkanie”. Jednodniówka wydana 
z okazji Zjazdu Koleżeńskiego Kobiet Żołnierzy PSZ, Londyn 1959, s. 17-19.

7 Czesław Ciesielski, Walter Pater, Jerzy Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. 
Zarys historii, Warszawa 1992.

8 Walter Pater, Tradycje polskiej Marynarki Wojennej, Gdynia 1992; Tenże, Polska Marynarka 
Wojenna w latach II wojny światowej (październik 1939-marzec 1947), Gdynia 1998.

9 Stanisław Mariusz Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, t. 3, Albany 
1990, s. 197, 200-202, 215, 220-221.

10 Maria Maćkowska, Pomocnicza Służba Kobiet, w: Wysiłek zbrojny w II wojnie światowej, 
Londyn 1988, s. 90-137.

11 Lista starszeństwa oficerów Marynarki Wojennej 1946, maszynopis powielany, Londyn 1946.
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PMW członków zarządów SMW, komplet numerów czasopisma „Nasze 
Sygnały” (i jego poprzedników - „Komunikatów” i „Komunikatów 
Informacyjnych”) wydawanego od 1945 r. w Londynie, kopię zeszytu 
Ewidencja Wrens12 oraz zbiór kopii dokumentów źródłowych do dziejów 
PMW, przechowywanych w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego 
w Londynie. Część tego zbioru została później opublikowana13, m.in. 
dokumenty, które dotyczyły PMSK: rozkaz ministra obrony narodowej 
z 11 lipca 1944 r. o organizacji Pomocniczej Służby Kobiet, zarządzenie szefa 
KMW z 8 stycznia 1945 r. o utworzeniu Pomocniczej Morskiej Służby Kobiet, 
zarządzenie ministra obrony narodowej z 11 czerwca 1945 r. o warunkach 
kontraktowania oficerów Pomocniczej Morskiej Służby Kobiet i zarządzenie 
szefa KMW z 10 sierpnia 1945 r. o utworzeniu oddziałów PMSK w Obozie 
ORP „Bałtyk” i w Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty.

Duże znaczenie miało otrzymanie kompletu czasopisma SMW „Nasze 
Sygnały”, którego zawartość jest skarbnicą wiedzy o dziejach PMW w latach 
wojny. Opublikowano w nim m. in. artykuł14 o PMSK i jej komendantce 
mł. insp. Ewie Miszewskiej, fragment kroniki15 Obozu PMSK w Woodford 
Green, znacznie większy niż opublikowany wcześniej w „Polsce na Morzach”, 
interesujące wspomnienie16 ze służby w PMSK st. podof. Zofii Borzęckiej - 
Kobiemickiej, wspomnienia pośmiertne o oficerach PMSK: Julii Mackus17, 
Halinie Chwalibóg18 i Halinie Wójcik19 oraz inne. Jednak podstawowym 
źródłem dla określenia wielkości stanu osobowego PMSK oraz sporządzenia 
listy personelu PMSK itp. stał się zeszyt Ewidencja Wrens, z lakonicznymi 
rękopiśmiennymi notatkami ewidencyjnymi, który w 1994 r. przekazał do 
zbiorów Muzeum MW prezes Zarządu Głównego SMW w Londynie kmdr 
Konstanty Okołów - Zubkowski.

Ponadto w 1995 r. w kraju i w Wielkiej Brytanii ukazały się nowe 
książki20 o Pomocniczej Służbie Kobiet w PSZ na Zachodzie, zajmujące się 
w wąskim zakresie także PMSK. Natomiast w roku następnym wydany został, 
opracowany przez Juliana Czerwińskiego, słownik biograficzny21 oficerów MW 

12 Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej (dalej AMMW), Ewidencja Wrens, sygn. 322 (107A).
13 Polska Marynarka Wojenna 1939-1947. Wybór dokumentów, t. 1, Gdynia 1999, s. 497-513.
14 Bolesław Markowski, Pomocnicza Morska Służba Kobiet i jej komendantka, „Nasze 

Sygnały”, 1972 nr 128, s. 1-2.
15 Kadłubek (Ewa Miszewska), Obóz PMSK, „Nasze Sygnały”, 1978 nr 138, s. 18-20.
16 Zofia Janina Borzęcka - Kobiernicka, Sztormowa kariera koleżanki Zofii, „Nasze Sygnały”, 

1993 nr 173, s. 8-11.
17 J. B., Śp. Julia Mackus, „Nasze Sygnały”, 1977 nr 137, s. 14.
18 A. M. S. B., Wspomnienie o Halinie Chwalibóg, „Nasze Sygnały”, 1982 nr 150, s. 25.
19 Pożegnanie najwierniejszej koleżanki, „Nasze Sygnały”, 1993 nr 174, s. 23-25.
20 Edward M. Car, Kobiety w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1940-1948, 

Warszawa 1995; Pomocnicza Służba Kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie 
1939-1945, Londyn 1945.

21 Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka Wojenna, cz. I, Korpus oficerów 
1918-1947, Gdynia 1996.
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z lat 1918-1947. Znalazły się w nim również krótkie biogramy 15 oficerów 
PMSK. Ostatnimi istotnymi pracami o PMSK są dwa artykuły: referat22 
Andrzeja Koteckiego w materiałach z sesji popularnonaukowej nt. udziału 
Polek w II wojnie światowej i artykuł23 Jarosława Tuliszki w „Przeglądzie 
Morskim”, zawierający biogram mł. insp. Ewy Miszewskiej.

Krótkie dzieje PMSK są ściśle związane z tradycją organizowania 
pomocniczej służby kobiecej w Wojsku Polskim. Pomocnicza Służba Kobiet, 
zorganizowana w latach II wojny światowej w PSZ na Zachodzie, nawiązywała 
do tradycji udziału kobiet polskich w walkach o niepodległość państwa, 
toczonych od czasów rozbiorów Polski, szczególnie do okresu I wojny 
światowej i wojny polsko-radzieckiej.

Po zakończeniu wojny powstawało wiele organizacji paramilitarnych 
z udziałem kobiet znajdujących się pod opieką Urzędu Wychowania 
Fizycznego, podlegającego Ministerstwu Spraw Wojskowych. Umożliwiło to 
m. in. uchwalenie w 1938 r. ustawy O powszechnym obowiązku wojskowym, 
która przewidywała służbę kobiet w wojsku w razie wojny. Ponadto w 1935 r. 
została przyjęta ustawa dotycząca służby pielęgniarskiej. Przewidziano w niej 
rejestrację sióstr zawodowych i sióstr Pogotowia Sanitarnego Polskiego 
Czerwonego Krzyża, które zajmowały się obsługą cywilnych i wojskowych 
zakładów służby zdrowia. Podlegały one Ministerstwu Opieki Społecznej, 
jednak w czasie wojny PCK, wraz z Korpusem Sióstr, przechodził pod zarząd 
Ministerstwa Spraw Wojskowych24.

Pierwszą po zakończeniu działań wojennych 1939 r. próbę zorganizowania 
kobiet do służby pomocniczej w wojsku podjęto na początku 1940 r. we 
Francji. 12 lutego ukazał się rozkaz I wiceministra spraw wojskowych 
o utworzeniu Pomocniczej Służby Kobiet. Z uwagi na niekorzystny rozwój 
sytuacji militarnej nie był on realizowany25. Natomiast z biegiem czasu 
powstawały delegatury PCK na Środkowym Wschodzie oraz w Indiach 
i Afryce. A od 1942 r. stopniowo następował rozdział wojskowych i cywilnych 
placówek służby zdrowia. Pomocnicza Służba Kobiet powstała we wrześniu 
1941 r. na terenie Związku Radzieckiego. Równocześnie z tworzeniem PSZ 
w ZSRR, mimo, że polsko-radziecka umowa wojskowa nie przewidywała 
wyraźnie powoływania kobiet do służby wojskowej, gen. dyw. Władysław 
Anders zapowiedział jej utworzenie.

Zasadniczym celem powstania PSK były nie tyle przesłanki natury 
militarnej, co może w większym stopniu potrzeba opieki i pomocy, którą 
najprościej można było zrealizować poprzez wcielenie kobiet do wojska.

22 Andrzej Kotecki, Polska Pomocnicza Morska Służba Kobiet w Wielkiej Brytanii, w: Służba 
Polek na frontach 11 wojny światowej, cz. 3, Toruń 1999, s. 251-255.

23 Jarosław Tuliszka, Pomocnicza Morska Służba Kobiet i jej komendantka Ewa Miszewska, 
„Przegląd Morski”, 2003 nr 11, s. 68-74.

24 Pomocnicza Służba Kobiet..., s. 9 passim.
25 Edward M. Car, op. cit., s. 8 passim.
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Podstawą prawną powołania PSK był artykuł 102 ustawy z 9 kwietnia 1938 r. 
O powszechnym obowiązku wojskowym26. Na jego podstawie w sierpniu 1942 r. 
został wydany rozkaz o organizacji Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet.

W czerwcu 1942 r. minister obrony narodowej, w porozumieniu z zarządem 
PCK, wydał tymczasowy rozkaz organizacyjny dotyczący Wojskowego Korpusu 
Sióstr Służby Zdrowia. Ostateczna organizacja korpusu odbyła się w maju 
1944 r., gdy powołano Wojskowy Korpus Sióstr Służby Zdrowia i wszystkie 
siostry pracujące w wojsku zostały do niego wcielone. Następnie korpus 
wycofano z PSK i przekazano do Szefostwa Służby Zdrowia MON.

Na terenie Wielkiej Brytanii, ze względu na brak kandydatek 
i odpowiednich warunków, PSK zaczęła organizować się znacznie później niż w 
Związku Radzieckim. Pierwsze rozporządzenie ministra obrony narodowej 
o ochotniczym zaciągu ukazało się w grudniu 1942 r„ po prawie rocznym istnieniu 
PSK. Istotne znaczenie dla powołania PMSK miał rozkaz ministra obrony 
narodowej z 27 stycznia 1943 r. poszerzający zakres działalności PSK na 
Marynarkę Wojenną i lotnictwo. Ale jednocześnie nadawał jej inny kierunek 
rozwoju niż dotychczasowy. Pierwotnie kobiety w Pomocniczej Wojskowej 
Służbie Kobiet były żołnierzami służby czynnej pełniącymi służbę pomocniczą. 
Wraz z nowymi ustaleniami służba ta stała się organizacją działającą w ramach Sił 
Zbrojnych, nie będąc ich częścią. Ponieważ organizacja nadana tym rozkazem 
odbiegała od stanu, jaki się ustalił, konieczne stało się jej zmodyfikowanie. Nowy 
rozkaz o PSK został wydany przez ministra obrony narodowej w porozumieniu 
z naczelnym wodzem 11 lipca 1944 r. Utrwalał zasadę, że PSK jest czynną służbą 
wojskową a jej organizacja przewidywała dostosowanie się do struktury 
organizacyjnej poszczególnych części Sił Zbrojnych. W każdym rodzaju sił 
zbrojnych miał powstać odpowiedni rodzaj pomocniczej służby kobiecej.

Krótka historia Pomocniczej Morskiej Służby Kobiet zaczyna się więc 
w 1943 r., ale w rzeczywistości jednak rozpoczęła się dopiero na przełomie 
1943 i 1944 r. Bo PMSK formalnie rozpoczęła działalność 27 stycznia 1943 r. 
w następstwie rozkazu ministra obrony narodowej, którego skutkiem było m.in. 
utworzenie w Referacie Organizacyjno-Wyszkoleniowym KMW stanowiska 
referentki Pomocniczej Morskiej Służby Kobiet. Ale zasady organizacyjne 
i zakres działania PMSK zostały ustalone przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej dopiero 11 lipca 1944 r., kiedy PMSK podporządkowano władzom 
PMW. Otóż na podstawie rozkazu ministra obrony narodowej z 11 lipca 1944 r. 
o organizacji Pomocniczej Służby Kobiet w Siłach Zbrojnych, szef KMW 
dopiero 8 stycznia 1945 r. wydał zarządzenie w sprawie utworzenia 
i organizacji PMSK, w którym jednocześnie podał do wiadomości treść rozkazu 
ministra. Zarządzenie to szczegółowo określało zadania PMSK, zakres 
kompetencji komendantki i Komendy PMSK, sprawy organizacyjne, 

26 Wyciąg z Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1938 nr 25, poz. 220, w: Pomocnicza 
Służba Kobiet ..., s. 16.
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ewidencyjne i personalne służby, zasady awansowania ochotniczek na kolejne 
stopnie wojskowe, zagadnienia dyscyplinarne, finansowe i gospodarcze służby 
oraz problematykę umundurowania PMSK i przepisy ubiorcze dla niej27.

Powstanie PMSK wynikało głównie z potrzeb MW w zakresie 
uzupełniania załóg okrętów oraz istnienia brytyjskiego wzorca - Womens 
Royal Naval Service. Celem jej utworzenia i zasadniczym zadaniem było 
zastąpienie mężczyzn na stanowiskach niezwiązanych bezpośrednio 
z prowadzeniem walki, na jakich kobiety były zdolne wykonać określone 
obowiązki. Ponadto korzystając z doświadczeń i możliwości szkoleniowych 
WRNS, miała przygotować kadrę instruktorską specjalistek niezbędnych dla 
MW po zakończeniu działań wojennych. Zalążek tej służby utworzony 
w Wielkiej Brytanii miał zostać odpowiednio rozbudowany w kraju.

Na czele PMSK stała komendantka, będąca inspektorką i przełożoną 
personelu PMSK, podlegająca bezpośrednio szefowi KMW. Była ona 
jednocześnie przełożoną wszystkich oddziałów i zgrupowań PMSK, 
niepodlegających komendantom morskim Północ i Południe. W jej zakresie 
kompetencji znalazły się wszystkie sprawy dotyczące PMSK, a zwłaszcza:

1. Problematyka organizacyjna i uzupełnień, sprawy personalne, 
wyszkolenia, wychowania i opieki oraz administracyjne, w tym dotyczące 
prowadzenia gospodarki pieniężnej i materiałowej. W zakresie realizacji tych 
zadań komendantka miała współpracować z odpowiednimi referatami KMW 
i podlegać szefowi sztabu KMW.

2. Prawo inspekcjonowania w zakresie warunków służby i życia 
wynikających z odmienności płci tych jednostek MW, w których personel 
PMSK wchodził w skład oddziałów i instytucji MW.

Komendantka miała więc uprawnienia szefa służby, zachowując prawa 
dowódcy wobec oddziałów bezpośrednio jej podporządkowanych. Posiadała 
uprawnienia dyscyplinarne dowódcy pułku. Organem jej pracy była Komenda 
PMSK, wchodząca w skład KMW. Do zadań komendy należały:

1. Organizacja, wyszkolenie podstawowe i specjalistyczne oraz studia 
nad organizacją służb kobiecych w marynarkach sprzymierzonych i obcych.

2. Administracja personelem PMSK, sprawy uzupełnień, powołań, 
przeniesień, nominacji, awansów i zwolnień oficerów PMSK.

3. Sprawy awansowania podoficerów PMSK przez szefa KMW i udział 
w przygotowaniu wniosków awansowych na starszych marynarzy, których 
awansowali komendanci morscy Północ i Południe.

4. Sprawy udzielania zezwoleń na zawieranie małżeństw przez oficerów, 
podoficerów i marynarzy PMSK oraz problematyka urlopów i delegacji 
personelu PMSK na studia, staże i praktyki.

27 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej IPMS), 
Zarządzenie szefa KMW o organizacji Pomocniczej Morskiej Służby Kobiet, Dziennik 
zarządzeń tajnych szefa KMW nr 1, 1. ew. 38/50 z 8 stycznia 1945 r., sygn. R.115a, cyt. za: 
Polska Marynarka Wojenna ..., s. 497-511.
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5. Wszelkie czynności związane z zaspakajaniem potrzeb pieniężnych 
i materiałowych PMSK.

6. Nadzór i kontrola nad warunkami służby, życia i zachowania się 
żołnierzy kobiet w służbie i poza służbą oraz sprawy oświaty i wychowania 
obywatelskiego personelu PMSK.

Personel PMSK mógł pełnić służbę w oddziałach i instytucjach lądowych 
MW tylko na takich stanowiskach, które były adekwatne do możliwości kobiet. 
Miał być organizowany w jednolite oddziały oparte na organizacji MW 
(oddziały, sekcje, obozy itp.) i jako zespoły różnej wielkości wchodzące 
w skład oddziałów lub instytucji MW. W organizacji oddziałów mieszanych 
obowiązywały zasady, że w miarę możliwości, służba żołnierzy kobiet 
realizowana była w zespołach pod dowództwem oficerów lub podoficerów 
kobiet, unikano, tam gdzie to było możliwe, pojedynczych stanowisk 
obsadzonych przez kobiety, do cięższych prac wyznaczano większą liczbę 
kobiet, niż liczba mężczyzn, którzy mogliby te prace wykonać, określano także 
krótsze okresy wykonywania takich zadań.

Personel PMSK, poprzez swych oficerów lub podoficerów, podlegał 
odpowiedniemu przełożonemu z MW sprawującemu lokalne dowództwo tam, 
gdzie oddziały, grupy lub osoby z PMSK były zatrudnione, za wyjątkiem spraw 
zastrzeżonych dla władz PMSK. W zakresie oceny fachowej opiniowany był 
przez bezpośrednich przełożonych a przez właściwych przełożonych - oficerów 
PMSK, w zakresie oceny ogólnej. W razie braku przełożonego oficera PMSK 
wydawanie oceny ogólnej zastrzeżone było dla komendantki PMSK.
Ewidencję oficerów PMSK prowadziła Komenda PMSK, natomiast ewidencję 
podoficerów i marynarzy - Komenda PMSK we współpracy z Komendą 
Uzupełnień Floty. W sprawach kwater i wyżywienia przełożeni kierowali się 
przepisami obowiązującymi w MW z tym, że przy zakwaterowaniu 
uwzględniano warunki wynikające z odmienności płci. Kwatery dla personelu 
PMSK były osobne a sposób zakwaterowania uzgadniano z Komendą PMSK.

Początkowo perspektywy rozwoju PMSK były fascynujące, jeżeli wziąć 
pod uwagę, że wstępnie przewidziano tylko 12 specjalności dla ochotniczek 
a w 1994 r. - kilkadziesiąt. Były to nie tylko specjalności o charakterze 
gospodarczym i administracyjnym. Przewidywano zatrudnienie ich również 
w służbie morskiej, w portach i na redach, jako załogi ścigaczy i do obsługi 
sprzętu bojowego, nawigacyjnego i technicznego tych okrętów, przy 
przygotowywaniu schematów i instrukcji dla konwojów, w zakresie obsługi 
bojowego lotnictwa morskiego oraz urządzeń radiolokacyjnych, przy 
obsługiwaniu planszetów w operacyjnej służbie morskiej i lotniczej oraz 
w dziedzinach takich jak meteorologia, badania psychotechniczne itd28. 
Formalnie personel PMSK mógł pełnić służbę w specjalnościach takich, jak: 
administracyjna, obejmująca rachunkowość, sprawy żywnościowe, dział 

28 Halina Chwalibóg. op. cit., s. 17-19.
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mundurowy i problemy kwaterunkowe, pisarz, instruktorka wychowania 
fizycznego, kantyniarka, gospodyni, stołowa, świetliczarka, sanitariuszka, 
sygnalistka, dalopisarka, radiotechnik i teletechnik, kryptolog, kierowca, 
mechanik lotniczy, kartogralka, fotolaborantka i obsługa stacji meteorologicznej. 
Twarda rzeczywistość była jednak inna, jako miejsca pracy w zasadzie 
pozostały im ostatecznie kancelarie i biura oraz warsztaty krawieckie, stołówki 
i kasyna.

Według przyjętych zasad, marynarzy PMSK na starszych marynarzy 
awansowali komendanci morscy a w oddziałach i instytucjach niepodlegających 
komendantom morskim - komendant morski Południe, na wniosek komendantki 
PMSK. Awans mogła otrzymać wyróżniająca się marynarz po przesłużeniu 
najmniej czterech miesięcy. Wymagana była również dobra opinia oraz 
odpowiednie kwalifikacje. Warunkami awansu na podoficera PMSK było 
przesłużenie w stopniu starszego marynarza najmniej czterech miesięcy, 
uzyskanie określonej specjalności poprzez odbycie przeszkolenia na kursach 
specjalistycznych WRNS albo innych formach szkolenia lub przez złożenie 
egzaminu i wykazanie się przydatnością dla służby w swej specjalności oraz 
niekaralność sądowa i dobra opinia. Przy awansach na starszych podoficerów 
obowiązywały podobne warunki jak podczas awansu na podoficera oraz 
przesłużenie w stopniu podoficera najmniej ośmiu miesięcy. Na podoficerów 
i na starszych podoficerów PMSK awansował szef KMW na wniosek 
komendantki PMSK.

Warunkami mianowania oficerów PMSK były: posiadanie obywatelstwa 
polskiego, odpowiednie kwalifikacje moralne, niekaralność sądowa oraz dobra 
opinia i właściwe kwalifikacje fachowe, w tym ukończenie podstawowego 
wyszkolenia marynarskiego WRNS, ukończenie kursu oficerskiego PMSK, 
WRNS lub PWSK oraz - w razie ukończenia kursu WRNS lub PWSK - zdanie 
odpowiedniego egzaminu przed komisją MW a ponadto posiadanie 
odpowiedniego wykształcenia cywilnego (ukończenia jednej z wymienionych 
form kształcenia): cztery klasy gimnazjum ogólnokształcącego (według ustawy 
szkolnej z 1932 r.), sześć klas gimnazjum neoklasycznego lub matematyczno- 
-fizycznego (przed obowiązywaniem tej ustawy), sześć klas gimnazjum typu 
klasycznego lub szkoły realnej (w latach 1918-1926), zakładu kształcenia 
nauczycieli (czteroletnie seminaria nauczycielskie), średniej szkoły zawodowej 
(równorzędnej z gimnazjum) albo złożenie egzaminu eksternistycznego 
z zakresu gimnazjum lub ukończenie szkoły zagranicznej odpowiadającej 
polskim szkołom średnim oraz wyższym.

Po ukończeniu jednego z wymienionych kursów oficerskich, do czasu 
mianowania, kandydatka na oficera otrzymywała tytuł podchorążego PMSK 
oraz prawo noszenia munduru oficerskiego z oznakami podchorążego. 
Natomiast oficerowie przechodzący z PWSK lub PLSK do PMSK zachowywali 
posiadany stopień. Podchorążowie PWSK lub PLSK po przejściu do PMSK 
otrzymywali tytuł podchorążego PMSK, bez względu na posiadany stopień.
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Ponieważ w PSK przyjęto zasadę, że do mianowania oficerem 
preferowane były polskie, angielskie i kanadyjskie dwumiesięczne kursy 
oficerskie, 11 czerwca 1945 r. wydane zostało zarządzenie o warunkach 
kontraktowania oficerów PMSK29. Kontraktowanie miało na celu obsadzenie 
określonych stanowisk służbowych oficerami w stopniach przewidzianych 
etatami i przyznanie stopni oficerskich tym żołnierzom PMSK, które nie 
posiadały obywatelstwa polskiego. Zgodnie z tym zarządzeniem oficerami 
kontraktowymi mogli być żołnierze, którzy posiadali stopień oficera PMSK, 
lecz z powodu braku odpowiedniej wysługi lat nie mogli być awansowani 
normalnym trybem albo nie posiadali obywatelstwa polskiego, poza tym 
spełniając wszystkie warunki wymagane przy mianowaniu na III oficera PMSK. 
Rozwiązanie umowy z oficerami kontraktowymi następowało z trzymiesięcz
nym wypowiedzeniem. Umowy z oficerami zawierał szef KMW.

Przepisy dyscyplinarne dla PMSK, wzorowane na zasadach dyscyplinarnych 
obowiązujących WRNS, zawierał Dekret prezydenta RP z 27 listopada 1943 r30. 
Natomiast przepisy gospodarcze, problematykę uposażenia, żołdu i innych 
należności dla oficerów, podoficerów i marynarzy PMSK, na czas pobytu Sił 
Zbrojnych poza granicami państwa, regulowała uchwała Rady Ministrów 
z 23 marca 1944 r31. Uposażenie zasadnicze podchorążych PMSK wynosiło 
3/4 uposażenia podchorążych mężczyzn32. Inne należności i świadczenia 
podchorążych PMSK określone zostały zarządzeniem szefa KMW33. Natomiast 
zasady zaopatrzenia mundurowego dla oficerów PMSK regulowała uchwała 
Rady Ministrów z 23 marca 1944 r34 a zaopatrzenie mundurowe podoficerów 
i marynarzy PMSK - zarządzenie szefa KMW35

Przepisy ubiorcze PMSK stanowiły, że marynarze i starsi marynarze 
PMSK nosiły czapkę marynarską MW oraz granatowy mundur taki jak WRNS: 
dwurzędowy żakiet kroju przewidzianego dla podoficerów MW i gładką 
spódnicę, lekko rozszerzoną ku dołowi. Ich dwurzędowe granatowe płaszcze, 
sukienny i gabardynowy, były takie same jak oficerów MW. Ponadto miały 
białą bluzę z mankietami i przypinanym półsztywnym kołnierzykiem, czarny 
krawat, jedwabny lub wełniany oraz bawełniane czarne pończochy. Pończochy 
jedwabne mogły być stosowane tylko przy pojedynczych wystąpieniach. Do 
tego obowiązywały ich sznurowane czarne półbuty na płaskich obcasach, jakie 
noszono w WRNS. Nosiły także wełniany biały szal lub, do stroju wyjściowego 

29 IPMS, Zarządzenie ministra obrony narodowej z 11 czerwca 1945 r. o warunkach 
kontraktowania oficerów Pomocniczej Morskiej Służby Kobiet, Dziennik zarządzeń szefa 
KMW nr 25, 1. ew. 2/88 z 15 czerwca 1945 r., sygn. R.105c, cyt. za: Polska Marynarka 
Wojenna .... s. 511-512.

30 Ogłoszony w Dz. U. RP, 1943 nr 11, poz. 33.
31 Ogłoszona w Dzienniku zarządzeń jawnych szefa KMW nr 15/44.
32 Według stawki ogłoszonej w Dzienniku zarządzeń jawnych szefa KMW nr 30, poz. 1, § 1, pkt 2.
33 Dziennik zarządzeń jawnych szefa KMW nr 15/44, poz. 11.
34 Podana w Dzienniku zarządzeń jawnych szefa KMW nr 15/44.
35 Dziennik zarządzeń szefa KMW nr 17/44.
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- jedwabny, wełniane granatowe rękawiczki oraz granatowy pasek marynarski, 
z kieszonką na pieniądze. Oznaki stopnia starszego marynarza noszone były tak 
samo jak przez starszych marynarzy mężczyzn a oznaki specjalności były takie 
jak dla marynarzy i podoficerów mężczyzn.

Podoficerowie i starsi podoficerowie PMSK nosiły granatowy sukienny 
kapelusz stosowany, z umieszczonym pośrodku na wstążce haftowanym orłem 
bosmańskim. Mundur, płaszcz sukienny i gabardynowy, bluza, krawat, 
pończochy, buty, szal i pasek miały takie same jak marynarze i starsi marynarze 
PMSK. Tylko dla starszych podoficerów przewidziano naramienniki 
z oznakami stopni. Obowiązywały ich natomiast skórzane rękawiczki koloru 
brązowego. Oznaki stopni były takie jak dla podoficerów mężczyzn 
odpowiednich stopni a oznaki specjalności - jak dla marynarzy i podoficerów 
mężczyzn. Umundurowanie podchorążych było takie samo jak podoficerów 
PMSK. Ich oznaką był wąski złoty galonik noszony na rękawach munduru, taki 
sam jak u podchorążych mężczyzn.

Oficerowie nosiły kapelusze takie jak podoficerowie PMSK, z tym, że 
zamiast orła bosmańskiego miały na nim emblemat oficerski MW, a pod 
emblematem umieszczane były gwiazdki haftowane na suknie i wąski złoty 
galonik na przednim górnym brzegu ronda. Ich mundur stanowił żakiet taki, jak 
kurtka oficerów MW, z kieszonką na chusteczkę i luźna spódnica, mająca 
z przodu dwie kontrafałdy. Płaszcz sukienny i nieobowiązujący ich płaszcz 
gabardynowy były takie same jak dla oficerów mężczyzn. Natomiast bluzki, 
krawaty, pończochy, buty, rękawiczki i szale - jak dla podoficerów PMSK. 
Oznaki stopni były takie jak dla oficerów mężczyzn odpowiednich stopni 
z tym, że kółko na rękawach i naramiennikach zastąpiono rombem. Ponadto 
cały personel PMSK miał prawo używania torebek płóciennych albo 
skórzanych, czarnych lub granatowych, noszonych na pasku przez lewe ramię, 
tak w służbie, jak i poza służbą, za wyjątkiem wystąpień służbowych. Jak 
z tego wynika, ochotniczki PMSK umundurowane były podobnie jak personel 
WRNS, odróżniając się od nich w zasadzie tylko polskimi godłami na 
kapeluszach i czapkach.

Rozkaz ministra obrony narodowej z 11 lipca 1944 r. wprowadzał stałe 
stopnie, odchodząc od dotychczasowych stopni funkcyjnych PSK. Dla PWSK 
i PLSK wprowadzał oznaki stopni takie same, jakie obowiązywały w wojskach 
lądowych i lotnictwie. Nazwy stopni w PWSK i PLSK do stopnia kapitana 
włącznie odpowiadały nazwom w wojskach lądowych i lotnictwie. Tylko 
stopnie wyższe otrzymały inne nazwy: młodsza inspektorka - odpowiednik 
stopnia majora, inspektorka - odpowiednik - podpułkownika i starsza 
inspektorka - pułkownika. Rozkaz późniejszy z 30 czerwca 1945 r. ustalił i dla 
tych stopni oficerów PWSK i PLSK tradycyjne nazwy: major, podpułkownik 
i pułkownik. Natomiast dla PMSK, tym samym rozkazem z 11 lipca 1944 r., 
wprowadzono odmienne nazwy stopni: stopień starszej inspektorki 
odpowiadający stopniowi komandora, inspektorki - komandora porucznika, 
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młodszej inspektorki - komandora podporucznika, I oficera - kapitanowi 
marynarki, II oficera - porucznikowi marynarki, III oficera - podporucznikowi 
marynarki, natomiast starszy podoficer odpowiadał starszemu bosmanowi, 
podoficer - bosmanmatowi, starszy marynarz - starszemu marynarzowi 
i marynarz - marynarzowi. Jednocześnie wtedy wprowadzono oznaki stopni dla 
PMSK, dla oficerów podobne jak oficerów MW, z tym tylko, że galon zamiast 
kółka tworzył romb. Dla stopni podoficerów i marynarzy zostały ustalone te 
same oznaki, jakie obowiązywały dotąd w MW36. Ustalone w rozkazie ministra 
z 11 lipca nazwy stopni, do rozwiązania MW w marcu 1947 r. nie zostały 
zmienione. Wydaje się, że personel PMSK niechętnie używał obowiązujących 
nazw stopni najniższych - marynarza i starszego marynarza. Zamiast nich 
stosowano tradycyjne w PSK określenia: ochotniczka i starsza ochotniczka37. 
Ochotniczkami często nazywano wszystkie osoby z personelu PMSK, 
niezależnie od posiadanego stopnia wojskowego.

Komendantką PMSK została młodsza inspektorka Ewa Miszewska. Była 
ona również współautorką tych rozwiązań w PSK, które zostały wprowadzone 
rozkazem ministra obrony narodowej z 11 lipca 1944 r. Poza nią początkowo 
w komendzie pracowały II oficer Maria Pachocińska i II oficer Halina Wójcik. 
Rekrutacja i szkolenie ochotniczek wymagały od kierownictwa PMSK 
wysokich kwalifikacji instruktorskich, moralnych, psychologicznych 
i fizycznych. Okazało się jednak, że wybór Ewy Miszewskiej na komendantkę 
był szczęśliwy. A miała ona i jej oficerowie w swojej pracy dużo większe 
trudności niż ich brytyjskie koleżanki, co wiązało się głównie z wielką 
różnorodnością kandydatek do służby w PMSK.

Na podstawie umowy z Admiralicją Brytyjską i Womens Royal Naval 
Service, do czasu zorganizowania szkolenia we własnym zakresie, ochotniczki 
PMSK szkolone były na brytyjskich kursach unitarnych, specjalistycznych 
i oficerskich. Wkrótce jednak zorganizowano Obóz PMSK w Woodford Green. 
7 marca 1945 r. opuszczony „Wilfred Lawson Hotel”, dwupiętrowy dom 
stojący przy skrzyżowaniu dróg w miasteczku Woodford Green, w hrabstwie 
Essex, został przekazany do dyspozycji PMSK z przeznaczeniem na obóz. 
4 kwietnia przybyło tam pierwszych siedem kobiet żołnierzy PMSK, jako kadra 
obozu, aby przygotować pomieszczenia dla pierwszych ochotniczek. 
Komendantką obozu była III oficer Julia Ihnatowicz a jej zastępczynią 
III oficer Halina Wójcik. Od 9 kwietnia instruktorem wyszkolenia został por. 
mar. Józef Anczykowski a lekarzem - kpt. mar. lek. Andrzej Ożegowski. 
Pierwszy transport 49 ochotniczek przybył do Obozu PMSK Woodford Green 
7 kwietnia. Wkrótce dołączyły do nich kolejne 44 ochotniczki. Umundurowane 
zostały w ośrodku WRNS w Mili Hill. Trwające osiem tygodni wstępne 

36 Edward M. Car, op. cit., s. 23.
37 AMMW, Ewidencja Wrens...; Halina Chwalibóg, op. cit., s. 18; Zofia Borzęcka-Kobiemicka, 

op. cit., s. 11.
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szkolenie rozpoczęło się 19 kwietnia i zakończyło 16 czerwca. Po kursie 
szkolenia podstawowego były tam organizowane także kursy podoficerskie, 
szkolenie pisarzy i stołowych oraz kursy kroju i szycia38. W świetle 
wcześniejszych opracowań i aktualnych badań, informację o oddziale PMSK 
w Obozie ORP „Bałtyk”, który miał powstać już w końcu 1943 r. w sile 
siedmiu oficerów oraz 40 podoficerów i marynarzy, która przewijała się na 
kartach dotychczasowej literatury, trzeba uznać za nieprawdziwą39.

Wstępne szkolenie ochotniczek trwało dwa miesiące i obejmowało naukę 
języków polskiego i angielskiego, wychowanie fizyczne oraz przedmioty 
z zakresu ogólnej wiedzy morskiej i ogólnowojskowej, jak musztra, regulaminy 
itp. Na podstawie wyników egzaminów końcowych i posiadanych kwalifikacji 
ochotniczki szkolone były dalej w różnych specjalnościach oraz przysposabiane 
do służby i pracy zawodowej. Musiały się nauczyć, nie tylko jak ich brytyjskie 
koleżanki, zasad pełnienia służby wojskowej, ale także języka i zwyczajów 
kraju, w którym pełniły służbę.

Celem szkolenia w pierwszym okresie działalności PMSK było 
przygotowanie kadry dowódczej i instruktorskiej dla rozwinięcia struktury 
organizacyjnej PMSK w przyszłości. Podczas szkolenia ochotniczki traktowane 
były jak marynarze. Wobec krótkiego istnienia PMSK, pierwsze szeroko 
zarysowane plany rozwoju służby nie zostały zrealizowane40. Według 
pierwotnych zamierzeń w Wielkiej Brytanii miał być szkolony jedynie personel 
oficerski i podoficerski, który miał również odbywać praktyki morskie 
w marynarce brytyjskiej. Dopiero po powrocie do kraju PMSK miała rozwinąć 
się w pełni i w dużym zakresie wejść do pracy w marynarce41.

W sierpniu 1945 r. zostały utworzone oddziały PMSK w Obozie ORP 
„Bałtyk” i w Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty42. W skład oddziału 
w ORP „Bałtyk” weszły żołnierze PMSK zatrudnione w biurach i na kursach 
odbywających się w Obozie ORP „Bałtyk” i w Szkole Podchorążych Marynarki 
Wojennej a do oddziału w Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty - 
zatrudnione w biurach i na kursach w Komendzie Morskiej Południe, 
w Komendzie Uzupełnień Floty, w Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty 
i w innych jednostkach MW stacjonujących w Devonport i w pobliżu tej 
miejscowości. Na czele każdego z oddziałów stała komendantka. Oddziały 
wchodziły w skład Obozu ORP „Bałtyk” i CWSF na równi z innymi 
pododdziałami tych jednostek. Wyjątek stanowiły wyłącznie sprawy 
zastrzeżone dla władz kobiecych. Pod tym względem komendantki oddziałów

38 Kadłubek, op. cit, ..., s. 18-20; „Mewy” i „Mewki”..., s. 9-11.
39 Zdzisław Waśko, Rafał Witkowski, op. cit., s. 156.
411 Edward M. Car, op. cit., s. 61-62. Maria Maćkowska, op. cit., s. 135.
41 Pomocnicza Służba Kobiet..., s. 191.
42 IPMS, Zarządzenie szefa KMW z 10 sierpnia 1945 r. o utworzeniu oddziałów PMSK na ORP 

„Bałtyk” i w CWSF, Dziennik zarządzeń szefa KMW nr 17, 1. ew. 38/5088, sygn. R.U5a, 
cyt. za: Polska Marynarka Wojenna... s. 512-513.
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podlegały bezpośrednio komendantce PMSK. Komendantkom oddziałów 
w Obozie ORP „Bałtyk” i w CWSF nadano uprawnienia dyscyplinarne 
dowódcy kompanii. Obowiązki komendantek oddziałów na ORP „Bałtyk” 
i w CWSF mogły pełnić oficerowie PMSK, które równocześnie zajmowały inne 
stanowiska. Np. uznano, że komendantką oddziału w Obozie ORP „Bałtyk” 
może być sekretarka komendanta SPMW. Starsza spośród komendantek była 
jednocześnie referentką komendanta morskiego Południe w sprawach 
związanych z pracą i z życiem podległych mu żołnierzy PMSK.

Według dotychczasowego stanu wiedzy warunkami przyjęcia do PMSK 
było nie przekroczenie 32 lat życia, posiadanie najmniej małej matury oraz 
podstawowej znajomości języka angielskiego. Obecnie wiadomo, że warunki 
dotyczące wieku ochotniczek i znajomości przez nie języka angielskiego na 
pewno nie były przestrzegane. I choć trudno o materialne dowody, 
nieposiadanie małej matury także nie dyskwalifikowało kandydatek.

W okresie po zakończeniu działań wojennych służyły one i pracowały 
w następujących oddziałach i instytucjach MW43:

1. Kierownictwo Marynarki Wojennej w Londynie - Komenda 
Pomocniczej Morskiej Służby Kobiet - komendantka młodsza inspektorka Ewa 
Miszewska.

2. Oddział PMSK przy Kierownictwie Marynarki Wojennej - komendantka 
II oficer Maria Pachocińska.

3. Centralny Obóz PMSK w Woodford Green - komendantka I oficer 
Halina Chwalibóg,

- komendantka I oddziału III oficer Maria Romaniszyn,
- komendantka II oddziału III oficer Michalina Famielec,
- komendantka Oddziału Szkolnego II oficer Halina Wójcik.

4. Oddział PMSK w Obozie ORP „Bałtyk” w Okehampton - komendantka 
II oficer Wanda Makowska.

5. Grupa PMSK przy Sztabie Komendy Morskiej Południe w Devonport 
- komendantka II oficer Julia Ihnatowicz.

5. Grupa PMSK w Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty (Centrum 
Przeszkolenia Zawodowego) w Devonport - komendantka II oficer Wanda 
Jagodzińska.

7. Grupa PMSK przy Centralnej Kancelarii ds. Marynarki Wojennej 
(Centrum Kancelaryjno-Ewidencyjne MW) w Polskim Korpusie Przysposobienia 
i Rozmieszczenia w Witley Camp (Surrey).

8. Grupa PMSK w Domu Wypoczynkowym MW w Brighton.
9. Grupa PMSK w Samopomocy Marynarki Wojennej w Londynie.
Ochotniczki pełniły wielorakie obowiązki na różnych stanowiskach 

oficerskich, podoficerskich i marynarskich w oddziałach PMSK. Ponadto, tylko 
na lądzie wykonywały w zasadzie prace biurowe jako referentki, sekretarki 

43 AMMW, Ewidencja Wrens..., s. 4; Zdzisław Waśko, Rafał Witkowski, op. cit., s. 157.
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i maszynistki w sztabach i instytucjach MW oraz pracowały w kantynach, 
w kuchniach, stołówkach i kasynach, na stanowiskach magazynierów 
i prowiantowych oraz w warsztatach krawieckich.

Uzupełnianie stanu osobowego PMSK wynikało w pewnym stopniu 
z rozwoju sytuacji militarnej. Z pierwszych transportów ze Wschodu do PWSK 
w Wielkiej Brytanii wyodrębniono ochotniczki do MW. Szkolenie podstawowe 
i specjalistyczne odbyły one na Bliskim Wschodzie, w Kanadzie i w Wielkiej 
Brytanii. Według materiałów źródłowych44 w 1944 r. w skład PMSK, nie licząc 
komendantki, weszło 25 ochotniczek. Wśród nich było 10 przyszłych oficerów 
PMSK. Pozostałe 163 ochotniczki przybyły w 1945 r., wśród nich jedna 
z tytułem podchorążego i pięciu oficerów. W dniu 1 stycznia 1945 r. na 5251 
osób pełniących służbę w PSK, w PMSK znajdowało się nadal tylko 
25 ochotniczek. W okresie od 1 stycznia do 1 maja 1945 r., w drodze nowego 
zaciągu przeprowadzonego na terenie Indii i Francji, do PMSK przyjęto 
93 ochotniczki. Wśród nich były żony polskich marynarzy. Później jeszcze 
przybyły ochotniczki z terenu Niemiec oraz kobiety żołnierze Armii Krajowej, 
z wyzwolonych obozów jenieckich45.

Draga grupa 49 ochotniczek przybyłych do PMSK dopiero 7 kwietnia 
1945 r. z Francji, składała się z przedstawicielek polskiej emigracji oraz kobiet 
wywiezionych w czasie wojny z Polski na roboty do Rzeszy lub do różnych 
obozów, w tym do obozów koncentracyjnych. Wśród nich była Jadwiga 
D. (Damentko?), wywieziona najpierw do ZSRR, która pracowała tam 
w obwodzie swierdłowskim przy wyrębie lasów, potem przez Persję, Indie 
i Meksyk trafiła do Kanady, gdzie komisja poborowa przyjęła ją do PMSK. 
Była też Jane Zielińska, urodzona i wychowana w Glasgow. Natomiast Irena 
L. (Lipińska?) do wybuchu wojny mieszkała w małej wiosce pod Krosnem. 
W 1941 r. miała 14 lat, ujęta została wraz z siostrą w łapance i wysłana na 
roboty rolne w Westfalii. Podczas świąt Bożego Narodzenia w 1944 r. zbiegły 
i po przekroczeniu linii frontu dostały się do rejonu zajętego przez wojska 
brytyjskie. W obozie dla wysiedlonych Polaków w marcu 1945 r. zgłosiła się do 
MW46. W kwietniu przybyło również sześć ochotniczek z francuskiego Ruchu 
Oporu. Wszystkie zostały odznaczone Krzyżami Walecznych a jedna 
z nich, Marianna Koska - Grabowska, jednocześnie otrzymała francuski Croix 
de Guerre. Trzecią i ostatnią grupę 44 ochotniczek przybyłych 30 kwietnia 1945 r. 
stanowiły kobiety żołnierze Armii Krajowej, wywiezione po powstaniu 
warszawskim do obozów jenieckich w Niemczech47.

Do PMSK zgłaszały się kobiety w różnym wieku, niektóre były już 
niemłode a inne bardzo młode, niektóre były bardzo inteligentne, inne nie miały 
żadnego wykształcenia, w wielu wypadkach ich jedyną kwalifikacją był tylko 

44 Ewidencja Wrens....
45 Edward M. Car, op. cii., s. 25.
46 „Mewy” i „Mewki”..., s. 9-11.
47 Edward M. Car, op. cit., s. 60-61; Maria Maćkowska, op. cit., s. 135.
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ich entuzjazm. Prawie wszystkie ochotniczki można uznać za ofiary wojny - 
więzień, obozów, tortur, głodu i upokorzeń. Skrywały swe głębokie urazy 
fizyczne i psychiczne aby tylko zdać wstępny egzamin. Większość zużyła resztę 
swych sił fizycznych po to, aby rozpocząć ciężką fizycznie służbę wojskową. 
Przybyły do PMSK w Wielkiej Brytanii z Rosji, obozów koncentracyjnych, 
z Palestyny, Afryki, z Kanady, ze Szwecji, z obozów we Francji, aby spełnić 
swe marzenia snute podczas potwornej wojennej rzeczywistości. Nie wszystkim 
się to udało48.

Personel PMSK charakteryzowała różnorodność prawie pod każdym 
względem, ochotniczki przyjmowane były do służby w najróżniejszych 
warunkach, przybywały po wielu ciężkich przejściach osobistych i cierpieniach, 
powodowane były różnymi pragnieniami. Z tych względów tworzyły zespół 
bardzo niejednolity, wobec swej różnorodności niełatwy do kierowania i chyba 
niezbyt dobrze rozumiany przez przełożonych. Mimo tego należało z nich 
utworzyć sprawną część składową MW49.

Według materiałów źródłowych50 stan liczbowy PMSK w dniu 
1 listopada 1944 r. wynosił 14 osób, wśród nich znajdowało się trzech oficerów, 
siedmiu podoficerów i czterech marynarzy. Natomiast w połowie roku 
następnego, w ukształtowanej już Komendzie PMSK służbę pełniło siedem 
osób, w tym czterech oficerów (młodsza inspektorka, dwóch 
II oficerów i jeden III oficer), dwóch podoficerów (starszy podoficer 
i podoficer) oraz jeden marynarz a w Oddziale Sztabowym KMW - dwóch 
podoficerów51. Kilku autorów52 zgodnie podaje, że w latach 1944-1945 łączna 
liczba ochotniczek PMSK wynosiła 112 osób. Możliwe, że był to tylko 
wskaźnik stanu etatowego. A z Listy starszeństwa oficerów MW53 wynika, że 
w tym okresie służbę w niej pełniło 15 oficerów PMSK, w tym jeden I oficer, 
siedmiu II oficerów i siedmiu III oficerów. Na temat stanu liczbowego PMSK 

48 Bolesław Markowski, op. cit., s. 1-2.
49 Halina Chwalibóg, op. cit., s. 17-19.
50 IPMS, Zespół akt KMW, Sprawozdanie w odniesieniu do Marynarki Wojennej (do budżetu 

945 r.), L. dz. 70/Pl./Tjn./45 ze stycznia 1945 r., sygn. MAR.V.l, t. 9, s. 4-7,13; Walter Pater, 
Ze studiów nad personelem Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1939-1947, „Biuletyn 
Historyczny”, 1999 nr 16, s. 65; Polska Marynarka Wojenna..., s. 75.

51 Tamże, Zespół akt Referatu Organizacyjnego KMW, Składy osobowe Marynarki Wojennej na 
6 czerwca 1945 r., L. dz. 929/Org.Wyszk./Tjn./45,sygn. MAR.V.3, t. 3.

52 Andrzej Liebich, Na obcej ziemi. Polskie Siły Zbrojne 1939-1945, Londyn 1947, s. 79; 
Bohdan Wroński, Wysiłek mobilizacyjne - organizacyjny Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie w drugiej wojnie światowej, w: Wysiłek zbrojny w II wojnie światowej, Londyn 
1988, s. 88; Tenże, Wysiłek mobilizacyjno - org. Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
w drugiej wojnie światowej, „Rzeczypospolita Polska”, 1985 nr 11, s. 5; Witold Biegański, 
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945, Warszawa 1990, s.149.

53 Lista starszeństwa..., s. 21.
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znajdujemy także inne dane. Według wystąpienia Haliny Chwalibóg54, 
w okresie największego rozkwitu PMSK osiągnięto stan 186 kobiet wszystkich 
stopni. Natomiast według relacji Michała Borowskiego55 miało to być łącznie 
około 250 osób. Jeszcze inne dane, znajdujące się w opracowaniu Edwarda 
Cara56, wskazują, że do PMSK zostały skierowane 193 ochotniczki. Natomiast 
według zachowanej dokumentacji57, pochodzącej ze zbiorów SMW, o dużym 
stopniu wiarygodności, w imiennym wykazie znajduje się 189 nazwisk 
oficerów, podoficerów i marynarzy PMSK.

Wśród 189 osób personelu PMSK, było 17 oficerów, jedna podchorąży, 
10 starszych podoficerów, 45 podoficerów, 64 starszych marynarzy 
i 52 marynarzy58. Listę imienną personelu, według posiadanych stopni 
wojskowych zamieszczono w załączniku.

Spośród 189 kobiet żołnierzy PMSK udało się ustalić wiek 181 osób. 
W 1945 r. większość z nich, łącznie 99 osób, miała od 18 do 23 lat, z tego 
18 lat miało 13 ochotniczek, 19 lat - 24 ochotniczki, 20 lat - 31 ochotniczek, 
21 lat - 13, 22 lata - 18 i 23 lata - 11 ochotniczek. Najstarsze wiekiem 
ochotniczki miały 56, 55, 45 i 44 lata - pojedyncze osoby oraz 43 lata - dwie 
osoby. Wiek 181 żołnierzy PMSK podano w tabeli 1.

W skład personelu PMSK wchodziło 17 oficerów, co stanowiło prawie 
9% stanu. Lista starszeństwa oficerów MW z 1946 r59. oraz słownik 
biograficzny oficerów MW Juliana Czerwińskiego60 wymieniają tylko 15: jedną 
I oficer - Ewę Miszewską (kontraktową młodszą inspektorkę); siedem 
II oficerów: Halinę Chwalibóg (kontraktową I oficer), Wandę Makowską, 
Marię Pinińską, Julię Ihnatowicz, Helenę Wójcik i Wandę Jagodzińską oraz 
kontraktową II oficer Annę Benton-Skrzyńską; siedem III oficerów: Marię 
Pachocińską (kontraktową II oficer), Zofię Wiśniewską, Jadwigę Damentko, 
Marię Romaniszyn, Michalinę Famielec, Krystynę Pilarz i Annę Rumun. 
Natomiast według Ewidencji Wrens61 wśród personelu PMSK były jeszcze: 
III oficer Izabella Kleyff oraz krótko ppor. Alicja Zwierzewicz, która zachowała 
swój stopień wojskowy z okresu służby w Armii Krajowej. W ewidencji ujęta 
jest 28-letnia pchor. Kathleen Dunin, która po ukończeniu kursu oficerskiego, 
prawdopodobnie nie kontynuowała służby w PMSK i wobec braku 
jakichkolwiek informacji, w końcu została z niej skreślona. Krótkie biogramy 
wszystkich oficerów PMSK zamieszczono w załączniku.

54 Halina Chwalibóg, op. cit., s. 18. Taki stan podano też w pracy Pomocnicza Służba Kobiet..., 
s. 191 oraz w ilustrowanej nieautoryzowanej notatce Polskie „wrenki”, „Nasze Sygnały”, 1996 
nr 180, s. 68.

55 AMMW, Relacja Michała Borowskiego, sygn. 1/06, s. 9.
56 Car M. Edward, op. cit., s. 62.
57 AMMW, Ewidencja Wrens...
58 Tamże, Ewidencja Wrens...
59 Lista starszeństwa..., s. 21.
60 Kadry morskie..., s. 184, 394-395.
61 AMMW, Ewidencja Wrens..., s. 4, 10, 17, 40.
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Analiza biogramów oficerów PMSK, wpisów do zeszytów 
ewidencyjnych mł. insp. Ewy Miszewskiej i I oficer Haliny Wójcik oraz notatek 
ewidencyjnych nie pozwala na szczegółowe scharakteryzowanie nawet tej 
grupy, za wyjątkiem porównania wieku. W 1945 r. komendantka PMSK miała 
29 lat, gdy średni wiek wszystkich 17 oficerów wynosił 31 lat. Cztery 
najmłodsze miały po 22 i 23 lata (III oficerowie Romaniszyn, Rumun i Kleyff 
oraz ppor. Zwierzewicz). Najstarsza z oficerów - kontraktowy I oficer 
Chwalibóg miała 43 lata a pozostałe: 41, 39, 26, 34, 33, 32, 30, 29, 28, 25 
i 24 lata. Ich wykształcenie cywilne i wojskowe niewątpliwie mieściło się 
w ramach ustalonych przepisami, chociaż nie w każdym przypadku znamy 
szczegóły. W zasadzie miały ukończone kursy podchorążych PWSK w North 
Berwick w Szkocji. Wiadomo też, że cztery pierwsze przeszły brytyjskie kursy 
przygotowujące kadrę oficerską WRNS w Mili Hill, Westfield College i Naval 
College Greenwich62.

Odnosząc się do innych danych dotyczących stanu liczbowego PMSK, 
należy stwierdzić, że w ewidencji63 ujęto cztery osoby wcielone następnie do 
Wojskowego Korpusu Sióstr Służby Zdrowia, w 1945 r. - trzy (Irena Volkman, 
z domu Karpińska, Aniela Lange i Krystyna Wilczyńska, z domu Śmigielska), 
w 1946 r. - Helena Karpińska. Nieco inaczej na ogólny stan patrzymy, jeżeli 
wiemy, że wcielanie ochotniczek do PMSK zakończono 25 października 1945 r. 
Jako ostatnie przyjęte zostały tego dnia Stefania Pohlman i Wanda Porydzaj. 
Obie już 6 grudnia tego roku przeniesiono do PWSK. Podobny staż w PMSK 
miała ppor. Alicja Zwierzewicz. Kilka innych ochotniczek też miało nietypowo 
krótkie kariery, choćby wspomniana podchorąży.

Służba wojskowa ze swej natury nie należy do zajęć typu lekkiego. 
Szczególnie trudna jest podczas wojny. Można przyjąć, że kobietom z PMSK, 
biorąc także pod uwagę warunki, w których przyszło im żyć przed wstąpieniem 
do niej, było szczególnie ciężko. Echa tych przeżyć znajdujemy częściowo 
w wystąpieniu Haliny Chwalibóg64, które tych spraw tylko dotyka. Znana jest 
tylko jedna relacja65, opublikowana przez st. podof. Zofię Borzęcką - 
Kobiemicką, zajmująca się w dużym stopniu tym zagadnieniem. Jej autorka 
została aresztowana przez władze radzieckie w grudniu 1939 r. i do września 
1941 r. przebywała najpierw w więzieniu i następnie w obozie. Po uwolnieniu 
zgłosiła się do armii gen. Andersa i została żołnierzem PSK. Ukończyła 
pierwszy kurs komendantek PSK w Gederze oraz kurs oficerów transportu 
i zaopatrzenia. Była oficerem, komendantką plutonu, lecz wówczas jeszcze był 
to stopień wiązany z pełnioną funkcją. Jak napisała, była wielka wojna 
światowa i oprócz niej toczyły się małe wojny. Skutkiem nieporozumień ze 
swymi przełożonymi w 2 Korpusie PSZ trafiła do PMSK i odbyła przeszkolenie 

62 Pomocnicza Służba Kobiet..., s. 191; Maria Maćkowska, op. cit., s. 135.
63 AMMW, Ewidencja Wrens...
64 Halina Chwalibóg, op. cit., s. 17-19.
65 Zofia Borzęcka - Kobiemicką, op. cit., s. 8-11.
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w North Berwick. Otrzymała przydział do Obozu ORP „Bałtyk” w Bickleigh 
i pracowała w kancelarii SPMW a następnie pomagała płatnikowi. Była 
siódmym w kolejności żołnierzem PMSK, drugim w Obozie ORP „Bałtyk”. Po 
przeniesieniu obozu do Okehampton pracowała w kancelarii ewidencyjnej. 
Wspomina po latach o rozgrywkach personalnych, stosunkach wewnętrznych, 
warunkach bytowych itd. Tytuł wspomnień jest adekwatny do treści - była to 
niewątpliwie niezapomniana „sztormowa” kariera „morska” ochotniczki 
PMSK, możliwe, że większość jej koleżanek takich doświadczeń nie miała.

Ze szczegółowej analizy ewidencji66 personelu PMSK wynika, że między 
żołnierzami tej służby nierzadkie były powiązania rodzinne, m.in. obok siebie 
służyły matki i córki oraz siostry, także bliźniaczki. Siostrami bliźniaczkami 
były st. mar. Marianna Aleksandrowicz i mar. Antonina Czaplicka, z domu 
Aleksandrowicz. Pozostałe pary sióstr to: mar. Zofia Bławdziewicz i podof. 
Izabella Fudakowska, z domu Ciecierskie, podof. Wanda i mar. Jadwiga 
Chruścielówny, podof. Stefania Piwowarczyk i st. mar. Genowefa Górny, 
z domu Piwowarczyk, st. mar. Władysława Nawrocka i st. mar. Zofia Zielińska, 
z domu Piwowarczykówny, st. mar. Łucja Szatny i st. mar. Irena Rumińska, 
z domu Szatny oraz mar. Jadwiga i st. mar. Halina Srodkowskie. Natomiast 
matki i córki to: st. mar. Olga Bigo z córką mar. Ewą Wnorowską, z domu 
Bigo, podof. Joanna Dmitrjew z córką podof. Zofią Braun, z domu Dmitrjew, 
mar. Helena Karpińska z córką mar. Ireną Volkman, z domu Karpińską oraz 
st. mar. Jadwiga Kubiak z córką st. mar. Jadwigą J. Kubiak.

Ponieważ do kompetencji komendantki PMSK należało rozpatrywanie 
próśb o udzielenie podlegającym jej oficerom, podoficerom i marynarzom 
zgody na zawarcie związku małżeńskiego, których przy przeważającej liczbie 
kobiet młodych musiało być niemało, stąd we wspomnianej ewidencji67 
znajdują się 43 adnotacje o małżeństwach zawartych przez ochotniczki 
w latach 1945-1949. W 1945 r. zawarto 7 małżeństw, w 1946 r. zostały zawarte 
23 małżeństwa, w 1947 - 8, 1948 - cztery i w 1949 - jedno. Mężami 
ochotniczek PMSK zostawali oficerowie, podoficerowie i szeregowi PSZ na 
Zachodzie, przeważnie, bo w 25 przypadkach, byli to oficerowie, podoficerowie 
i marynarze PMW. Ale byli wśród nich także Polacy pełniący służbę w armiach 
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych a w kilku przypadkach zapewne - 
także osoby cywilne.

O wysokich wartościach oficerów, podoficerów i marynarzy PMSK 
zaświadczają odznaczenia otrzymane za ich wcześniejszą działalność w AK 
i powstaniu warszawskim oraz we francuskim Ruchu Oporu. Krzyżem 
Walecznych zostały odznaczone: II oficer Wanda Makowska (Lubowiecka), 
st. podof. Zofia Biernacka, st. mar. Antea Lubomirska i mar. Jadwiga Baczyńska 
(Szwejkowska). Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami odznaczono: III oficer 

66 AMMW, Ewidencja Wrens...
67 Tamże, Ewidencja Wrens...
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Zofię Wiśniewską, st. podof. Marię (Mariannę) Koskę (Grabowską), st. podof. 
Zofię Siemaszko (Proszek) a francuskim Croix de Guerre - st. podof. Marię 
(Mariannę) Koskę (Grabowską)68.

W końcu 1946 r. władze brytyjskie przygotowały obozy dla żołnierzy 
polskich, którzy w ramach PKPR mieli zostać zdemobilizowani w ciągu dwóch 
lat. Zadaniem PKPR było przygotowanie ich do pracy w nowych zawodach 
oraz rozmieszczenie do podjęcia pracy na Wyspach Brytyjskich i krajach 
zamorskich. Wydzielona sekcja pod kierownictwem oficera PWSK załatwiała 
sprawy służby i demobilizacji PSK. Dążeniem polskich czynników wojskowych 
było zapewnienie zwalnianym głównie kursów języka angielskiego, a następnie 
kursów zawodowych, zwłaszcza kroju i szycia, trykotarskich, wyrobu 
rękawiczek i galanterii skórzanej, pisania na maszynie itp. Natomiast 
u czynników brytyjskich panowała tendencja pospiesznego rozładowania 
obozów, tj. kierowania do pracy bez okresu dwuletniego przygotowania 
zawodowego. Jako pierwsze zwolniono na studia uniwersyteckie studentki, 
które otrzymały stypendia. Nie była to liczebnie duża grupa, bo przez okres 
istnienia PMSK łącznie na kontynuowanie studiów oraz nauki w gimnazjach 
i liceach zwolniono siedem osób. Ponadto cztery osoby zostały zwolnione ze 
względu na zły stan zdrowia. Inną grupę stanowiły tzw. żony, czyli te 
ochotniczki, które demobilizowano ze względów rodzinnych w ramach łączenia 
rodzin. Była to liczniejsza grupa, liczyła 25 ochotniczek. Oprócz nich sześć 
osób, korzystając z mniejszych rygorów obowiązujących PMSK, odeszło ze 
służby na własną rękę. Nacisk brytyjskiego Ministerstwa Pracy szedł 
w kierunku kierowania byłych ochotniczek do pracy głównie w kasynach 
i szpitalach brytyjskich oraz do służby domowej69. Likwidacja PSZ w ramach 
PKPR zakończona została w październiku 1949 r.

W cytowanej ewidencji70, tylko w 64 przypadkach odnotowano fakt 
zwolnienia ze służby w połączeniu z określeniem kraju osiedlenia. Nie jest to 
odpowiednio wysoka liczba przypadków, aby przesądzać o prawidłowościach 
występujących w tym zakresie. Ale ponieważ brak jest innych danych na ten 
temat, warto i te przedstawić. Z 64 odnotowanych przypadków do Polski udały 
się 24 osoby, do osiedlenia się na obszarze Wysp Brytyjskich zwolniono 
15 osób, do Francji wyjechało 7 osób, do Argentyny i Stanów Zjednoczonych - 
po 6 osób, do Brazylii dwie osoby i po jednej - do Kanady i Wenezueli. Liczby 
te trudno uznać za reprezentatywne, ale nie sposób nie zauważyć pewnych 
prawidłowości, gdy je porównać z tendencją zaobserwowaną u członków 
Samopomocy (później Stowarzyszenia) Marynarki Wojennej, organizacji 
skupiającej oficerów, podoficerów, marynarzy i pracowników PMW. Według 
także niekompletnych danych71 z połowy 1949 r. z tej grupy, poza Polską 

68 Władysław Kosianowski, op. cit., s. VII-VIII, XXVII.
69 Pomocnicza Służba Kobiet..., s. 119.
70 AMMW, Ewidencja Wrens...
71 Tadeusz Kondracki, Stowarzyszenie Marynarki Wojennej 1945-1992, Gdynia 2003, s. 55-56.
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i Wielką Brytanią już przebywało: w Europie - 17 osób (10 we Francji, cztery 
w Szwecji i po jednej w Irlandii, Belgii i Turcji), w Ameryce Północnej - 
52 osoby (w USA i Kanadzie - po 26 osób), w Ameryce Południowej - 
25 osób (w Argentynie - 19 oraz w Brazylii i Wenezueli - po trzy osoby), 
w Azji - cztery osoby (w Indiach - dwie oraz na Malajach i w Iraku - po 
jednej), w Afryce - 10 osób (w Południowej Afryce - cztery, w Rodezji 
i Maroku - po trzy osoby), w Australii i Oceanii - pięć osób (w Nowej Zelandii 
- trzy i w Australii - dwie osoby).

Nazwiska pań z personelu PMSK, od komendantki do najmłodszej 
marynarz, stanowiły jedną z większych trudności podczas pracy nad tym 
artykułem. Zmiana nazwiska to sprawa normalna w przypadku kobiet, 
zwłaszcza młodych. Trzeba brać pod uwagę ich nazwiska panieńskie, nazwiska 
panieńskie ich matek oraz nazwiska z pierwszego albo kolejnego małżeństwa. 
Toczyła się długoletnia wojna, która pochłonęła wiele istnień ludzkich, 
nastąpiły wielkie przemieszczenia ludności, stąd wiele małżeństw się 
zakończyło, rozwiązało czy rozpadło a życie toczyło się nadal. Zawierane były 
kolejne związki i panie zmieniały nazwiska. W dotychczasowych publikacjach 
były pomyłki. Błędy znalazły się też w Ewidencji Wrens. Przy szczupłym 
materiale źródłowym i wobec dysponowania kopią rękopisu, miejscami bardzo 
wyraźnego a w niektórych miejscach - prawie nieczytelnego, mogło to utrudnić 
pracę. Do tego dochodziły jeszcze przypadki, też charakterystyczne 
u młodych kobiet, swoistego „poprawiania” sobie imion: np. Halina dopiero po 
kilkudziesięciu latach okazała się Heleną a Marianna - Marią albo odwrotnie 
itd. Przeglądając ewidencję personelu PMSK, jego nazwiska w zasadzie nie 
budzą niejasności, są takie, jakie są możliwe w bogactwie polskich nazwisk. 
Jest np. Julianna Kowalska, Zofia Środkowska, Urszula Kołodziej, Irena 
Glińska a także Anna Jabłonowska czy Antea Lubomirska. Są także takie, jak: 
np. Stefania Pohlman, Jadwiga Skirmuntt, Zofia Braun czy Helena Nehring. Ale 
w kilku przypadkach niecodziennie brzmią zestawienia pojedynczych imion 
i nazwisk, zmuszając do zastanowienia się nad nimi. W przypadkach Kathleen 
Dunin i Janiny Staszewskiej vel Stasiak, Mary Phyllis Kopyry i Jane Zielińskiej 
niewątpliwie mamy do czynienia z jakąś niecodzienną sprawą. I rzeczywiście, 
chociaż z braku danych nie można było nic ustalić odnośnie pań Dunin 
i Staszewskiej, to panie Zielińska i Kopyra na pewno nie były Polkami od 
urodzenia. Mary Phyllis Kopyra, z domu Riddle, urodziła się 27 maja 1927 r. 
w kanadyjskiej miejscowości Hamilton, w rodzinie Ivy Phyllis i Charlesa 
Bernarda Riddle'ów. Do PMSK wstąpiła 5 sierpnia 1945 r„ potem od 
29 kwietnia 1947 r. do 28 lutego 1948 r. przebywała w PKPR. 22 kwietnia 1946 r. 
odbył się jej ślub ze starszym marynarzem Adamem Kopyrą. A Jane Zielińska 
urodziła się 1 sierpnia 1920 r. w miejscowości Yoker, koło Glasgow, była córką 
Margaret i Johna Hollonamów. Wychowywała się i mieszkała w Glasgow. Tam 
też poznała marynarza z ORP „Orkan”, z którym zawarła związek małżeński. 
Mężem Jane był mat Bronisław Zieliński, który zginął wraz ze swym okrętem 
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8 października 1943 r. na północnym Atlantyku. Po stracie męża została 
18 sierpnia 1944 r. przyjęta do PMSK, później od 11 lutego 1947 r. do 
28 sierpnia 1948 była w PKPR.

Ponieważ często niektórzy autorzy, za pierwszymi publikacjami 
o PMSK, lansują tezę, że personel PMSK potocznie nazywano „Mewami” lub 
„Mewkami”, albo one same tak siebie nazywały, wydaje się celowe zwrócić 
uwagę, że nie znajduje to potwierdzenia. Wręcz przeciwnie. Ponieważ 
ochotniczki PMSK prawie nie różniły się zewnętrznie od swych koleżanek 
z WRNS, które polscy marynarze nazywali wrenkami, również one tak były 
nazywane i tak samo mówiły o sobie. Można sobie wyobrazić, że była próba 
nazwania ich tak, ale proponowana nazwa się nie przyjęła i nic w tym dziwnego.

Trzeba przyznać, że pomimo krótkiego czasu działalności PMSK, jej 
powstanie i rozwój należy uznać za jeszcze jeden sukces PMW w II wojnie 
światowej. Uznaje się, że Ewa Miszewska stworzyła pierwszorzędną służbę 
pomocniczą, która zyskała powszechne uznanie72. Ochotniczki okazały się 
świetne jako urzędniczki, oficerowie oświatowi i kierowcy oraz niezastąpione 
jako pielęgniarki. W stosunkowo krótkim czasie personel PMSK trwale wpisał 
się w dzieje polskiej floty. Dzisiaj nie sposób bez podziwu patrzeć na zdjęcia 
z tamtych lat, przedstawiające kobiety w eleganckich marynarskich mundurach, 
noszonych z wrodzonym szykiem. Dodajmy też, że w ogólnym rozrachunku 
liczyła się nie tylko praca dla Sił Zbrojnych i MW. Możliwe nawet, że 
ważniejszym zadaniem było przygotowanie, zwłaszcza najmłodszych, skutkiem 
wojny pozbawionych rodziców, domów i szkół, do życia powojennego. 
Nauczenie języka angielskiego, stworzenie różnych kursów, nauka zawodu 
i wysłanie do szkół było zasługą władz PMSK.

Przyczyny, dla których temat PMSK znany jest jedynie z kilku artykułów 
o charakterze przyczynków i wzmianek w książkach poświęconych udziałowi 
MW w II wojnie światowej, są złożone. Jest tak pewnie także dlatego, że zanim 
ochotniczki dobrze się poznały i zżyły, PMSK została rozwiązana. Potem, 
niektóre powróciły do kraju, inne udały się na odległe kontynenty a część 
pozostała na Wyspach Brytyjskich i kontakty między nimi ustały, bo powojenna 
rzeczywistość im nie służyła73.

Na zakończenie należy wyrazić nadzieję, że temat PMSK w końcu 
znajdzie swego autora i wkrótce zostanie w pełni opracowany. Dotychczas 
największą przeszkodą jest fakt, że akta PMSK, jeżeli się zachowały, to 
znajdują się w Londynie. Tam również oraz w innych skupiskach polskiej 
emigracji wojskowej osiadła większość byłych ochotniczek.

72 Bolesław Markowski, op. cit., s. 1-2.
73 Halina Chwalibóg, op. cit., s. 17-19.
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WIEK KOBIET ŻOŁNIERZY 
POMOCNICZEJ MORSKIEJ SŁUŻBY KOBIET 

w 1945 r.

Wiek Liczba osób Wiek Liczba osób

18 13 31 5
19 24 32 5
20 31 33 3
21 13 34 3
22 18 36 3
23 11 39 1
24 4 41 3
25 8 42 3
26 6 43 2
27 9 44 1

28 3 45 1

29 3 55 1

30 4 56 1

Źródło: Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej, Ewidencja Wrens, sygn. 322 (107A).
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PERSONEL POMOCNICZEJ MORSKIEJ SŁUŻBY KOBIET 
(1943-1947)

OFICEROWIE I PODCHORĄŻOWIE

Oficerowie
1. Miszewska Ewa
2. Benton (z d. Skrzyńska) Anna
3. Chwalibóg Halina
4. Ihnatowicz (Mackus) Julia
5. Jagodzińska (Topolnicka) Wanda
6. Makowska Wanda Elżbieta
7. Pachocińska Maria
8. Pinińska Maria Zofia
9. Wójcik Helena (Halina) Janina

10. Damentko (Jarosz) Jadwiga
11. Kleyff Izabella
12. Pilarz (Michalak) Krystyna
13. Rejman (z d. Famielec) Michalina
14. Budzyńska (z d. Romaniszyn) Maria
15. Rumun Anna
16. Wiśniewska Zofia
17. Zwierzewicz (Kicińska) Alicja

- młodsza inspektorka
- II oficer
- II oficer
- II oficer
- II oficer
- II oficer
- II oficer
- II oficer
- II oficer
- III oficer
- III oficer
- III oficer
- III oficer
- III oficer
- III oficer
- III oficer
- podporucznik

Podchorążowie
1. Dunin Kathleen

PODOFICEROWIE

Starsi podoficerowie
1. Biernacka Zofia
2. Ciszewska (z d. Krawczyk) Jadwiga
3. Kawemińska (z d. Wilczkiewicz) Maria Antonina
4. Kobiemicką (z d. Borzęcka) Zofia
5. Koska (Grabowska) Maria (Marianna)
6. Marciniak Stanisława
7. Miszczak (z d. Musiatowicz) Janina
8. Niepokoyczycka Maria
9. Podoska Zofia

10. Proszek (z d. Siemaszko) Zofia
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Podoficerowie
1. Bober ( z d. Turlej) Anna
2. Bochenek Helena
3. Braun (z d. Dmitrjew) Zofia
4. Chruściel Wanda
5. Ciesielska (z d. Stolarczyk) Weronika
6. Czabanek Anna
7. Dalewska (z d. Żabińska) Monika
8. Dereń Jadwiga
9. Dmitrjew Joanna

10. Fudakowska (z d. Ciecierska) Izabella
11. Glińska (z d. Bobrowska) Irena
12. Goderska (z d. Kubicz) Maria
13. Graszk Jadwiga
14. Grochowska (z d. Zeniuk) Irena
15. Unicka (z d. Modrzewska) Małgorzata Sylwia
16. Kołodziej (z d. Strzelecka) Urszula
17. Mackiewicz Maria
18. Macuska (z d. Przekop) Czesława
19. Martel Maria
20. Mierzwa Stanisława
21. Milanowska (z d. Woźniak) Irena
22. Orczyk Klementyna
23. Pastuła (z d. Parzych) Irena
24. Patachniuk Zofia
25. Perek Emilia
26. Pieniążek Rozalia
Tl. Piwowarczyk Stefania
28. Puchalska Zofia
29. Rabczyńska (Czaplicka) Barbara
30. Remiszewska (z d. Grzywaczyk) Klara
31. Rozwadowska Janina
32. Rutyna Julia
33. Skowronek Zofia Czesława
34. Starowicz Barbara
35. Szwed (z d. Włoch) Pelagia
36. Szymańska (z d. Pozdział) Czesława
37. Śliwińska Wanda
38. Wiercińska Jadwiga
39. Witkowska (z d. Wołowicz) Eugenia
40. Włodarczyk Genowefa
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41. Wlodarek Władysława
42. Wojewódzka (z d. Lipiec) Rozalia
43. Zdeb (z d. Jarykowska) Weronika
44. Zielińska Jane
45. Zych Helena

MARYNARZE

Starsi marynarze
1. Aleksandrowicz Marianna
2. Antkowiak Wanda
3. Barszczak Maria
4. Białas (z d. Płóciennik) Maria
5. Bigo Olga
6. Cichy (z d. Mikosińska) Aniela
7. Czerniak Zofia
8. Dębska Genowefa
9. Dylowicz Julia

10. Dytnerska (z d. Milewska) Irena
11. Fijałkowska (z d. Cierpioł) Janina
12. Gawlik (z d. Pisarek) Helena
13. Goraj Aniela
14. Góra (z d. Dubicka) Weronika
15. Górny (z d. Piwowarczyk) Genowefa
16. Grala Natalia
17. Gryboś Józefa
18. Grzeszczak Aurelia
19. Gustajtis (z d. Pietrzyk) Helena
20. Guzdzioł (z d. Thom) Anna
21. Hykalik Dorota
22. Jaszczenko Maria
23. Jurek Wanda
24. Kaleta Helena
25. Kłopotowska Maria
26. Kościelna (z d. Żaczek) Seweryna
27. Kotula (z d. Kozdroń) Maria
28. Kubiak Jadwiga
29. Kubiak Jadwiga J.
30. Libera (z d. Fuzowska) Wacława
31. Lipińska (z d. Kazimierczak) Helena
32. Lipińska Irena
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33. Lubomirska Antea
34. Malmom(z d. Andrzejewska) Ernestyna
35. Malwicka (z d. Kędzierska) Janina
36. Marshall (z d. Strycharek) Maria
37. Martini Krystyna
38. Mazur (z d. Zawadzka) Krystyna
39. Morska Anna
40. Mudziuk (z. d. Bednarz) Weronika
41. Nawrocka (z d. Włodarczyk) Władysława
42. Nehring (z d. Piorkoś) Helena
43. Pawlicka Janina
44. Pawłowicz (z d. Jachowska) Halina
45. Pijanowska Maria
46. Piskorska Eugenia
47. Rumińska (z d. Szatny) Irena
48. Skrzydlewska Janina
49. Stabrawa (z d. Romaniszyn) Anna
50. Strzyżewska Maria
51. Szatny Joanna
52. Szatny Łucja
53. Szczęsna Aniela
54. Śmigielska Anna
55. Środkowska Halina
56. Trzaskalska Janina
57. Turkowska Anna
58. Urbańczyk Maryla
59. Wieloch Helena
60. Wojnarowska Paulina
61. Wyszyńska (z d. Kisarewicz) Anna
62. Zając (z d. Rzempała) Janina
63. Zielińska (z. d. Włodarczyk) Zofia
64. Zielonka (z d. Wesołowska) Alfreda
65. Żurczak (z d. Pieniążek) Bronisława

Marynarze
1. Bauer Irena
2. Bencal Zofia
3. Bentkowska (z d. Kacperska) Liljanna
4. Bławdziewicz (z d. Ciecierska) Zofia
5. Bogdanowicz Ewa
6. Charłozińska (z d. Waśniewska) Maria Grażyna
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7. Chruściel Jadwiga
8. Chuda (z d. Banowicz) Stanisława
9. Czaplicka (z d. Aleksandrowicz) Antonina

10. Czarnecka Anna
11. Foryś Anna
12. Gromnicka Teodozja
13. Jabłonowska Alicja
14. Karasińska Anna
15. Karpińska Helena
16. Koj (z d. Musiałowicz) Janina
17. Kopyra (z d. Riddle) Mary Phyllis
18. Kowalska Julianna
19. Krysztofiak Marianna
20. Lange Aniela
21. Majewska (z d. Romanowska) Janina
22. Małmom (z d. Andrzejewska) Ernestyna
23. Męczyńska Małgorzata
24. Niewiarowska Maria
25. Nizewska (z d. Wojdyło) Stanisława
26. Nosowska Kazimiera
27. Piotrowska Jadwiga
28. Piwowarczyk (z d. Muziarczyk) Leokadia (Łucja)
29. Pohlman Stefania
30. Porydzay Wanda
31. Rydzewska Magdalena
32. Sapiecha Wanda
33. Siemieńska (z d. Lewandowska) Eugenia
34. Siennicka (z d. Wierzbicka) Wacława
35. Skirmuntt Jadwiga
36. Staszewska vel Stasiak Janina
37. Stępkowska Jadwiga
38. Szczepaniak Marta
39. Szulc Krystyna
40. Szustkiewicz (z d. Polkowska) Zofia
41. Szwejkowska (z d. Baczyńska) Jadwiga
42. Szwiec (z d. Kusior) Feliksa
43. Środkowska Jadwiga
44. Urbaniak (z d. Foterek) Victoria
45. Volkman (z d. Karpińska) Irena
46. Wilczyńska (z d. Śmigielska) Krystyna
47. Wińska Angela
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48. Wiśniowska-Iwińska (z d. Leszewska) Klara
49. Wnorowska (z d. Bigo) Ewa
50. Wojtyczko-Pierzchała (z d. Matejak) Regina
51. Wyszyńska Teresa
52. Żórawska-Rogal Stanisława
Źródło: Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej, Ewidencja Wrens, sygn. 322 (107A)
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BIOGRAMY OFICERÓW POMOCNICZEJ MORSKIEJ SŁUŻBY KOBIET74

Chwalibóg Halina75
Urodziła się 18 września 1902 r. w Siećkowie, powiat dzisneński, koło 

Wilna. W 1940 r. została wywieziona z rodziną do ZSRR, gdzie mąż jej zmarł 
w więzieniu. Syn ich służył w Wielkiej Brytanii w lotnictwie i zginął pod 
Arnhem. W 1942 r. została ewakuowana z ZSRR wraz z Armią Polską, 29 lipca 
wstąpiła do PWSK, następnie do września 1943 r. odbywała przeszkolenie 
wojskowe w Bagdadzie a później, od września 1943 r. do lutego 1944 r., pełniła 
służbę w Szkocji.

Od 1 kwietnia 1944 r. została przeniesiona do PMSK, otrzymała stopień 
marynarza i następnie od 6 kwietnia pracowała w Oddziale Sztabowym KMW, 
później skierowana została na kurs administracyjny WRNS. 21 lipca została 
awansowana na stopień starszego marynarza a następnie otrzymała tytuł 
podchorążego. Ukończyła kurs oficerski w Greenwich Royal Naval College 
i 24 lutego 1945 r. awansowana została na III oficera z dniem i starszeństwem 
od 17 lutego. Od 7 marca była II referentką w Komendzie PMSK, następnie 
oficerem gospodarczym Obozu PMSK w Woodford Green a później od 
13 kwietnia - pełniącą obowiązki zastępczyni komendantki tego obozu i od 
15 sierpnia 1945 r. do rozwiązania obozu - pełniła obowiązki komendantki. 
31 marca 1945 r. awansowała na II oficera, później została kontraktowym 
I oficerem. Od 19 kwietnia 1947 r. do 18 kwietnia 1949 r. przebywała w PKPR. 
Po wojnie pozostała w Wielkiej Brytanii, była kierowniczką domu YWCA 
w Guilford do przejścia na emeryturę oraz pracowała w Związku Polek. 
Od 1954 r. miała obywatelstwo brytyjskie. Zmarła 16 października 1982 r. 
w Swindon.

Damentko-Jarosz Jadwiga
Urodzona 20 grudnia 1917 r. w Świętochowie, wykształcenie - matura. 

30 czerwca 1944 r. została przyjęta do PSWK, od 20 listopada 1944 r. służyła 
w PMSK i pracowała w KMW. 1 sierpnia 1945 r. została awansowana na 
III oficera. Od 19 kwietnia 1947 r. do 12 stycznia 1948 r. była w PKPR. 
12 grudnia 1947 r. zawarła związek małżeński z kpt. audyt. Władysławem 
Jaroszem. Wyemigrowała do Argentyny.

74 Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej, Ewidencja Wrens, sygn. 322 (107A); Tamże, 
Kolekcja Juliana Czerwińskiego, Korespondencja z Haliną Wójcik z 1984 i 1985 r., sygn. 
140K; Stanisław Mariusz Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, t. 3, 
Albany 1990, s. 121, 138, 148, 174, 206, 210, 221, 224, 225, 229, 233; Kadry morskie 
Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka Wojenna, cz. I, Korpus oficerów 1918-1947, Gdynia 
1996, s. 594-595.

75 A. M. S. B., Wspomnienie o Halinie Chwalibóg, „Nasze Sygnały”, 1982 nr 150, s. 25.
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Famielec-Rejman Michalina
Urodziła się 9 września 1913 r. w Rzezawie koło Bochni. Była 

więźniarką obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Po uwolnieniu z obozu, 
7 kwietnia 1945 r. została przyjęta do PMSK. Przeszkolona została w Szkole 
Podchorążych w North Berwick, koło Edynburga. Następnie służyła w Obozie 
PMSK w Woodford Green. 20 września 1945 r. jako podchorąży została 
awansowana na III oficera. Od 29 września 1945 r. była komendantką oddziału 
w Obozie PMSK. Od 19 kwietnia 1947 r. do 24 sierpnia 1948 r. przebywała 
w PKPR. 20 listopada 1947 r. zawarła związek małżeński z P. Rejmanem. 
Wychowywała trzech synów. Zmarła 10 stycznia 1985 r. w Londynie.
Ihnatowicz-Mackus Julia76

Urodziła się 24 stycznia 1904 r. w Andrepnie, powiat Rezenne na Łotwie. 
Po przedostaniu się przez Rumunię i Algierię do Wielkiej Brytanii, 17 sierpnia 
1943 r. została przyjęta do PWSK i przeszkolona w Szkole Podchorążych 
w North Berwick.

Od 25 października 1944 r. służyła w PMSK, pracowała najpierw 
w KMW i w Komendzie Morskiej Południe jako podchorąży. 24 lutego 1945 r. 
została awansowana na III oficera z dniem i starszeństwem od 1 grudnia 1944 r. 
7 marca 1945 r. została I referentką w Komendzie PMSK a od kwietnia była 
pełniącą obowiązki komendantki Obozu PMSK w Woodford Green. 11 czerwca 
została zakontraktowana jako II oficer a 1 grudnia 1945 r. awansowała na 
stopień II oficera. Przeniesiona została do Komendy Morskiej Południe 
w Plymouth. Na koniec pełniła służbę w obozie PKPR koło Godalming Surrey 
(Whitley).

Jej pierwszy mąż kapitan Władysław Ihnatowicz, oficer artylerii 
przeciwlotniczej, zginął w Starobielsku. Miała z nim syna Edwarda, urodzonego 
14 lutego 1926 r. 28 października 1947 r. zawarła drugie małżeństwo 
z Adamem Piotrem Mackusem. Od 19 kwietnia 1947 r. do 5 maja 1948 r. 
przebywała w PKPR. Z zawodu była modystką i pracowała w tym zawodzie. 
Przez wiele lat wchodziła w skład władz Stowarzyszenia Marynarki Wojennej. 
Zmarła 18 czerwca 1977 r. w Londynie.

Jagodzińska-Topolnicka Wanda
Z domu Płachcińska, urodzona 16 stycznia 1912 r. w Nowym Sączu, 

wykształcenie: matura i Wyższa Szkoła Handlowa. 29 lipca 1943 r. wstąpiła do 
PWSK a od 14 lutego 1944 r. służyła w PMSK. Przeszła przeszkolenie 
specjalistyczne w zakresie badania poziomu inteligencji w oddziałach. 
1 kwietnia 1944 r. otrzymała stopień marynarza i 6 kwietnia została 
przydzielona do Oddziału Sztabowego KMW. 21 lipca 1944 r. otrzymała awans 

76 J. B., Śp. Julia Mackus, „Nasze Sygnały”, 1977 nr 137, s. 14.
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na starszego marynarza a następnie tytuł podchorążego. 24 lutego 1945 r. 
została III oficerem z dniem i starszeństwem od 1 lutego. Dużo pracowała 
w terenie. Od 7 marca 1945 r. znajdowała się w dyspozycji szefa KMW, potem 
od 25 października 1945 r. pełniła obowiązki kierownika Sekcji Przydatności 
w CWSF. 31 marca awansowała na II oficera. Od 28 maja 1947r. do 
23 kwietnia 1949 r. była w PKPR.

Miała syna Andrzeja urodzonego w 1932 r. 31 grudnia 1948 r. zawarła 
drugi związek małżeński z Władysławem Topolnickim, majorem z Inspektoratu 
Lotnictwa. W 1949 r. wyemigrowała do Argentyny i tam pracowała. Zmarła 
23 maja 1984 r. w Buenos Aires.

Kleyff Izabella
Córka Aleksandra i Felicji z Wysockich, urodzona 22 lutego 1922 r. 

w Wilnie, wykształcenie: matura uzyskana w 1938 r. w Warszawie. 30 czerwca 
1944 r. zgłosiła się do PWSK w Mexico City a 21 listopada 1944 r. została 
przeniesiona do PMSK i 1 listopada 1945 r. awansowała na III oficera. 2 marca 
1946 r. została zdemobilizowana na studia.

Makowska-Lubowiecka Wanda Elżbieta
Urodzona 10 stycznia 1911 r. w Warszawie, wykształcenie: matura 

i Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie. Żołnierz Armii 
Krajowej od 1 października 1940 r. do 5 października 1944 r., następnie 
w niewoli niemieckiej od 5 października 1944 r. do 13 kwietnia 1945 r. 
2 listopada 1945 r. przyjechała do Wielkiej Brytanii i przydzielona została do 
PMSK w stopniu II oficera ze starszeństwem od 23 września 1944 r. (stopień 
oficerski otrzymała w Armii Krajowej). Służyła w Obozie MW w Okehampton. 
Jeszcze w Anglii, 27 lipca 1947 r. zawarła związek małżeński z Jakubem 
Lubowieckim, bratem stryjecznym Antoniego Lubowieckiego, męża Ewy 
Miszewskiej. Wyemigrowała z mężem do Argentyny a następnie do Brazylii. 
Zawodowo nie pracowała. Odznaczona została Krzyżem Walecznych.

Miszewska-Lubowiecka Ewa Zofia77
Urodziła się 24 sierpnia 1916 r. w Kijowie. Była córką Adolfa Runge 

i Marii z Dąbrowskich. Ukończyła szkołę średnią zdała maturę humanistyczną 
a następnie ukończyła z tytułem magistra wyższe studia w Centralnym 
Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie. W trakcie studiów ukończyła 
kursy Przysposobienia Wojskowego i Czerwonego Krzyża, uzyskując dyplom 
instruktora. Była dziennikarzem sportowym. Uzyskała półdyplom warszawskiej 

77 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Zeszyt 
ewidencyjny Ewy Miszewskiej, sygn. MAR. A.V.12/135; Bolesław Markowski, Pomocnicza 
Morska Służba Kobiet i jej komendantka, „Nasze Sygnały”, 1972 nr 128, s. 1-2; Jarosław 
Tuliszka, Pomocnicza Morska Służba Kobiet i jej komendantka Ewa Miszewska, „Przegląd 
Morski”, 2003 nr 11, s. 68-74.
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Wyższej Szkoły Dziennikarskiej. Wyszła za mąż za Andrzeja Miszewskiego.
Losy wojny rzuciły ją najpierw do Francji, skąd w czerwcu 1940 r. 

została ewakuowana do Wielkiej Brytanii. 5 września 1943 r. zgłosiła się jako 
ochotniczka do PSWK. W Obozie PSWK przeszła prawie dwumiesięczne 
przeszkolenie unitarne. Po jego ukończeniu 1 listopada 1943 r. mianowana 
komendantką plutonu, przydzielona do Komendy Głównej PSWK 
z jednoczesnym odkomenderowaniem do KMW na stanowisko referentki spraw 
morskiej służby kobiet. 1 grudnia 1943 r. została przeniesiona z PSWK do 
Referatu Organizacyjno-Wyszkoleniowego KMW na stanowisko referentki 
spraw morskiej służby kobiet w stopniu III oficera. Stopień ten otrzymała 
24 lutego 1945 r. z dniem i starszeństwem od 2 grudnia 1943 r. Następnie 
przeszła przeszkolenie w brytyjskich centrach szkoleniowych WRNS w Mili 
Hill i Royal Naval College Greenwich. Dodatkowe przeszkolenie unitarne 
odbyła od 26 stycznia do 4 lutego 1944 r. 4 marca skierowano ją na szkolenie 
oficerskie WRNS, które ukończyła 25 marca 1944 r.

W 1945 r., po utworzeniu w KMW Komendy PMSK, 7 marca 1945 r. 
została mianowana tymczasową komendantką PMSK a 10 lipca powierzono jej 
pełnienie tej funkcji. 3 maja 1945 r. awansowała na II oficera, 11 czerwca 
została zakontraktowana jako I oficer a 31 marca 1946 r. awansowała na stopień 
I oficera. Następnie została kontraktową młodszą inspektorką. Po rozwiązaniu 
PMSK, od 19 kwietnia 1947 r. do 8 sierpnia 1948 r. była w PKPR. Potem 
wyemigrowała do Argentyny, gdzie prowadziła własny salon piękności. 
W Argentynie wyszła za mąż za Antoniego Lubowieckiego, brata stryjecznego 
Jakuba Lubowieckiego, męża Wandy Makowskiej. Zmarła w wieku 65 lat 
17 lipca 1972 r. w Mendozie.
Pachocińska Maria

Urodziła się 2 lipca 1909 r. Od 1938 r. była żoną porucznika marynarki 
Mieczysława Pachocińskiego, oficera mechanika na ORP „Ryś”. W sierpniu 
1939 r. wyjechała z Gdyni do Warszawy. 27 stycznia 1940 r. przyjechała 
z okupowanego kraju do męża w Szwecji. W październiku 1944 r. będąc 
członkiem PSK wyjechała do Wielkiej Brytanii i rozpoczęła pracę 
w Komendzie PMSK jako płatnik. 1 sierpnia 1945 r. została awansowana na 
III oficera. Następnie zakontraktowano ją jako II oficera. W 1947 r. powróciła 
z mężem do kraju i zamieszkała w Łodzi. Zmarła w 1995 r. w Łodzi.
Pilarz-Core Krystyna

Urodzona 13 lutego 1921 r. w Strzałkowie koło Stryja. Była wdową po 
por. mar. Adamie Pilarzu, który zatonął wraz z ORP „Orkan”. Wywieziona 
z Polski, w latach 1941-1943 przebywała w ZSRR, od 5 maja 1943 r. w Iranie 
i od 23 kwietnia 1944 r. - w Wielkiej Brytanii. 1 września 1944 r. została 
przyjęta do PMSK i przeszkolona w Szkole Podchorążych PWSK w North 
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Berwick. 1 listopada 1945 r. została awansowana na III oficera. Służyła 
w obozie PMSK a następnie w KMW. 17 sierpnia 1946 r. wyszła za mąż za 
J. Michalaka. Później po trzecim mężu nosiła nazwisko Core. Pozostała 
w Wielkiej Brytanii.

Pinińska Maria Zofia (Teresa)
Córka Piotra i Marii z Królikowskich, urodziła się 19 lipca 1906 r. 

w Krakowie. 29 grudnia 1943 r. została przyjęta do PSWK w Kanadzie. 
1 kwietnia 1944 r. otrzymała stopień marynarza i 6 kwietnia rozpoczęła pracę 
w Oddziale Sztabowym KMW. 21 lipca 1944 r. otrzymała awans na starszego 
marynarza. Od 12 października 1944 r. służyła w PMSK w Wielkiej Brytanii, 
24 lutego została 111 oficerem z dniem i starszeństwem od 25 października 1944 r. 
a 7 marca 1945 r. dostała przydział na pełniącą obowiązki referentki do 
Referatu Organizacyjno-Wy szkoleniowego KMW. 7 lutego 1945 r. delegowana 
do Francji w sprawie zaciągu ochotniczego do PMSK, 3 maja 1945 r. 
awansowana na II oficera. 17 sierpnia 1948 r. została zwolniona. Wyjechała do 
Kanady. Zmarła 29 marca 1985 r. w Wielkiej Brytanii.
Romaniszyn-Budzyńska Maria

Urodzona 1 lipca 1923 r. w Czarnym Dunajcu. Od 11 kwietnia 1942 r. 
w PWSK. Szkolona była w Szkole Podchorążych PWSK w North Berwick. Od 
6 listopada 1944 r. służyła w PMSK. 20 września 1945 r. jako podchorąży 
została awansowana na III oficera. Od 29 września 1945 r. służyła jako 
komendantka w Obozie PMSK w Woodford Green aż do jego rozwiązania. Od 
19 kwietnia 1947 r. do 30 listopada 1948 r. była w PKPR. 21 kwietnia 1948 r. 
zawarła związek małżeński z ppor. mar. rez. Tadeuszem Budzyńskim. Zmarła 
13 kwietnia 1997 r. w Londynie.
Rumun-Czechowicz Anna

Urodzona 14 czerwca 1923 r. Szkolona była w WRNS. 1 listopada 1945 r. 
awansowana na III oficera. Służyła w obozie PMSK. Zawarła związek 
małżeński z (?) Czechowiczem. Po wojnie wyjechała do Kanady. Zmarła 
18 stycznia 1988 r.
Benton-Skrzyńska Anna

Z domu Skrzyńska, urodzona 21 lipca 1909 r. we Lwowie, córka 
Tadeusza i Mieczysławy. 1 czerwca 1942 r. wstąpiła do PWSK w ZSRR, od 
1 grudnia 1942 r. przebywała w Bagdadzie, od 9 września 1943 r. w Wielkiej 
Brytanii. Od 14 września 1944 r. służyła w PMSK. Szkolona była we WRNS. 
Krótko służyła w obozie MW w Bickleigh, potem w Obozie PMSK 
w Woodford Green. 1 kwietnia 1944 r. otrzymała stopień marynarza 
i 6 kwietnia przydzielona została do Oddziału Sztabowego KMW. 21 lipca 1944 r. 
awansowała na starszego marynarza. Od 1 lipca 1945 r. została kontraktowym
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III oficerem. Od 20 lutego 1945 r., jako III oficer, była oficerem przeszkolenia 
zawodowego w Obozie PMSK i jednocześnie pełniła obowiązki zastępczyni 
komendantki obozu. 1 kwietnia została kontraktowym II oficerem. 4 grudnia 
1946 r. kontrakt z nią został rozwiązany i powróciła do tytułu podchorążego. Po 
wojnie pracowała w biurze angielskiej instytucji charytatywnej. Zmarła 
28 czerwca 1983 r. w Londynie.

Wiśniewska Zofia
Urodzona 8 maja 1920 r. w Warszawie. W latach 1940-1944 była 

żołnierzem Armii Krajowej. Od 5 października 1944 r. do 3 kwietnia 1945 r. 
przebywała w niewoli niemieckiej. 2 września 1945 r. została przyjęta do 
PWSK w stopniu oficerskim otrzymanym w AK i przeniesiona do PMSK wraz 
z uznaniem stopnia III oficera od 23 września 1944 r. Od 19 lipca 1947 r. do 
23 września 1948 r. była w PKPR. Została odznaczona srebrnym Krzyżem 
Zasługi z mieczami.

Wójcik Helena (Halina) Janina78
Urodziła się 28 czerwca 1915 r. w Częstochowie. Była córką Józefa 

i Marii z Gonnerów. W 1935 r. ukończyła Państwowe Gimnazjum 
Humanistyczne im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie i zdała maturę. Przed 
wojną mieszkała we Lwowie. Była urzędniczką państwową. Wywieziona do 
ZSRR pracowała m. in. przy wyrębie lasu. Opuściła ZSRR do Iranu wraz 
z armią gen. Andersa i 11 lutego 1942 r. w Iranie została ochotniczką PWSK. 
Od 22 czerwca do 18 lipca 1942 r. ukończyła kurs instruktorek PSWK 
w Sarafand w Palestynie. 30 grudnia 1942 r. wyjechała do Wielkiej Brytanii.

W marcu 1943 r. podczas transportu morskiego z Palestyny do Wielkiej 
Brytanii, statek na którym przebywała, został storpedowany w okolicach 
Freetown. Uratowana, 9 kwietnia przybyła do Wielkiej Brytanii. 1 czerwca 
1944 r. jako ochotniczka została przeniesiona do PMSK i przydzielona do 
Oddziału Sztabowego KMW. Od 23 czerwca była sekretarką w SPMW. 
W WRNS odbyła od 7 do 23 czerwca kurs przeszkolenia podstawowego w Mili 
Hill. 1 października 1944 r. otrzymała awans na starszego marynarza i została 
oddelegowana od 10 października do 21 listopada na II kurs oficerski PWSK 
przy Szkole Podchorążych w North Berwick w Szkocji, 27 listopada 1944 r. 
otrzymała tytuł podchorążego a 24 lutego 1945 r. - stopień III oficera, z dniem 
i starszeństwem od 1 stycznia 1945 r. 7 marca 1945 r. została wyznaczona na 
dowódcę oddziału PMSK w Obozie ORP „Bałtyk” a 13 kwietnia 1945 r. - 
komendantką oddziału w Obozie PMSK. 14 czerwca 1945 r. została sekretarką

78 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Zeszyty 
ewidencyjne Heleny Wójcik (kopie w Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej); Pożegnanie 
najwierniejszej koleżanki, „Nasze Sygnały”, 1993 nr 174, s. 23-25.
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I zastępcy szefa KMW a od 22 listopada była referentką w Wydziale 
Organizacyjno-Wyszkoleniowym KMW i jednocześnie komendantką PMSK na 
ORP „Bałtyk”. Od 28 lipca do 11 października przebywała na delegacji we 
Francji. 31 grudnia 1945 r. została awansowana na II oficera. Od 11 do 
23 lutego 1946 r. uczestniczyła w kursie wychowania i oświaty dla oficerów 
MW. Następnie pracowała w Dziale Ogólnym KMW, będąc jednocześnie 
komendantką Oddziału PMSK w Londynie. Od 5 marca 1947 r. była 
zastępczynią komendantki PMSK. W PKPR była od 19 kwietnia 1947 r. do 
18 kwietnia 1949 r. Po skończeniu kursu sekretarek w Portsmouth dwa lata 
pracowała w biurze. W latach 1950-1988 była sekretarką w Zarządzie 
Głównym SMW. Zmarła 1 czerwca 1993 r. w Londynie. Urnę z prochami 
przewieziono do Wrocławia. Odznaczona została Defence Medal i War Medal.

Zwierzewicz Alicja
Urodzona 27 kwietnia w Warszawie. Przyjęta do PMSK 25 października 

1945 r., przeniesiona do PWSK 6 grudnia 1945 r. W PKPR była od 10 września 
1946 do 6 sierpnia 1948 r. 19 kwietnia 1947 r. zawarła związek małżeński 
z por. mar. rez. inż. Zygmuntem Kicińskim. Decyzją Komisji Weryfikacyjnej 
Armii Krajowej z 16 listopada 1945 r. uzyskała stopień podporucznika ze 
starszeństwem od 23 września 1944 r.
Dunin Kathleen

Urodziła się 14 września 1918 r. W 1945 r. zgłosiła się do PMSK 
w Wielkiej Brytanii i ukończyła kurs oficerski 28 sierpnia 1945 r. z tytułem 
podchorążego. Nie zgłosiła się do kontynuowania służby. 24 lutego 1947 r. 
z braku informacji została skreślona z ewidencji.
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Kmdr w st. spocz. prof. dr hab. Zdzisław MISZTAL

DZIAŁANIE MORSKIEJ GRUPY OPERACYJNEJ 
NA RZECZ PRZEJĘCIA GOSPODARKI 

WYBRZEŻA w 1945 r.

Władza państwowa w Polsce, kształtowana pod wpływem ZSRR, 
w momencie zwycięstwa nad Niemcami hitlerowskimi sformułowała 
program odzyskania historycznie i etnicznie należnych Polsce ziem, wskazując 

jednocześnie na konieczność przebudowy ustroju społeczno-politycznego kraju 
po zakończeniu wojny.

W przesiedleniu z terenów Ziem Odzyskanych Niemców oraz likwidacji 
panującego tu systemu ustrojowego, opartego na junkierstwie i na magnatach 
przemysłowych reprezentujących antypolski kierunek polityki, ówczesne 
władze widziały najbardziej trwałe i skuteczne przeciwstawienie się 
niebezpieczeństwu odrodzenia ogólno niemieckiego nacjonalizmu i tendencji 
zaborczych wobec Polski.

Przekształcenie stosunków społecznych panujących na Ziemiach 
Odzyskanych rozumiane było również jako podstawowy warunek ich integracji 
i odegrania przez nie pierwszorzędnej roli w realizacji narodowego 
i społecznego odrodzenia Polski. Już wtedy uważano, że wraz z włączeniem 
ziem leżących nad Odrą, Nysą Łużycką i Bałtykiem do Polski, w rzeczywistości 
jako rekompensaty za ziemie utracone na wschodzie, zmieni się całkowicie 
oblicze i struktura gospodarcza kraju.

Wraz z przesunięciem się działań wojennych na zachód i północ poza 
byłe granice państwa polskiego, rozpoczęły się już w pierwszych miesiącach 
1945 r. konkretne przygotowania do utworzenia na Ziemiach Odzyskanych 
polskiej administracji oraz przejęcie gospodarstw i osadzeniu na nich ludności 
polskiej.

Jednym z ważniejszych ogniw w realizacji tych poczynań było 
opracowanie ogólnej koncepcji działania i utworzenia niezbędnych środków do 
przejęcia i uruchomienia podstawowych dziedzin gospodarki polskiej. Ich 
realizacja nie była łatwa. Brak prawnego uregulowania kwestii mienia 
poniemieckiego na Ziemiach Odzyskanych, ze względu na trwający jeszcze 
w tym czasie stan wojny z Niemcami, a w związku z tym brak określenia zasad 
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zmiany granic oraz spłaty odszkodowań wojennych stanowił podstawowa 
trudność. Dalsze problemy związane z uruchomieniem tej dziedziny gospodarki 
wynikały z faktu, iż ziemie te do niedawna jeszcze pozostawały pod 
administracją niemiecką.

Władze polskie wkroczyły na tereny ogromnie wyeksploatowane przez 
niemiecką machinę wojenną bardzo wyniszczone podczas długotrwałych 
działań wojennych. Podkreślić należy, że już od momentu wejścia na te ziemie 
Armii Radzieckiej potraktowano wszystko, co dało się zdemontować i wywieść 
jako „zdobycz wojenną” i rekwirowano to w ramach rekompensaty za 
poniesione straty przez ZSRR w toku działań wojennych trwających na 
obszarze tego państwa.

Rozwinięte i gospodarczo zasobne przed wojną miasta - Gdańsk, Elbląg, 
Kołobrzeg, Świnoujście i Szczecin - szczególnie mocno ucierpiały. Podobnie 
w Gdyni położonej na dawnych ziemiach polskich obok wielkich zniszczeń 
portu w wyniku eksterminacyjnej działalności okupanta, kadra specjalistów 
gospodarki morskiej została wyniszczona. Podczas działań wojennych miasto to 
- zwłaszcza przemysł okrętowy, porty i jego urządzenia, jednostki pływające 
zabezpieczające działalność portu- ze względu na potrzeby wojenne okupanta 
były znacznie powiększone. Uciekający stad Niemcy usiłowali wywieść wiele 
urządzeń. Wszystko inne co tu pozostało, a nosiło znamiona pochodzenia 
niemieckiego, zostało zakwalifikowane do zdobyczy wojennych i niebawem 
przetransportowane do portów radzieckich, występujących na Bałtyku. 
Odnosiło się to również do licznych poniemieckich jednostek pływających, 
których okupant nie zdołał przetransportować, łącznie z pancernikiem 
„Schleswig-Holstein”, przy udziale którego została rozpętana druga wojna 
światowa na Westerplatte. W takiej sytuacji przejecie podstawowych dziedzin 
gospodarki morskiej na całym wybrzeżu wymagało zastosowania specyficznych 
rozwiązań. W związku z tym władze państwowe rozstrzygnęły dwa 
podstawowe problemy, niezbędne do podjęcia prac nad uruchomieniem 
gospodarki morskiej. Pierwszy z nich dotyczył podstaw prawnych przejęcia 
tych dziedzin gospodarki, drugi zaś wyznaczał ogólne formy działania w trakcie 
ich realizacji. Problemem wymagającym rozwiązania było także uregulowanie 
formalno-prawnej przynależności mienia portowego, przemysłu okrętowego 
i przetwórstwa rybnego na Ziemiach Odzyskanych. Były to w zasadzie tereny 
działań wojennych, objętych wojskową admistracją Armii Radzieckiej. Wiosna 
1945 r., krótko po przejęciu ziem zachodnich nie zapadły jeszcze ostateczne 
postanowienia międzynarodowe, dotyczące przebiegu polskiej granicy na 
zachodzie. Prawo dysponowania znajdującym się tam mieniem przysługiwało 
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zwycięskiej armii1.
Na Ziemiach Odzyskanych, w tym również w całym pasie nadmorskim 

Armia Radziecka obsadziła większość niezniszczonych obiektów przemysłowo 
-gospodarczych. Dlatego tez postanowienia rządu radzieckiego z marca 1945 r. 
w sprawie przekazywania władzy na Ziemiach Odzyskanych administracji 
polskiej postawiły na porządku dziennym kwestie natychmiastowego przejęcia 
przez władze polskie przemysłu, a w związku z tym - podstawowych dziedzin 
gospodarki morskiej.

Przygotowania do wykonania tego tak ważnego zadania poczyniono już 
znacznie wcześniej. Sama administracja państwowa nie była w stanie sprostać 
tak ważnemu zadaniu, stad też problem przejęcia i uruchomienia wspomnianych 
dziedzin gospodarki Ziem Odzyskanych należało uczynić zadaniem 
ogólnonarodowym. Należało pozyskać przedstawicieli różnych środowisk 
administracyjnych, technicznych i gospodarczych, utworzyć sprężysty dobrze 
zorganizowany aparat, który realizowałby te trudne zadania.

Władze centralne powołały aparat ten w formie grup operacyjnych, które 
od jesieni 1944 r. zajmowały się przejmowaniem i organizacją przemysłu na 
ziemiach wschodniej Polski. Powstająca wówczas administracja gospodarcza 
w postaci centralnych zarządów i zjednoczeń znajdowała się dopiero w stadium 
zalążkowym i nie mogła jeszcze podjąć się zadania o tak szerokim zasięgu.

Wytyczne do pracy grup na Ziemiach Odzyskanych określała Instrukcja 
Kierownictwa Grup Operacyjnych Ministerstwa Przemysłu o pracy grup na 
terenach poza granicami z 1939 r.2, wydana w Lublinie na początku 1945 r. We 
wstępie do niej pisano: „zadaniem grup operacyjnych na terenach 
poniemieckich leżących za granicą z 1939 r. jest organizacja od podstaw 
polskiego przemysłu i życia gospodarczego celem jak najszybszego jego 
uruchomienia. Ich sprawność i jednolite działanie oparte na zasadach 
wojskowej dyscypliny zapewni sprawne przejecie nowych ziem i ich 
najwydatniejsze wykorzystanie”3.

Poza ogólnymi wytycznymi instrukcja nie precyzowała szczegółowych 
form przyszłego przejęcia gospodarki na poszczególnych obszarach. Zależało to 

1 Brak wyraźnie sprecyzowanego pojęcia „zdobycz wojenna” powodował w pierwszym okresie 
niejednokrotne zatargi między powstającą administracja państwową, a wojskowymi 
jednostkami radzieckimi. W wyniku wielokrotnych interwencji Resortu Gospodarki Narodowej 
i Finansów, Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego wydało rozkaz zabraniający konfiskaty 
wszelkich maszyn i materiałów należących do przemysłu państwowego i prywatnego. 9 sierpnia 
1944 r. podpisano umowę między władzami polskimi, a przedstawicielem ZSRR przy rządzie 
polskim, gen. N. Bułganinem w sprawie ochrony mienia przemysłowego. Zgodnie z jej 
postanowieniem Państwowy Komitet Obrony Narodowej ZSRR wydał rozkaz nr 220172/9, 
który dokładnie określał pojecie zdobyczy wojennej. Nawet wówczas nie oznaczało to, że 
radzieckie „brygady demontażowe” zaniechały tych praktyk. Archiwum Akt Nowych (dalej 
AAN), Warszawa, Grupa Operacyjna Pomorze, sygn. 171.

2 AAN, Warszawa, Grupy Operacyjne Przemysłu, centrala, sygn. 12.
3 Ibidem.
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bowiem od lokalnych warunków i konkretnych możliwości. Zakładano przy 
tym, że poważną rolę odegra tutaj inicjatywa oraz działalność miejscowych 
czynników administracyjnych i gospodarczych.

Powyższe ogólne założenia stały się również podstawą do organizacji 
grup operacyjnych mających prowadzić prace na terenie województwa 
gdańskiego i na wybrzeżu środkowym. Północno-zachodnie obszary Ziem 
Odzyskanych, w tym Szczecin i Świnoujście nie były brane w tym czasie pod 
uwagę w działalności grup operacyjnych w takim zakresie jak na Pomorzu 
Gdańskim.

Szczecin po wyzwoleniu miedzy 26 kwietnia 1945 r., a 5 lipca tego roku 
trzykrotnie obsadzany był przez administracje polską, a to dlatego, że pod 
naciskiem aliantów zachodnich Polacy musieli opuszczać miasto ze względu na 
brak ostatecznego porozumienia ze stroną radziecką.

Jednak zdecydowane zabiegi kierownictwa Tymczasowego Rządu 
Jedności Narodowej u władz radzieckich, konsekwentne nawiązywanie do 
postanowień konferencji jałtańskiej w sprawie przynależności Ziem Zachodnich 
do Polski zdecydowały o tym, że rząd Związku Radzieckiego nie czekając na 
ostateczne postanowienia konferencji poczdamskiej zdecydował się na 
przekazanie w dniu 5 lipca 1945 r. miasta Szczecina władzom polskim, 
stawiając w ten sposób mocarstwa zachodnie, jeszcze przed zakończeniem 
konferencji przed faktem dokonanym4.

Przejmowanie całokształtu życia gospodarczego Szczecina przez władze 
polskie nastąpiło dopiero w latach 1946-1947, z powodu użytkowania portu 
szczecińskiego jako ważnego ośrodka, przez który przechodziła znaczna część 
zaopatrzenia dla Armii Radzieckiej stacjonującej na obszarze wschodnich 
Niemiec. Przez ten port wywożono też większość różnych urządzeń z terenów 
Niemiec w ramach reperacji wojennych dla Związku Radzieckiego5.

Zasadniczą rolę w przejmowaniu gospodarki morskiej na wybrzeżu 
gdańskim odegrała Morska Grupa Operacyjna, której sztab został 
zorganizowany 13 marca 1945 r. w Bydgoszczy. Werbunek do tej grupy 
przeprowadzono na terenie Warszawy już w lutym. Wiele pozyskanych osób 
miało pewne doświadczenia w tej pracy występując uprzednio w grupach 
działających na terenie Lubelszczyzny i w prawobrzeżnej Warszawie. Na 
stanowisko kierownika grupy skierowany został kpt. inż. Władysław 
Szedrowicz, jego zastępcą zaś został Zdzisław Ćwiek6. Początkowo grupa 

4 Wszystkie te sprawy w ciekawy i sugestywny sposób opisuje pierwszy prezydent miasta 
Szczecina Piotr Zaremba w książce zawierającej jego wspomnienia Pierwszy szczeciński rok 
1945, Poznań 1970.

5 Ibidem.
6 Kpt. inż. W. Szedrowicz, absolwent Politechniki Lwowskiej był oficerem I Dywizji 

im. Tadeusza Kościuszki, uczestniczył w bitwie pod Lenino. Zdzisław Ćwiek, zastępca 
kierownika grupy, były partyzant Ziemi Kieleckiej, uczestnik powstania warszawskiego. 
W grupie znalazł się w momencie jej organizacji. „Dziennik Bałtycki” nr 97, 8 września 1946 r.
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składała się z kilkudziesięciu osób. Z każdym jednak dniem przybywali do niej 
nowi ludzie przydzieleni przez kierownictwo w Warszawie.

Kierownikiem i organizatorem Grup Operacyjnych Resortu Gospodarki 
Narodowej i Finansów był kpt. inż. Alfred Wiślicki7, były żołnierz I Dywizji 
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, uczestnik bitwy pod Lenino.

Przejecie przemysłu na terenie województwa gdańskiego przebiegało 
niejako dwoma torami. Dawne powiaty województwa pomorskiego 
z wyjątkiem miasta Gdyni, w których istniały nieliczne przedsiębiorstwa 
związane z gospodarką morską, były objęte działalnością Pomorskiej Grupy 
Operacyjnej. Tam też w większości pracujący w nich ludzie przystępowali do 
obejmowania i uruchamiania zakładów przemysłowych zaraz po wyzwoleniu 
tych terenów.

W nowo odzyskanej części województwa proces ten przebiegał w podobny 
sposób jak na pozostałym obszarze Ziem Odzyskanych i polegał na tym, że 
całość mienia poniemieckiego przeszła do dyspozycji państwa. Stąd też 
przedstawiciele grup wraz z rozpoczęciem pracy mieli obejmować nie tylko 
obiekty przemysłowe, ale także zakłady rzemieślnicze, przedsiębiorstwa 
handlowe, usługowe, magazyny składy8.

Obszar działań morskiej Grupy Operacyjnej miał obejmować powiaty: 
kwidzyński, sztumski, elbląski, gdański oraz miasta wydzielone: Elbląg, 
Gdańsk, Sopot i Gdynię. Główna uwaga kierownictwa grupy skierowana była 
jednak na wybrzeże gdańskie wraz z całokształtem jego gospodarki morskiej.

Wiadomości o gospodarce województwa gdańskiego zebrane przez 
kierownictwo Morskiej Grupy Operacyjnej jeszcze przed wyruszeniem jej ekip 
do założonego celu, były fragmentaryczne. Dlatego też w pierwszej fazie 
działania grup kierownictwo resortu zalecało skupienie uwagi na zgromadzeniu 
odpowiedniego materiału o stanie zakładów przemysłowych i ich 
możliwościach produkcyjnych, potrzebach materiałowych oraz obsadzie 
personalnej obejmowanych obiektów.

Wysoka ranga społeczna zadań trudności, z jakimi mieli się zetknąć 
członkowie grup, decydowały o ich doborze. Starano się przeprowadzić go 
w sposób możliwie wnikliwy. Znaleźli się tam specjaliści z różnych dziedzin, 
których wojna rozrzuciła po całej Polsce a nawet Europie. Byli w nich tez 
ludzie wysiedleni przez okupanta w czasie wojny z województwa pomorskiego 
do Generalnego Gubernatorstwa. Niektórzy z nich przybyli z terenów ZSSR 

7 Kpt. inż. Alfred Wiślicki przebywający w czasie wojny na terenie ZSRR, wstąpił do 
organizowanego tam Wojska Polskiego. Pełnił różne funkcje a od sierpnia 1944 r. 
oddelegowany został do dyspozycji PKWN. Tu powierzono mu organizację grup operacyjnych 
Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów. Następnie pracował w Komitecie Rady Ministrów 
i Ministerstwie Przemysłu. W latach następnych przeszedł do pracy dydaktyczno-naukowej, 
osiągając tytuł profesora. Relacja ustna prof. A. Wiślickiego.

8 AAN, Grupy Operacyjne Przemysłu, Centrala, sygn. 12.
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w szeregach Wojska Polskiego9.
W pierwszej połowie marca podstawowe przygotowania organizacyjne 

zostały zakończone. Oprócz skompletowania kadry fachowców zaangażowana 
także personel pomocniczy, w tym pracowników biurowych, buchalterów 
i kierowców. Do dyspozycji kierownictwa grup przydzielono również straż 
portową zorganizowaną na terenie Warszawy, składającą się z trzydziestu 
siedmiu osób, na czele z Andrzejem Cornac-Kogusem; podobną grupę - 
trzydzieści cztery osoby - skompletowano w Płocku, dowódca jej był por. 
Tadeusz Krupiński. Zadaniem tych grup po przybyciu na wybrzeże było 
obsadzenie obiektów portowych10.

Po przesunięciu się Armii Radzieckiej na zachód i północ rozpoczął się 
zasadniczy okres w działalności grup. Pierwsza ekipa operacyjna wydzielona ze 
składu Morskiej Grupy Operacyjnej wyruszyła 24 marca 1945 r. z Bydgoszczy 
do Elbląga obsadzając po drodze powiaty: kwidzyński, sztumski, malborski. Do 
poszczególnych miast doprowadził grupy kpt. W. Szedrowicz, kontaktując je 
w miastach docelowych z radzieckimi władzami wojskowymi.

Kolejna grupa wyłoniona z Morskiej Grupy Operacyjnej, udała się do 
Elbląga w dniu 27 marca 1945 r. Ze względu na dużą liczbę różnych 
przedsiębiorstw oraz wartość gospodarczą, jaką ten ośrodek przedstawiał wraz 
z potencjałem przemysłowym dla odbudowującego się kraju, była stosunkowo 
liczna; w jej skład wchodziło czterdzieści osób. Byli w niej specjaliści, którzy 
mieli zająć się przedsiębiorstwami przemysłowymi. Wśród nich Przedstawiciele 
Zarządu Elektrowni Okręgu Pomorskiego, portowcy i stoczniowcy, straż 
przemysłowo-portowa, strażnicy oraz milicjanci. Pełnomocnikiem grupy był 
Stanisław Pacoszynski, zastępcą inż. Mieczysław Bogusz, drugim zastępca inż. 
Jan Morze. Funkcje sekretarza pełnił Marian Cichocki11.

Z posiadanego materiału nie udało się ustalić, kim byli ci ludzie i jakie 
mieli przygotowanie zawodowe. Z relacji przekazanych autorowi przez inż. 
E. Zabiełło, J. Morze i S. Czarneckiego wynikało, że byli to fachowcy 
z różnych dziedzin, wśród nich inżynierowie, w tym specjaliści stoczniowi, 

9 Pierwszy wykaz członków Morskiej Grupy Operacyjnej sporządzono w końcu lutego 1945 r., 
w Warszawie. Byli to: Andrzej Wachowiak, Henryk Sierowski, Marian Czyżak, Jan Hawliczek, 
Andrzej Trojanowski, Stanisław Jaskółowski, Tadeusz Chwalibóg-Pieck, Ludwig Malinowski, 
Walery Vogel, Czesław Malesza, Jan Magawicki, Ignacy Sienniki, Jan Turek, Henryk Szorc, 
Stanisław Wrzesiński, Jan Piaskiwicz, Henryk Szulc, Tadeusz Wysiekierski, Leon Mikulski, 
Zygmunt Ładogórski, Wiesław Szczepkowski, Stanisław Bałłaban, Kazimierz Szczęsny, 
Tadeusz Kluczny, Edward Sadek, Tadeusz Matysiak, Bolesław Nowacki, Tadeusz 
Wielochowski, Tadeusz Korsak, Bolesław Kacperek. Grupę tę z Warszawy do Bydgoszczy 
sprowadził Andrzej Wachowiak w pierwszej połowie marca 1945 r. AAN, sygn. 44, 
Kierownictwo Grup Operacyjnych, s. 54.

10 AAN, sygn. 44, Grupy Operacyjne, Pismo pełnomocnika grup operacyjnych do kierownika 
Morskiej Grupy Operacyjnej z 12 kwietnia 1945 r.

11 AAN, sygn. 151, Grupy Operacyjne, Raport kierownika grupy z Elbląga nr 1 z końca marca 
1945 r. s. 1.
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technicy, mechanicy, majstrzy kierownicy itp.
W następstwie intensywnych działań wojennych śródmieście Elbląga 

oraz tereny po obu stronach kanału, który przez jakiś czas rozdzielał walczące 
wojska zostały w znacznym stopniu zniszczone. Od momentu przybycia grupy 
rozpoczęto uruchamianie zakładów użyteczności publicznej. W pierwszym 
raporcie do sztabu Morskiej Grupy Operacyjnej w Bydgoszczy pełnomocnik 
grupy donosił: „zorganizowaliśmy spółdzielnię spożywców i spółdzielnię pracy 
celem udzielania maksymalnej pomocy przybywającej tu ludności. Przy 
pomocy spółdzielni pracy uruchamiać będziemy różne małe zakłady 
o znaczeniu przemysłowym”12.

Grupa konsekwentnie współdziałała z wojskowymi władzami 
radzieckimi w utrzymaniu ładu i porządku w mieście. Przeciwstawiała się 
próbom grabieży ze strony różnych osobników - zwanych: szabrownikami”, bo 
już wtedy funkcjonowało to pojęcie, którzy pojawili się tu wkrótce po 
wyzwoleniu miasta. Jak donosił kierownik grupy zdarzały się nawet próby 
podpalania różnych zakładów, o co podejrzewani byli pozostali tu Niemcy13.

Bardzo niekorzystnie ukształtowała się sytuacja w niegdyś liczącym się 
elbląskim ośrodku przemysłu w ogóle, a przemysłu okrętowego 
w szczególności. Już na kilka miesięcy przed wejściem tam Armii Radzieckiej 
Niemcy zdołali wywieść co cenniejsze urządzenia niezbędne do produkcji 
okrętów podwodnych. Z budowy tych jednostek słynęła stocznia Schichau już 
przed II wojna światową a zwłaszcza w toku jej trwania. Wszystko, co tam 
zostało po zakończeniu działań wojennych było zakwalifikowane do „zdobyczy 
wojennych”.

„Brygady demontażowe” nie mogąc wydobyć urządzeń z poważnie 
uszkodzonych hal fabrycznych - ze względu na ich duże gabaryty - wykuwały 
potężne otwory w ścianach, wyciągając z nich maszyny i urządzenia. Po 
wejściu tam polskiej administracji gospodarczej zakłady te przedstawiały sobą 
wielką ruinę14. Uruchomienie jakichkolwiek fabryk, nawet o zmienionym 
profilu produkcji - co się stało w przypadku Elbląga - mogło nastąpić po kilku 
latach i to przy wielkim nakładzie sił i środków.

Wszystkie większe zakłady stoczniowe na obszarze wcielonym do Polski 
były obsadzone po przejściu frontu przez radzieckie „brygady demontażowe”. 
Stąd tez przejęcie względnie sprawnych urządzeń stoczniowych przebiegało 
zgodnie z zasadami obowiązującymi na Ziemiach Odzyskanych, czyli to 
wszystko należało do Związku Radzieckiego. Jednak przejęcie przemysłu

12 Ibidem.
13 Pełnomocnik grupy napisał w raporcie do sztabu Morskiej Grupy w Bydgoszczy, że na terenie 

miasta kilku podpaleń dokonali dywersanci niemieccy.
14 Wojewódzkie Archiwum Państwowe (dalej WAP) w Gdańsku, sygn VI 65/5, Zjednoczenie 

Stoczni Polskich (dalej ZSP), sprawozdanie organizacyjno-personalne za rok 1945, s. 73. Te 
zdewastowane obiekty osobiście oglądałem w maju 1947 r. pomagając rodzicom w przesiedleniu 
z Lubelszczyzny w rejon Elbląga.
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okrętowego przez władze polskie na terenie Gdańska miało nieco innych 
charakter i przebiegało z pewnymi odstępstwami od przyjętych ustaleń, które 
były realizowane na terenia Elbląga. W pierwszej połowie maja 1945 r. 
przebywał w Moskwie - Minister Przemysłu i Handlu - Hilary Minc, który 
ustalił z Państwowym Komitetem Obrony ZSSR termin i tryb przekazywania 
władzom polskim stoczni, które znajdowały się w rękach wojskowych władz 
radzieckich. Z ustaleń tych przyjętych 10 maja 1945 r. wynikało, że 30% 
urządzeń Stoczni Gdańskiej oddano władzom polskim a 70% przypadło 
Związkowi Radzieckiemu15. W skład komisji przejmującej stocznię wszedł 
kierownik Morskiej Grupy Operacyjnej kpt. W. Szedrowicz, dyrektor 
Departamentu Morskiego Ministerstwa Przemysłu Jan Wojnar, inż. Olgierd 
Jabłoński i kilku innych inżynierów stoczniowców.

Kiedy grupa odbioru weszła na teren stoczni zastała ponad 200 urządzeń 
- tokarki, szlifierki, frezarki, wiertarki itp. - zerwanych ze swoich stanowisk 
i gotowych do wywiezienia. Dzięki zapobiegliwości kierownictwa grupy 
„proces ten wstrzymano”. Przystąpiono do aktywnych negocjacji i w ciągu 
kilku tygodni zdecydowana większość tych urządzeń została przytwierdzona na 
nowo do swoich stanowisk. Z relacji inżynierów z kierownictwa polskiej grupy 
będących w składzie komisji wynikało, że w grę wchodził alkohol - ponoć 
nawet produkowany na terenie stoczni - oraz inne formy „oddziaływania” na 
oficerów radzieckich, co w sumie dało pozytywne efekty. Dyrekcja 
Zjednoczenia Stoczni Polskich (dalej ZSP) bardzo wysoko oceniła pracę 
komisji dając temu wyraz w specjalnym zarządzeniu, w którym stwierdzono: 
(...) „że, dzięki indywidualnym staraniom ludzi w nich występujących wydatnie 
powiększono zapasy surowców, narzędzi, a nawet wielu znaczących dla stoczni 
urządzeń”16.

Przejmowanie zakładów stoczniowych Szczecina w tym i urządzeń 
portowych, odbywało się dopiero w znacznie późniejszym okresie. Na przyczyny 
takiego stanu rzeczy zwrócono uwagę wcześniej.

W Gdańsku i Gdyni już w kwietniu 1945 r. trwały prace nad 
przejmowaniem i uruchomieniem wielu zakładów przemysłowych i użyteczności 
publicznej. Trwał tez nieustanny proces napływu ludzi, którzy angażowali się 
czynnie na rzecz odbudowy Wybrzeża, w tym głównie zakładów gospodarki 
morskiej, w których przybysze z głębi kraju docelowo upatrywali swoje miejsca 
pracy.

15 Te 30%, jakie oddano władzom polskim nie było aż tak wielkim gestem ze strony Związku 
Radzieckiego, a to dlatego, że Polska już w okresie po I wojnie światowej posiadała w Stoczni 
Gdańskiej tytuł własności opiewający na 20%, zaś w urządzeniach portowych Gdańska tytuł 
ten wynosił 50%. Archiwum Zakładowe Gdańskiego Urzędu Morskiego w Gdyni, Raport 
Komisji Odszkodowań Morskich.

16 WAP, sygn. IV 65/5 ZSP, sprawozdanie organizacyjno-personalne za rok 1945, s. 69-81.
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Jeszcze w kwietniu Biuro Werbunkowe Departamentu Morskiego 
w Warszawie skierowało do pracy w przemyśle okrętowym na wybrzeżu 
gdańskim grupę inżynierów - Wacława Czarnowskiego, Erazma Zabiełło, 
Olgierda Jabłońskiego, Henryka Szorca, Zygmunta Czarneckiego i Jana 
Zabrockiego. Następna grupa licząca czternaście osób dotarła tu w pierwszych 
dniach maja. Ludzie ci niejako „z marszu” obejmowali kierownicze stanowiska 
w zakładach przemysłu okrętowego17.

W składzie grupy przybyła tez na wybrzeże gdańskie Grupa Rybołówstwa 
Morskiego, w której między innymi znaleźli się: mgr Walerian Cięgielewicz, 
pełniący funkcje kierownika, oraz dr Kazimierz Demel, dr Kuligowski, dr Franciszek 
Edward Lubecki i wielu innych pracowników przedwojennych przedsiębiorstw 
i zakładów rybackich. Grupa przybyła do Gdyni w drugiej połowie kwietnia 
1945 r. Jej członkowie rozpoczęli przede wszystkim prace nad zabezpieczeniem 
obiektów morskiej gospodarki rybnej, ustaleniem szkód wojennych, przygotowaniem 
materiałów i dokumentów do rewindykacji sprzętu wywiezionego do Niemiec, 
opracowaniem projektów odbudowy zniszczeń wojennych.

W pierwszej kolejności przystąpiono do zabezpieczania gdyńskiego portu 
rybackiego i mniejszych dostępnych portów rybackich Wybrzeża Gdańskiego. 
W Gdyni zajęto się halami i chłodniami, zakładami przetwórczymi, stocznią 
rybacką oraz doprowadzeniem do stanu używalności budynków Morskiego 
Instytutu Rybackiego i Stacji Morskiej. W porcie rybackim i na terenie stoczni 
rybackiej musiano się zająć grzebaniem poległych tu Niemców18.

W Gdańsku pracownicy Morskiej Grupy Operacyjnej zaczynali swą 
działalność od spraw podstawowych. Przygotowali stołówkę, garaże oraz dwa 
hotele w celu zabezpieczenia pomieszczeń dla nowo zatrudnionych 
pracowników. Podobnie jak w powiatach i miastach wcześniej wyzwolonych 
przystawiona do uruchamiania różnych mniejszych zakładów. Dział gospodarczy 
grupy kierowanej przez Kazimierza Skrzypczaka szeroko uczestniczył w akcji 
dowozu i rozdziału żywności. Współdziałał z Grupą Ministerstwa Zdrowia 
w likwidacji chorób zakaźnych, głównie duru i czerwonki, które szerzyły się 
wśród ludności na terenie Gdańska. Morska Grupa Operacyjna wraz 
z podległymi jej ekipami w miastach Wybrzeża Gdańskiego rozrosła się 
w szybkim tempie do blisko 600 osób19.

W Gdyni od chwili wyzwolenia do połowy kwietnia 1945r grupy 
przyjęły od władz radzieckich przede wszystkim magazyny wojskowe - 
ktycznie puste. Zabezpieczyły i przygotowały do uruchomienia wytwórnie oleju 
„Union”, zabezpieczyły prace wodociągów miejskich, elektrownie częściowo 
uszkodzoną, Zakłady „Pagedu”, stolarnie mechaniczną, drukarnię Gutenberga 
i mleczarnię spółdzielczą20.

17 Ibidem.
18 A. Ropelewski, 1000 lat naszego rybołówstwa, Gdynia 1963, s. 137.
19 „Dziennik Bałtycki”, nr 97, 8 kwietnia 1946 r.
20 AAN, sygn. 169, Pisma kierownictwa grupy do Ministra Przemysłu..., s. 34.

161



„BIULETYN HISTORYCZNY” Z. MISZTAL 2005 NR 20

Stosunki między wojskowymi władzami radzieckimi a działającymi 
ekipami Morskiej Grupy Operacyjnej na terenie Trójmiasta układały się na ogół 
pomyślnie. Chociaż były odstępstwa od reguły. W Tczewie położonym blisko 
Gdańska - wprawdzie poza zasięgiem Morskiej Grupy - miejscowy komendant 
Armii Radzieckiej zakwalifikował jedną z istniejących tam dwóch fabryk butów 
do wywózki w ramach tzw. „zdobyczy wojennej”. Z jego to polecenia 
zdemontowano urządzenia fabryki i przywieziono na dworzec kolejowy ładując 
je na wagony. Rozpoczęła się szybka i nerwowa interwencja władz miejskich 
u wojskowych władz radzieckich. W tym samym czasie załogi fabryk i grupa 
osób z miasta „uzbrojona” w różne podręczne przedmioty i narzędzia wyruszyła 
na dworzec rozładowując wagony i przewożąc te urządzenia do fabryki. Był to 
nieprzyjemny incydent pozostawiający w świadomości miejscowej ludności 
przykre odczucia na długi czas21.

Działalność grup zajmujących się przejmowaniem przemysłu i podstawowych 
dziedzin gospodarki morskiej na terenie Wybrzeża Gdańskiego w zasadzie na 
tym kończyła się. Przedłużenie ich istnienia było niecelowe i mogło przynieść 
ujemne skutki utrudniające stabilizacje polityczną i gospodarcza na tym 
obszarze. Grupy bowiem z racji postawionych im zadań były tworem 
tymczasowym działającym niezależnie od funkcjonującego na dawnych 
ziemiach polski aparatu administracyjno-gospodarczego państwa.

Systematycznie umacniająca się władza administracyjna stworzyła 
warunki pozwalające na likwidację grup i objęcia swoja organizacja również 
poszczególnych dziedzin gospodarki morskiej na obszarze nowo wcielonym do 
województwa. Ponadto zbędność istnienia grup wynikała z dążenia do 
koordynacji i centralnego zarządzania kluczowych dziedzinach gospodarki 
morskiej i przemyśle okrętowym zarówno na Ziemiach Odzyskanych, jak 
i w Gdyni. Przy czym rybołówstwo morskie głównie na terenie dawnego 
okręgu rybackiego Gdyni, przy pełnych dotacjach państwowych mogło być 
najszybciej uruchomione.

Zgodnie z decyzją władz centralnych kpt. inż. Alfred Wiślicki, 
pełnomocnik grup operacyjnych Ministerstwa Przemysły, skierował pismo do 
kierownika Morskiej Grupy Operacyjnej w Gdańsku kpt. inż. W. Szedrowicza, 
w którym powołując się na uchwałę na Prezydium Rady Ministrów polecił 
z dniem 30 kwietnia 1945 r. zakończyć pracę grupy, a jej funkcje przekazać 
Wojewódzkiemu Wydziałowi Przemysłowemu i wydziałom przemysłowym 
Gdańska i Gdyni oraz właściwym departamentom i centralnym zarządom 
Ministerstwa Przemysłu22.

Kpt. inż. W. Szedrowicz przez jakiś czas przy wojewodzie Okęckim 
w Gdańsku pełnił funkcję delegata Ministerstwa Przemysłu. W ten sposób 

21 WAP Gd„ sygn. XI 1/1160, raport sytuacyjny nr 1 Dyrekcji Zjednoczenia Przemysłu 
Skórzanego z 1 grudnia 1945 r.

22 AAN, sygn. 44, Grupy operacyjne, s. 2.
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została zachowana ciągłość działania miedzy Morską Grupą Operacyjną 
a organizującym się Wydziałem Przemysłowym. Zgodnie też z poleceniem 
ministra przemysłu do 1 maja 1945 r miały być przedstawione propozycje 
dotyczące utworzenia wojewódzkich zrzeszeń branżowych. Pracownicy 
dotychczasowych grup przeszli do organizujących się zjednoczeń, wydziałów 
przemysłowych oraz poszczególnych przedsiębiorstw gospodarki morskiej23.

Po zakończeniu działań Morskiej Grupy Operacyjnej zaczęto organizować 
na terenie Wybrzeża Gdańskiego pierwsze organa administracji morskiej. Wiele 
z nich powołano w Gdyni ze względu na dogodniejsze warunki lokalowe 
wynikające z niewielkich stosunkowo zniszczeń miasta. Tu tez miało swoje 
siedziby wiele instytucji morskich w okresie przedwojennym, co ułatwiało 
kontakty z różnymi miastami Polski, jak również z zagranicą. Niektóre 
z powstających instytucji spełniły role central, jak Główny Morski Urząd 
Rybacki powołany do życia 24 kwietnia 1945 r., a kierowany przez 
dr J. Kulikowskiego, Główny Urząd Morski powołany 18 maja 1945 r., którego 
pierwszym dyrektorem był kmdr Józef Poznański. Obok tych instytucji powołano 
Morski Urząd Rybacki oraz wiele innych organów administracji gospodarczej.

W drugiej połowie maja 1945 r. powołano Biuro Odbudowy Portów 
w Gdańsku, którym kierował kpt. inż. W. Szedrowicz 24, natomiast 14 czerwca 
- Zjednoczenie Stoczni Polskich, którego pierwszym dyrektorem był inż. 
W. Urbanowicz25. W początkowym okresie po wyzwoleniu Wybrzeża 
Gdańskiego Gdynia miała charakter wiodący w całej gospodarce morskiej. Stąd 
wyruszała większość różnych ekip specjalistów na całe Wybrzeże, aby 
uruchamiać różne dziedziny gospodarki morskiej. Do tych celów 
Wykorzystywana była przedwojenna gdyńska kadra. Ludzie ci w latach 
następnych nadawali kierunek działania poczynaniom w tej dziedzinie, 
stanowiąc często ich podstawowy trzon.

23 Ibidem, s. 6.
Kpt. inż. W. Szedrowicz odegrał dużą rolę w organizacji i działalności Morskiej Grupy 
Operacyjnej. Posiadał doskonały zmysł organizacyjny. W obcowaniu z ludźmi był 
człowiekiem nad wyraz przystępnym. Jako inżynier o wysokich kwalifikacjach technicznych 
szybko przyswajał sobie różne niełatwe zadania z zakresu jego obowiązków. Dzięki tym 
walorom pozyskał sobie szacunek specjalistów z różnych dziedzin gospodarki morskiej. 
Potrafił szybko nawiązać dobre stosunki z kierownictwem Delegatury Rządu dla Spraw 
Wybrzeża, inż. E. Kwiatkowskim, jak i inżynierami stoczniowcami, specjalistami 
w zagadnieniach portu i żeglugi. Nie mniej jednak już sam fakt, iż wywodził się ze środowiska 
inteligencji przedwojennej, wśród niektórych ludzi z jego otoczenia, zwłaszcza tzw. działaczy 
społeczno-politycznych z lewicowymi konotacjami odnosiła się do niego z podejrzliwością 
i niechęcią. W toku nakręcania tzw. „walki klasowej”, kiedy już pracował w ministerstwie 
przemysłu w Warszawie świadomie był odsuwany od znaczniejszych stanowisk. Jako człowiek 
ambitny mocno przeżywał różne niepowodzenia. To przyczyniło się do szybko rozwijającej się 
choroby wieńcowej. Nie ukończywszy 50-tego roku życia zmarł na zawał serca. Zob.*  
„Dziennik Bałtycki” nr 97, 8 kwietnia 1946 r. (relacja ustna inż. Erazma Zabiegły i mgr 
Witolda Strąka oraz jednego zastępców inż. Władysława Szedrowicza, Zdzisława Ćwieka).

25 AAN, sygn. 44, Grupy Operacyjne, s. 3.
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* * *

Od momentu powstania Morskiej Grupy operacyjnej minęło już 60 lat. 
Czas to dość odległy, zaś w następstwie różnych zdarzeń politycznych 
i gospodarczych, w całym tym przedziale czasowym zaistniały sprzyjające 
warunki do - w miarę obiektywnych - ocen wielu zjawisk historycznych tego 
okresu. Podstawowym warunkiem do szeregu rozważań i ocen minionych lat, 
było to, że już od kilkunastu lat w następstwie zaistniałej transformacji 
ustrojowej w Polsce - przestała obowiązywać wobec ludzi parających się 
historią wszechwładna cenzura. Doznałem tego osobiście w toku wydawania 
książek i licznych opracowań na tematy gospodarki morskiej, i nie tylko. 
W sytuacjach, kiedy cenzorom obsługującym wydawnictwa wydawało się, że 
jakieś opracowania mogą wywołać sprzeciw określonych czynników 
politycznych wtedy oni sami bądź ich zwierzchnicy, włącznie do Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR zapraszali do siebie autorów opracowań na rozmowy po 
to, aby wyperswadować im o niesłuszności przedstawionego problemu, bądź 
sposobu jego wyartykułowania. Dotyczyło to głównie - w moim przypadku - 
kilku zjawisk na styku stosunków polsko-radzieckich. Tabu nie do obronienia 
było niewłaściwe potraktowanie polski w rewindykacji strat wojennych, które 
przypadały Polsce w łącznych odszkodowaniach dla Związku Radzieckiego. 
Drugim tematem nie do przebrnięcia był demontaż i wywózka różnego mienia 
poniemieckiego z obszarów dawnej Polski i Ziem Odzyskanych prze radzieckie 
„brygady demontażowe”.

Samo przejmowanie mienia gospodarczego przez Morską Grupę 
Operacyjną dzięki dobrym fachowcom z okresu przedwojennego przebiegało na 
ogół sprawnie. W pierwszych tygodniach i miesiącach po wejściu aparatu 
administracyjno-gospodarczego na Ziemie Odzyskane, panowała dobra 
atmosfera wśród ludzi zajmujących się powierzonymi im zadaniami. Nie 
występowały podziały polityczne zwłaszcza wśród pracowników na tzw. 
„dołach”. Dopiero w 1946 r., kiedy już nie istniały grupy operacyjne rozpoczęły 
się kapitalne dla gospodarki morskiej dyskusje, które oscylowały wokół tego, 
jak „postawić na nogi” całą ta dziedzinę. Delegat Rządu dla spraw Wybrzeża 
inż. E. Kwiatkowski i bardzo liczna grupa osób z ZSP organizującej się floty 
morskiej, portów morskich i rybołówstwa morskiego stała na stanowisku, że 
aby móc odbudować rozległe dziedziny gospodarcze, a niektóre dokumentnie 
zdewastowane, należy przyjąć ofertę współpracy z kapitałem zagranicznym, 
głównie polonijnym, pozostawiając w rękach polskich w każdej sytuacji 51% 
państwowego udziału.

Zdecydowanym przeciwnikiem takiego stanowiska był ówczesny 
minister Przemysłu i Handlu Stefan Jędrychowski. Uważał on - reprezentując 
postawę autarkiczną - że Polska będzie w stanie sama uporać się z różnymi 
problemami. Oczywiście była to absolutna utopia, a gospodarka morska na 
długie lata, realizując koncepcję gospodarczą ówczesnego rządu, pogrążona 
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została w stagnacji. Oczywiście, że to zjawisko odbiło się na całej gospodarce.
60-lecie powstania Morskiej Grupy Operacyjnej i innych organów 

gospodarki morskiej, stwarza okazję do oceny różnych problemó 
w gospodarczych w kontekście historycznym. Niewątpliwie należy się wielkie 
uznanie dla ludzi, którzy zwłaszcza w pierwszym okresie dokonali wręcz 
heroicznego wysiłku na rzecz przywrócenia tych ważnych dziedzin gospodarki 
morskiej dla całokształtu gospodarki narodowej.
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Kmdr ppor. dr Mariusz KONARSKI

WNIOSKI DOTYCZĄCE ROZWOJU 
LOTNICTWA MORSKIEGO NA ŁAMACH 

„BELLONY” I „PRZEGLĄDU MORSKIEGO” 
(1945-1950)

W wyniku II wojny światowej nastąpiło przesunięcie Polski na 
zachód. Problem ochrony granic w tym wybrzeża morskiego przed 
możliwością ataku powietrznego ze strony Niemiec analizuje Kazimierz 

Sławiński1. Przedstawia przyczyny klęski lotnictwa polskiego w 1939 r., 
wskazując na aktualną sytuację w położeniu geograficzno-lotniczym kraju. 
Likwidacja Prus Wschodnich, sojusz z ZSRR oraz przyjazne stosunki 
z Czechosłowacją sprawiły, że atak lotniczy ze strony Niemiec może nastąpić 
z baz usytuowanych na północ lub południe od Berlina. W odległości ponad 
400 km od tych baz znajdują się porty w Gdyni i Gdańsku. Natomiast blisko 
wspomnianych baz znajduje się port w Szczecinie. Większą rolę przypisuje 
autor portom nad Zatoką Gdańską.

Bezpieczeństwo kraju opartego o szerokie wybrzeże morskie upatruje 
w swym artykule Józef Gruda2 w „życiowych i rozumnych sojuszach”. 
Wykazuje, że we wrześniu 1939 r. wybrzeże morskie wraz z całą infrastrukturą 
gospodarczą okazało się nie do obrony przy ówczesnym układzie granic oraz 
militarnej i gospodarczej słabości Polski.

Znaczenie lotnictwa w minionej wojnie a szczególnie w działaniach 
morskich zaprezentował kmdr ppor. obs. Aleksander Krawczyk na łamach 
reaktywowanego po wojnie czasopisma Marynarki Wojennej „Przegląd 
Morski”3. Analizując przykłady bitew lotniczo-morskich autor wyciąga 
wniosek, że w działaniach na morzu wygrywa strona posiadająca nie tylko 
okręty, ale także silne lotnictwo. Większość akcji bojowych ostatniej wojny 
poprzedzała bitwa o panowanie w powietrzu. Autor uważa, że dziś 

1 K. Sławiński, Kilka uwag o lotnictwie polskim w 1939 r. i założenia na przyszłość, „Bellona”, 
1946 nr 3-4, s. 212.

2 J. Gruda, Polska jako państwo morskie, tamże, 1946 nr 11-12, s. 787-789.
3 A. Krawczyk, Lotnictwo w działaniach morskich, „Przegląd Morski”, 1947 nr 1, s. 79-84.
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wykładnikiem potęgi morskiej nie jest już ilość i jakość okrętów wojennych, 
lecz siła towarzyszącego flocie lotnictwa. Analizując walki w rejonie Morza 
Śródziemnego wyciąga wniosek, że w przypadku mniejszych zamkniętych 
mórz takich jak Bałtyk panowanie w powietrzu zapewnia panowanie na morzu. 
Stąd wynika wręcz konieczność rozbudowy w pierwszej kolejności silnego 
lotnictwa morskiego w nowym układzie sił morskich państwa.

Po raz pierwszy, na łamach „Bellony”, kwestia obrony granicy morskiej 
i udziału w niej lotnictwa pojawia się w artykule Alberta Szaada w roku 19474. 
Autor analizuje położenie strategiczne kraju w nowych powojennych 
warunkach. Konkluduje, że strategiczna sytuacja na 500 km wybrzeżu nie jest 
zbyt korzystna. Do jego obrony konieczna jest silna flota wojenna, na którą 
Polski nie stać. W takiej sytuacji może być skuteczna „obrona wyjść z Bałtyku” 
przy pomocy małych jednostek morskich oraz lotnictwa. Niestety autor nie 
precyzuje, czy ma na myśli lotnictwo lądowe czy morskie.

W odpowiedzi na powyższy artykuł swoje uwagi przedstawił Stanisław 
Szancer5. Za podstawowe zagadnienie przy rozważaniach o działaniach 
obronnych autor uznał konieczność wzięcia pod uwagę takich elementów jak 
bazy morskie, szerokość zagospodarowanego wybrzeża i najdogodniejsze porty 
oraz bazy lotnicze. Za najważniejsze zadanie uważa silną i starannie 
przygotowaną obronę wybrzeża Bałtyku, który jest oparciem obrony kraju od 
strony północnej.

Na temat rysującej się przewagi lotnictwa nad flotą w przyszłych 
konfliktach zbrojnych pisał Andrzej Pluciński w dwuczęściowym szkicu 
poświęconym morskim samolotom odrzutowym6. Silnie uzbrojone i bardzo 
szybkie odrzutowce są w stanie poważnie zagrozić okrętom. Według autora 
skuteczną obroną może być radar i silna obrona przeciwlotnicza okrętów 
a najlepiej, gdy okręty wyposaży się w katapulty z odrzutowymi łodziami 
latającymi o osiągach zbliżonych do samolotów myśliwskich. Ponadto autor 
prezentuje organizację lotnictwa morskiego, które obejmuje lotnictwo obrony 
wybrzeża, działające w strefie przybrzeżnej głównie wyposażone w samoloty 
lądowe oraz lotnictwo pokładowe przeznaczone do działań strategicznych wraz 
z flotą.

Kolejny artykuł, w którym poruszono problem lotnictwa morskiego, 
przedstawił kmdr dypl. Jerzy Kłossowski7. Przeprowadził on analizę morskich 
sił zbrojnych, w których skład, obok floty wojennej i obrony wybrzeża, 
wchodzi także lotnictwo morskie. Autor uważa, że obecnie, szczególnie po 
doświadczeniach II wojny światowej, nie sposób wyobrazić sobie floty 

4 A. Szaad, Położenie strategiczne Polski po drugiej wojnie światowej, „Bellona”, 1947 nr 5, 
s. 421-430.

5 St. Szancer, Kilka uwag o strategicznym położeniu Polski, tamże, 1947 nr 9-10, s. 844.
6 A. Pluciński, Morskie samoloty odrzutowe, cz. 1, „Przegląd Morski”, 1948 nr 5, s. 93-101; 

cz. 2, nr 6, s. 80-87.
7 J. Kłossowski, Morskie siły zbrojne, „Bellona”, 1948 nr 12, s. 1216-1235.
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wojennej bez lotnictwa morskiego w bazach nadbrzeżnych lub zaokrętowanego 
na pokładzie lotniskowca. Stwierdza, że na małych morzach i zamkniętych tak 
jak Bałtyk, prawie całkowicie objętym zasięgiem lotnictwa brzegowego 
znaczenia nabiera mała flota wojenna, dysponująca przede wszystkim 
niewielkimi, odpowiednio uzbrojonymi, szybkimi okrętami. Okręty te działają 
we współdziałaniu z lotnictwem morskim. Przy tym lotnictwo to jest 
wyposażone przede wszystkim w samoloty lądowe i działające z baz lądowych. 
Wodnosamoloty, według autora, potrzebne są jedynie do zadań głębokiego 
rozpoznania, które może powodować konieczność wodowania, ewentualnie dla 
celów komunikacyjnych. Wyszkolenie personelu lotnictwa morskiego powinno, 
co autor podkreśla, odbywać się w warunkach morskich wspólnie z jednostkami 
floty. Kończąc pisze, że na małym i zamkniętym morzu lotnictwo z baz 
brzegowych staje się kluczowym współczynnikiem operacyjnym i zmusza 
czynnik morski do nadania małej flocie wojennej specjalnej struktury, 
umożliwiającej jak najszersze wykorzystanie współpracy z lotnictwem.

W następnym roku, w dyskusji wziął udział znany teoretyk lotnictwa płk 
dypl. obs. Józef Jungraw8. Nawiązuje w swym artykule do olbrzymiego postępu 
technicznego, jaki dokonał się w dziedzinie techniki lotniczej w trakcie i po 
zakończeniu II wojny światowej. Rozwój spowodował, że samolot nad dużymi 
przestrzeniami wodnymi może przenosić znaczne ładunki bomb oraz wykrywać 
i atakować okręty nawodne i podwodne bez względu na pogodę, porę doby 
i roku. Stąd stał się elementem o poważnym znaczeniu taktycznym 
i strategicznym w wojnie morskiej. Dalej autor stwierdza, że przystosowanie 
samolotów do wojny na morzu rozwinęło się w dwóch kierunkach. 
W pierwszym przypadku jest to lotnictwo marynarki wojennej, operujące 
z lotniskowców i towarzyszące okrętom z dala od baz. Drugi kierunek jest 
reprezentowany przez lądowe siły powietrzne, które mają za zadanie 
współdziałać z marynarką wojenną na morzu oraz w obronie wybrzeża. Autor 
analizuje działania lotnictwa lądowego, które albo całkowicie podlega 
admiralicji albo jest tylko do jej dyspozycji oddane, wówczas zasada jego 
współdziałania z marynarką wojenną polega na podziale kompetencji pomiędzy 
admiralicją, która decyduje o użyciu lotnictwa, a dowództwem sił powietrznych 
decydującym o przeprowadzeniu operacji lotniczej. Podsumowując swoje 
rozważania płk J. Jungraw pisze, że dysponowanie przez wojenną flotę morską 
własnym, towarzyszącym mu stale lotnictwem, jest i pozostaje rzeczą istotną 
i konieczną gdyż działając z baz w pobliżu strefy operacyjnej albo w samej linii 
bojowej zaspokaja ono potrzeby floty w dziedzinie lotniczej.

W tym samym numerze „Bellony” swój pogląd na współdziałanie 
lotnictwa i marynarki wojennej zaprezentował kmdr dypl. Jerzy Kłossowski9. 

8 J. Jungraw, Współdziałanie lotnictwa z Marynarką Wojenną (widziane przez lotnika), tamże, 
1949, nr 3, s. 181-191.

9 J. Kłossowski, Współdziałanie lotnictwa z Marynarką Wojenną (widziane przez marynarza), 
tamże, 1949 nr 3, s. 192-205.
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Przedstawia w artykule wpływ, jaki wywarły samoloty na wojnę morską 
w okresie II wojny światowej. Analizuje działania lotnictwa w ataku na Pearl 
Harbour, jego udział w zdobyciu Krety czy ataku na bazę w Tarencie. Mimo 
niewątpliwych sukcesów lotnictwa, także morskiego, nie sądzi by samolot mógł 
zastąpić okręt wojenny lub samodzielnie wykonać operację morską. Stąd 
wniosek, że w operacjach przybrzeżnych floty wojennej współpracuje z nią 
lotnictwo brzegowe, natomiast w operacjach pełnomorskich lotnictwo 
zaokrętowane na lotniskowcach. Samolot stanowi przedłużenie zasięgu 
operacyjnego floty wojennej. W przypadku mórz zamkniętych, takich jak 
Bałtyk, znacznie wzrośnie rola lotnictwa szczególnie brzegowego, które 
obejmie je swym zasięgiem. W tym przypadku zostanie praktycznie 
wykluczone działanie dużych okrętów wojennych. Autor widzi jego główne 
zadanie w dalekim rozpoznaniu, minowaniu zaczepnym i ochronie linii 
komunikacyjnych. Za specjalnie ważne uważa kmdr J. Kłossowski 
skoncentrowanie baz lotnictwa brzegowego w pobliżu ważnych punktów, 
szczególnie dotyczy to lotnictwa myśliwskiego, które pełni rolę obrony przed 
lotnictwem przeciwnika. Wysuwa dalej wniosek, że na małych morzach 
najlepszym rozwiązaniem jest tworzenie małej floty wojennej o dużej szybkości 
i ruchliwości, zdolności dywersyjnej i przydatności do ścisłej współpracy 
z lotnictwem.

Temat ten podejmuje w 1950 r. kmdr Stanisław Mieszkowski10. Skupia 
się on przede wszystkim na działaniach obronnych floty na morzu oraz 
w obronie bazy głównej, jako niezbędnej podstawy operacyjnej tejże floty 
i lotnictwa morskiego. Omawia zasadnicze rodzaje walk obronnych zespołów 
okrętów w morzu oraz zachowanie jednostek floty podczas bezpośredniego 
ataku na ich bazę. Podkreśla, że w czasie obrony bazy morskiej siły lotnicze 
działają w całkowitym podporządkowaniu dowództwu morskiemu. Dalej 
omawia wszystkie rodzaje lotnictwa, ich zadania oraz taktykę działania. Jednak 
najważniejszym elementem różniącym lotnictwo morskie i lądowe jest sposób 
wyszkolenia personelu latającego. Lotnik morski, stwierdza, musi być także 
w pewnej części wyszkolenia marynarzem. Musi posiąść umiejętność 
skutecznego rozeznania sytuacji w specyficznych warunkach bezkresnej pustyni 
wodnej. Lotnik morski, poza długotrwałą praktyką w lotach nad morzem, 
powinien opanować takie elementy wyszkolenia morskiego jak: znajomość 
nawigacji morskiej, zasady taktyki okrętów i zespołów, sposób współdziałania 
i walki z okrętami, meteorologię morską oraz ratownictwo. Autor konkluduje, 
że w obecnych warunkach lotnictwo lądowe, jeżeli zmuszone jest do działań 
bojowych nad morzem, musi wykorzystywać personel instruktorski z lotnictwa 
morskiego. Lotnictwo morskie współdziałając z flotą i obroną nadbrzeżną jest 
w stanie skutecznie zwalczać przeciwnika, a w sprzyjających warunkach zadać 
mu decydujący cios.

10 S. Mieszkowski, Okręty i lotnictwo w walce na morzu i w obronie bazy, tamże, 1950 nr 1, s. 20-42.
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W dyskusji wzięli także udział kmdr Marian Wojcieszek oraz gen. dyw. 
Zygmunt Berling. Pierwszy z nich, kmdr M. Wojcieszek skupił się na obronie 
bazy morskiej jako głównym punkcie oparcia floty11. Nawiązuje do 
doświadczeń ostatniej wojny, w której ataki na bazy morskie z udziałem 
lotnictwa nie były rzadkim zjawiskiem. Pisze, że w obronie bazy ważną rolę 
odgrywa lotnictwo. Szczególne znaczenie mają samoloty myśliwskie 
w systemie obrony przeciwlotniczej oraz jako środki rozpoznania. Autor nie 
precyzuje czy w działaniach na rzecz obrony bazy morskiej bierze udział 
lotnictwo lądowe czy morskie, prawdopodobnie w grę wchodzą oba rodzaje. 
Przy tym, na wykorzystanie lotnictwa morskiego wskazuje udział w tych 
działaniach lotnictwa torpedowego.

Drugi z autorów, gen. dyw. Zygmunt Berling przedstawia swój punkt 
widzenia na zasady obrony wybrzeża w polskich warunkach12. Analizuje 
charakter uderzeń na wybrzeże, które mogą być przeprowadzane z morza 
i powietrza oraz sposoby przygotowania do obrony. W opinii autora: „rola 
lotnictwa w obronie wybrzeża posiada szereg cech analogicznych z flotą 
wojenną, wynikających stąd, że lotnictwo jak i flota morska jest bronią 
ofensywy. Jego główne zadanie polega na odszukaniu wroga i zadaniu mu 
decydujących ciosów wtedy, gdy jest on jeszcze daleko od naszych wybrzeży.” 
Podkreśla także udział sił lotniczych we wszystkich okresach walki 
z przeciwnikiem na lądzie, morzu i w powietrzu. Ponadto w działaniach na 
morzu lotnictwo uczestniczy we współdziałaniu z marynarką wojenną lub 
samodzielnie. Można przypuszczać, że gen. Berling w swym opracowaniu 
poświęconym przede wszystkim działaniom sił lądowych w obronie wybrzeża, 
traktował ogólnie lotnictwo pomijając jego podział na lądowe i morskie. 
Niemniej doceniał jego wielką w tych działaniach rolę.

Dyskusja prowadzona na łamach „Bellony” pozwala na wyciągnięcie 
następujących wniosków. Po pierwsze, autorzy doceniają znaczenie lotnictwa 
jako broni o wysokich walorach bojowych, zdolnej prowadzić działania nad 
morzem we współdziałaniu z flotą wojenną lub samodzielnie. Po drugie, 
specyfika działań lotniczych nad morzem wymaga specjalistycznego rodzaju 
lotnictwa, jakim jest lotnictwo morskie związane integralnie z marynarką 
wojenną. Po trzecie, dyskusja rozpoczęta od działań lotniczych w obronie 
wybrzeża zmierza w kierunku działań w obronie bazy głównej.

11 M. Wojcieszek, Obrona bazy morskiej, tamże, 1950 nr 2-3, s. 253-266.
12 Z. Berling, O obronie wybrzeża morskiego, tamże, 1950 nr 5-6, s. 502-522.
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Kmdr dr hab. Jerzy BĘDŹMIROWSKI

ŚREDNI PERSONEL DOWÓDCZY I TECHNICZNY 
MARYNARKI WOJENNEJ

(1945-1991)

Pierwsze szkoły kształcące podoficerów zawodowych dla 
potrzeb Wojska Polskiego uruchomiono w 1946 r., a rok 

później radykalnie zwiększono ich liczbę. Wynikało to z faktu, iż istniała 
potrzeba wykształcenia w nich kadry podoficerskiej dla poszczególnych 
rodzajów wojsk i służb. Wówczas w każdym okręgu wojskowym 
funkcjonowały podoficerskie szkoły piechoty i artylerii oraz broni pancernej. 
Kierowano do nich zasadniczo frontowych podoficerów zawodowych 
i nadterminowych, których poziom wiedzy teoretycznej wymagał uzupełnienia. 
Czas nauki w tych szkołach trwał od 6 do 8 miesięcy1.

Wraz z reaktywowaniem Marynarki Wojennej w kraju przystąpiono do 
odtworzenia korpusu podoficerów zawodowych, pozyskując do służby 
przedwojennych podoficerów zawodowych oraz podoficerów służby czynnej. 
Był to proces trudny do realizacji, gdyż w sierpniu 1946 r. ukazał się rozkaz 
naczelnego dowódcy WP (dotyczył on zasadniczo wojsk lądowych i lotnictwa), 
który polecał zwolnić do rezerwy podoficerów rocznika 1921 w związku 
z demobilizacją sił zbrojnych. Pozostawiał w służbie tylko tych, którzy 
zadeklarowali służbę zawodową i nadterminową oraz wstąpili do wojska 
po 9 maja 1945 r.2.

1 Dekret z 29.09.1945 r. O służbie wojskowej nadterminowych i podoficerów zawodowych. 
W dokumencie tym czytamy: „W celu szkolenia i wychowania szeregowców pod względem 
gotowości bojowej, karności i zdyscyplinowania oraz w duchu społecznym i obywatelskim dla 
dobra i chwały demokratycznego państwa polskiego, tworzy się kadry nadterminowych 
i podoficerów zawodowych. Korpus podoficerów zawodowych rekrutuje się na szerokich 
podstawach demokratycznych spośród wszystkich warstw społecznych. Mogą do niego należeć 
ci wszyscy, którzy czują powołanie do służby wojskowej, pragną poświęcić się jej zawodowo 
i pracę swą oddać dla dobra i korzyści Wojska Polskiego”. AMW, sygn. 2/47/12, t. 3, s. 29-31. 
Por. L. Grot. T. Konecki, E. Nalepa, Pokojowe dzieje Wojska Polskiego, Warszawa 1988, 
s. 123; B. Krasiewicz, Problemy rozwoju szkolnictwa wojskowego w latach 1943-1978, 
„Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1978 nr 3, s. 126.

2 AMW, sygn. 2/49/1, t. 2, s. 7.
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Działania te utrudniały rozwój kadry podoficerów zawodowych 
i nadterminowych, dowódcy okręgów wojskowych, rodzajów wojsk i służb 
uruchomili więc akcję werbunkową. Wyrażający akces do służby w charakterze 
podoficerów zawodowych i nadterminowych podpisywali deklarację na 3-letnią 
służbę zawodową (dotychczas podpisywano na 12 lat). Nad prawidłowym 
doborem czuwały powołane w pułkach i samodzielnych jednostkach komisje 
kwalifikacyjne w składzie: dowódca, zastępca dowódcy ds. polityczno- 
-wychowawczych oraz szef sztabu.

W styczniu 1947 r. ukazało się uzupełnienie do rozkazu dowódcy 
Marynarki Wojennej, w którym zawarto zasady częściowego i czasowego 
zatrzymania w dalszej służbie podoficerów podlegających demobilizacji. Na 
jego podstawie w siłach morskich zatrzymano czasowo w dalszej służbie 
59 podoficerów służby zasadniczej3 * * * * 8. Termin zwolnienia wyznaczono na maj 
i lipiec 1947 r., gdyż do tego czasu miały zostać zakończone 6-miesięczne kursy 
dla kandydatów na podoficerów zawodowych w 31 Dywizjonie Artylerii 
Nadbrzeżnej, 32 Batalionie Łączności DMW oraz w Kadrze MW. W kursach 
tych uczestniczyli szeregowcy rocznika 1921, którzy odbyli służbę wojskową 
i zdecydowali pozostać w służbie zawodowej. Przed kursem byli oni 
awansowani na stopień mata. Na początku 1947 r. korpus podoficerów 
zawodowych MW stanowili podoficerowie z różnych formacji zbrojnych z lat 
II wojny światowej, co przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

KORPUS PODOFICERÓW ZAWODOWYCH MW 
(1.01.1947 r.)

Stopień GL AL 1 A 
WP

2 A 
WP

Sprzed 
1939 r. AK ACZ. Wojska 

gen. Maczka Razem

Starszy 
bosman - - 1 4 200 1 1 1 208

Bosman — 1 7 20 186 — 3 — 217
Bosman
mat - 1 10 45 150 2 1 - 209

Mat — — 20 69 249 — — 2 340
Razem: - 2 38 138 785 3 5 3 974

Źródło: AMW, sygn. 102/50/16, t. 2, s. 12-18.

3 AMW, sygn. 35/49/21, t. 8, s. 10. Na podstawie rozkazu naczelnego dowódcy WP nr 280 
z 22.11.1946 r., z uwagi na duże braki personalne i trudności w szybkim wyszkoleniu nowych 
kadr podoficerskich, w MW zatrzymano czasowo w dalszej służbie następującą liczbę
podoficerów z wymienionych jednostek: 31 Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej - 21 podoficerów
do 1.09.1947 r.; 32 Batalionu Łączności DMW - 9 podoficerów do 15.07.1947 r.; 47 Kompanii
Łączności SON - 3 podoficerów do 15.07.1947 r; Samodzielnej Kompanii Wartowniczej
w Helu - 3 podoficerów do 1.05.1947 r.; Samodzielnej Kompanii Wartowniczej w Świnoujściu -
8 podoficerów do 1.05.1947 r.
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Na podstawie powyższego zestawienia można stwierdzić, iż korpus 
podoficerów zawodowych MW w znacznym stopniu dysponował kadrą bez 
przygotowania do służby na okrętach. Z grupy podoficerów wywodzących się 
sprzed 1939 r. tylko 470 miało styczność z okrętami (Flota i Flotylla Rzeczna). 
Był to problem dla Dowództwa Marynarki Wojennej, gdyż w tym czasie 
dysponowano już okrętami, na które należało skierować podoficerów 
zawodowych4. Nieodzownym stało się zatem uruchomienie kursów 
przygotowujących podoficerów zawodowych i nadterminowych do służby na 
okrętach oraz pozyskanie kadry z wojsk lądowych i lotniczych oraz ze służby 
zasadniczej i z zasobów rezerw osobowych. Źródła pozyskiwania kadr dla 
potrzeb korpusu podoficerów zawodowych i nadterminowych w MW 
przedstawiono na rys.l.

W lutym 1947 r. w Szkole Specjalistów Morskich uruchomiono starsze 
kursy podoficerskie w specjalnościach: sternik, sygnalista, radiotelegrafista, 
artylerzysta, miner, torpedo-miner, motorzysta i maszynista. Były one 
prowadzone pod kątem zabezpieczenia potrzeb kadrowych floty. Kierowano na 
nie tylko tych podoficerów i marynarzy, którzy zadeklarowali chęć służby 
nadterminowej lub zawodowej. W trakcie kursu realizowano zajęcia 
teoretyczne - około 30% programu szkolenia oraz zajęcia praktyczne - 70% 
(łącznie z miesięczną praktyką na okrętach, w trakcie której kursanci dublowali 
stanowiska podoficerskie). W szkoleniu teoretycznym szczególną uwagę 
zwracano na przedmioty ogólnokształcące (algebra, fizyka, historia, język 
polski) i zajęcia polityczne5. Kurs zakończono w lipcu 1947 r. (trwał 
5 miesięcy), a jego 156 absolwentów zostało podoficerami nadterminowymi 
i następnie zawodowymi. Niektórzy z nich po ukończeniu kursów oficerskich 
zostali oficerami6.

W sierpniu 1947 r. na 690 etatów podoficerów zawodowych obsadzonych 
było 525. Tragiczna sytuacja kadrowa wystąpiła wśród podoficerów 
nadterminowych, gdzie na 461 stanowisk etatowych obsadzonych było tylko 447. 
W kolejnym roku nastąpiło dalsze pogorszenie, co potwierdzają dane zawarte 
w tabeli 5. Nałożyły się na to: zwiększenie liczby etatów o prawie 100%, 
kontynuowanie zwalniania podoficerów zawodowych rocznika 1921 - 
pozostawał w służbie do lipca 1947 r. i oczyszczanie szeregów WP z elementów 4 5 6 7 

4 AMW, sygn. 102/50/13, t. 8, s. 20.
5 A. Icha, Szkoła Specjalistów Morskich w latach 1945-1948, „Rocznik Ośrodka Nauk 

Społecznych i Wojskowych Marynarki Wojennej”, 1964 nr 2, s. 117 i 120; J. Przybylski, 
Z problematyki szkoleniowej Marynarki Wojennej w latach 1945-1959, „Biuletyn Historyczny 
Marynarki Wojennej”, 1983 nr 8, s. 182.

6 AMW, sygn. 35/49/97, t. 9, s. 9-12; Tamże, sygn. 192/50/7, t. 7, s. 113.
7 AMW, sygn. 29/49/4, t. 3, s. 139. Zob. J. Będźmirowski, Ośrodki szkoleniowe MW realizujące 

proces szkolenia podoficerów zawodowych w latach 1946-1963, „Zeszyty Naukowe AMW”, 
1999 nr 3, s. 146-147.
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reakcyjnych oraz kadry przedwojennej i wojennej służącej w formacjach na 
Zachodzie. Sytuację tę obrazuje tabela 2.

Rys. 1. Źródła pozyskiwania kadr do korpusu podoficerów zawodowych 
i nadterminowych MW w latach 1945-1991

Tabela 2

OBSADA ETATÓW PODOFICERÓW ZAWODOWYCH 
I NADTERMINOWYCH W MW 

(1.01.1948 r.)

Podoficerowie Stan etatowy Stan faktyczny Braki kadrowe
Zawodowi 1 213 696 517
Nadterminowi 425 94 331

Razem: 1638 790 848

Źródło: AMW, sygn. 102/50/16, t. 2, 5. 132-1336.
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Tabela 3

ZESTAWIENIE LICZBOWE PODOFICERÓW WG STOPNI W MW 
(1.10.1948 r.)

Stopień Stan faktyczny Podoficerowie 
przedwojenni

Wychowankowie 
odrodzonej MW

Starszy bosman 224 209 (93%) 15 (7%)
Bosman 189 153 (81%) 36 (19%)
Bosmanmat 115 28 (24%) 87 (76%)
Mat 168 1 (0,6%) 167 (99,4%)

Razem: 696 391 (49%) 305 (51%)

Źródło: AMW, sygn. 102/59/13, t. 6, s. 15-18.

W młodszych stopniach korpusu podoficerów zawodowych (bosmanmat 
i mat) dominowali podoficerowie wychowankowie odrodzonej MW. 
Świadczyło to o skutecznych działaniach podejmowanych przez Dowództwo 
Marynarki Wojennej (byli to już absolwenci wspomnianych kursów 
organizowanych w SSM). Ponadto coraz więcej podoficerów zawodowych 
(szczególnie przedwojennych) odchodziło do rezerwy. Najliczniejsza grupa 
w tym czasie odeszła na własną prośbę, co wynikało z możliwości zdobycia 
lepszych zarobków w cywilu. Pozostawienie jeszcze podoficerów w stopniach 
starszy bosman i bosman wynikało ze specyfiki służby na okrętach, która 
wymagała od każdego członka załogi solidnego przygotowania teoretycznego 
i praktycznego do objęcia stanowiska.

W marcu 1948 r. ukazał się rozkaz ministra obrony narodowej, na 
podstawie którego dowódcy wyznaczyli podoficerów zawodowych na 
stanowiska starszych sierżantów i sierżantów, natomiast podoficerowie 
nadterminowi objęli 50% etatów przeznaczonych dla plutonowych. 
Jednocześnie zobligowano ich do prowadzenia wśród podoficerów służby 
zasadniczej rekrutacji do służby nadterminowej i zawodowej, zgodnie 
z przepisami wspomnianego już dekretu o służbie wojskowej podoficerów 
zawodowych i nadterminowych (kandydatów najwartościowszych, najbardziej 
odpowiednich pod względem politycznym, fizycznym i wyszkolenia 
bojowego)8.

Podejmowane działania mające na celu uzupełnianie potrzeb kadrowych 
w korpusie podoficerów zawodowych i nadterminowych (kontynuowano 
starsze kursy specjalistyczne w SSM; w tej samej szkole realizowano 
6-miesięczny podoficerski kurs pirotechniczny; w 32 Batalionie Łączności MW 
odbył się 2-miesięczny kurs radarzystów; w oddziale nurków Komendy Portu 
Wojennego w Gdyni przeprowadzono 3-miesięczny podoficerski kurs nurków - 

AMW, sygn. 87/50/2, t. 5, s. 101-102.
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wszystkie te kursy ukończyło około 40 podoficerów zawodowych, 
nadterminowych i marynarzy) w dalszym ciągu nie przynosiły oczekiwanych 
efektów9. Warto podkreślić, iż tak funkcjonujący system szkolenia podoficerów 
obowiązywał w polskiej MW do 1939 r.10.

Szczególnie trudna sytuacja wytworzyła się w drugiej połowie 1949 r., 
kiedy do rezerwy zwolniono grupę podoficerów służby nadterminowej 
i zasadniczej, którzy nie wyrazili zgody na kontynuowanie służby w korpusie 
podoficerskim. Wówczas na stan ogólny 1 253 podoficerów tylko 283 (22%) 
było podoficerami służby zasadniczej (to oni stanowili bazę dla korpusu 
podoficerów zawodowych i nadterminowych). Oprócz tego drastycznie spadła 
liczba ochotników (młodzieży z cywila), którzy deklarowali chęć pełnienia 
służby jako podoficerowie nadterminowi11. Duży wpływ na taką sytuację miało 
niewątpliwie powstawanie floty handlowej i oferowanie przez nią załogom 
statków wyższych zarobków.

Ważnym elementem działalności kadrowej DMW było pozyskiwanie do 
służby absolwentów szkół i kursów podoficerskich. Tu efekty były lepsze, co 
w konsekwencji doprowadziło do paradoksalnej sytuacji, gdyż na 353 
podoficerów będących w korpusie morskim tylko 112 (32%) wywodziło się 
z MW lat przedwojennych, wojennych i powojennych. W grupie tej była część 
podoficerów, która do 1949 r. - po powrocie ze Szwecji, Wielkiej Brytanii, 
obozów jenieckich oraz z terenu kraju - zgłosiła się do służby w siłach 
morskich12. Odpowiednia proporcja istniała w korpusie nadbrzeżnym, gdzie na 
701 podoficerów aż 552 (79%) było absolwentami szkół i kursów 
organizowanych w pozostałych rodzajach wojsk i służb. W ogólnym ujęciu, 
w korpusie podoficerskim MW ponad 75% służących w nim podoficerów 
pochodziło spoza sił morskich13.

W związku z połowicznymi sukcesami w kompletowaniu korpusu 
podoficerów zawodowych w MW, w lipcu 1949 r. odbyło się specjalne 
posiedzenie Zespołu Partyjno-Dowódczego Dowództwa Marynarki Wojennej. 
Wnioski i zalecenia tego gremium zadecydowały o wystąpieniu dowódcy 
Marynarki Wojennej do szefa Sztabu Generalnego WP z prośbą o wyrażenie 
zgody na uruchomienie Podoficerskiej Szkoły Zawodowej. W następstwie 

9 Ibidem, s. 208-210.
10 Szczegółowy przebieg tego szkolenia przedstawił Cz. Ciesielski, Szkolnictwo Marynarki 

Wojennej w latach II Rzeczypospolitej, Warszawa 1974, s. 210-234.
11 AMW, sygn. 2/49/15, t. 8, s. 60. Por. Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska 

Marynarka Wojenna 1918-1980, Warszawa 1992, s. 181.
12 AMW, sygn. 4312/51/12, t. 7, s. 187-189. Ze Szwecji i Wielkiej Brytanii przybyło 49 podoficerów, 

z obozów jenieckich 86, z terenu kraju 189. Por. Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, op. cit., s. 179.
13 AMW, sygn. 2312/52/21, t. 9, s. 149-150.
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wniosku 15 października 1949 r. utworzono Szkołę Podoficerów Zawodowych 
Marynarki Wojennej14.

Umiejscowiono ją w Gdyni Oksywiu na Formozie i podporządkowano 
komendantowi OSMW. Programy szkolenia przygotowała Komenda Szkoły 
Specjalistów Morskich. Wykładowcami byli oficerowie Komendy Szkoły 
Podoficerskiej, dowódcy plutonów, a także z OSMW i specjaliści z jednostek MW. 
Zajęcia teoretyczne odbywały się w szkole, natomiast praktyki w niezbędnym 
zakresie realizowano na ORP „Iskra” oraz jednostkach bojowych.

Nauka w Szkole Podoficerów Zawodowych MW trwała 18 miesięcy. Na 
pierwszy kurs, tzw. bosmański, w specjalności pokładowej i maszynowej 
przyjęto 60 kandydatów. Kolejną grupę 66 kandydatów przyjęto w lipcu 1950 r. 
i szkolono w specjalnościach sternika i motorzysty15. Najliczniejsza, 
125-osobowa grupa przyszłych podoficerów zawodowych MW rozpoczęła 
szkolenie w październiku 1951 r. na kursie trwającym do czerwca 1952 r. 
Kursantów szkolono w 6 specjalnościach: maszynistów - 25 kandydatów; 
radiotelegrafistów - 25; minerów - 15; artylerzystów - 15; elektryków - 20; 
bosmanów okrętowych - 25. W październiku 1951 r. uruchomiono także kurs 
podoficerski dla 25 kursantów w specjalnościach administracyjnych16.

W 1950 r., w związku z przejmowaniem w WP wzorców radzieckich, 
a także kierowaniem coraz większej liczby podoficerów zawodowych na kurs 
chorążych lub mianowania ich na pierwsze stopnie oficerskie, ustawą z marca 
1952 r. zlikwidowano służbę zawodową podoficerów i wprowadzono służbę 
nadterminową17. Podoficerów powoływano na ich prośbę, na czas nie krótszy 
niż dwa lata spośród podoficerów służby zasadniczej oraz podoficerów rezerwy. 
Kandydaci legitymowali się odpowiednim pochodzeniem społecznym 
(robotniczym lub chłopskim), polityczną przeszłość mieli bez zastrzeżeń, 
ukończyli najmniej 5 klas szkoły podstawowej, byli w wieku do 30 lat, mieli 
ukończoną szkołę bądź kurs podoficerski18. Wówczas również na okrętach 
i w niektórych jednostkach nadbrzeżnych przedłużono do 3 lat zasadniczą 
służbę wojskową. W ten sposób stworzono warunki do przejęcia części 
stanowisk podoficerów zawodowych przez podoficerów zasadniczej służby 
wojskowej oraz starszych marynarzy. Z tego powodu za bezzasadne uznano 
utrzymywanie Szkoły Podoficerów Zawodowych i minister obrony narodowej 
w lipcu 1952 r. podjął decyzję o jej rozformowaniu z dniem 1 września 1952 r.19.

14 AMW, sygn. 145/51/36, t. 15, s. 564-566. AMW, sygn. 212/52/27, t. 7, s. 179. Jedynym 
komendantem Szkoły Podoficerów Zawodowych Marynarki Wojennej był por. mar. Roman 
Jakubowski, który pełnił obowiązki od powstania do rozformowania.

15 AMW, sygn. 125/52/21, t. 9. s. 69.
16 Por. J. Będźmirowski, Ośrodki szkolenia..., s. 148.
17 L. Grot, T. Konecki, E. Nalepa, op. cit., s. 134.
18 AMW, sygn. 125/52/21, t. 9, s. 121.
19 AMW, sygn. 697/54/2, t. 9, s. 389.
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Rozwiązanie szkoły nie było jednoznaczne z zakończeniem procesu 
szkolenia podoficerów. Rozpoczęto kształcenie podoficerów nadterminowych 
w Szkole Specjalistów Morskich na tzw. starszych kursach specjalistów 
i w szkołach podoficerskich jednostek nadbrzeżnych, tj. w Szkole 
Podoficerskiej Artylerii Nadbrzeżnej, Ośrodku Szkolenia Specjalistów 
Kwatermistrzostwa MW oraz Szkole Podchorążych 3 Batalionu Piechoty 
Morskiej.

W związku z trudnościami w pozyskiwaniu podoficerów nadterminowych 
dla powstających jednostek nadbrzeżnych MW, w tym artylerii, w dniu 
22 września 1950 r. utworzono Szkołę Podoficerską Artylerii Nadbrzeżnej 
w Gdyni Redłowie i podporządkowano ją Szefostwu Artylerii MW (od 
22.01.1953 r. - Dowództwu Artylerii Nadbrzeżnej)20. W październiku 1955 r. 
została ona przeniesiona do Darłowa, m.in. ze względu na rozwój baterii oraz 
formowanie dwóch dowództw artylerii nadbrzeżnej w Redłowie i Kołobrzegu. 
Zasadniczym jej celem było przygotowanie elewów pod względem 
teoretycznym na wartościowych specjalistów, instruktorów i dowódców 
stanowisk bojowych, a tym samym wysokiej klasy operatorów sprzętu 
i uzbrojenia artyleryjskiego. W okresie 13-letniego funkcjonowania wyszkoliła 
680 podoficerów artylerzystów dla potrzeb jednostek nadbrzeżnych (baterii) 
MW21.

Redukcja sił zbrojnych oraz rozwój rakiet i broni jądrowej wymogły 
zmianę koncepcji wykorzystania w czasie konfliktu zbrojnego artylerii 
nadbrzeżnej, której zadania miały stopniowo przejmować baterie pocisków 
rakietowych „ziemia-woda”22. W związku z tą zmianą w dniu 31 grudnia 1963 r. 
rozformowano Szkołę Podoficerów Artylerii Nadbrzeżnej23. Oficerów, 
podoficerów i marynarzy skierowano do 28 Eskadry Lotnictwa Ratowniczego 
MW, Centrum Szkolenia Specjalistów MW, Delegatury Wojskowej Służby 
Wewnętrznej w Darłowie oraz 25 Baterii Artylerii Stałej24.

Po rozwiązaniu Szkoły Podoficerów Zawodowych MW, a także wskutek 
zamiany zawodowej służby podoficerskiej na nadterminową nie udało się 

20 AMW, sygn. 207/50/64, t. 9, s. 502; sygn. 207/50/3, t. 2, s. 106., sygn. 1234/56/2, t. 7, s. 38.
Szkoła miała następującą strukturę organizacyjną: komenda, sekcja polityczno-wychowawcza, 
sekcja wyszkolenia, plutony szkolne, warsztaty uzbrojenia, sekcja gospodarcza i ambulatorium. 
Etat przewidywał: 13 oficerów; 32 podoficerów, w tym 20 służby nadterminowej i 12 służby 
zasadniczej; 135 marynarzy, w tym 128 elewów (kandydatów na podoficerów). Stan osobowy 
liczył 180 osób. Kolejnej zmiany etatu dokonano w styczniu 1954 r., kiedy ustalono etat na: 
16 oficerów; 27 podoficerów, w tym 14 służby nadterminowej; 13 służby zasadniczej; 
130 marynarzy, w tym 126 elewów - razem 179 osób. Pierwszym komendantem szkoły był 
kpt. Tadeusz Śluz (1.01.1950-4.12.1952), kolejnymi: kpt. Tadeusz Rutkowski (4.12.1952- 
-8.06.1956), kmdr ppor. Franciszek Olejarz (8.06.1956-27.07.1957), kpt. Jan Fursewicz 
(od 27.07.1957 do rozformowania szkoły 28.11.1963).

21 AMW, sygn. 2835/64/5, t. 16, s. 618., sygn. 1832/64/1, t. 5, s. 12.
22 Por. Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, op. cit., 226.
23 AMW, sygn. 3563/76/28, t. 12, s. 367.
24 Ibidem, s. 97.
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pozyskać większej liczby chętnych do służby nadterminowej. Wystąpiła 
tendencja odwrotna - ze względów materialnych aż 28% ogólnego stanu 
podoficerów nadterminowych zrezygnowało ze służby w siłach morskich 
i odeszło do rezerwy. Ogółem w latach 1949-1953 ze wszystkich jednostek MW 
odeszło około 800 podoficerów zawodowych i nadterminowych, co spowodowało, 
że w 1953 r. braki w MW wynosiły około 53%, a na okrętach 27%25.

Dokonane w 1953 r. zmiany w systemie uposażenia kadry i ułatwienia 
wprowadzone przez ministra obrony narodowej w sprawie mianowania 
podoficerów nadterminowych na pierwszy stopień oficerski (mógł być nadany 
podoficerowi nadterminowemu mającemu dobrą opinię służbową i ukończone 
osiem klas szkoły podstawowej) wpłynęły w pewnym stopniu na wzrost 
zainteresowania służbą nadterminową. Niemniej, w połowie 1955 r. sytuacja 
kadrowa w tym korpusie nadal była trudna, gdyż występował brak około 700 
podoficerów nadterminowych (stanowiło to 40% stanu korpusu) do obsadzenia 
wszystkich etatów w Marynarce Wojennej26.

W trakcie przeprowadzonej analizy efektywności realizacji przedsięwzięć 
przez poszczególne służby w MW najwięcej niedociągnięć stwierdzono 
w kwatermistrzostwie. Duży wpływ na taką ocenę miał brak odpowiednio 
przygotowanej kadry podoficerskiej. W związku z tym, na wniosek dowódcy 
MW, minister obrony narodowej polecił z dniem 29 września 1954 r. 
utworzenie samodzielnego ośrodka szkolenia specjalistów kwatermistrzostwa 
pod nazwą 7 Ośrodek Szkolenia Podoficerów Służby Tyłów Marynarki 
Wojennej27. Podporządkowano go szefowi Zarządu Tyłów MW, a usytuowano 
w Gdyni Oksywiu - ale tylko na dwa lata, gdyż w 1956 r. przeniesiony został 
do Gdańska, do koszar przy ul. Rzeźnickiej.

W 1957 r. dokonano zmiany etatowej i jednocześnie nazwy na Ośrodek 
Szkolenia Specjalistów Kwatermistrzostwa MW, a rok później powrócił on do 
Gdyni, do dzielnicy Grabówek28. Ośrodek organizował szkolenia i kursy dla 
podoficerów nadterminowych w specjalnościach gospodarki materiałowo- 
-magazynowej, mundurowej, żywnościowej, paliwowej (MPS), dla potrzeb 
jednostek floty oraz nadbrzeżnych MW. Programy szkolenia obejmowały 
zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w magazynach i składach materiałowych. 
Czas trwania nauki wynosił 8 miesięcy. Prowadzono także 2-3 miesięczne 
kursy, na których podoficerowie podnosili poziom wiedzy fachowej, 
a niektórzy w nich w ramach zmiany specjalności. Na szkolenia i kursy 

25 AMW, sygn. 3563/76/29, t. 9, s. 97-100.
26 AMW, sygn. 3533/75/21, t. 18, s. 123-125. W 1951 r. wynagrodzenie podoficera w MW 

kształtowało się w granicach 500-700 złotych miesięcznie, a w 1955 r. 700-1 000 zł. Dla 
porównania, metr materiału z tzw. wełny czesankowej kosztował 608 złotych. Por. Cz. Ciesielski, 
W. Pater, J. Przybylski, op. cit., s. 245.

27 AMW, sygn. 1234/56/2, t. 7, s. 30. Komendantami ośrodka byli: kmdr ppor. Adam Brzyski 
(1954-1956), ppor. Konstanty Starykiewicz (1956-1962), kpt. Zygmunt Rust (1962-1963).

28 AMW, sygn. 3563/76/5, t. 3, s. 25.
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kierowali dowódcy jednostek. We wrześniu 1962 r. ośrodek został przeniesiony 
do Ustki i podporządkowany komendantowi Ośrodka Szkolenia Specjalistów 
Morskich. Tam też w kwietniu 1963 r. został rozformowany. W latach 1954-1963 
dla potrzeb służby kwatermistrzowskiej przygotował on 490 podoficerów 
nadterminowych.

Wymienione szkoły i ośrodek oraz jednostki nadbrzeżne MW przez kilka 
lub kilkanaście lat prowadzenia szkolenia przygotowały około 1 800 podoficerów 
zawodowych i nadterminowych dla potrzeb MW. Należy również wspomnieć 
o szkole, która istniała tylko 15 miesięcy i przeszkoliła 28 podoficerów. 
We wrześniu 1955 r. zorganizowano na terenie Gdyni Oksywia Szkołę 
Podwodnego Pływania, której podstawowym zadaniem było przygotowanie 
specjalistów na wydzierżawione w tym czasie od Związku Radzieckiego okręty 
podwodne typu M-XV29. Niestety, ze względu na redukcje sił zbrojnych 
w grudniu 1956 r. została ona rozformowana, a jej funkcję w pewnym stopniu 
przejął OSSM. Część specjalistów przygotowywano w innych ośrodkach 
szkolenia Marynarki Wojennej, m.in. w Oddziale Ratowniczym szkolono 
nurków, w Szpitalu MW sanitariuszy, a w Szefostwie Hydrografii mierników30.

Czynnikiem, który negatywnie wpływał na pozyskiwanie chętnych do 
służby nadterminowej było ponadto „istnienie zbyt dużej różnicy miedzy służbą 
zawodową a nadterminową pod względem umundurowania na niekorzyść tej 
ostatniej”31.

Wdrożono w życie nową pragmatykę podoficerską, która ustanawiała 
ponownie korpus podoficerów zawodowych32. W tzw. dokumencie 
wykonawczym (zarządzenie ministra obrony narodowej) sformułowano m.in. 
wymagania dotyczące wykształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej, 
a także wiedzy specjalistyczno-wojskowej oraz postawy etyczno-politycznej.

Poziom wykształcenia specjalistycznego podoficerów w MW był 
stosunkowo niski, co podkreślali dowódcy okrętów podczas odpraw: „[...] 
podoficerowie prawie wszyscy mają małe wykształcenie. Pod względem 
fachowym stoją nieraz mniej od marynarzy. Np. podoficerowie hydroakustycy 
stoją nieraz niżej pod względem fachowym od swoich podwładnych. Nowi 
podoficerowie traktują swój zawód bardzo lekko. Podoficerowie zdobywają 
zawód w swoich specjalnościach, a później nie chcą pozostać w wojsku”33.

AMW, sygn. 2024/60/34, t. 8, s. 239.
311 Por. J. Przybylski, Marynarka Wojenna PRL..., cz. II, s. 49.
31 AMW, sygn. 3533/75/14, t. 9, s. 71.
32 Dz. U. PRL nr 2 z 1958 r„ ustawa z 12.12.1957 r. O zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych; Dz. U. PRL nr 36 z 1958 r., ustawa z 6.06.1958 r. O służbie wojskowej 
szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych PRL; Dz. Rozk. nr 17/MON z 1958 r., zarządzenie 
ministra obrony narodowej nr 44/MON z 30.06.1958 r. W sprawie przebiegu służby 
podoficerów Sił Zbrojnych PRL.

33 AMW. sygn. 2223/61/56, t. 12, s. 109.
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Celem odtworzenia korpusu podoficerów zawodowych w 1958 r. 
dowódca Marynarki Wojennej podjął decyzję o uruchomieniu szkolenia dla 
podoficerów zawodowych na nieetatowych 6-miesięcznych Kursach 
Doskonalenia Podoficerów Zawodowych. Były one realizowane na bazie 
WSMW dla podoficerów pełniących służbę na okrętach; w Ośrodku Szkolenia 
Specjalistów Morskich w Ustce dla podoficerów z jednostek nadbrzeżnych 
i zaopatrzenia; w Szkole Podoficerów Artylerii Nadbrzeżnej w Darłowie 
w specjalności artylerii nadbrzeżnej; w Oddziale Ratowniczym MW dla 
podoficerów nurków i specjalistów obsługi sprzętu nurkowego; w Zakładach 
Sprzętu Obserwacji i Łączności w Gdyni dla podoficerów specjalistów - na 
potrzeby wojsk łączności i obserwacji34. W trakcie wszystkich kursów podoficerom 
przekazywano wiedzę teoretyczną i praktyczną w poszczególnych 
specjalnościach. Przygotowani obejmowali stanowiska zgodnie z ukończonymi 
kursami. W 1958 r. pozyskano w ten sposób do służby zawodowej 
49 podoficerów z 70-osobowej grupy podoficerów nadterminowych 
wyrażających chęć do dalszej służby.

Pomimo wszystkich starań, sytuacja kadrowa w tym korpusie nadal była 
trudna, co potwierdzono podczas odprawy u dowódcy Marynarki Wojennej: 
„[...] w jednostkach MW jest poważny brak podoficerów zawodowych. Tylko 
52% etatów podoficerskich jest obsadzonych. Większość podoficerów jest 
bardzo słaba zarówno pod względem moralnym, jak również jako specjaliści”35. 
Bezpośrednią przyczyną był stosunkowo duży zakres obowiązków w porównaniu 
z wysokością wynagrodzenia.

Zaistniałe warunki wymagały od Dowództwa Marynarki Wojennej 
intensywnych działań, które zmieniłyby niełatwą sytuację kadrową w tym 
korpusie. Z roku na rok przynosiły one wymierne korzyści w postaci 
pozyskiwania do służby podoficerów nadterminowych i zawodowych. W łatach 
1958-1960 siły morskie zasilone zostały 430 podoficerami nadterminowymi 
oraz 70 podoficerami zawodowymi. Niestety, pozwoliło to zabezpieczyć 
potrzeby kadrowe w 62%36. Równocześnie, w celu podniesienia poziomu 
wiedzy specjalistycznej wśród podoficerów, uruchomiono trwające 7 miesięcy 
(1.12.1959-30.06.1960) kursy dla podoficerów zawodowych, na których 
przeszkolono 344 podoficerów w 20 specjalnościach. Kolejne uruchamiano 
w 1961 r. i 1962 r. skierowano na nie 190 podoficerów37.

W 1959 r. wprowadzono w MW zasadę, która była novum i obowiązywała 
do 1965 r.-każdy podoficer służby zasadniczej zatwierdzony do służby 
nadterminowej musiał uczestniczyć w trwającym około trzech miesięcy Kursie 

34 AMW, sygn. 3563/76/23, t. 12, s. 100. Por. J. Przybylski, Marynarka Wojenna PRL w latach 
1956-1989. cz. II, Gdynia 1988, s. 33.

35 AMW, sygn. 2223/61/57, t. 10, s. 34-36.
36 AMW, sygn. 3105/66/4, t. 21, s. 108.
37 AMW, sygn. 3209/64/32, t. 9, s. 14.
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Doskonalenia Podoficerów Nadterminowych w OSSM w Ustce38. Program 
kursu obejmował około 350 godzin zajęć szkoleniowych, w tym 60% zajęć 
teoretycznych z danej specjalności, metodyki zajęć szkoleniowych oraz 
instruktorskich i regulaminów. Pozostałe 40% przeznaczano na zajęcia 
praktyczne na sprzęcie oraz w terenie (strzelanie, zagadnienia dotyczące taktyki 
działań drużyny na polu walki, w laboratoriach na sprzęcie i uzbrojeniu). 
Zasadniczym celem kursów było przygotowanie podoficera do realizowania 
zadań zgodnie z obowiązkami na danym stanowisku na okrętach lub 
w jednostkach nadbrzeżnych MW, a tym samym podniesienie ogólnego 
poziomu wiedzy wojskowej podoficerów MW. Na kursy kierowano także 
podoficerów rezerwy powołanych do służby nadterminowej i podoficerów, 
którzy nie uczestniczyli w żadnych kursach podoficerskich, a stopień uzyskali 
po zdaniu odpowiednich egzaminów. Należy podkreślić, iż przed udziałem 
w szkoleniu musieli odbyć 6-miesięczną służbę nadterminową. Na KDPZ 
organizowanych w WSMW w latach 1959-1962 przeszkolono 388 podoficerów 
zawodowych, a na KDPN organizowanych w OSSM i w jednostkach 
nadbrzeżnych 444 podoficerów nadterminowych39.

Mimo szeregu przedsięwzięć realizowanych przez DMW, sytuacja 
kadrowa w korpusie podoficerskim była trudna. W 1961 r. na stan etatowy 
2 259 przez podoficerów zawodowych obsadzonych było 1 167 etatów i przez 
podoficerów nadterminowych 317, co stanowiło 65% ukompletowania40. Tym 
samym potrzeby kadrowe były stosunkowo duże, co wymusiło podjęcie 
kolejnych działań w tej dziedzinie. Rozpoczęto rekrutację wśród podoficerów 
rezerwy odbywających ćwiczenia (Ministerstwo Obrony Narodowej pozwalało 
powoływać do służby zawodowej z rezerwy podoficerów w wieku do 33 lat, 
a nie jak dotąd do 28 lat). Niepokojącym zjawiskiem był fakt, iż tylko około 
50% podoficerów służby nadterminowej deklarowało chęć wstąpienia do służby 
zawodowej. Należy podkreślić, iż problem ten występował we wszystkich 
rodzajach sił zbrojnych i okręgach wojskowych, co przedstawia tabela 4.

Jak wynika z tabeli, Marynarka Wojenna zdecydowanie więcej pozyskała 
do korpusu podoficerów zawodowych ze służby zasadniczej niż z rezerwy. 
Zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami ministra obrony narodowej, do 
służby nadterminowej w MW można było delegować marynarzy służby 
zasadniczej, którzy ukończyli dwuletni lub trzyletni okres służby zasadniczej 
oraz rezerwistów powołanych do służby nadterminowej z cywila. Od 
ubiegającego się wymagano ukończenia kursu podoficerskiego w ramach 
służby zasadniczej lub równorzędnego egzaminu z zakresu tego kursu w danej 
specjalności. Natomiast wobec podoficera nadterminowego zarządzenia 

38 AMW, sygn. 2637/63/31, t. 16, s. 715. Zgodnie z ustawą z 6.06.1958 r. O służbie..., 
ukończenie kursu podoficerów nadterminowych było jednym z warunków zatwierdzenia 
podoficera do służby zawodowej.

39 J. Przybylski, Marynarka Wojenna PRL..., cz. II, s. 34.
40 AMW, sygn. 2890/64/17, t. 13.
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ministra obrony narodowej jako warunek ustalały ukończenie w czasie 
dwuletniej służby kursu podoficerów nadterminowych. Podoficerów kierowano 
na nie dopiero w 6 miesiącu służby nadterminowej. Były one szkoleniem typu 
unifikacyjnego, trwały 2,5 miesiąca, a ich zasadniczym celem było wyrobienie 
u kursantów cech dowódczych oraz podniesienie poziomu w wyszkoleniu 
ogólnowojskowym. W latach 1960-1963 ukończyło je 564 podoficerów 
nadterminowych .

Tabela 4

PODOFICEROWIE ZAWODOWI POWOŁANI Z REZERWY 
I SŁUŻBY ZASADNICZEJ W RODZAJACH SIŁ ZBROJNYCH 

I OKRĘGACH WOJSKOWYCH 
(1959-1961)

Okręg wojskowy lub rodzaj 
sił zbrojnych

Podoficerowie 
powołani z rezerwy

Podoficerowie 
powołani ze służby 

zasadniczej
Pomorski Okręg Wojskowy 176 327
Śląski Okręg Wojskowy 293 251
Warszawski Okręg Wojskowy 220 392
Wojska Lotnicze i Obrony 
Powietrznej Kraju 341 680

Marynarka Wojenna 36 325
Instytucje Centralne MON 25 124

Razem: 1091 2 099

Źródło: AMW, sygn. 3105/66/6, t. 23, s. 24-25. *

AMW, sygn. 3105/66/4, t. 21; sygn. 3105/66/6, t. 23, s. 29-32. Ukończyli następujące kursy: 
artyleryjski, sterników, radiotelegrafistów, radiolokacji i hydroakustyki, motorzystów 
i drenażystów, broni podwodnej, elektryków, maszynistów turbinowych. AMW, sygn. 
3105/66/40, t. 11, s. 563-567. Do wojskowej służby nadterminowej powoływano podoficerów 
służby zasadniczej zgodnie z przepisami wydanymi przez szefa Sztabu Generalnego WP, 
a mianowicie: 1) w trybie normalnym - po odsłużonej pełnej zasadniczej służbie wojskowej; 
2) w trybie skróconym na jednostkach pływających - po odsłużeniu 2 lat w służbie zasadniczej; 
3) w trybie skróconym - absolwentów kursów młodszej kadry dowódczej i technicznej 
w jednostkach nadbrzeżnych po roku i na jednostkach pływających po 2 latach służby zasadniczej; 
4) w trybie skróconym - kandydatów zwerbowanych do służby nadterminowej i zawodowej 
przez WKR i w okresie szkolenia unitarnego w jednostkach nadbrzeżnych po roku, a na 
jednostkach pływających po 2 latach służby zasadniczej; 5) z rezerwy za pośrednictwem WKR. 
Nabór do służby nadterminowej prowadzono w ciągu całego roku, natomiast w jednostkach MW 
szczególnie: 1) 6 miesięcy przed każdorazowym zwolnieniem z wojska i przeniesieniem do rezerwy; 
2) wśród podoficerów II roku służby zasadniczej na jednostkach pływających; 3) wśród 
absolwentów kursu młodszej kadry dowódczej (technicznej) po przybyciu do jednostek lub po 
zakończeniu kursu; 4) wśród poborowych po wcieleniu w czasie szkolenia unitarnego przez 
okres 2 miesięcy.
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W tej niekorzystnej sytuacji kadrowej były i pozytywy. Zaliczano do nich 
wyszkolenie wojskowe podoficerów zawodowych, co potwierdzają dane: do 1962 r. 
kursy doskonalenia podoficerów w WSMW ukończyło 46% podoficerów, 
szkoły podoficerskie 22%, skrócone kursy dla podoficerów 26%, nie ukończyło 
szkół oficerskich około 2%, bez wyszkolenia wojskowego było już tylko 4%. 
Również korzystnie przedstawiała się sytuacja pod względem wykształcenia 
ogólnego: 1% podoficerów studiował w wyższych uczelniach, 12% miało 
średnie wykształcenie, 23% legitymowało się niepełnym średnim 
wykształceniem, 62% miało wykształcenie podstawowe, tylko 2% nie miało 
wykształcenia podstawowego42. Wówczas w Marynarce Wojennej służbę 
pełniło 1217 podoficerów zawodowych i 370 podoficerów nadterminowych.

Z roku na rok w MW modyfikowano system kształcenia i szkolenia 
kandydatów na podoficerów zawodowych oraz nadterminowych. Pod koniec 1962 r. 
przystąpiono w siłach morskich do szkolenia ich w oparciu o tzw. systemem 
dwuszczeblowy. Pierwszy szczebel polegał na kumulatywnym (połączonym) 
szkoleniu elewów (kandydatów na podoficerów zawodowych) w szkołach 
podoficerskich służby zasadniczej, natomiast drugi, trwający 3 miesiące, 
dotyczył przeszkolenia uzupełniającego. Warunkiem przyjęcia kandydata do tej 
formy szkolenia było ukończenie co najmniej 9 klas szkoły ogólnokształcącej 
lub równorzędnej, wyróżnianie się w służbie, szkoleniu oraz zaangażowanie 
ideowo-polityczne. Określano je mianem kursów dla młodszej kadry dowódczej 
i technicznej. W 1962 r. jednocześnie przeprowadzono dwa kursy dla młodszej 
kadry dowódczej: w Szkole Podoficerów Artylerii Nadbrzeżnej - uczestniczyło 
20 elewów oraz w 3 Pułku Piechoty Morskiej - 15 elewów. Dwa lata później, 
w 1964 r., na kursach młodszej kadry dowódczej i technicznej organizowanych 
w Centrum Szkolenia Specjalistów MW w Ustce przeszkolono 20 elewów, 
a w Szkolnym Batalionie Samochodowym POW 10 elewów 43. Przez okres 2 lat 
wyszkolono 65 podoficerów zawodowych. Zgodnie z dyrektywą ministra 
obrony narodowej z 22.01.1963 r., absolwentów tych kursów wyznaczano na 
nieobsadzone stanowiska podoficerów zawodowych. Ponadto najlepszych 
absolwentów wyznaczano na najniższe stanowiska oficerskie, do stopnia 
etatowego porucznika włącznie. W latach 1965-1967 na stanowiskach 
oficerskich w MW służbę pełniło kilkudziesięciu podoficerów zawodowych 
(w 1965 r. - 45; 1966 r. - 37; 1967 r. - 30)44. Co roku liczba ta zmniejszała się, 
gdyż stanowiska obejmowali chorążowie.

W 1962 r. do sił morskich przybyła pierwsza grupa 30 podoficerów 
w specjalnościach operatorów radiolokacji i motorzystów. Zgodnie z ustaleniami 
Dowództwa Marynarki Wojennej z Komendą Podoficerskiej Szkoły 
Zawodowej im. Rodziny Nalazków w Elblągu, od 1959 r. kształcono w cyklu 

42 AMW, sygn. 3082/66/17, t. 11, s. 221.
43 AMW, sygn. 3224/64/23, t. 9, s. 123-124. Rozkaz ministra obrony narodowej nr 011/MON 

z 24.03.1962 r. W sprawie szkolenia młodszej kadry dowódczej.
44 AMW, sygn. 3105/66/40, t. 11, s. 580; sygn. 3368/70/59, t. 12, s. 364.
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trzyletnim podoficerów zawodowych dla potrzeb MW. Elewi po zakończeniu 
szkoły rozpoczynali służbę w MW. Do 1968 r. ukończyło ją 123 podoficerów, 
którzy objęli stanowiska na okrętach oraz w jednostkach nadbrzeżnych MW45.

Nie było to racjonalne rozwiązanie problematyki dotyczącej kształcenia 
przyszłej kadry podoficerów zawodowych dla potrzeb sił morskich, ponieważ 
szczególnie w przypadku służby na okrętach proces ten powinien w szerokim 
zakresie zabezpieczyć korzystanie ze sprzętu i uzbrojenia (nie tylko podczas 
praktyk). W związku z tym, w połowie 1963 r. w Marynarce Wojennej 
przystąpiono do realizacji tzw. skróconego naboru i przygotowania kandydatów 
do służby zawodowej oraz nadterminowej polegającego na pozyskiwaniu ich 
wśród poborowych przed każdorazowym wcieleniem w WKR, a także wśród 
marynarzy w jednostkach zaraz po wcieleniu w czasie szkolenia unitarnego. 
Pozyskani tak marynarze składali deklaracje o wstąpieniu do służby 
nadterminowej (w przyszłości zawodowej) i przechodzili cykl szkolenia 
z zakresu szkoły podoficerskiej.

Pierwszą rekrutację tą metodą przeprowadzono na przełomie maja 
i czerwca 1963 r. Do CSSMW przyjęto 102 kandydatów, a do Technikum 
Wojsk Lotniczych 16 marynarzy szkolonych dla potrzeb lotnictwa MW. Po 
zrealizowaniu kształcenia zostali oni skierowani do jednostek, w których 
występowały największe braki kadrowe wśród podoficerów zawodowych46. 
Drugiej rekrutacji dokonano jesienią 1963 r. wśród marynarzy poboru 
jesiennego i pozyskano 192 kandydatów, a w WKR akces zgłosiło 149 osób. 
Łącznie w 1963 r. w CSSMW przebywało 443 kandydatów zakwalifikowanych 
do różnych specjalności, niezbędnych do służby w MW. Warto podkreślić, iż 
z roku na rok wzrastał wśród kandydatów do służby nadterminowej poziom 
wykształcenia ogólnego. Coraz większy odsetek stanowiła młodzież 
legitymująca się nie tylko wykształceniem podstawowym, ale ukończoną szkołą 
zawodową. Cywilne wykształcenie ogólne i zawodowe kandydatów do służby 
nadterminowej w MW w 1963 r. przedstawiono w tabeli 5.

45 AMW, sygn. 3356/64/43, t. 11, s. 231-233; sygn. 3744/67/32, t. 19, s. 187-188. Rozkaz 
ministra obrony narodowej nr 08/MON z 15.02.1960 r. W sprawie organizacji Podoficerskiej 
Szkoły Zawodowej im. Rodziny Nalazków.

46 AMW, sygn. 3105/66/40, t. 11, s. 561-562. Skierowano ich do: Brygady Obrony Wodnego 
Rejonu Głównej Bazy - 49 (braki wynosiły 121); Dywizjonu Niszczycieli - 13 (braki 46); 
1 Brygady Okrętów Podwodnych - 13 (braki 31); Brygady Kutrów Torpedowych - 10 (braki 25); 
Oddziału Ratownictwa MW - 5 (braki 10); Komendy Portu Wojennego - 4 (braki 16); innych 
jednostek MW - 8 (braki 242); jednostek lotnictwa MW - 16 (braki 166). Rozkaz ministra 
obrony narodowej nr 012/MON z 12.03.1963 r. W sprawie skróconego trybu przygotowania 
kandydatów na podoficerów zawodowych.
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Tabela 5

WYKSZTAŁCENIE OGÓLNE I ZAWODOWE KANDYDATÓW 
DO SŁUŻBY NADTERMINOWEJ W MW 

w 1963 r.

Wykształcenie ogólne % Wykształcenie zawodowe %
7 klas szkoły podstawowej 23 ślusarz, frezer 22
7 klas szkoły podstawowej + 1 klasa 
szkoły zawodowej 5 elektryk 12

7 klas szkoły podstawowej + 2 klasy 
szkoły zawodowej 15 tokarz 8

7 klas szkoły podstawowej + 3 klasy 
szkoły zawodowej 37 murarz, stolarz 6

Niepełne średnie 18 rolnicy 3
Pełne średnie 2 pracownicy umysłowi 4

robotnicy i bez zawodu 32
inne zawody: spawacz, 
traktorzysta, górnik,

13

Razem: 100 Razem: 100

Źródło: AMW, sygn. 3105/66/40, t. 11, s. 576-578.

Na podstawie danych zawartych w tabeli można stwierdzić, że aż 77% 
kandydatów do służby nadterminowej w MW legitymowało się wykształceniem 
powyższej podstawowego (w tym 18% niepełnym średnim i 2% średnim). 
Najbardziej liczną grupę zawodową stanowiła młodzież robotnicza i bez 
zawodu, dla której służba w MW gwarantowała zdobycie kwalifikacji i stałego 
zatrudnienia.

Niezależnie od przeprowadzanej w ten sposób rekrutacji, kontynuowano 
ją również w tzw. trybie normalnym i powoływano kandydatów z rezerwy na 
ich prośbę. Pomimo wszystkich działań sytuacja kadrowa w korpusie 
podoficerów zawodowych i nadterminowych była trudna. W 1963 r. na 2 467 
etatów obsadzonych było 1 656, w tym 1 384 podoficerów zawodowych i 265 
podoficerów nadterminowych. Ukompletowanie wynosiło 67%. W porównaniu 
do 1962 roku nastąpił wzrost liczby podoficerów zawodowych o około 170 osób, 
ale jednocześnie o 100 zmniejszyła się liczba podoficerów nadterminowych47.

Chociaż pojawiały się pewne symptomy poprawy sytuacji kadrowej 
w tym korpusie, niezbędne było kontynuowanie procesu mającego na celu 
przygotowywanie coraz lepiej wyszkolonego personelu. Do wyposażenia sił 
morskich wprowadzano nową generację sprzętu i uzbrojenia, co wymagało 
zwiększenia liczbowego i jakościowego korpusu podoficerów zawodowych. 

AMW, sygn. 3283/68/29, t. 10, s. 539-540.
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Dlatego zgodnie z zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego WP, w sierpniu 1964 r. 
w Centrum Szkolenia Specjalistów MW powołano do życia Szkołę Młodszych 
Dowódców48, którą następnie przekształcono w Nieetatową Szkołę Podoficerów 
Zawodowych Marynarki Wojennej. Kształcenie w niej przebiegało 
w warunkach maksymalnie zbliżonych do faktycznie istniejących na okrętach. 
Zasadniczym celem było umożliwienie elewom nauki czynności na konkretnym 
stanowisku bojowym i w miarę sprawnego aklimatyzowania się w służbie na 
okręcie49. W latach 1964-1968 siły morskie pozyskały 138 absolwentów tej 
szkoły.

Rozwój techniki wojskowej wymagał systematycznego doskonalenia 
systemu kształcenia podoficerów zawodowych, a tym samym dostosowania 
sieci szkół do zmieniających się i stale rosnących potrzeb. W związku z tym 
zarządzeniem ministra obrony narodowej z lutego 1968 r. utworzono 
17 podoficerskich szkół zawodowych, w tym Podoficerską Szkołę Zawodową 
Marynarki Wojennej50. W szkołach tych proces kształcenia trwał od 6 do 12 miesięcy, 
co było uzależnione od potrzeb rodzajów wojsk i służb, a także wykształcenia 
przyjmowanych kandydatów. Jedynie w Podoficerskiej Szkole Zawodowej MW 
czas nauki trwał 24 miesiące, ponieważ obowiązki absolwenta wynikające 
z objęcia stanowiska na okrętach wymagały od niego opanowania wyjątkowej 
wiedzy specjalistycznej oraz wojskowej.

48 AMW, sygn. 3563/76/32, t. 8, s. 108-109. Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego WP 
nr 095/Org. z 30.07.1964 r. oraz zarządzenie szefa Sztabu Głównego MW nr 057/Org. 
z 29.08.1964 r. Szkoła Młodszych Dowódców - stan zmienny elewów etatowych - 40; elewów 
(podoficerów zawodowych i nadterminowych) z jednostek - 20. Szkoły te w WP cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, czego przykładem był rok 1964, kiedy zgłosiło trzykrotnie więcej 
kandydatów na podoficerów zawodowych niż wynosiła liczba przygotowanych miejsc. Por. 
W. Serek. Korpus podoficerów zawodowych Ludowego Wojska Polskiego (studium socjologiczne), 
„Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej”, 1978 nr 2, s. 45.

49 S. Lałak, Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej im. Franciszka Zubrzyckiego 
kuźnią specjalistów morskich, „Przegląd Morski”, 1978 nr 10, s. 28 i 30-31.

50 AMW, sygn.3537/69/32, t. 19, s. 159-161. Podoficerska Szkoła Zawodowa im. Rodziny 
Nalazków (w 1971 r. zmieniono jej nazwę na: Podoficerską Szkołę Zawodową Ośrodka 
Szkolenia Wojsk Lądowych im. Rodziny Nalazków - zarządzenie ministra obrony narodowej 
nr 44/MON z 21.07.1971 r.); Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Łączności im. Marcelego 
Nowotki; Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Chemicznych; Podoficerska Szkoła 
Zawodowa Wojsk Inżynieryjnych; Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Kolejowych 
i Drogowych; Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Radiotechnicznych; Techniczna 
Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Lotniczych; Podoficerska Szkoła Wojsk Rakietowych 
i Artylerii; Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojskowej Służby Wewnętrznej; Podoficerska 
Szkoła Zawodowa Służby Uzbrojenia; Podoficerska Szkoła Wojsk Obrony Pogranicza; 
Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojskowej Służby Zdrowia; Podoficerska Szkoła Służb 
Kwatermistrzowskich; Podoficerska Szkoła Zawodowa Służby Inżynieryjno-Budowlanej 
(w 1971 r. została przekształcona w Podoficerską Szkołę Zawodową Operatorów 
i Mechaników Maszyn Inżynieryjno-Budowlanych - zarządzenie ministra obrony narodowej 
nr 44/MON z 21.07.1971 r.); Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Rakietowych OPK. Por. 
B. Karasiewicz, op. cit., s. 127-128.
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Kandydaci do szkół podoficerskich nie zdawali egzaminów wstępnych, 
poddawani byli próbom sprawności fizycznej i psychicznej. Każdy z nich 
musiał mieć obywatelstwo polskie, wiek 17-23 lata oraz wykształcenie 
zasadnicze. Jedynie do Podoficerskiej Szkoły Zawodowej w Elblągu 
przyjmowano kandydatów w wieku 17-18 lat i ukończoną najmniej szkołą 
podstawową51. Z podobnych źródeł rekrutacji korzystano w Royal Navy oraz 
w Bundesmarine. Do szkół dla podoficerów zawodowych w Royal Navy 
rekrutowano najlepszych marynarzy, legitymujących się bardzo dobrym 
przebiegiem służby i bardzo dobrym stanem zdrowia. Kandydat ze środowiska 
cywilnego musiał być w wieku 19,5-33 lat oraz posiadać wykształcenie, 
najlepiej techniczne. Również do korpusu podoficerów zawodowych 
Bundesmarine chętnych wybierano spośród marynarzy służby zasadniczej oraz 
młodzieży cywilnej52.

Rys. 2. Pozyskiwanie kandydatów do Podoficerskiej Szkoły Zawodowej MW w CSM W

51 AMW, sygn. 3236/70/25, t. 18, s. 178-181. Oddział Kadr DMW. Por. B. Krasiewicz, op. cit., s. 128.
52 Szerzej to zagadnienie przedstawili m.in.: J. Galkin, Podgotowka rjadovych i unteroficerov 

VMS Velikobritanii, „Zarubieżnoje Wojennoje Obozrienije”, 1984 nr 9, s. 64-68; J. M. Palmer, 
Operational training in the Royal Navy, „USNI Proceedings”, 1978 nr 6, s. 53-61; 
A. Vladimirov, Podgotovka unter-oficerskogo sostava VMS FRG, „Zarubieżnoje Wojennoje 
Obozrienije”, 1996 nr 4, s. 41-44.
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Tabela 6

PROGRAM KSZTAŁCENIA W PODOFICERSKIEJ SZKOLE ZAWODOWEJ MW 
(od 1968 r.)

Lp. Grupa przedmiotów

I część 
szkolenia 

(liczba godzin 
oraz % do ogółu)

Praktyka 
(czas w miesiącach)

II część 
szkolenia 

(liczba godzin 
oraz % do ogółu)

1 Społeczno-polityczne: 
tradycje oręża 
polskiego i MW od 
1945; Polska i świat 
współczesny; podsta
wy wychowania 
wojskowego

90(12,2) Po zakończeniu 
I części szkolenie 
praktyczne na 
okrętach i jednostkach 
nadbrzeżnych MW 
w zakresie maryna
rza specjalisty 
i podoficera służby 
zasadniczej, zaś 
w końcowej fazie 
praktyka podoficera 
zawodowego. Czas 
trwania praktyki 
6 - miesięcy. 
Po zakończeniu 
II części szkolenia 
2-miesięczna 
praktyka dowódcza 
w CSSMW na 
stanowiskach 
dowódców drużyn 
i pomocników 
dowódców 
plutonów oraz 
4-miesięczna 
praktyka stażowa 
na okrętach

110(12,1)

2 Ogólnowojskowe 
i ogólnomorskie: 
musztra; regulaminy, 
w tym RSO; WF; 
szkolenie ogniowe; 
taktyka ogólna;
OPBMAR; szkolenie 
inżynieryjno- 
-saperskie; łączność; 
terenoznawstwo; 
szkolenie kwaterun
kowe; szkolenie 
sanitarne

204(28,1%) 196 (24,2)

3 Specjalistyczne: 
przedmioty odpowia
dające kierunkowi 
kształcenia

430 (59,7%) 618(63,7%)

Ogółem: 724 (100 %) 924 (100%)

Źródło: AMW, sygn. 3403/72/12, t. 10, s. 233-235; sygn. 3612/79/83, t. 19, s. 425-427.

Program kształcenia był tak skonstruowany, że ponad 87% ogólnej puli 
godzin - zarówno w części I, jak i II - przeznaczano na realizację przedmiotów 
specjalistycznych, ogólnowojskowych i ogólnomorskich. Wynikało to z faktu, 
iż po ukończeniu edukacji w PSZ podoficerowie obejmowali szereg 
odpowiedzialnych stanowisk na okrętach (szefów działów okrętowych, 
podoficerów żywnościowo-mundurowych, sanitariuszy itp.). Po trwającym 
2 lata kształceniu absolwenci przyjmowani byli do korpusu podoficerów 
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zawodowych53. Szkolenie w PSZ MW prowadzono w 22 specjalnościach 
wojskowych dla potrzeb floty oraz jednostek nadbrzeżnych MW.

Podobnie przebiegał proces kształcenia podoficerów zawodowych 
w Royal Navy. Kandydaci uczestniczyli w rocznym szkoleniu organizowanym 
w jednym z centrów szkolenia, realizując następujące przedmioty: obsługa 
i eksploatacja techniki wojskowej, zapoznanie się z warunkami służby na morzu 
oraz zasadami dowodzenia. Po zaliczeniu tych przedmiotów kierowani byli na 
4-miesięczne zajęcia w określonej specjalności, a potem na 4-miesięczną 
praktykę na okrętach. Po zakończeniu praktyk wracali na 3-miesięczne zajęcia 
teoretyczne do ośrodka. Zdanie egzaminów końcowych było jednoznaczne 
z mianowaniem na stopień podoficera i skierowaniem do służby w jednostkach54.

Krócej, bo tylko 15 miesięcy przebiegało szkolenie podoficerów 
zawodowych w Bundesmarine. Obejmowało ono następujące etapy: szkolenie 
początkowe (ogólne) w centrach szkolenia marynarki wojennej (3 miesiące); 
szkolenie ogólne i specjalistyczne na okrętach i jednostkach brzegowych 
(6 miesięcy); kursy w szkole podoficerskiej kończące się egzaminami 
(3-miesięczne) - zdobywanie nawyków dowódczych, umiejętności szkolenia 
i egzekwowania poleceń podwładnych. Po zakończeniu kursu i zdaniu 
egzaminów otrzymywali pierwszy stopień podoficerski - mat. Następnie 
kontynuowali szkolenie specjalistyczne w jednej ze szkół morskich 
(3 miesiące). Po zakończeniu wszystkich etapów kierowano ich do służby na 
okręty lub do jednostek55.

W 1971 r. we wszystkich rodzajach sił zbrojnych nastąpił gwałtowny 
spadek tempa rozwoju liczbowego korpusu. Było to efektem rozwiązania 
w 1970 r. podoficerskiej służby nadterminowej, która stanowiła główne źródło 
rekrutacji podoficerów do służby zawodowej. Począwszy od 1971 r. 
podstawowym, bo wynoszącym około 70%, źródłem dopływu młodej kadry 
podoficerskiej stali się absolwenci podoficerskich szkół zawodowych. Pozostałe 
źródła pozyskiwania podoficerów zawodowych do MW w latach 1969-1989 
przedstawiono w tabeli 7.

53 AMW, sygn. 3612/79/77, t. 16, s. 24-27.
54 J. Galkin, op. cit., s. 65; J. M. Palmer, op. cit., s. 55.
55 A. Vladimirov, op. cit., s. 42.
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Tabela 7

ŹRÓDŁA REKRUTACJI PODOFICERÓW ZAWODOWYCH 
DLA POTRZEB MW 

(1969-1989)

Źródła rekrutacji
Lata

1969-1970 1971-1972 1973-1974 1976-1989
Absolwenci podoficerskich 
szkół zawodowych 315 290 145 730

Podoficerowie zasadniczej 
służby wojskowej 108 60 45 225

Podoficerowie rezerwy 65 30 10 125
Podoficerowie nadterminowi 277 — — —

Razem: 765 380 200 1080

Źródło: AMW, sygn. 3672/70/33, t. 9, s. 129-132: sygn. 3208/72/23, t. 17, s. 227-29; sygn. 
3677/76/38, t. 21, s. 341-343; sygn. 3871/81/32. t. 15, s. 109-112; sygn. 3980/87/18, t. 20, 
s. 116-119; sygn. 3908/90/31, t. 18, s. 118-122.

Z zestawienia tego wynika, że liczba podoficerów pozyskiwanych 
z wyszczególnionych źródeł sukcesywnie malała, aby w latach 80 we 
wszystkich kategoriach wzrosnąć. Niewątpliwie bezpośrednią przyczyną była 
pogarszająca się sytuacja na rynku pracy, co wymusiło na młodzieży 
poszukiwanie zatrudnienia. Dla wielu szansą zdobycia pracy okazało się 
pozostanie w wojsku w randze podoficera zawodowego. Potwierdzeniem są 
dane o rozpoczęciu służby w korpusie podoficerów zawodowych aż 125 
podoficerów rezerwy.

Rozpoczęcie służby przez absolwenta podoficerskiej szkoły zawodowej 
nie kończyło jego edukacji. Był on zobowiązany do uczestniczenia w kursach 
i przeszkoleniach specjalistycznych, a także miał prawo zdobywać wyższe 
wykształcenie wojskowe lub cywilne. Praktycznie już od 1968 r. w Marynarce 
Wojennej realizowano cykliczne szkolenia podoficerów zawodowych w formie 
zajęć instruktorsko-metodycznych oraz zajęć w ramach obowiązkowego 
szkolenia kadry w jednostkach. Oprócz tego typu kursów, w zależności od 
potrzeb awizowanych przez szefostwa służb MW, organizowano kursy 
specjalistyczne, m.in. dla płetwonurków bojowych, bosmanów okrętowych czy 
szkolenia ogólnoadministracyjne. Trwały one od 1 do 3 miesięcy, a w każdym 
z takich kursów uczestniczyło 25-45 podoficerów. Organizowane było też 
szkolenie doskonalące podoficerów zawodowych w ramach kilkutygodniowych 
szkoleń zbiorowych i poprzez udział w sesjach egzaminacyjnych dla 
specjalistów ubiegających się o klasę (w latach 1972-1975 klasy kwalifikacyjne 
uzyskało: 11 - mistrzowską, 401 - I klasę, 901 - II klasę, 482 - III klasę; tym
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samym 57% podoficerów zawodowych miało klasę kwalifikacyjną)56 lub o jej 
podwyższenie oraz w ramach konkursu o miano najlepszego specjalisty MW. 
Tego typu szkolenia odbywały się m.in. dla komendantów i dyżurnych punktów 
kontroli technicznej służby samochodowej, szefów kompanii, bosmanów 
okrętowych, podoficerów służby samochodowej, podoficerów służby łączności 
itd. W latach 1971-1975 uzyskało lub podwyższyło klasy kwalifikacyjne 1 480 
podoficerów, co stanowiło 54% ogółu zobowiązanych.

Wyróżniających się podoficerów zawodowych kierowano na roczne 
kursy chorążych organizowane od 1972 r. na bazie dydaktycznej WSMW. 
Część podoficerów skierowano na kursy przeszkolenia lub doskonalenia 
organizowane przez rodzaje wojsk lub Inspektorat Szkolenia MON. Dotyczyło 
to szczególnie podoficerów służb kwatermistrzowskich, służby zdrowia, 
uzbrojenia itp. W 1975 r. w WSMW zorganizowano dwa kursy dla podoficerów 
zawodowych w specjalnościach: nawigacyjnej, elektromechanicznej i chemicznej.

Jednym z podstawowych warunków dobrego wykonywania obowiązków 
służbowych podoficerów zawodowych są wysokie kwalifikacje zawodowe 
i dobre wykształcenie ogólne. Na podstawie tabeli można stwierdzić, iż poziom 
wykształcenia wojskowego podoficerów zawodowych MW w okresie 16 lat 
wzrósł radykalnie. Dominującą rolę w procesie tym odgrywała Podoficerska 
Szkoła Zawodowa MW. Dzięki bardzo dobrze wyposażonej bazie dydaktycznej 
(kadra dydaktyczna, laboratoria itp.) mogła ona realizować praktycznie 
wszystkie specjalności niezbędne dla potrzeb sił morskich.

Tabela 8

WYKSZTAŁCENIE WOJSKOWE PODOFICERÓW ZAWODOWYCH MW 
w 1973 r. i w latach 1974-1989

Rodzaj wyszkolenia
Liczba podoficerów
1973 1974-1989

Nieukończona szkoła podoficerska 7 0
Podoficerska Szkoła Zawodowa im. Rodziny Nalazków 180 40
Podoficerska Szkoła Zawodowa MW 1 100 2 480
Kurs Doskonalenia Podoficerów Zawodowych 718 1 780
Szkoła Podoficerska i Młodszych Specjalistów 1 067 560
Bez wyszkolenia 98 0

Razem: 4 170 4 860

Źródło: Analiza korpusu podoficerów zawodowych w świetle badań Wojskowej Akademii 
Politycznej i aktualnej sytuacji w Marynarce Wojennej, BG AMW, sygn. 5086, s. 23-24. 
AMW, sygn. 3245Ź74/32, t. 21, s. 241-243; sygn. 3760/77/12, t. 19, s. 53-56; sygn. 3871/81/32, 
t. 15, s. 93-96; sygn. 3908/90/32, t. 18, s. 119-122.

56 AMW, sygn. 3739/83/18, t. 15, s. 91.
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W latach 1971-1975 na wszelkiego rodzaju kursach przeszkolono w MW 
i poza nią 520 podoficerów zawodowych, a średnie wykształcenie uzyskało 
452 podoficerów57. Zjawisko to miało tendencję wzrostową. W latach 1977-1989 
klasy kwalifikacyjne uzyskało 1 910 podoficerów zawodowych, podwyższyło 
kwalifikacje 2 790, kursy doskonalenia i przeszkolenia ukończyło 2 065, 
a różne kursy cywilne 25658. Dane te potwierdzają, że ogół kadry podoficerskiej 
doceniał istniejące formy podwyższania wiedzy specjalistycznej. Działo się tak 
z trzech zasadniczych powodów: 1) możliwości awansowania, a tym samym 
objęcia wyższego stanowiska; 2) otrzymywania miesięcznych dodatków do 
uposażenia za odpowiednią klasę specjalisty wojskowego; 3) zdobycia 
kwalifikacji niezbędnych do pracy w „cywilu” lub we flocie handlowej czy 
rybackiej.

Bardzo istotny wpływ na stopień kwalifikacji podoficerów zawodowych 
miało wykształcenie ogólne. Od jego poziomu i jakości zależały efekty 
szkolenia specjalistycznego. Wykształcenie ogólne podoficerów zawodowych MW 
w latach 1973-1989 ilustruje poniższa tabela.

Tabela 9

WYKSZTAŁCENIE OGÓLNE PODOFICERÓW ZAWODOWYCH MW 
w 1973 r., 1976 r. i latach 1977-1989

Rodzaj wykształcenia Rok 1973 Rok 1976 Lata 1977-1989
Studia wyższe 5 9 30
Średnie techniczne 642 798 960
Średnie ogólne 568 675 890
Zasadnicza szkoła zawodowa 2 021 2 180 2 980
Podstawowe 930 780 0
Nieukończone podstawowe 2 — —

Razem: 4 170 4 442 4 860

Źródła: Analiza..., s. 25-27; AMW, sygn. 3245774/32, t. 21, s. 231-234; sygn. 3760/77/12, t. 19, s. 48-51; 
sygn. 3871/81/32, t. 15, s. 87-91; sygn. 3980/87/18, t. 20, s. 98-101; sygn. 3908/90/31, t. 18, 
s. 110-113.

Pragmatyka kadrowa określała, że podoficerowie zawodowi powinni 
mieć wykształcenie z zakresu co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej. 
W siłach morskich w 1973 r. wykształceniem zawodowym legitymowało się 
około 48%, a średnim (ogólnym i technicznym) 29%. Już w 1976 r. sytuacja 
uległa pewnej poprawie, gdyż z wykształceniem zawodowym było 49% 

57 AMW, sygn. 3612/79/77, t. 18, s. 24-27, 93 i 118.
58 AMW, sygn. 3739/83/30, t. 21, s. 406.
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podoficerów zawodowych, a ze średnim 33%. Do 1989 r. ponad 60% 
wszystkich podoficerów miało zawodowe wykształcenie, a średnie 37%.

Niewątpliwie na tak zdecydowany wzrost wykształcenia kadry 
podoficerów zawodowych w Marynarce Wojennej w latach 1976-1989 wpływ 
miały następujące czynniki: 1) trudności na rynku pracy, dlatego część 
młodzieży zdecydowała się na służbę zawodową - legitymowali się oni głównie 
wykształceniem zawodowym; 2) część podoficerów rozpoczęła uzupełnianie 
średniego wykształcenia - chcąc zostać chorążymi; 3) Dowództwo Marynarki 
Wojennej, w związku z dużym zainteresowaniem, zaostrzyło kryteria rekrutacji 
kandydatów - ukończona minimum zasadnicza szkoła zawodowa59.

W latach 1977-1989 podoficerowie MW podejmowali również studia 
w uczelniach wojskowych i cywilnych. Wyższe szkoły oficerskie (2-3 letnie) 
ukończyło 11 podoficerów; kursy chorążych 105; WAT, WAM, WSMW - 8; 
WUML - 590; wyższe studia cywilne - 11; kursy języka rosyjskiego - 35; 
języka niemieckiego - 14; języka angielskiego - 1360.

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że kadra 
podoficerska miała wystarczające kwalifikacje do należytego wykonywania 
obowiązków służbowych, co potwierdzała podczas wielu ćwiczeń sił morskich 
w ramach Zjednoczonej Floty Bałtyckiej Układu Warszawskiego.

* * *

Rozwój liczebny korpusu podoficerów zawodowych (również 
nadterminowych) w WP, w tym w Marynarce Wojennej, uwarunkowany był 
potrzebami poszczególnych rodzajów wojsk i służb, a także możliwościami 
bazy rekrutacyjnej. Celem Dowództwa Marynarki Wojennej było zabezpieczenie 
średnich szczebli dowodzenia, zwłaszcza na okrętach IV rangi i pomocniczych 
jednostkach pływających oraz w służbach technicznych i administracyjnych, 
gdzie nie były wymagane kwalifikacje oficerskie. Podoficerowie obejmowali 
stanowiska szefów pododdziałów, bosmanów okrętowych, szefów działów 
okrętowych itp.

Zasadniczy wysiłek w zakresie kształcenia podoficerów zawodowych 
został dokonany po 1968 roku. Bezpośredni wpływ na to miało powołanie do 
życia Podoficerskiej Szkoły Zawodowej MW. Do tego roku i podoficerowie 
nadterminowi oraz zawodowi (od 1958 r. tylko zawodowi) zdobywali wiedzę 
na kursach specjalistycznych (kilkumiesięcznych), które nie gwarantowały 
gruntownego przygotowania pod względem teoretycznym i praktycznym.

Kadra podoficerska nadterminowa i zawodowa stanowiła istotne ogniwo 
w strukturze organizacyjnej Wojska Polskiego, a także Marynarki Wojennej. 

AMW, sygn. 3989/82/31, t. 19, s. 129-132; sygn. 3998/86/42, t. 12, s. 29-34.
Ibidem.
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Od sprawnego jej działania uzależnione było sprawne i efektywne działanie 
innych ogniw. Doniosła rola podoficerów wynikała z ich bezpośredniego 
zaangażowania w organizację trybu życia wojskowego, w proces szkolenia 
i wychowania, umacniania dyscypliny oraz utrzymania wzorowego porządku 
wojskowego. W strukturze MW podoficerowie stanowili ponad 40% ogólnego 
stanu. Był to wskaźnik wysoki i oznaczał, że kadra ta w poważnym stopniu 
decydowała o rezultatach szkoleniowych i wychowawczych na okrętach, 
w jednostkach brzegowych i lotniczych. Dlatego też Dowództwo Marynarki 
Wojennej na przestrzeni omawianego okresu przykładało dużą wagę do 
stworzenia sprawnego systemu kształcenia i bazy rekrutacyjnej. Przykładem 
było powoływanie w latach 50. szkół podoficerskich (specjalistycznych) 
i różnego rodzaju kursów dla podoficerów służby zasadniczej, którzy podjęli 
decyzję o służbie w tym korpusie. Dowództwo Marynarki Wojennej, kiedy nie 
dysponowało żadną szkołą kształcącą podoficerów zawodowych, 
współpracowało z Podoficerską Szkołą Zawodową im. Rodziny Nalazków 
w Elblągu. Sytuacja uległa znacznej poprawie po 1968 r., kiedy w Marynarce 
Wojennej uruchomiono własną szkołę kształcącą podoficerów zawodowych.

W wyniku działalności kadrowej Dowództwa Marynarki Wojennej na 
przestrzeni kilkudziesięciu lat udało się stworzyć korpus podoficerów 
zawodowych, wyróżniające się kadrą profesjonalnie przygotowaną do służby na 
okrętach i w jednostkach nadbrzeżnych MW.

Na trudności z ukompletowaniem korpusu miała również wpływ 
wysokość uposażenia. Było ono nieadekwatne do zakresu obowiązków, jakie 
realizowali, szczególnie na okrętach. Dlatego wielu z nich żegnało się 
z mundurem MW i przechodziło do floty handlowej oraz rybackiej. Ich wiedza 
było wysoko ceniona prze tych armatorów, o czym świadczy fakt, iż około 40% 
wszystkich chorążych i podoficerów zawodowych zwolnionych do rezerwy 
w omawianym okresie zatrudnionych zostało na statkach PLO, PŻM i we flocie 
rybackiej.
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DZIEJE „CHATKI PUCHATKÓW”

Początki żeglarstwa morskiego w niepodległej Polsce sięgają roku 1921, 
kiedy to w Chojnicach narodził się najstarszy polski klub żeglarski. 
Jednak znaczącym wydarzeniem był fakt powstania polskiego Związki 

Żeglarskiego w 1924 r. Inicjatorem i jednocześnie założycielem był doskonały 
żeglarz, taternik i wychowawca młodych pokoleń Polaków - gen. Mariusz 
Zaruski. Do czasów II wojny światowej w Polskim Związku Żeglarstwa 
zarejestrowanych było ok. 40 klubów żeglarskich, skupiających blisko 3 tys. 
członków, do dyspozycji których pozostawało ok. 500 jachtów1. Okres wojny 
i lata powojenne nie sprzyjały rozwojowi żeglarstwa morskiego z przyczyn 
obiektywnych. Aczkolwiek bilansu strat i dokonań w tej dziedzinie można było 
dokonać dopiero pod koniec lat 50-tych.

W lutym 1959 r. w redakcji „Trybuny Ludu” odbyła się konferencja 
poświęcona sprawom rozwoju żeglarstwa morskiego zorganizowana z okazji 
30-lecia Polskiego Związku Żeglarskiego. Pod koniec lat 50-tych „ciężkie 
i chude” lata dla żeglarstwa morskiego powoli odchodziły w przeszłość 
i systematycznie następowało znaczne ożywienie oraz wzrost zainteresowania 
tą dziedziną sportu. Istniało już 230 klubów zrzeszających 10 tys. członków - 
w tym 6 tys. posiadających stopnie żeglarskie. Drugie tyle stanowili sympatycy - 
wolontariusze. 150 żeglarzy uzyskało patent jachtowych kapitanów, a 350 - 
instruktorów żeglarstwa. Flota jachtowa liczyła 2 tys. jednostek mieczowych 
i około 120 jachtów kilowych. Z powyższych danych wynikało, że żeglarstwo 
morskie nie nabrało, co prawda, wymiaru masowego, ale znalazło się na 
właściwej drodze rozwoju. Aby przyspieszyć te procesy należało wydatnie 
dopomóc sportowi żeglarskiemu poprzez mądre kierowanie, finansowanie 
a przede wszystkim zaistnienie biało-czerwonej bandery na morzach i oceanach świata.

Bez wątpienia śmiałym wyczynem była wyprawa w 1958 r. dwóch 
żeglarzy, Jerzego Tarasiewicza i Janusza Misiewicza z Gdyni przez Atlantyk do 
wysp Ameryki Środkowej. Osobliwością była jednostka, na której tego 
dokonali - szalupa o wdzięcznej nazwie „Chatka Puchatków”2. Po blisko 
50 latach warto przybliżyć historię wyprawy, która zapisała swą chlubną kartę 
w powojennych dziejach żeglarstwa morskiego.

1 Donat Czerewacz, Żagle na morze, „Morze”, 1959 nr 4.
2 Ewa Mykita, „Chatką Puchatków” przez Atlantyk, Gdynia 1966, s. 6.
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POMYSŁ
Pomysł zrodził się w głowach dwóch młodych absolwentów Szkoły 

Morskiej w Gdyni Jerzego Tarasiewicza i Janusza Misiewicza. Wraz z dwoma 
kolegami: Marianem Koseckim i Krzysztofem Rywelskim w 1956 r. zaczęli 
realizować śmiały plan, organizując rejs próbny po Bałtyku. Do tego celu 
posłużyła im mała odkryta łódź ratunkowa, którą nazwali - „Puchatek”3. 5 lipca 
1956 r„ podczas pożegnania załogi wychodzącej w morze z portu w Gdyni - 
żeglarze przekazali wiadomość, że za dwa lata zamierzają pokonać Atlantyk na 
podobnej łodzi ratunkowej, przystosowanej do nieco dłuższych rejsów.

Oświadczenie to było wielkim zaskoczeniem nie tylko dla osób 
żegnających, ale nawet dla kapitana Tadeusza Meissnera4, ich opiekuna. Ale 
najpierw ruszyli w rejs próbny po Bałtyku, osiągając wieczorem Hel, następnie 
wyszli na pełne morze w okolicach Rozewia. Tutaj wiatr, deszcz i „załamana” 
fala przetestowały łódź i załogę - egzamin wypadł pozytywnie. Przez cztery dni 
dzielnie walczyli ze sztormem, potem przyszedł dwudniowy sztil. Pierwszym 
portem a właściwie przystanią była Herta - w niej uzupełnili zapasy wody 
i ruszyli dalej na wyspę Ostergam - port Słite i Visby. Po trzydniowym pobycie 
wyruszyli w drogę powrotną, która wiodła przez wyspę Stora Karslo i dalej 
wokół południowego cypla Gotlandii. Był 17 lipca, godzina 8 rano. Do 
wybrzeży Polski pozostało około dwóch dni rejsu. Przy silnym północnym 
wietrze „Puchatek” minął Hel 18 lipca około godziny 20. Po nocnych 
zmaganiach z mgłą i przeciwnym wietrze zmęczeni, ale szczęśliwi żeglarze 
dotarli o świcie do macierzystego portu w Gdyni.

Po tych doświadczeniach pomysł wielkich wypraw przez Atlantyk nabrał 
realnych kształtów. Załoga postanowiła go zrealizować w tym samym składzie 
za dwa lata. Zaczęto przygotowania.

ŁÓDŹ
Jednostkę pływającą, na której Jerzy Tarasiewicz i Janusz Misiewicz 

zamierzali pokonać Atlantyk stanowiła stara łódź - szalupa z „Batorego”. 
Zbudowano ją w 1936 r. we Włoszech. Jej długość wynosiła 9 m i 14 cm, 
szerokość 3 m i 15 cm, wysokość 1 m i 22 cm. Konstrukcja szkieletu łodzi 
wykonana była z dębu a poszycie z modrzewia. Łódź była zniszczona, 
wymagała wielu prac szkutniczo-remontowych. Zeskrobano stare warstwy 
farby, oczyszczano dno, uszczelniono kadłub a pod ławkami umieszczono 
zbiorniki wodoszczelne, które miały gwarantować niezatapialność łodzi w razie 
jej zalania. W celu poprawienia zdolności manewrowych zamontowano 

3 Tamże.
4 Tadeusz Meissner (1902-1966) - kapitan żeglugi wielkiej. W 1925 r. ukończył Szkołę Morską 

w Tczewie, oficer „Lwowa” i starszy oficer „Daru Pomorza”, kapitan „Batorego”, wykładowca 
w Szkole Morskiej, autor książek fachowych i beletrystycznych.
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dodatkowy maszt (niewielki bezan) oraz zwiększono powierzchnię przednich 
żagli. Stare, nieco mniejsze, używano jako sztormowe. Polskie Linie 
Oceaniczne ofiarowały żeglarzom dodatkowo ich dwa komplety. Po miesiącu 
intensywnych pracy remontowo-konserwacyjnych na odnowionej łodzi 
umieszczono napis „Chatka Puchatków”, a na rufie nazwę portu macierzystego - 
Gdynia.

Dalsze działania załogi zmierzały do zaopatrzenia się w niezbędny sprzęt 
nawigacyjny, ratunkowo-bosmański oraz w prowiant. W wyposażeniu 
nawigacyjnym znalazły się mapy, locje, spisy świateł, tablice nawigacyjne, 
rocznik astronomiczny, sekstant, kompasy oraz dwa zegarki ręczne „Atlantic” - 
jako chronometry. Sprzęt ratowniczy stanowiły: dwa pasy i koło ratunkowe, 
ręcznie napędzana radiostacja bezpieczeństwa - wysyłająca sygnały SOS, 
rakiety sygnalizacyjne, flary, odbiornik bateryjny, apteczka pierwszej pomocy 
z lekami, latarki elektryczne, lampy naftowe, dwa prymusy, nafta, oliwa, 
zapałki itp. Natomiast w skład sprzętu bosmańskiego wchodziły: wiosła, bosak, 
wiadra, zapasowe liny, sprzęt do połowu ryb, płótno żaglowe, dryfkotwa i zapas 
tranu - do „łagodzenia” fal na wypadek sztormu. Prowiant stanowiły między 
innymi: konserwy mięsne i rybne, zupy w kostkach, różne ekstrakty, herbatniki, 
czekolady, suchary, cukier, mleko skondensowane, kawa i herbata.

Cykl przygotowań do wyprawy zakończono umieszczeniem na szczycie 
grotmasztu zielonego wimpelka z żółtym „Puchatkiem”.

ZAŁOGA
Pierwotne przeznaczenie łodzi jako szalupy ratunkowej umożliwiało 

zabranie na nią w ekstremalnych warunkach nawet 72 osoby. Zdolność 
manewrową osiągała przy załodze 15 do 20 ludzi. Po rozwinięciu żagli łódź 
mogło obsługiwać czterech do pięciu żeglarzy. W dalszych podróżach 
morskich, gdzie dodatkowe obciążenie stanowił prowiant, woda, wyposażenie 
bosmańskie itp. jej załoga powinna składać się z dwóch - trzech osób. Tenże 
wariant przyjęto na „Chatce Puchatków” w wyprawie przez Atlantyk.

Dwuosobową załogę stanowili absolwenci Wydziału Nawigacji 
Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni - Jerzy Tarasiewicz i Janusz Misiewicz. 
Obaj pochodzili z Wilna. Z żeglarstwem byli związani od dawna a lata 
powojenne spędzali na dalekich morskich wyprawach do Ameryki, Afryki 
Północnej, na Daleki i Bliski Wschód. Wielokrotnie zawijali do portów 
europejskich, zdobywając w ten sposób niezbędne doświadczenie na 
międzynarodowych akwenach morskich. Mimo młodego wieku (Jerzy - 21 lat, 
Janusz - 22 lata) posiadali bogatą wiedzę morską i predyspozycje żeglarskie do 
tej trudnej atlantyckiej wyprawy. Niestety, dwaj koledzy z pierwszego rejsu, 
mimo wcześniejszych deklaracji, nie wzięli udziału w głównej wyprawie. 
K. Rywelski poważnie zachorował, a M. Kosecki zrezygnował. Przed 
dwuosobową załogą „Chatki Puchatków” stanęło wielkie wyzwanie.
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REJS
Inicjatorem i organizatorem wyprawy był Jacht Klub Morski „Gryf’ 

w Gdyni, działający w ramach Ligi Przyjaciół Żołnierza. Tarasiewicz 
i Misiewicz byli jego członkami. Patronat medialny objął „Sztandar Młodych” 
oraz czasopismo „Ster”. Planami wyprawy byli zainteresowani także 
wykładowcy Szkoły Morskiej a szczególnie kapitan Tadeusz Meissner - 
wykładowca nawigacji i jednocześnie wielki zwolennik całego przedsięwzięcia.

Celem wyprawy było określenie najskuteczniejszych metod ratowania 
ludzi oraz ich zachowań w ekstremalnych warunkach morskich. Cel wtórny to 
sprawdzenie przydatności tego rodzaju szalupy w długotrwałej i trudnej pod 
względem nawigacyjnym żegludze.

8 sierpnia 1958 r. dwuosobowa załoga łodzi „Chatka Puchatków” pod 
biało-czerwoną banderą wyszła w morze z portu Gdynia do Wybrzeży Ameryki 
Środkowej. Trasa rejsu wiodła: przez Simrisham w Szwecji, duńskie porty 
Svaneke Christians i Falster - gdzie wejście do portu utrudniał duży sztorm, 
następnie Kopenhagę i porty szwedzkie Helsingor i Goteborg.

Już następnego dnia „Chatka Puchatków” wyruszyła przez norweski 
Risor, Bruinise w Holandii i belgijską Ostendę, zwijając 17 września do 
francuskiej Dunkierki. Wyspy brytyjskie nie były na trasie wyprawy, ale załoga 
postanowiła dotrzeć przynajmniej do ich wybrzeży. Poważne problemy 
stwarzało przejście przez kanał La Manche. Ze względu na trudne warunki 
pogodowe (silny sztorm) dwukrotnie podejmowano próbę jego sforsowania, co 
zajęło prawie dwa tygodnie. Z ciężko osiągniętego Dover żeglarze skierowali 
swą łódź ponownie do wybrzeży Francji i 14 października zwinęli do portu 
Boulogne i dalej do Calais.

28 października 1958 r. „Chatka Puchatków” wodami śródlądowymi 
(kanałami) Francji wyruszyła z portu S'Luis du Rhon do Marsylii - nad 
Morzem Śródziemnym. Pokonanie terytorium Francji z północy na południe - 
trasy liczącej 1200 km - zajęło załodze dwa miesiące. W Marsylii kpt. J. Tarasiewicz 
i J. Misiewicz spędzili święta Bożego Narodzenia i przywitali Nowy Rok 1959.

Po krótkim odpoczynku, 4 stycznia wyruszyli w dalszy rejs przez Morze 
Śródziemne do Wybrzeży Afryki. Styczniowa pogoda nie była łaskawa dla 
żeglarzy. Zmagania ze sztormem na Morzu Śródziemnym spowodowały, że do 
Algieru dotarli dopiero 19 stycznia. Następnie przez Cherchell (4 lutego) 
i Cieśninę Gibraltarską zawinęli na Maderę (17 lutego). Portem, z którego mieli 
pokonać Atlantyk był port St. Cruz na wyspie la Palma (Wyspy Kanaryjskie). 
Dotarli tam 23 lutego, po sześciu dniach żeglugi. Trzy dni pobytu wystarczyło 
na uzupełnienie zapasów wody i żywności, po czym ruszyli dalej.

Warunki pogodowe na Atlantyku zaczęły się załamywać. Sztormowa 
pogoda utrudniała pokonanie zaplanowanej trasy rejsu do wysp Ameryki 
Środkowej. Nasi dwaj śmiałkowie z trudem zaliczyli ten etap, zawijając do 
niewielkiego portu Fort de France na Martynice w dniu 2 kwietnia 1959 r. Do 
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tego czasu przebyli ponad 6,5 tys. Mm, z czego ostatnie 33 dni w gorącym 
klimacie atlantyckich tropików.

Nie był to jednak koniec wyprawy. Postój na wyspie przeciągnął się 
blisko do miesiąca a gdy starania przewiezienia łodzi do Polski nie przyniosły 
pozytywnych rezultatów - załogę opuścił Janusz Misiewicz i wrócił do kraju.

Jerzy Tarasiewicz jako samotny żeglarz po niezbędnych zabiegach 
remontowych łodzi popłynął na brytyjską Dominikanę. Nie znajdując statku, 
który mógłby zabrać go wraz z „Chatką Puchatków” do Polski popłynął dalej na 
północ z zamiarem wylądowania na Wyspach Dziewiczych a dokładniej na 
Saint Thomas (12 maja). Tam Jerzy miał się spotkać z Władysławem 
Wagnerem - polskim żeglarzem, który przed wojną opłynął świat dookoła na 
swoich trzech kolejnych „Zjawach”, licząc na jego pomoc w powrocie do kraju.

Okazało się, że Wagner sprzedał swoją posiadłość i przeniósł się do 
Puerto Rico. Jerzy postanowił tam dotrzeć. Opuścił Morze Karaibskie, 
wychodząc na Atlantyk popłynął wzdłuż północnego wybrzeża Puerto Rico by 
po 22 godzinach zawinąć do portu San Juan. Był 1 czerwca 1959 r.

Po jedenastu miesiącach zmagań morskich i pokonaniu 7 tys. Mm rejs 
łodzi „Chatka Puchatków” dobiegł końca. Wraz z załogą zdała ona trudny 
morski egzamin osiągając swój cel i założenia naukowo-badawcze. Nastąpił 
czas powrotu do kraju.

POWRÓT

W San Juan Jerzy Tarasiewicz spotkał się z Władysławem Wagnerem, 
który zadeklarował swą pomoc w odesłaniu łodzi „Chatka Puchatków” do 
Polski. Statek m/s „Oleśnica”, który miał zabrać szalupę na pokład odpływał 
z San Juan dopiero za kilka tygodni. Po załatwieniu wszelkich formalności 
Tarasiewicz wrócił z początkiem lipca do kraju na pokładzie m/s „Polanica”.

Pomysł ustawienia „Chatki Puchatków” w Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni zrodził się pod koniec 1959 r. - pomysłodawcą był kapitan wyprawy - 
Jerzy Tarasiewicz, który 26 listopada z Nowej Huty wysłał w tej sprawie 
pismo5 do dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej.

„W związku z Pańską propozycją ustawienia łodzi - „Chatka Puchatków” - 
w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni chciałem poinformować Pana 
o przebiegu akcji zmierzającej do sprowadzenia szalupy do Kraju.

Jak z pewnością Panu wiadomo dostawiłem łódź do portu San Juan na 
Puerto Rico, skąd miała być wyekspediowana przez p. Władysława Wagnera 
statkiem Alcoa Linę do Nowego Orleanu.

W następnych miesiącach, po załatwieniu powyższych formalności 
otrzymywałem od Wagnera liczne monity o zgłoszenie do Nowego Orleanu 
przyjęcia łodzi przez naszego agenta. Równocześnie agent PLO w Nowym 

5 Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej, Księga wpływów, sygn. 364.

200



DZIEJE „CHATKI PUCHATKÓW”

Orleanie nie mógł dojść do porozumienia z tamtejszym oddziałem Alcoa Linę. 
Ostatnio otrzymałem niesprawdzoną wiadomość jakoby „Chatka” płynęła na 
m/s „Oleśnica” do Kraju. W związku z powyższym prosiłbym Pana o polecenie 
załatwienia (ew. sprawdzenia) przywiezienia „Chatki”.

Osobiście bardzo bym prosił Pana o uprzejme poinformowanie mnie 
o poczynaniach Muzeum.”

Liczne zabiegi prawno-organizacyjne autora listu, jak również 
Władysława Wagnera w San Juan oraz agencji PLO w Nowym Orleanie 
przybliżały powrót łodzi do Polski - na pokładzie statku m/s „Oleśnica”.

Inicjatywę tę poparł Jacht Klub Morski „Gryf’ Ligi Przyjaciół Żołnierza 
w Gdyni. W piśmie6 z 21 grudnia 1959 r. skierowanym do Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni sekretarz Rady Henryk Symonowicz i komandor Jacht 
Klubu Morskiego „Gryf’ Jerzy Abacjew przekazywali „Chatkę Puchatków” do 
Muzeum.

„Zgodnie z życzeniem Dyrekcji Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
i za zgodą i oraz w porozumieniu z kapitanem Wyprawy przez Atlantyk do 
Wysp Ameryki Środkowej ob. Jerzym Tarasiewiczem, Jacht Klub Morski 
„Gryf’ Ligi Przyjaciół Żołnierz w Gdyni przekazuje Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni szalupę ratunkową „Chatka Puchatków” wraz z wyposażeniem, 
celem spopularyzowania w społeczeństwie wielkiego osiągnięcia polskich 
żeglarzy.

Niniejszy dokument upoważnia przedstawicieli Muzeum do odbioru 
szalupy z m/s „Oleśnica” po jej zawinięciu do Gdyni oraz po pokryciu 
ewentualnie wynikłych kosztów transportowych.”

W ostatnim dniu 1959 r. pracownicy drugiej zmiany portu gdyńskiego 
wykonali zlecenie nr 33155/1 czyli wyładunek „Chatki Puchatków” ze statku 
m/s „Oleśnica”. Łódź umocowano na platformie ciągnika portowego 
i przetransportowano do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

ZAKOŃCZENIE

„Chyba nikt jeszcze w Polsce nie spopularyzował spraw żeglarstwa tak 
szeroko jak to uczynili dwaj śmiali żeglarze Jerzy Tarasiewicz i Janusz 
Misiewicz oraz ich wysłużona szalupa „Chatka Puchatków”. Cóż, i naszemu 
społeczeństwu nieobojętne są emocje „wielkiej przygody” a zaprawione jeszcze 
dreszczykiem niepewności o losy bohaterów potrafiły przez kilka dni trzymać 
w napięciu słuchaczy przy radiowych głośnikach i czytelników prasy”7. Tak 
o rejsie napisał Donat Czerewacz w artykule Żagle na morze, jeszcze podczas 
jego trwania. Jego szczęśliwe zakończenie nastąpiło nieco później. Doniosłość 
tego wydarzenia była niewątpliwa.

6 Tamże, sygn. 365.
7 Donat Czerwacz, Żagle na morze, „Morze”, 1959 nr 4.
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Wyprawa oprócz wielu doświadczeń morskich spopularyzowała 
żeglarstwo w kraju a także na arenie międzynarodowej. Biało-czerwona bandera 
zaczęła śmielej powiewać na morzach świata dzięki determinacji i odwadze 
załogi „Chatki Puchatków” Jerzemu Tarasiewiczowi i Januszowi Misiewiczowi, 
żeglarzom z Gdyni.

Powodzenie przedsięwzięcia należy zawdzięczać również wielu innym 
ludziom, takim jak: kapitan Tadeusz Meissner - wykładowca Państwowej 
Szkoły Morskiej, kapitan Kazimierz Jurkiewicz - dowódca „Daru Pomorza”, 
kontradmirał Jan Wiśniewski - po. dowódcy Marynarki Wojennej, kapitan 
Kucharski - dyrektor stoczni MW a także komandorowie Jachtklubu - „Gryf’ 
Jerzy Abacjew i Borowski. Wszyscy oni zasłużyli na podziękowania za godne 
wspomaganie całej wyprawy i doprowadzenie jej do szczęśliwego zakończenia.

W dniu 25 listopada 2004 r. kmdr por rez. Czesław Krzynówek, były 
dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, tak zrelacjonował8 przyjęcie 
„Chatki Puchatków” do Muzeum:

„28 grudnia 1959 r. „Chatka Puchatków” została przetransportowana 
z portu gdyńskiego na teren Muzeum Marynarki Wojennej przy ul. Sędzickiego 
(wówczas Bulwar Szwedzki). Ustawiono ją pod ścianą budynku Klubu 
„Riwiera”. Łódź była w złym stanie technicznym - odrapana z farby, ze śladami 
ubytków drewnianego poszycia. Brak było wyposażenia bosmańskiego (wioseł, 
bosaków i innych). Jeden maszt i ster złożone były w środku. Obiektem 
zainteresowane było, co prawda Muzeum Morskie w Gdańsku, ale brak miejsca 
i zły stan łodzi spowodował niechęć dyrekcji, co do zamiaru ekspozycji. 
Pozostało doprowadzić łódź do przyzwoitego stanu własnymi siłami. Dyrektor 
Muzeum Marynarki Wojennej nawiązał kontakt z firmą „Malmor”, która 
wykonała prace konserwacyjne i malarskie poszycia kadłuba.

Wiosną 1960 r. rozpoczęto na terenie ekspozycji plenerowej prace 
ziemne mające na celu właściwe ustawienie obiektów muzealnych. Z budowy 
nowopowstającego doku Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni przywieziono 
ponad 165 ciężarówek ziemi dla podwyższenia terenu do obecnego poziomu. 
Z uwagi na niebezpieczeństwo zniszczenia przez przejeżdżające ciężarówki 
i usypywaną ziemię, „Chatkę Puchatków” przetransportowano na strzeżony 
obiekt Komendy Portu Wojennego Gdynia do Wąwozu Ostrowieckiego. 
Umieszczono ją za magazynem uzbrojenia stawiając na stępce. Brezentowy 
pokrowiec chronił ją do pewnego czasu, ale gdy uległ zniszczeniu, łódź została 
wystawiona bezpośrednio na zgubne działanie warunków atmosferycznych. 
Proces zniszczenia postępował bardzo szybko. Tak indolencja i brak 
zainteresowania zarówno ze strony władz Komendy Portu Wojennego Gdynia 
jak również kierownictwa Muzeum Marynarki Wojennej doprowadziły, że 
z dzielnej „Chatki Puchatków”, która po wojnie torowała morskie szlaki 

8 Notatka z rozmowy 25.11.2004 r. z byłym dyrektorem Muzeum MW kmdr por. rez. Czesławem 
Krzynówkiem w zbiorach autora.
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polskiego żeglarstwa, pozostał żałosny rozbity wrak. Porozrzucane fragmenty 
kadłuba, steru, takielunku, masztu świadczą o tym, że nie potrafimy zatrzymać 
historii dla przyszłych pokoleń. I to jest bardzo smutny koniec.”

BIBLIOGRAFIA:

Czerewacz Donat, Żagle na morze, „Morze”, 1959 nr 4.
Mykita Ewa, „Chatką Puchatków” przez Atlantyk”, Gdynia 1966.
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Kmdr por. SG dr Grzegorz GORYŃSKI

KORPUS OFICERÓW MORSKIEJ BRYGADY 
OKRĘTÓW POGRANICZA W LATACH 

(1967-1971)

Od chwili pojawienia się realnych możliwości uzyskania jednostek 
pływających dowództwa nadmorskich brygad Wojsk Ochrony 
Pogranicza czyniły próby zorganizowania działań na morzu. Pomimo wielu 

trudności, początki wykorzystywania własnego taboru pływającego do służby 
granicznej przypadają na rok 1948. Wówczas sprawne jednostki pływające 
używano przede wszystkim w portach. Na morzu służbę zaczęto organizować 
dopiero w 1949 r. Kierowane odtąd na Bałtyk załogi wopowskich kutrów 
obserwowały i kontrolowały kutry rybackie oraz inne statki jak też wyjaśniały 
okoliczności kontaktowania się ich na morzu1 * * 4.

Początki służby morskiej WOP
Systematyczna rozbudowa flotylli WOP wpłynęła na opracowanie 

nowych koncepcji operacyjnych i organizacyjnych, które pozwalałyby na 
efektywne wykorzystanie tak bardzo zróżnicowanego technicznie taboru 
pływającego, a w ostatecznym efekcie na powstanie scentralizowanej struktury 
organizacyjnej służby morskiej.

Utworzenie w 4 BOP na początku czerwca 1950 r. dwóch typowo 
morskich pododdziałów - Dywizjonu Patrolowców i Dywizjonu Dozorowców - 
było odejściem od dotychczasowej, luźnej organizacji jednostek pływających. 
Wyznaczenie dowódców tych pododdziałów stworzyło lepsze niż dotychczas 
warunki do realizacji zorganizowanego szkolenia, rozpoczęcia planowej 

1 Zadania jednostek sprowadzać się miały do:
- obserwacji i wyjaśniania okoliczności kontroli załóg statków lub taboru rybackiego;
- kontroli kutrów rybackich (w warunkach zapewniających możliwość przejścia oficera 
z pozostałą ekipą OP na kontrolowaną jednostkę, ok. 2-3° stanu morza), w celu ustalenia 
zgodności miejsca połowu, trasy i osób na kutrze (łodzi) z danymi zgłoszonymi do odprawy 
przez kontrolowaną załogę. Rejsy patrolowe organizować miano etapowo po 8-12 godzin 
w dzień i w nocy, po wyznaczonych przez dowódcę brygady trasach. Archiwum Straży 
Granicznej w Szczecinie (dalej ASG), sygn. 222/38, k.214-216; Rozkaz nr 3/Op/49 dowódcy
4 BOP z 4.04.1949 r.
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działalności operacyjnej podległych jednostek (kutrów) oraz skuteczniejszego 
nadzoru służbowego. Odtąd dowódcom dywizjonów, oprócz taboru 
pływającego, podlegały bezpośrednio także bazy morskie oraz magazyny 
techniczno-morskie jak również materiałów pędnych i smarów (MPS).

Dywizjonowa organizacja (powstała po utworzeniu Dywizjonów 
Patrolowców i Dozorowców) była pierwszym, tak kompleksowym 
rozwiązaniem dla jednostek pływających WOP. W celu usprawnienia ich 
działań, zaczęto tworzyć zaplecze techniczne (bazę), aby po niezbędnej 
obsłudze technicznej okrętu jego załoga mogła z powodzeniem wykonywać 
zadania. Przyjęte w czerwcu 1950 r. rozwiązanie było również punktem wyjścia 
dla przyszłych koncepcji organizacyjnych służby morskiej WOP.

Przeprowadzane cały czas zmiany pododdziałów morskich WOP 
w mniejszym lub większym stopniu dostosowywały je do stale rosnących 
potrzeb operacyjnych. Usprawniały system dowodzenia jednostkami 
pływającymi, aby ich załogi mogły działać bardziej operatywnie. Oczywiście 
same przekształcenia nie mogły zagwarantować ich efektywnego 
wykorzystania. Przyjęta przez kmdr. por. Romana Somnickiego koncepcja 
organizowania ochrony granicy na morzu w oparciu o pozyskiwany z różnych 
instytucji tabor pływający, pozwoliła na utworzenie w WOP własnych sił 
morskich. Powstanie tego pionu stworzyło natomiast realną możliwość wyjścia 
Wojsk Ochrony Pogranicza na morze w celu prowadzenia akcji granicznych, 
jak również planową (kadrową) ich rozbudowę. Nie rozwiązano jednak 
wówczas podstawowego problemu - szybkiego ich wyposażenia w nowoczesne 
okręty. Posiadany tabor, mimo wysiłku ich załóg i zaangażowania znacznych 
środków finansowych na utrzymanie i remonty, nie odpowiadał wymogom 
służby granicznej2.

Pozyskiwanie przez Wojska Ochrony Pogranicza sprawnych jednostek 
pływających oraz utworzenie w czerwcu 1951 r. dywizjonów OP w nadmorskich 
brygadach WOP, stworzyło konieczność określenia zasad organizacji służby 
granicznej na morzu. W połowie czerwca 1951 r. dowódca WOP określił jej 
główne założenia w formie tymczasowych wytycznych. Według tego 
dokumentu, służba graniczna jednostek pływających winna składać się z dwóch 
rodzajów - służby na morzu oraz służby w portach i na zalewach.3 Dalszym 
uszczegółowieniem „tymczasowych wytycznych” dowódcy WOP dotyczących 
organizacji służby jednostek pływających, była „Tymczasowa instrukcja służby 
morskiej WOP”. Ochroną granicy na morzu - zgodnie z nią - zajmowały się 
bezpośrednio załogi strażnic i batalionów WOP z przydzielonymi im 2 3 

2 Decyzja o budowie okrętów dla potrzeb Wojsk Ochrony Pogranicza pierwszy raz podjęta 
została w uchwale Prezydium Rządu nr 22 z 18.08.1951 r. ASG, sygn. 1611/72, k. 167-190; 
Pismo szefostwa Służby Morskiej WOP nr 001636 z 6.11.1963 r. Pismo dowódcy WOP płk. 
M. Przońskiego nr 0916 z 17.03.1952 r. do ministra BP (fotokopia dokumentu w posiadaniu autora).

3 ASG, sygn. 230/102, k. 172-173; Pismo dowódcy WOP nr 002170 z 14.06.1951 r. do dowódcy 
12, 15 i 16 B WOP.
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operacyjnie - w ramach wzmocnienia - okrętami i kutrami OP4.
Dywizjony OP, mimo niedostatecznego wyposażenia w tabor pływający 

oraz poważne jego zużycie, wspierały działalność służbową lądowych 
pododdziałów granicznych na kierunkach najbardziej zagrożonych 
przestępczością, jak też w należytym stopniu zabezpieczały służbę batalionów 
portowych. Najsłabszym ogniwem było współdziałanie, między granicznymi 
pododdziałami lądowymi i morskimi, organizowane przez sztaby brygad 
i batalionów5.

Utworzenie w każdej nadmorskiej Brygadzie WOP Dywizjonu Okrętów 
Pogranicznych (o podobnej strukturze), organizacyjnie podległego dowódcy 
brygady, jak również określenie zasad pełnienia przez nie służby granicznej na 
morzu, zakończyło długi okres organizowania i dostosowywania do aktualnych 
potrzeb ochrony granicy jednostek pływających WOP. Dywizjon OP mający 
w swojej strukturze trzy piony - polityczny, specjalistyczny - szefa sztabu 
i kwatermistrzowski był podstawowym (niesamodzielnym) morskim pododdziałem 
taktycznym. W jego skład wchodziły okręty i kutry, które na morzu mogły 
działać samodzielnie, w zespole lub we współdziałaniu z pododdziałami 
lądowymi WOP (batalion, strażnica)6.

Wydział Morski Dowództwa WOP

Rolę koordynatora prac prowadzonych przez cały pion morski pełniła 
zorganizowana w marcu 1948 r. komórka Dowództwa WOP. Podlegała ona 
również zmianom organizacyjnym. 1 lipca 1951 r. Wydział Morski Dowództwa 
WOP, którego szefem w randze zastępcy dowódcy WOP do spraw morskich był 
kmdr Iwan Gricuk, przemianowano na Wydział Służby Morskiej WOP. 

4 ASG, sygn. 170/45, k. 43-45; Pismo dowódcy WOP nr 01812 z 17.05.1951 r. do dowódcy 15 B WOP. 
ASG, sygn. 152/54, k. 130-151; Tymczasowa instrukcja służby morskiej WOP. Nie dało się 
ustalić dokładnej i nie budzącej wątpliwości daty, wprowadzenia wyżej wymienionej instrukcji. 
St. Mańkowski podaje, że obowiązywała ona od 27 sierpnia 1951 r. i wycofana została 
16 lutego 1953 r. Na jej miejsce wprowadzono w grudniu tego roku „nową instrukcję 
tymczasową”. H. Dominiczak natomiast podaje, że „Tymczasowa instrukcja służby morskiej” 
ukazała się w grudniu 1952 r. St. Mańkowski, Zarys historii ochrony granicy morskiej w Polsce, 
Warszawa 1967, s. 102, H. Dominiczak, Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1948, 
Warszawa 1985, s. 110.

5 ASG, sygn. 827/59, k. 157-165; Pismo dowódcy WOP, płk. Stefana Sobczaka nr M - 0194 
z 9.11.1955 r. do dowódcy 12, 15 i 16 B WOP.

6 G. Goryński, Organizacja ochrony granicy morskiej w latach 1920-1965, „Przegląd Morski” 
(dalej PM), 2002 nr 7-8, s. 20; tenże, Siły morskie Wojsk Ochrony Pogranicza. Powstanie, 
organizacja, działalność, „PM”, 1997 nr 11, cz. I, s. 62 i 65-67.
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W niedługim czasie przekształcono go na Oddział Służby Morskiej WOP7. Jego 
działalność w tym kształcie, trwała do października 1960 r., do czasu istotnych 
przeobrażeń służby morskiej WOP.

Ideą prac podjętych na początku lat sześćdziesiątych przez Dowództwo 
WOP, było zorganizowanie nowego systemu ochrony granicy morskiej. Miał 
się on składać z trzech odrębnych pionów: sił lądowych, wyposażonych 
w techniczne środki obserwacji (stacje radiolokacyjne); lotnictwa 
rozpoznawczego i sił morskich. Jego sprawne funkcjonowanie warunkowało 
konieczność przekształceń pionu morskiego w sprawnie działającą 
(pod jednym kierownictwem) służbę, która otrzyma dodatkowe kompetencje.

Na podstawie zarządzenia organizacyjnego ministra Spraw 
Wewnętrznych z 1 września 1960 r. dowódca WOP przystąpił do utworzenia 
w Gdańsku Szefostwa Służby Morskiej WOP. Podlegało ono bezpośrednio 
dowódcy WOP i było częścią składową jego dowództwa. Do obowiązków jego 
szefa, który był jednocześnie zastępcą dowódcy WOP do spraw morskich, 
należało organizowanie we współdziałaniu z pododdziałami nadmorskimi WOP 
i lotnictwem rozpoznawczym, ochrony granicy na morzu, nadzór nad 
działalnością operacyjną dywizjonów OP, organizowanie szkolenia bojowego 
i specjalistycznego w tych jednostkach oraz zapewnienie należytej eksploatacji 
i zaopatrzenia okrętów WOP. Zastępca dowódcy WOP do spraw morskich 
posiadał uprawnienia wydawania w imieniu dowódcy WOP dla dowódców 
brygad, którym podlegały dywizjony OP, zarządzeń dotyczących służbowej 
działalności tych pododdziałów. Bezpośrednio podlegały mu: Szkoła 
Specjalistów Morskich WOP, Rejonowe Przedsiębiorstwo Nadzoru Budowy 

7 Oddział Służby Morskiej WOP w lipcu 1956 r. składał się z następujących komórek 
organizacyjnych:
1. szef Oddziału - zastępca dowódcy WOP do spraw morskich (kontradmirał);
2. zastępca szefa Oddziału do spraw szkolenia;
3. zastępca szefa Oddziału do spraw technicznych;

• Wydział I - szkolenia (4 oficerów);
• Wydział II - inżynieryjno - techniczny;

Sekcja inżynieryjno-techniczna (4 oficerów + 1 podoficer);
Sekcja zaopatrzenia techniczno-morskiego (3 oficerów);
Kancelaria (1 podoficer + 1 marynarz + 1 pracownik kontraktowy).
Razem w Oddziale 16 wojskowych i 1 prac, kontraktowy. ASG, sygn. 1280/18, k. 209-222; Etat 
dowództwa Wojsk Ochrony Pogranicza (lipiec 1956 r.), H. Kula, Granica morska PRL 1945-1950, 
Warszawa 1979, s. 216; 256-257.
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i Remontu Okrętów WOP oraz Szefostwo Służby Morskiej WOP.8
Szef Służby Morskiej WOP był odtąd fachowym organem 

wykonawczym dowódcy WOP w zakresie służby morskiej. Z tego tytułu 
ponosił odpowiedzialność za stan gotowości operacyjnej (bojowej) dywizjonów 
i podległych mu bezpośrednio jednostek.

Szefostwo Służby Morskiej WOP powstało 15 października 1960 r. 
z połączenia Oddziału Służby Morskiej WOP, który znajdował się w Warszawie 
(Dowództwo WOP) oraz Głównej Składnicy Zaopatrzenia Techniczno- 
-Morskiego WOP funkcjonującej w Gdańsku.

W wyniku przeprowadzonych przez ministra Spraw Wewnętrznych 
zmian do 30 września 1960 r. komendant SSM WOP oraz dowódcy 12 PB WOP, 
15 BB WOP i 16 KB WOP przeprowadzili nakazane czynności. W efekcie 
rozformowano Dywizjon Rzeczny Kutrów Pogranicznych w Szczecinie, 

8 Do obowiązków zastępcy dowódcy WOP do spraw morskich należało:
• kierowanie i koordynowanie prac podległych mu wydziałów i jednostek, udzielanie 

pomocy sztabom brygad w organizowaniu pościgów za przestępcami na morzu;
• osobiste dowodzenie operacjami pościgowymi na morzu, jeżeli w akcji biorą udział dwa 

dywizjony sąsiadujących ze sobą brygad;
• stałe śledzenie (znajomość) sytuacji operacyjnej na granicy morskiej oraz wynikające 

z niej zadania operacyjne dla dywizjonów;
• planowanie przedsięwzięć zmierzających do poprawienia gotowości operacyjnej 

(bojowej) dywizjonów i podległych im okrętów;
• planowanie i organizowanie centralnych kursów dowódców i szefów sztabów dywizjonów 

oraz szkolenia funkcyjnego w szefostwie;
• przeprowadzanie i udział w ćwiczeniach taktycznych na morzu, organizowanie w ramach 

doskonalenia współdziałania okrętów WOP ze służbą graniczną na wybrzeżu 
i jednostkami MW, utrzymywanie ścisłej współpracy ze Sztabem Głównym MW 
i Dowództwa WOP w sprawach dotyczących służby morskiej WOP;

• sporządzanie planów wydatków budżetowych służby morskiej WOP w zakresie 
zaopatrzenia materiałowo-technicznego i finansowego oraz opracowywanie planów 
budowy, remontu i modernizacji okrętów i sprzętu morskiego;

• kierowanie w porozumieniu z Oddziałem Kadr Dowództwa WOP i dowódcami brygad 
rozmieszczeniem kadr morskich, planowanie przeszkolenia odpowiednich ilości oficerów 
w WSMW i KDO;

• kierowanie w porozumieniu z szefem Sztabu WOP pracami mobilizacyjnymi służby 
morskiej WOP i osobisty udział w ich realizacji oraz kierowanie pracą oficerów 
dopuszczonych do prac mobilizacyjnych;

• organizowanie i uczestniczenie w kontrolach stanu służby, wyszkolenia i zaopatrzenia 
materiałowo-technicznego w dywizjonach oraz bezpośrednio podległych jednostkach;

• wytyczanie kierunków oraz kierowanie pracą nieetatowej komisji technicznej służby 
morskiej.

ASG, sygn. 1611/68, k. 238-243; Zakres działania Szefostwa Służby Morskiej WOP (16.09.1960 r.).
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a szkoła morska i dywizjony OP przeniesione zostały na nowe, odpowiednio 
zwiększone etaty.

Po przeprowadzonych jesienią 1960 r. zmianach organizacyjnych 
w służbie morskiej, kolejne dotyczyły przepisów regulujących służbę okrętów 
WOP. „Instrukcja morskiej służby granicznej” opracowana została w 1964 r. 
Regulowała ona wyłącznie zasady działania okrętów pogranicza w ochronie 
morskiej granicy Polski. Określała, że okręt WOP (ogranicza) był podstawową 
jednostką taktyczną, zdolną samodzielnie lub we współdziałaniu z lądowymi 
pododdziałami granicznymi zabezpieczyć nienaruszalność powierzonego do 
ochrony odcinka granicy na morzu. Organizację służby i życia załogi oraz 
zasady jego eksploatacji określał natomiast „Regulamin Służby na okrętach PRL”, 
jak również zarządzenia, wytyczne i instrukcje szefa Służby Morskiej WOP.

Przyjęta „Instrukcja morskiej służby granicznej” zmieniała wcześniejsze 
dokumenty normatywne w tej sprawie - „Tymczasową instrukcję służby 
morskiej” - precyzując i unowocześniając treści swojej poprzedniczki. 
Określała ona również (pkt 13) zasadnicze zadania okrętów pogranicza. Ich rola 
miała sprowadzać się do:

• ochrony we współdziałaniu ze służbą lądową i lotnictwem WOP,  *

9 Na podstawie zarządzenia organizacyjnego ministra Spraw Wewnętrznych nr 0155/60/WW 
z 01.09.1960 r. dowódca WOP rozkazał:
1. Szefowi Służby Morskiej WOP przenieść do 15 września 1960 r.:

• Oddział Służby Morskiej WOP o stanie osobowym 14 wojskowych i 1 pracownik 
cywilny, istniejący w etacie nr 346/11 Dowództwa WOP i funkcjonujący w Warszawie 
oraz Główną Składnicę Zaopatrzenia Techniczno-Morskiego WOP istniejącą w Gdańsku 
według etatu nr 359/6 o stanie osobowym 36 wojskowych i 8 pracowników cywilnych, na 
etat nr 346/15 Szefostwa Służby Morskiej WOP liczący 50 wojskowych i 8 pracowników 
cywilnych z miejscem postoju w Gdańsku;

• Przedstawicielstwo Nadzoru Budowy i Remontu Okrętów WOP z etatu nr 362/5 o stanie 
osobowym 9 wojskowych i 1 pracownik cywilny, na etat nr 362/6 Rejonowego 
Przedstawicielstwa Nadzoru Budowy i Remontu Okrętów WOP, które składać się miało 
z 5 wojskowych i 1 pracownika cywilnego.

2. Komendantowi SSM WOP do 30 września 1960 r. przenieść dotychczasowy etat szkoły 
nr 348/18 (335 wojskowych i 9 pracowników cywilnych), na nowy o numerze 348/32 (497 w. i 10 pc.).

3. Dowódcom brygad do 30 września zmienić etaty brygad:
• w 12 Pomorskiej B WOP - rozformować Dywizjon Rzeczny Kutrów Pogranicznych 

Szczecin funkcjonujący według etatu nr 352/55, 12 PB WOP (222 w. i 10 pc.); - 
przenieść Dywizjon Okrętów Pogranicznych (DOP) Świnoujście o stanie osobowym 
230 w. i 9 pc. istniejący na podstawie etatu 352/55 - 12 PB WOP, na etat nr 350/4 
Dywizjon Okrętów Pogranicznych Świnoujście - 12 PB WOP liczący 366 will pc.;

• w 15 Bałtyckiej B WOP przenieść DOP Kołobrzeg (349 w. i 11 pc.) występujący w etacie 
nr 352/56 - 15 BB WOP na nowy etat nr 350/5 - DOP Kołobraeg -15 BB WOP (392 w. i 11 pc.);

• w 16 Kaszubskiej B WOP przenieść DOP Gdańsk - Westerplatte (407 w. 15 pc.) 
znajdujący się w etacie nr 352/57 - 16 KB WOP na etat nr 350/6 DOP Gdańsk - 
Westerplatte - 16 KB WOP o stanie osobowym 455 w. 5 pc.

ASG, sygn. 1611/73, k. 89-92; Zarządzenie organizacyjne nr 0155/60/WW ministra Spraw 
Wewnętrznych z 1.09.1960 r; ASG, sygn. 1717/44, k. 361-364; Rozkaz organizacyjny dowódcy 
WOP nr O137/Org - Mob z 8.09.1960 r. w sprawie zmian etatowych w jednostkach WOP.
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morskiej granicy państwa, utrzymywaniu porządku na obszarze 
wód terytorialnych i wewnętrznych w zakresie niezbędnym do 
zabezpieczenia granic państwowych przed naruszeniem;

• ścigania, zatrzymywania i doprowadzania do portów wszelkich 
statków i osób nielegalnie przekraczających morską granicę 
państwa;

• sprawowania na wodach pasa przyległego koniecznej kontroli 
w celu zapobieżenia naruszeniom przepisów celnych, skarbowych, 
imigracyjnych oraz sanitarnych obowiązujących na terytorium 
państwa i na wodach terytorialnych;

• sprawowania nadzoru (kontroli) przestrzegania przepisów 
dotyczących żeglugi, rybołówstwa i ruchu sportowo żeglarskiego 
przez jednostki pływające na morskich wodach wewnętrznych, 
terytorialnych oraz wodach granicznych, jak również nad 
urządzeniami i eksploatacją tych wód i dna morskiego;

• zabezpieczania nienaruszalności znaków granicznych będących na 
wodach wewnętrznych .10

Katalog podstawowych zadań okrętów pogranicza zamieszczony 
w instrukcji, rozwijał dotychczasowe obowiązki marynarzy WOP. Zasadniczo 
wykraczały one poza ramy wyłącznej ochrony morskiego odcinka granicy 
Polski, gdyż poszerzono je o dodatkowe powinności kontrolne: przestrzeganie 
przez załogi statków przepisów na wodach terytorialnych oraz nadzorowania 
morskich zasobów naturalnych. Unormowania te, w znaczący sposób zbliżały 
działalność służby morskiej WOP do zadań, jakie w okresie międzywojennym 
realizowały jednostki pływające polskiej Straży Granicznej.

Na drodze do zmian i organizacji nowej jednostki
Praktyczna realizacja zadań, jakie realizowała morska służba WOP, 

napotykała na pewne komplikacje. Źródłem ich była dwutorowość 
w kierowaniu dywizjonami OP. Problem ten - zdaniem szefa Służby Morskiej WOP, 
kmdr. Henryka Romanka - sygnalizowano w trakcie różnych odpraw 
służbowych, narad oraz zebrań. Sztaby brygad nadmorskich - w jego ocenie - 
nie były w stanie „wniknąć w całokształt skomplikowanej problematyki jakimi 
żyły dywizjony”. Problem ten podjęto również na odprawie służbowej 
w Szefostwie Służby Morskiej WOP odbytej 21 lutego 1964 r. Jej uczestnicy - 
przedstawiciele zainteresowanych brygad WOP oraz dywizjonów - uzasadniali 
konieczność jednotorowego dowodzenia dywizjonami. Proces podwójnej 
podległości tych jednostek (dowódcy brygady i szefowi Służby Morskiej) - ich 
zdaniem - wykazywał szereg istotnych niedomagań, które mogłyby 
w przyszłości wpłynąć na ich nieprawidłowe działanie. Próbą rozwiązania tego 

10 ASG, sygn. 1645/16, k. 191-280; Instrukcja morskiej służby granicznej, (Warszawa 1964 r.).

210



KORPUS OFICERÓW MORSKIEJ BRYGADY OKRĘTÓW POGRANICZA...

problemu miało być przejęcie dowództwa nad dywizjonami przez szefa Służby 
Morskiej WOP, przy zachowaniu operacyjnej podległości dywizjonów 
nadmorskim brygadom. Przedłożona dowódcy WOP propozycja zmiany 
bezpośredniego podporządkowania tych pododdziałów - zdaniem kmdr. 
Romanka - wprowadzić miała „całkowitą jasność” w dowodzeniu, 
współdziałaniu i organizacji działań wspomnianych jednostek. Ewentualna 
zmiana odpowiadałaby - w jego ocenie specyficznym warunkom (wymogom) 
organizacji służby i zadań realizowanych przez dywizjony OP oraz 
gwarantowała poprawę gotowości operacyjnej i bojowej11.

Przedłożona przez kmdr. Henryka Romanka propozycja zasługiwała na 
wszechstronne rozpatrzenie. Jej ewentualne przyjęcie zlikwidowałoby 
podwójne podporządkowanie dywizjonów OP, usprawniłoby system 
dowodzenia i w ostatecznym efekcie ulepszyło operacyjną działalność okrętów WOP. 
W mojej ocenie - źródła występujących nieporozumień kompetencyjnych 
tkwiły w braku jednoznacznego rozgraniczenia uprawnień kierowniczych. 
Dowódca brygady odpowiedzialny za ochronę granicy na określonym odcinku, 
określał dowódcom dywizjonów OP zadania operacyjne do realizacji. Nie miał 
jednak kompetentnego organu do ich formułowania i analizowania. Nie znał12 - 
według mnie - także szczegółowego zakresu działania Szefostwa Służby 
Morskiej WOP.

Zgłoszony wniosek decyzją dowódcy WOP stał się przedmiotem 
dokładnych analiz, tym bardziej, że wpłynął on do dowództwa WOP w czasie 
przygotowań do gruntownej reorganizacji Wojsk Ochrony Pogranicza.

6 Brygada Okrętów Pogranicza

Wspomniane zmiany organizacyjne przeprowadzono w lipcu 1965 r. 
Wojska Ochrony Pogranicza od 1 lipca tr. podporządkowano operacyjnie, a od 
1 stycznia 1966 r. także i gospodarczo, Ministerstwu Obrony Narodowej. 
Zmianę podporządkowania sił morskich WOP zamierzano przeprowadzić 
jednocześnie z ich reorganizacją. Pierwszy jej element polegał na przekazaniu 
składników majątkowych morskiej Służby WOP Marynarce Wojennej; drugi, 
na przekształceniach jednostek morskich WOP. Zaplanowane przedsięwzięcia 
zakończyć miano 1 kwietnia 1966 r. Tak też uczyniono.

Na podstawie rozkazu ministra Obrony Narodowej nr 096/Org. z 10 września 
1965 r. szef Sztabu Generalnego gen. dyw. Wojciech Jaruzelski nakazał 
dowódcy Marynarki Wojennej przyjąć 1 stycznia 1966 r. na całkowite 

11 ASG, sygn. 1611/69, k. 1-2; Pismo zastępcy dowódcy WOP do spraw morskich nr 00515 
z 31.03.1964 r.

12 Zakres dziekana Szefostwa Służby Morskiej WOP został przesłany dowódcom 12, 15 i 16 
Brygady WOP do wiadomości i wykorzystania dopiero 23 kwietnia 1964 r., tj. 3,5 roku po 
powstaniu tego organu. ASG, sygn. 1611/68, k. 237; Pismo szefa sztabu WOP nr pf 385 
z 23.04.1964 r. do dowódców 12, 15 i 16 B WOP.
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zaopatrzenie w zakresie wszystkich rodzajów uzbrojenia i sprzętu techniczno - 
wojskowego (morskiego, lotniczego i ogólnowojskowego) sześć jednostek 
Wojsk Ochrony Pogranicza:

Szefostwo Służby Morskiej WOP (etat nr 346/19); Szkołę Specjalistów 
Morskich WOP (etat nr 384/36); Samodzielną Eskadrę Lotnictwa 
Rozpoznawczego WOP (etat nr 349/4); Dywizjon Okrętów Pogranicza (DOP) 
12 Pomorskiej B WOP (etat nr 350/7); DOP 15 Bałtyckiej B WOP (etat nr 
350/8) i DOP 16 Kaszubskiej B WOP (etat nr 350/9)13.

W drugiej połowie 1965 r. przygotowywano również etat dla nowej 
brygady Okrętów Pogranicza. Podstawą były opracowane przez kmdr. 
Zygmunta Sowińskiego - szefa oddziału VI Sztabu Głównego MW 
i przekazane do szefa Sztabu Generalnego projekty etatowe dla dowództwa 
brygady i trzech dywizjonów14. Projekt etatu Brygady OP został zaakceptowany 
przez Dowództwo WOP. Zgłoszono do nich kilka uzupełnień, które 

13 ASG, sygn. 1613/7, k. 142; Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego nr OlOl/Org. z 4.10.1965 r.
14 Projekty etatowe: Dowództwa Brygady Okrętów Pogranicza WOP, 1 DOP WOP Gdańsk, 

2 DOP WOP Kołobrzeg i 3 DOP WOP Świnoujście, które podpisał Szef sztabu MW kadm 
Ludwik Janczyszyn, a zatwierdził wiceadmirał Zdzisław Studziński, otrzymali również 
dowódca WOP i zastępca dowódcy WOP do spraw morskich.
Stan osobowy dowództwa brygady, według projektu, wynosił 24 wojskowych (20 oficerów, 
2 podoficerów zawodowych i 2 marynarzy) i 4 pracowników cywilnych. 1 dywizjon okrętów 
pogranicza Gdańsk miał być liczniejszy i wynosić 334 wojskowych (34 oficerów, 
121 podoficerów, w tym 81 zawodowych i 179 marynarzy). Dywizjon miał dysponować 
następującymi jednostkami pływającymi:

• okręt patrolowy t. „902” - 3 sztuki;
• kuter patrolowy t.”361T” - 11 szt., „361S” - 7 szt., „724” - 3 szt. i „KP 34” - 1 szt.; 

razem 22 sztuki;
• motorówka t. „M - 14” - 7 szt.
• jacht pełnomorski - 2 szt.

W sumie dywizjon miał mieć 34 jednostki pływające.
2 DOP Kołobrzeg projektowano wyposażyć w 15 jednostek:

• okręt patrolowy t. „902” - 4 sztuki;
• okręt patrolowy t. „9” - 3 sztuki;
• motorówki t. „M-14” - 7
• oraz jacht.

Jego kadra liczyć miała 305 wojskowych (51 oficerów, 105 podoficerów - w tym 71 zawodowych 
i 149 marynarzy).
3 DOP Świnoujście o stanie 258 wojskowych (34 oficerów, 94 podoficerów - w tym 
59 zawodowych i 130 marynarzy). Miał on dysponować 28 okrętów, kutrów i motorówek.

• okręt patrolowy t. „902” - 2 sztuki,
• okręt patrolowy t. „9” - 1;
• 3-KPt. „361S”, 7 - KP t. „101”
• 15 motorówek t. „M - 14”.

ASG, sygn. 1611/69, k. 356; Pismo Szefa oddziału VI Sztabu Głównego MW nr 0701 
z 11.10.1965 r. do dowódcy WOP i zastępcy dowódcy WOP do spraw morskich.
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uwzględniały jej specyfikę działania15.
23 listopada 1965 r. ukazał się rozkaz ministra Obrony Narodowej, 

marszałka Mariana Spychalskiego, w sprawie reorganizacji jednostek morskich 
WOP. Na tej podstawie szef Sztabu Generalnego miał wydać do 15 grudnia tr. 
(faktycznie stało się to 22 grudnia) zarządzenie organizacyjne o sformowaniu 
brygady OP na bazie istniejących jednostek morskich WOP, a dowódca 
Marynarki Wojennej przyjąć 1 stycznia 1966 r. sformowaną brygadę na 
zaopatrzenie oraz sprawować w niej nadzór nad eksploatacją i remontem 
sprzętu, jak również szkoleniem specjalistycznym16.

Na podstawie zarządzenia nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
24 czerwca 1965 r. w sprawie zmiany podporządkowania wojsk wewnętrznych17 
oraz wydanych przez kierownictwo MON, Szefa WOP i dowódcę MW 
rozkazów i zarządzeń, na początku 1966 r. przekazano protokolarnie18 do 
Ministerstwa Obrony Narodowej, na zaopatrzenie Marynarki Wojennej obiekty, 
składniki majątkowe, inwestycje i jednostki pływające następujących jednostek: 
Szefostwa Służby Morskiej WOP, SELR WOP, dywizjonów OP podległych 
12 Pomorskiej, 15 Bałtyckiej i 16 Kaszubskiej B WOP, SSM WOP oraz 
Przedsiębiorstwo Remontu Okrętów „Westerplatte”, Przystąpiono również do 
formowania 6 Brygady Okrętów Pogranicza (6 BOP). Miała ona na podstawie 
zarządzenia szefa Sztabu Generalnego nr 135/Org. z 22 grudnia 1965 r. powstać 
do 30 marca 1966 r., a prace organizacyjne przeprowadzić miał szef WOP 
płk Mieczysław Dębicki, w porozumieniu z dowódcą MW wiceadmirałem 
Zdzisławem Studzińskim. Dowódcą brygady został kmdr Henryk Romanek.

15 Zgłoszone zmiany uwzględniały tylko dowództwo brygady OP. Uzupełnić je miano 26 etatami 
wojskowych i 2 pracowników cywilnych. Dotyczyły: 1 etat oficera ds. koordynacji 
zaopatrzenia, 25 etatów w sztabie brygady (4 oficerów - służba dyżurna operacyjna; 
18 wojskowych - drużyna obsługi centrum; 3 oficerów wyszkolenia rozpoznawczego, 
organizacyjno-mobilizacyjnego i szyfrów) i 2 pracowników do Wydziału Politycznego.
ASG, sygn. 1611/69, k. 353-355; Pismo dowódcy WOP nr 0893/1 z 19.10.1965 r. do szefa 
zarządu VI Sztabu Generalnego WP. Zaprojektowane przez MW etaty dywizjonów OP były 
mniej liczne, a nowa brygada ogólnie według projektu wynosić miała 921 wojskowych 
i 4 pracowników cywilnych. Dotychczas Szefostwo Służby Morskiej, SSM WOP i dywizjony 
liczyły 1741 żołnierzy. Projektowana brygada miała być mniejsza o 820 etatów.
ASG, sygn. 1611/40, k. 1-2 i 58-59; Meldunek o stanie bojowym WOP. (Stan na 1 stycznia 
1965 r. i 1 grudnia 1965 r.).

16 ASG, sygn. 1613/1, k. 148; Rozkaz ministra Obrony Narodowej nr 0114/Org. z 23.11.1965 r.
17 ASG, sygn. 1613/7, k. 139; Zarządzenie ministrów: Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych 

z dnia 30 października 1965 r. w sprawie zasad i trybu przekazania obiektów, składników 
majątkowych i inwestycji wojsk wewnętrznych do Ministerstwa Obrony Narodowej.

18 ASG, sygn. 1645/15, k. 143-144; Zarządzenie Szefa WOP nr 05/WOP z 3.02.1966 r. ASG, 
sygn. 1645/15, k. 149-153; Protokół zdawczo-odbiorczy spisany w dniu 15.02.1966 r. przez 
Komisję Zdawczą powołaną zarządzeniem Szefa WOP nr 05 z 3.02.1966 r. i Komisję 
odbiorczą powołaną rozkazem dowódcy MW nr07/DMW z 25.01.1966r, ASG, sygn. 1645/15, 
k. 132-136; Protokół zdawczo-odbiorczy spisany w dniu 21.03.1966 r. przez Międzyresortową 
Komisję Specjalistyczną do spraw lotnictwa i jednostek pływających wyznaczoną 
zarządzeniem ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z 24.04.1965 r.
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W składzie 6 BOP znalazły się następujące komórki organizacyjne:
• dowództwo 6 BOP, które utworzono na bazie byłego Szefostwa 

Służby Morskiej WOP, mieściło się w Gdańsku - Nowym Porcie 
(J.W. nr 3410 o etatowym stanie osobowym 43 wojskowych 
i 4 pracowników cywilnych);

• 30 dywizjon OP w Świnoujściu (J.W. nr 3165 o etatowym stanie 
osobowym 257 w. i 1 p.c.);

• 31 dywizjon OP w Gdańsku - Westerplatte (J.W. nr 3180 
o etatowym stanie osobowym 361 w. i 1 p.c.);

• 32 dywizjon OP w Kołobrzegu (J.W. nr 3178 o etatowym stanie 
osobowym 304 w. i 1 p.c.);

• i czasowo, Szkoła Specjalistów Morskich WOP, (bez jej 
reorganizacji) będąca dotychczas samodzielną jednostką, która 
mieściła się w Gdańsku - Nowym Porcie.

Ogółem stan osobowy 6 BOP wynosił 1365 wojskowych (199 oficerów, 
372 podoficerów i 884 marynarzy) i 8 pracowników cywilnych. Dywizjony OP, 
które wraz ze stanem osobowym, uzbrojeniem, jednostkami pływającymi oraz 
pozostałym mieniem wydzielono ze składu organizacyjnego nadmorskich 
brygad WOP i przekazano dowódcy 6 BOP. Operacyjnie, podlegały one 
dyspozycji terytorialnie właściwych dowódców brygad, którym przysługiwało 
prawo stawiania zadań operacyjnych dowódcom tych dywizjonów19.

Powstanie 1 kwietnia 1966 r. 6 Brygady Okrętów Pogranicza20 kończyło 
blisko dwudziestoletni proces przekształceń organizacyjnych, którego efektem 
było powstanie profesjonalnej służby morskiej WOP, wyposażonej 
w odpowiadające jej potrzebom: nowoczesne, posiadające dobre właściwości 
morskie okręty i kutry patrolowe. W tym czasie, pod wpływem występujących 
zagrożeń i nowych możliwości taboru pływającego, zmieniały się również 
poglądy na zastosowanie jednostek pływających do ochrony granicy na morzu. 
Specyfika działań na tym kierunku, w odróżnieniu od pozostałych (lądowych) 
odcinków granicy, wymagała zastosowania różnorodnych sił i środków: 

19 ASG, sygn. 1645/15, k. 376-382; Notatka służbowa nr 02319 z 10.05.1966 r. dotycząca 
6 Brygady OP.
I. Bieniecki, Morska Brygada Okrętów Pogranicza w latach 1966-1991, w: „Szkice 
z najnowszych dziejów”, wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego pod redakcją Czesława 
Ciesielskiego, Gdańsk 1997, (dalej „Szkice z najnowszych dziejów”), s. 69-72; G. Goryński, 
Szkoła Specjalistów Morskich Wojsk Ochrony Pogranicza. Powstanie, organizacja 
i działalność szkoleniowa w latach 1951-1965, „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego”, Gdańsk 2002, 
zeszyt 45, s. 63; tenże, Od „Strażnika I” do „Strażnika 1”. Okręty i jednostki pływające 
polskich formacji granicznych w latach 1920-2000, [w:] Militarne i gospodarcze aspekty 
polityki morskiej XX wieku, Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez 
Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni 11 i 12 maja 2000 r. pod redakcją Jerzego 
Przybylskiego i Bogdana Zalewskiego, (dalej Militarne...), Gdynia 2001, s. 163-164.

20 ASG, sygn. 1836/6, k. 118; Pismo dowódcy 6 Brygady Okrętów Pogranicza nr 0418 
z 12.04.1966 r. do Szefa WOP.
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zarówno na wybrzeżu jak na morzu. Powołanie 6 BOP wpłynęło na 
rozszerzenie jej dotychczasowych zadań. Odtąd była ona zaangażowana 
w wykonywanie zadań w ramach współdziałania z okrętami i zespołami 
okrętów Marynarki Wojennej.

Powstanie 6 Brygady Okrętów Pogranicza zapewne kończyło pewien 
okres w dziejach służby morskiej Wojsk Ochrony Pogranicza, którego efektem 
było powstanie nowej jednostki organizacyjnej tej formacji. Nie kończyło ono 
jednak przeprowadzonych zmian organizacyjnych w zakresie podporządkowania 
jej innych pododdziałów WOP.

Morska Brygada Okrętów Pogranicza
Po roku działalności 6 Brygady Okrętów Pogranicza, jednostce tej 

zmieniono nazwę. Od 15 kwietnia 1967 roku, zarządzeniem Szefa GIOT 
nr 98/Org. przyjęła ona nową nazwą - „Morska Brygada Okrętów Pogranicza” 
(MBOP)21. Nieco wcześniej, tj. na początku marca 1967 r. dowódcy MBOP - 
zastępcy szefa WOP do spraw morskich kmdr. Henrykowi Romankowi, 
podporządkowano Samodzielną Eskadrę Lotnictwa Rozpoznawczego WOP 
(SELR WOP), którą do końca września tr. przeformowano na nowy etat 
„Eskadry Lotnictwa Rozpoznawczego WOP”22. Natomiast w maju 1967 roku 
rozformowano Szkołę Specjalistów Morskich Wojsk Ochrony Pogranicza23.

Odtąd, do końca 1970 roku, Morska Brygada Okrętów Pogranicza 
funkcjonowała w niezmienianym składzie następujących pododdziałów:

• Dowództwo MBOP;
• Pomorski Dywizjon Okrętów Pogranicza w Świnoujściu;
• Bałtycki Dywizjon Okrętów Pogranicza w Kołobrzegu;
• Kaszubski Dywizjon Okrętów Pogranicza w Gdańsku - Westerplatte;
• Eskadra Lotnictwa Rozpoznawczego WOP.

W październiku 1970 roku podjęto działania zmierzające do likwidacji 
Eskadry Lotnictwa Rozpoznawczego WOP. Zarządzeniem nr 54/ WOP szef 
Wojsk Ochrony Pogranicza rozkazał dowódcy MBOP rozformować do 
30 grudnia 1970 r. ELR WOP, a kadrę, sprzęt lotniczy i wyposażenie przekazać 

21 I. Bieniecki, Jednostki pływające Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza i ich wykorzystanie 
w ochronie granicy morskiej w latach 1966-1991, [w:] Militarne..., s. 177; tenże, Morska 
Brygada Okrętów Pogranicza (1966-1991), „PM” 2002, nr 7-8, s. 47; tenże, Morska..., 
„Szkice z najnowszych dziejów”, s. 74.

22 I. Bieniecki, Eskadra lotnictwa rozpoznawczego Wojsk Ochrony Pogranicza (1958-1970), 
„Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej”, 1999, nr 4, cz. I, s. 94-95.

23 Faktyczne rozformowanie SSM WOP nastąpiło 27 maja 1967 r. Natomiast J. Przybylski 
podaje, że SSM WOP została włączona w skład CSSMW w Ustce. Cz. Ciesielski, W. Pater, 
J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. Zarys dziejów, Warszawa 1992, s. 294; 
G. Goryński, Szkoła... op. cit., s. 64; I. Bieniecki, Organizacja i przebieg szkolenia 
specjalistów morskich dla Wojsk Ochrony Pogranicza (1945 1967), „PM” 2002, nr 7-8, s. 37.
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Marynarce Wojennej i Wojskom Lotniczym24. Natomiast żołnierze służby 
zasadniczej przekazać miano do wskazanych przez sztab MW jednostek 
wojskowych, a kompleks koszarowy w Wicku Morskim do Pomorskiego 
Okręgu Wojskowego25.

Na początku 1971 roku podjęto prace zmierzające do powrotu Wojsk 
Ochrony Pogranicza w struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. „Sytuacja 
społeczno-polityczna w kraju - jak napisał H. Dominiczak - zapoczątkowana 
wypadkami grudniowymi na Wybrzeżu w roku 1970 oraz wzrost zagrożenia 
granic spowodowany wprowadzeniem dalszych udogodnień w ruchu 
granicznym” spowodował daleko idące zmiany w strukturze organizacyjnej 
i odległościowej tego rodzaju wojsk. Decyzją nr 104 Prezydium Rządu 
z 30 lipca 1971 r. Wojska Ochrony Pogranicza przechodziły, z dniem 
1 października 1971 pod względem operacyjnym, a z dniem 1 stycznia 1972 r. 
gospodarczym, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Z niejasnych dotąd 
przyczyn, nie dotyczyło to Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza, która 
pozostając w strukturze MON, została z dniem 1 października 1971 r. 
podporządkowana dowódcy Marynarki Wojennej26. W rozkazie z tej okazji 
dowódca WOP gen. bryg. Czesław Stopiński napisał: ,,(...)Równolegle 
z tworzeniem się jednostek morskich WOP i budową nowych okrętów rosła 
i krzepła kadra morskich wopistów, która w toku codziennej służby na morzu 
doskonaliła swoje kwalifikacje, zdobywała nowe doświadczenia, 
z powodzeniem wykonywała stawiane przed nią zadania27”. Odtąd Marynarka 
Wojenna do wykonywanych przez Wojska Ochrony Pogranicza zadań 
granicznych na morzu, kierowała (wydzielała) siły i środki w postaci Morskiej 
Brygady Okrętów Pogranicza oraz samoloty rozpoznawczo-ratownicze 
i śmigłowce 28 Eskadry Ratowniczej MW.

Dalsza część pracy obejmuje zestawienie etatowe i imienne korpusu 
oficerów Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza, obejmujące czteroletni okres 
1967-1971: tuż po utworzeniu MBOP do jej włączenia w skład Marynarki 
Wojennej. Materiał ten pozwala prześledzić czynione w tym czasie zmiany 
personalne oficerów MBOP, jak i okres zajmowania przez nich stanowiska.

24 Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, op. cit., s. 294; L. Siwek, Powstanie, rozwój i zadania 
Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza, „PM” 1985, nr 10, s. 63-68; Monografia Morskiej 
Brygady Okrętów Pogranicza w latach 1966-1991, (maszynopis w posiadaniu autora), s. 10-15; 
S. Freśko, Morska Brygada Okrętów Pogranicza w latach 1966-1991, „PM” 1992, nr 2, s. 35-45 
i nr 13-28; G. Goryński, Organizacja ochrony morskiej granicy Polski w latach 1920-1995, 
„Biuletyn Historyczny” Muzeum Marynarki Wojennej, Gdynia 1995, nr 14, s. 91.

25 I. Bieniecki, Eskadra lotnictwa rozpoznawczego Wojsk Ochrony Pogranicza (1958-1970), 
„Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej” 1999, nr 6, cz. II, s. 84.

26 H. Dominiczak, Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1985, Warszawa 1985, s. 83-85.
27 Cyt. za H. Dominiczak, Powstanie rozwój organizacyjny Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 

1945-1983, „Studia z dziejów organów resortu spraw wewnętrznych”, Warszawa 1984, 
Akademia Spraw Wewnętrznych, zeszyt nr 5, s. 67.
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ETAT (STOPIEŃ WEDŁUG 
ETATU) STOPIEŃ NAZWISKO I IMIĘ

ZAJMOWAŁ 
STANOWISKO UWAGI
OD DO

i 2 3 4 5 6 7

Dowództwo MBOP 
(etat nr 44/001)

1 Dowódca brygady - zastępca szefa 
WOP d/s morskich (kontradmirał)

kmdr ROMANEK Henryk 6.07.1967 Poprzednio zastępca 
szefa WOP d/s 
morskich - dowódca 
6BOP

2 Zastępca dowódcy brygady d/s 
politycznych (komandor)

płk MAJCHROWICZ Ludwik 6.07.1967

3 Zastępca dowódcy brygady d/s 
technicznych - flagowy oficer 
mechanik (komandor)

kmdr KONOPKA Zbigniew 6.07.1967

4 Pomocnik flagowego oficera 
mechanika (kmdr por.) - od czerwca 
1970 r. oficer elektryk1

kpt. mar. SZYMAŃSKI Bogdan 19.06.1967

5 Pomocnik flagowego oficera 
mechanika (kmdr por.) 
- od czerwca 1970 r. oficer mechanik1

kpt. MILEWSKI Wiesław 
vacat

19.06.1967
4.08.1970

4.08.1970

6 Starszy pomocnik dowódcy brygady 
d/s zaopatrzenia technicznego 
i remontu (kmdr por.)

kpt. mar.* NOSEK Franciszek 13.07.1967 *kmdr ppor. od 
1.09.1970

7 Radca prawny 
(kmdr ppor. - kmdr por.)

mjr DALKA Jan 19.06.1967
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8 Kwatermistrz 

(kmdr ppor. - kmdr por.)
mjr* LEWKOWICZ Ryszard 9.08.1967 *ppłkod

25.05.1968
Sztab

9 Szef sztabu (kmdr) kmdr por.* GŁUSIK Mieczysław 6.07.1967 *kmdr od 4.05.1968
10 Zastępca szefa sztabu 

(kmdr - kmdr por.)
kmdr por. GOZDUR Marian 12.08.1967 Przybył z MW

11 Starszy pomocnik szefa sztabu d/s 
operacyjnych (kmdr por.)

kmdr por. 
kmdr por.

BUTKIEWICZ Stanisław 
ŻURAWSKI Jerzy

19.06.1967
4.12.1970

31.12.1970

12 Starszy pomocnik szefa sztabu d/s 
rozpoznania (kmdr por.)

ppłk JERZMANOWSKI Marian 30.09.1967

13 Starszy pomocnik szefa sztabu d/s 
szkoleniowych (kmdr por.)

kmdr por. MAJKA Michał 21.06.1967

14 Starszy pomocnik szefa sztabu d/s 
szkoleniowych (kmdr por.)

kmdr por. OLASEK Henryk ? ?

15 Starszy pomocnik szefa sztabu d/s 
oiganizacyjno-mobilizacyjnych (kmdr por.)

kmdr por. NOWICKI Kazimierz 9.08.1967 9.11.1970 Ubył do rezerwy

16 Pomocnik szefa sztabu d/s szkolenia 
granicznego (kmdr ppor. - kmdr por.)

kmdr ppor. 
kmdr ppor.

WYRWICZ Piotr 
JASTRZĘBSKI Jan

9.08.1967
20.04.1970

20.04.1970

17 Oficer dyżurny operacyjny 
(kmdr ppor.)

kpt. WASIAK Henryk 19.06.1967

18 Oficer dyżurny operacyjny 
(kmdr ppor.)

kmdr ppor. REWIŃSKI Adam 21.06.1967

19 Oficer dyżurny operacyjny 
(kmdr ppor.)

kpt.
kpt.

kmdr ppor. 
kmdr por.

TANIA Roman 
RUDKO Tadeusz 

JASTRZĘBSKI Jan 
WYRWICZ Piotr

21.06.1967
25.05.1968
11.08.1969
20.04.1970

25.05.1968
9.06.1969
20.04.1970

Ubył do rezerwy
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20 Oficer dyżurny operacyjny 
(kmdr ppor.)

kmdr ppor. 
kpt. mar.

MARZĘDA Antoni 
WROŃSKI Jerzy

21.06.1967
11.12.1969

28.10.1969 Ubył do rezerwy

Oficerowie specjaliści
21 Flagowy oficer nawigacji 

(kmdr por.)
kpt. 

kmdr por.
WOJTOWICZ Włodzimierz 

OLASEK Henryk
19.06.1967
15.12.1969

15.12.1969

22 Flagowy oficer artylerii 
(kmdr por.)

kmdr ppor. CUDNY Bogusław 21.06.1967

23 Flagowy oficer broni podwodnej 
(kmdr por.)

kmdr ppor.* WALOŃSKI Antoni 23.10.1967 Przybył z MW;
*kmdr por. od 
21.09.1970

24 Flagowy oficer obserwacji 
i łączności (kmdr por.)

kmdr por. BABRAJ Władysław 19.06.1967

25 Pomocnik flagowego oficera 
łączności d/s łączności specjalnej 
(kpt. - kmdr ppor.)

kpt.* JASNORZEWSKI Stanisław 21.06.1967 *kmdr ppor. od 
23.05.1968

26 Flagowy oficer radiolokacji 
i hydroakustyki (kmdr ppor.)

kmdr por. PARA Jan 30.01.1968 Przybył z MW

27 Flagowy oficer zabezpieczenia 
chemicznego (kmdr ppor.)

kmdr ppor. FRANCZAK Bolesław 19.06.1967

28 Flagowy oficer lekarz 
(kmdr ppor.)

por.* WITKOWSKI Wiesław 19.06.1967 *kpt. od 
7.10.1968

29 Oficer WF (kpt. - kmdr ppor.) kpt.* NOWACKI Tadeusz 21.06.1967 *mjr od 7.10.1968
Sekcja Organizacyjno-Mobilizacyjna

30 Starszy pomocnik kierownika 
sekcji ds. kadr (kmdr ppor.)

kpt.* LELEWSKI Aleksander 21.06.1967 *kmdr ppor. od 
21.09.1970
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31 Starszy pomocnik kierownika 

sekcji (kmdr ppor.)
kmdr ppor. KUBIAK Kazimierz 21.06.1967

Radiowe Centrum Odbiorczo-Nadawcze
32 Dowódca centrum - dowódca 

plutonu funkcyjnych (por. - kpt.)
kpt. 

chor.
por.

BAJ Wiesław 
CHOJNACKI Stanisław 

SIAMA Aleksander

21.06.1967
18.10.1968
10.12.1970

18.05.1968
10.12.1970

Wydział Polityczny
33 Zastępca szefa Wydziału - starszy 

instruktor (kmdr por.)
mjr*  
mjr 
PPłk 

(po) mjr

ADAMCZYK Henryk 
CHLEBOWSKI Marian 
ADAMCZYK Henryk 

KULA Henryk

21.06.1967
16.12.1968
6.05.1969
20.11.1970

16.12.1968
6.05.1969
30.09.1970

*ppłk od 
30.09.1967

34 Sekretarz Komitetu PZPR - 
zastępca szefa Wydziału 
(stanowisko oficerskie)

ppłk*  
PPłk 
mjr*

KORNAGA Kazimierz 
ADAMCZYK Henryk 

CHLEBOWSKI Marian

19.06.1967
16.12.1968
6.05.1969

20.11.1968
6.05 1969

*płk od 4.05.1968

*ppłkod4.10.1969
35 Instruktor Komitetu Partyjnego 

(kmdr ppor.)
kpt.* MALMUR Piotr 21.06.1967 *mjr od 7.10.1968

36 Instruktor kulturalno-oświatowy 
(kmdr ppor.)

kpt. ł OLEJNICZAK Marian 21.06.1967 *mjr od 4.05.1968

37 Instruktor (kmdr ppor.) mjr 
kpt.*

KULA Henryk 
GREJMAN Tadeusz

19.06.1967
20.11.1970

20.11.1970
*mjr od 7.10.1968

38 Instruktor (kmdr ppor.) kpt.* SZRUT Ryszard 19.06.1967 *mjr od 
30.09.1967

Pomorski Dywizjon OP Świnoujście (etat nr 44/004)
39 Dowódca dywizjonu (kmdr por.) kmdr ppor.* BRDYS Marian 19.06.1967 *kmdr por. od 

4.05.1968
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40 Zastępca dowódcy d/s 
politycznych (kmdr ppor.)

kmdr ppor. 
kpt.*

WOCH Jan 
SPYCHAŁA Antoni

19.06.1967
25.02.1969

25.02.1969
*mjr od 4.10.1969

41 Zastępca dowódcy dywizjonu d/s 
technicznych - oficer mechanik 
(kmdr ppor.)

kpt.*  
kpt.

JANECZEK Roman 
LECH Julian

4.08.1970
3.02.1971

30.11.1970 *kmdr ppor. od 
4.05.1968; ubył 
do rezerwy

42 Szef sztabu (kmdr ppor.) kmdr ppor. 
kpt.*

kpt.*

OLBRYCHT Marian 
MAZGAWA Janusz

RÓŻALSKI Kazimierz

19.06.1967
7.09.1967

15.12.1969

12.08.1967
15.12.1969

Ubył do rezerwy 
*kmdr ppor. od 
4.05.1968 

*kmdr ppor. od 
21.09.1970

Specjaliści dywizjonu
43 Pomocnik szefa sztabu d/s 

operacyj no-szkoleniowych 
(kpt. - kmdr ppor.)

kpt. 
kpt.

MAZGAWA Janusz 
CHOROSZUCHA Czesław

16.06.1967
4.11.1967

7.09.1967 Przybył z 8 FOW 
MW

44 Oficer nawigacyjny 
(kmdr ppor.)

kpt. 
kmdr ppor.

RÓŻALSKI Kazimierz 
MAZUREK Franciszek

19.06.1967
27.12.1970

15.12.1969 Przybył z MW

45 Oficer broni podwodnej (kpt.) por. mar.*  
por. mar.*

LENARD Bronisław 
CHĘCIŃSKI Wincenty

21.06.1967
4.05.1968

18.05.1968 *kpt. od 30.09.1967
*kpt. od 30.09.1967

46 Oficer artylerii (kpt.) kpt. 
por.

CZERNOW Feliks 
LENARD Bronisław

21.06.1967
18.05.1968

4.11.1967

47 Oficer łączności 
(kpt. - kmdr ppor.)

kpt. 
por*

SZAMAŃSKI Stefan 
ROGÓŻ Stanisław

4.08.1967
20.05.1970

6.05.1970
*kpt. od 7.10.1968

48 Oficer radiolokacji 
i hydroakustyki (kpt.)

kpt. mar. 
por.*  
ppor.

MIECZKOWSKI Wojciech 
WROŃSKI Jerzy 
MALEC Janusz

4.08.1967
17.09.1969
23.09.1969

24.01.1969
11.12.1969 *kpt. od 30.09.1967

Przybył z MW
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49 Oficer mechanik2 

(kmdr ppor)
kpt.* JANECZEK Roman 19.06.1967 4.08.1970 *kmdr ppor. od 

4.05.1968
50 Oficer elektryk (kpt.) por. mar.*  

ppor. mar.
JASKUŁA Bolesław 
KAŁUŻNY Andrzej

4.08.1967
20.12.1969

28.10.1969
29.03.1971

*kpt. od 30.09.1967
Uch. RP 
z 30.09.1969

51 Oficer zabezpieczenia 
chemicznego (kpt.)

kpt. 
por.

BARSKI Eugeniusz 
BEDNORZ Lucjan

4.08.1967
18.05.1968

10.04.1968

52 Oficer lekarz (kpt.) kpt. GARDY Tadeusz 4.08.1967
53 Kwatermistrz (kpt.) ppor.* MILCZAREK Antoni 4.08.1967 *por. od 

30.09.1967
Radiowe Centrum Odbiorczo-Nadawcze

54 Dowódca centrum (por. - kpt.) ppor.* GRZEJDA Marian 4.08.1967 *por. od 
30.09.1967

Sekcja Polityczna
55 Sekretarz Komitetu PZPR 

(stanowisko oficerskie)
kpt. 
kpt.

LEDZION Władysław 
KUŁAGA Henryk

4.08.1967
14.02.1969

16.12.1968
23.04.1971

56 Instruktor polityczny (kpt.) kpt. 
por.*

LIPSKI Henryk 
RYBCZYŃSKI Gustaw

4.08.1967
7.08.1969

26.03.1969
*kpt. od 
21.09.1970

Grupa Okrętów Pogranicza 
Okręt OP - 203 „Goplo”

57 Dowódca okrętu (kmdr ppor.) por.* MATUSZKO Jan 19.06.1967 *kpt. od
30.09.1967

58 Zastępca dowódcy okrętu (kpt.) ppor.*  
ppor.

SUŁEK Andrzej 
LESZCZYŃSKI Tadeusz

2.09.1968
10.12.1970

27.02.1970 *por. od 7.10.1968
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59 Zastępca dowódcy okrętu d/s 
politycznych (kpt.)

kpt. JĘDRYKA Bronisław 4.08.1967

60 Dowódca działu artylerii i broni 
podwodnej (por.)

ppor. mar.*  
ppor. mar.

SUŁEK Andrzej 
CZAJKOWSKI Jerzy

4.08.1967
20.12.1969

2.09.1968 *por. od 7.10.1968

61 Dowódca działu 
elektromechanicznego (kpt.)

kpt.
ppor. mar.

MATRIBA Marian 
GOLANOWSKI Marian

4.08.1967
26.05.1970

10.01.1970 Ubył do rezerwy 
Absolwent WSMW

Okręt OP - 209 „Castor”
62 Dowódca okrętu (kmdr ppor.) kpt.*  

por. mar.
MAZUREK Franciszek 

ZYGARLICKI Stanisław
19.06.1967
5.07.1968

5.07.1968 *kmdr ppor. od 
4.05.1968

63 Zastępca dowódcy okrętu (kpt.) por.*

ppor.*

LISTEK Bogdan

URBAŃSKI Ryszard

4.08.1967

29.11.1968

4.05.1968

14.02.1970

*kpt. od 
30.09.1967

*por. od
21.09.1970

64 Zastępca dowódcy okrętu d/s 
politycznych (kpt.)

kpt. 
por.

KUŁAGA Henryk 
URBAŃSKI Ryszard

4.081967
14.02.1969

4.02.1969

65 Dowódca działu artylerii i broni 
podwodnej (por.)

ppor. 
ppor.
ppor. 
ppor.

(po) mł. chor.

STEFAŃSKI Wacław 
URBAŃSKI Ryszard 

KOWALCZYK Tadeusz 
WALCZAK Zdzisław 

WILCZAK Jerzy

4.08.1967
21.11.1967
28.12.1968
29.12.1969
4.12.1970

16.12.1967
29.11.1968
29.12.1969
10.12.1970

Ubył do rezerwy 
Absolwent WSMW

66 Dowódca działu 
elektromechanicznego (kpt.)

kpt. mar. WOJAK Tadeusz 4.08.1967 3.02.1971

Okręt OP - 213 „Minor”
67 Dowódca okrętu (kmdr ppor.) por. mar.*  

kpt. mar. 
por. mar.

CHĘCIŃSKI Wincenty 
LISTEK Bogdan 

GÓRNY Jan

19.06.1967
4.05.1968
3.02.1971

4.05.1968
12.07.1971

*kpt. od 30.09.1967 
Ubył do rezerwy
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68 Zastępca dowódcy okrętu (kpt.) ppor.*  

ppor. 
ppor.

KIJAS Andrzej 
STĘPIEŃ Bogdan 

DĘBOWSKI Marek

4.08.1967
29.11.1968
29.12.1969

29.11.1968
29.12.1969

*por. od 4.05.1968

69 Zastępca dowódcy okrętu d/s 
politycznych (kpt.)

kpt. KRÓLIKOWSKI Henryk 4.08.1967

70 Dowódca działu artylerii i broni 
podwodnej (por.)

ppor. 
ppor. 
ppor.

STĘPIEŃ Bogdan 
DĘBOWSKI Marek 

WAGA Tadeusz

21.11.1967
28.12.1968
20.12.1969

29.11.1968
29.12.1969

Absolwent WSMW
Absolwent WSMW
Absolwent WSMW

71 Dowódca działu 
elektromechanicznego (kpt.)

kpt. 
ppor.*

SOCHOR Aleksander 
SKIBIŃSKI Jan

4.08.1967
18.05.1968

31.03.1968 Ubył do rezerwy
*por. od
21.09.1970

Grupa Kutrów i Motorówek
72 Dowódca grupy 

(kmdr ppor.)
kpt. 
kpt.

KOPCZYŃSKI Bohdan 
BAKUN Wacław

19.06.1967
1.03.1968

5.09.1867
Przybył z MW

73 Zastępca dowódcy kutrów 
ds. polit. (kpt.)

kpt. RADOMSKI Mieczysław 4.08.1967

74 Oficer mechanik (kpt.) kpt. mar. 
kpt.

LECH Julian 
WOJAK Tadeusz

4.08.1967
3.02.1971

3.02.1971

Okręt wraz
Okręt OP - 304 „Zorza” z załogą przenie

siony do BdOP
75 Dowódca okrętu (kmdr ppor.) por. mar.*

ppor. mar.*  
kpt. mar.

WROŃSKI Jerzy

KIJAS Andrzej 
GRABKOWSKI Ryszard

21.06.1967

17.09.1969
3.06.1970

17.09.1969

3.06.1970

*kpt. od 
30.09.1967

*por. od 4.05.1968

76 Zastępca dowódcy okrętu (kpt.) ppor.*  
kpt.

PIETRZAK Wojciech 
GROCHOWSKI Andrzej

2.09.1968
26.05.1970

26.05.1970 *por. od 4.10.1969
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77 Zastępca dowódcy okrętu d/s 
politycznych (kpt.)

por.*  
kpt.

RACZKOWSKI Tadeusz 
DZWONEK Jan

14.11.1967
24.09.1970

26.05.1970 *kpt. od 7.10.1968

78 Dowódca działu artylerii i broni 
podwodnej (por.)

ppor. 
ppor. 
ppor. 
ppor.

PIETRZAK Wojciech 
LESZCZYŃSKI Tadeusz 

WALCZAK Zdzisław 
ŁAŃCZAK Igor

21.06.1967
28.12.1968
20.12.1969
26.05.1970

2.09.1968
26.05.1970
29.12.1970

Absolwent WSMW
Absolwent WSMW

79 Dowódca działu
elektromechanicznego (kpt.)

ppor.*  

ppor.

DZIEWIERSKI
Włodzimierz - Andrzej 

KRUTUL Jerzy

12.06.1967

26.05.1970

26.05.1970 *por. od 4.10.1969

Absolwent WSMW
Okręt OP - 305 „Tęcza”

80 Dowódca okrętu (kmdr ppor.) por. mar. 
kpt.*  

por. mar. 
ppor. mar.*

ZYGARLICKI Stanisław 
MAZUREK Franciszek 

SUŁEK Andrzej 
KIJAS Andrzej

16.10.1967
5.07.1968
27.02.1970
3.06.1970

5.07.1968
27.02.1970
3.06.1970

*kmdr ppor. od 
4.05.1968

*por. od 4.05.1970
81 Zastępca dowódcy okrętu (kpt.) ppor. 

ppor.*
KIJAS Andrzej 

BUSŁAWSKI Stanisław
29.11.1968
26.05.1970

17.09.1969
*por. od 21.09.1970

82 Zastępca dowódcy okrętu d/s 
politycznych (kpt.)

por. 
por. 

ppor.

KOWALSKI Włodzimierz 
RYBCZYŃSKI Gustaw 

STĘPIEŃ Bogdan

14.01.1969
12.02.1969
29.12.1969

12.02.1969
7.08.1969

Z dysp. 22 OWOP

83 Dowódca działu artylerii i broni 
podwodnej (por.)

ppor. 
ppor.

BUSŁAWSKI Stanisław 
RYLLO Zbigniew

21.11.1967
4.12.1970

26.05.1970

84 Dowódca działu 
elektromechanicznego (kpt.)

ppor.* DĄBROWSKI Andrzej - 
Stanisław

12.06.1967 *por. od 
21.09.1970

Kaszubski Dywizjon OP Gdańsk (etat nr 44/002) •

85 Dowódca dywizjonu (kmdr por.) kmdr por. 
kpt.*  

kmdr ppor.

NOWICKI Kazimierz 
ŻURAWSKI Jerzy 

KUD Jan

19.06.1967
7.08.1967
4.12.1970

9.08.1967
4.12.1970 *kmdr ppor. od 

27.01.1968
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86 Zastępca dowódcy dywizjonu 

d/s politycznych (kmdr ppor.)
kmdr ppor. NIZIŃSKI Witold 19.06.1967

87 Zastępca dowódcy dywizjonu d/s 
technicznych - oficer mechanik1 
(kmdr ppor.)

por. BERGER Tadeusz 4.08.1970

88 Szef sztabu (kmdr ppor.) kpt. 
kpt.*

RUDKO Tadeusz 
TONIĄ Roman

21.06.1967
25.05.1968

25.05.1968
*kmdr ppor. od 
7.10.1968

89 Pomocnik szefa sztabu d/s 
operacyjno-szkoleniowych 
(kpt. - kmdr ppor.)

kpt.*  
kpt.

JASTRZĘBSKI Jan 
LEWANDOWSKI Henryk

19.06.1967
30.09.1969

11.08.1969 *kmdr ppor. od 
7.10.1968

90 Oficer nawigacji 
(kpt. - kmdr ppor.3)

kpt. 
kpt.*

ŁAW ACZ Bolesław 
TUROWSKI Lesław

19.06.1967
25.05.1968

25.05.1968
*kmdr ppor. od 
4.10.1969

91 Oficer artylerii 
(kpt. - kmdr ppor.3)

kpt.* ŁUKASIK Jan 9.08.1967 *kmdr ppor. od 
4.10.1969

92 Oficer broni podwodnej (kpt.) kpt.
kpt. 

kpt. mar.

MISZCZUK Józef 
LEWANDOWSKI Henryk 

HURKA Walerian

21.06.1967
18.05.1968
19.11.1969

30.12.1967
30.09.1969

Ubył do rezerwy

93 Pomocnik szefa sztabu d/s 
mobilizacyjnych (kpt.)

kpt. WNUK Jan 13.09.1967

94 Oficer łączności 
(kpt. - kmdr ppor.3)

por.* WIŚNIEWSKI Władysław 4.08.1967 *kpt. od 7.10.1968

95 Oficer radiolokacji 
i hydroakustyki 
(kpt. - kmdr ppor.3)

kpt. 
kpt. 
kpt.

RUDER Tadeusz 
SUSZEK Stanisław 

MACIEJEWSKI Jerzy

19.06.1967
18.05.1968
10.10.1968

14.11.1967 
?

24.01.1969 Do dysp. dcy MW
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96 Oficer mechanik2 (kmdr ppor.) kpt.*  

por.
LEWICKI Alojzy 

BERGIER Tadeusz
19.06.1967
6.06.1969

11.04.1969
4.08.1970

*kmdr ppor. od 
7.10.1968

97 Oficer elektryk (kpt.) por. mar.* CHROMIEĆ Andrzej 4.08.1967 *kpt. od 4.10.1969
98 Oficer zabezpieczenia 

chemicznego (kpt.)
kpt. KOZBER Alojzy 4.08.1967

99 Oficer lekarz (kpt.) por. ANDRUSZOWSKI Edmund 4.08.1967
100 Kwatermistrz (kpt. - kmdr ppor.3) kpt. 

kpt.
FEDEC Stanisław 

WITKOWSKI Wacław
19.06.1967
24.02.1971

11.11.1970 Ubył do rezerwy 
Przybył z MW

Radiowe Centrum Odbiorczo-Nadawcze
101 Dowódca centrum (por. - kpt.) kpt. 

kpt. 
chor.

SUSZEK Stanisław 
BAJ Wiesław 

CHOJNACKI Stanisław

4.08.1967
18.05.1968
10.12.1970

18.05.1968
9.06.1969 Ubył do rezerwy

Sekcja Polityczna
102 Sekretarz Komitetu PZPR 

(stanowisko oficerskie)
kpt. 

kpt.*
BARTOSIK Henryk 
ŁAWACZ Bolesław

4.08.1967
25.05.1968

13.08.1968 Ubył do rezerwy 
*kmdr ppor. od 
7.10.1968

103 Instruktor polityczny (kpt.) kpt. 
kpt.

PARZYSZEK Kazimierz 
WICHER Władysław

4.08.1967
2.09.1968

30.07.1968 Ubył do rezerwy

Grupa Okrętów Pogranicza 
Okręt OP - 205 „Neptun”

104 Dowódca okrętu (kmdr ppor.) kpt. 
kpt.

TUROWSKI Lesław 
BINIĘDA Zygmunt

21.06.1967
25.05.1968

25.08.1968

105 Zastępca dowódcy okrętu (kpt.) kpt. 
por.

TARMANOWSK1 Janusz 
REZULAK Zbigniew

21.06.1967
26.05.1970

18.03.1970

106 Zastępca dowódcy okrętu d/s 
politycznych (kpt.)

por.*  
por. mar.

BRĄSZEWSKI Ryszard 
KABAT Zygmunt

24.08.1967
10.12.1970

10.12.1970 *kpt. od 
21.09.1970
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107 Dowódca działu artylerii i broni 

podwodnej (por.)
ppor. mar.*  
ppor. mar.*  
ppor. mar

NOGIEĆ Helmut
KABAT Zygmunt 

WALCZAK Zdzisław

4.08.1967
29.11.1968
10.12.1970

29.11.1968
10.12.1970

*por. od 7.10.1968
*por. od 4.10.1969

108 Dowódca działu 
elektromechanicznego (kpt.)

ppor. mar. NIEMCZUK Leszek 12.06.1967

Okręt OP - 210 „Cirus”
109 Dowódca okrętu (kmdr ppor.) por. mar.* SUCHODOLSKI Tadeusz 19.06.1967 *kpt. od 30.09.1967
110 Zastępca dowódcy okrętu (kpt.) por. 

por.
URBANOWICZ Janusz 

NOGIEĆ Helmut
4.08.1967
29.11.1968

1.08.1968 Ubył do MW

111 Zastępca dowódcy okrętu d/s 
politycznych (kpt.)

kpt. 
kpt.

PARAFIŃSKI Mieczysław 
BRĄSZEWSKI Ryszard

4.08.1967
10.12.1970

31.03.1969 Ubył do Garnizon. 
Klubu Ofic. - 
Babie Doły

112 Dowódca działu artylerii i broni 
podwodnej (por.)

ppor. 
ppor.

DUSZYŃSKI Jerzy 
KOWALCZYK Tadeusz

21.11.1967
29.12.1969

18.05.1968 Absolwent WSMW

113 Dowódca działu 
elektromechanicznego (kpt.)

kpt. 
ppor. 
por 
kpt.

PIETRZYK Kazimierz 
GOE Aleksander 

BROMBOSZCZ Bolesław 
LANDECKI Izydor

4.08.1967
28.12.1968
20.06.1969
14.02.1970

25.05.1968
20.06.1969
19.02.1970

Ubył do rezerwy

Okręt OP „Jamno”4
114 Dowódca okrętu (kmdr ppor.) por. mar.* MIRONIUK Aleksander 21.06.1967 30.09.1969 *kpt. od 30.09.1967
115 Zastępca dowódcy okrętu (kpt.) kpt. ŚNIEGUCKI Władysław 21.06.1967 24.01.1969 Ubył do rezerwy
116 Zastępca dowódcy okrętu d/s 

politycznych (kpt.)
kpt. DOBEK Henryk 21.06.1967 29.11.1968

117 Dowódca działu artylerii i broni 
podwodnej (por.)

ppor. mar. LISAK Stanisław 21.06.1967 2.09.1968
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118 Dowódca działu 
elektromechanicznego (kpt.)

por. BROMBOSZCZ Bolesław 21.06.1967 20.06.1969

Okręt OP - 301 „Fala”
119 Dowódca okrętu (kmdr ppor.) kpt. 

kpt. mar. 
kmdr ppor.

MAZUR Grzegorz 
MIRONIUK Aleksander 

ZIĘBIEC Józef

19.06.1967
30.09.1969
3.06.1970

30.09.1969
3.06.1970

Okręt wraz z za
łogą przekazany 
do BdOP

120 Zastępca dowódcy okrętu (kpt.) kpt.
kpt.

ppor. mar.*

DĄBROWSKI Zdzisław
GAWRYŁOW Kazimierz 

JURASZCZYK Jan

29.04.1967
24.11.1967
26.05.1970

21.06.1967
26.05.1970

*por. od 21.09.1970
121 Zastępca dowódcy okrętu d/s 

politycznych (kpt.)
kpt.

kpt.

WYCZACHOWSKI 
Stanisław 

PURAK Józef

4.08.1967

26.05.1970

25.05.1970

122 Dowódca działu artylerii i broni 
podwodnej (por.)

ppor. 
ppor. 
ppor. 
ppor.

TOMASZEWSKI Andrzej 
DUSZYŃSKI Jerzy 
ZADROŻNY Adam 
DUSZYŃSKI Jerzy

4.08.1967
18.05.1968
14.02.1970
26.05.1970

31.031968
14.02.1970
26.05.1970
28.01.1971

123 Dowódca działu 
elektromechanicznego (kpt.)

ppor. 
ppor. 
ppor.

BERGIER Tadeusz 
GOC Aleksander 

LASKOWSKI Tadeusz

4.08.1967
20.06.1969
26.05.1970

6.06.1969
26.05.1970

Okręt OP - 302 „Szkwał”
124 Dowódca okrętu (kmdr ppor.) kmdr ppor. 

kpt. mar.
LEJMAN Stanisław 

SZYNKARUK Tadeusz
21.06.1967
3.06.1970

3.06.1970 Okręt wraz z za
łogą przekazany 
do BdOP

125 Zastępca dowódcy okrętu 
(kpt.)

por.*  
ppor.*  

por.

BINIĘDA Zygmunt 
LISAK Stanisław 

PRZEPIÓRA Czesław

4.08.1967
2.09.1968
26.05.1970

25.05.1968
26.05.1970

*kpt. od 30.09.1967
*por. od 4.10.1969
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126 Zastępca dowódcy okrętu d/s 

politycznych (kpt.)
kpt. 
kpt. 
kpt.

WICHER Władysław 
DOBEK Henryk 

KOWALSKI Włodzimierz

21.06.1967
29.11.1968
10.12.1970

2.09.1968
26.05.1970

127 Dowódca działu artylerii i broni 
podwodnej (por.)

ppor. mar.*  
ppor. mar.

REZULAK Zbigniew 
BOREK Ireneusz

4.08.1967
26.05.1970

26.05.1970 *por. od 4.10.1969

128 Dowódca działu 
elektromechanicznego (kpt.)

kpt. mar. 
ppor. mar.*

STRZAŁKOWSKI Stefan 
NOWAK Mirosław

4.08.1967
26.05.1970

26.05.1970
*por. od 21.09.1970

Okręt OP - 303 „Zefir”
129 Dowódca okrętu (kmdr ppor.) kpt.* KRAWCZYK Stanisław 19.06.1967 *kmdr ppor. od 

4.10.1969
130 Zastępca dowódcy okrętu 

(kpt.)
ppor. mar.* KUBALE Edward 4.08.1967 *por. od 4.05.1968

131 Zastępca dowódcy okrętu d/s 
politycznych (kpt.)

kpt. WYDYMAŃSKI Marian 4.08.1967

132 Dowódca działu artylerii i broni 
podwodnej (por.)

ppor. mar. 
ppor.

KABAT Zygmunt 
PRZYBYLSKI Włodzimierz

4.08.1967
28.12.1968

28.12.1968
Absolwent WSMW

133 Dowódca działu 
elektromechanicznego (kpt.)

ppor. mar.* STRUK Tadeusz 12.06.1967 *por. od 4.10.1969

Grupa Kutrów i Motorówek
134 Dowódca grupy (kmdr ppor.) kpt. ADAMUS Janusz 19.06.1967
135 Zastępca dowódcy grupy d/s 

politycznych (kpt.)
kpt.

kpt.

WYCZACHOWSKI 
Stanisław 

GÓRSKI Tadeusz

4.08.1967

4.08.1967

4.08.1967

136 Oficer mechanik (kpt.) kpt. 
por.*

LEWANDOWSKI Andrzej 
BROMBOSZCZ Bolesław

21.06.1967
14.02.1970

10.01.1970
*kpt. od 21.09.1970
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Bałtycki Dywizjon OP Kołobrzeg (etat nr 44/003)
137 Dowódca dywizjonu (kmdr por.) kmdr ppor. 

kmdr ppor.*
KUD5 Jan 

DĄBROWSKI6 Ryszard
19.06.1967
7.08.1967

5.08.1967
*kmdr por. od 
7.10.1968

138 Zastępca dowódcy dywizjonu d/s 
polit. (kmdr ppor.)

kmdr ppor. 
kpt.*

CHLEBOWSKI Marian 
LEDZION Władysław

19.06.1967
16.12.1968

16.12.1968
*mjr od 4.10.1969

139 Zastępca dowódcy dywizjonu d/s 
technicznych - oficer mechanik1 
(kmdr ppor.)

kmdr ppor. PISKOREK Tadeusz 4.08.1970

140 Szef sztabu (kmdr ppor.) kpt. SIWEK Ludwik 21.06.1967
141 Pomocnik szefa sztabu d/s 

operacyjno-szkoleniowych 
(kpt. - kmdr ppor.)

kpt.* BĄK Józef 19.06.1967 *kmdr ppor. od 
7.10.1968

142 Oficer nawigacji 
(kmdr ppor.)

kpt.* GÓRA Józef 19.06.1967 18.05.1968 *kmdr ppor. od 
7.10.1968

143 Oficer artylerii (kpt.) por. mar.* ŁOPUCKI Jerzy 
KOWALCZYK Zdzisław

21.06.1967
25.05.1968

18.05.1968 *kpt. od
30.09.1967

144 Oficer broni podwodnej (kpt.) kpt. 
kpt.

LEWANDOWSKI Henryk 
ŁOPUCKI Jerzy

21.06.1967
18.05.1968

145 Pomocnik szefa sztabu d/s 
mobilizacyjnych (kpt.)

kpt. LIPSKI Albin- 
Maksymilian

13.09.1967

146 Oficer łączności (kpt.) kpt. PINKIEWICZ Bolesław 4.08.1967
147 Oficer radiolokacji 

i hydroakustyki (kpt.)
por.* JEZIERSKI Aleksander 4.08.1967 *kpt. od 7.10.1968

148 Oficer mechanik*  (kmdr ppor.) kpt. 
kpt.

NOSEK Franciszek 
PISKOREK Tadeusz

16.061967
13.07.1967

13.07.1967
4.08.1970
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149 Oficer elektryk (kpt.) por.

por. mar.
LANDECKI Izydor 

BLUS Andrzej
21.06.1967
18.05.1968

18.05.1968

150 Oficer zabezpieczenia 
chemicznego (kpt.)

por.* LISZEWSKI Witold 4.08.1967 *kpt. od
30.09.1967

151 Oficer lekarz (kpt.) por.*  
ppor.

SILKIEWICZ Cezary 
SUCHORZEWSKI Jarosław

4.08.1967
19.12.1970

3.09.1970 *kpt. od 4.10.1969

152 Kwatermistrz (kpt.) kpt. KALIŚ Henryk 4.08.1967
Radiowe Centrum Odbiorczo-Nadawcze

153 Dowódca centrum (por. - kpt.) kpt. BOGIEL Henryk 4.08.1967
Sekcja polityczna

154 Sekretarz Komitetu PZPR kmdr ppor. HAJDUK Dionizy 19.06.1967
155 Instruktor polityczny (kpt.) kpt. GROCHOWSKI Julian 23.03.1966

Grupa Okrętów Pogranicza 
Okręt OP „Vega”

156 Dowódca okrętu (kmdr ppor.) kpt. 
kpt.

BARSZCZEWSKI Julian 
MIRONIUK Aleksander

21.06.1967
3.06.1970

3.06.1970 Okręt z załogą 
przekazano do
KdOP

157 Zastępca dowódcy okrętu 
(kpt.)

por. mar.*  
por. mar. 
kpt. mar.

HURKA Walerian 
GÓRNY Jan 

GAWRYŁOW Kazimierz

21.06.1967
29.11.1968
26.05.1970

25.05.1968
26.05.1970

*kpt. od 30.09.1967

158 Zastępca dowódcy okrętu d/s 
politycznych (kpt.)

kpt. 
kpt.

PURAK Józef 
WYCZACHOWSKI 

Stanisław

9.11.1967
26.05.1970

26.05.1970

159 Dowódca działu artylerii i broni 
podwodnej (por.)

ppor.*  
ppor. 
ppor.

GÓRNY Jan 
ZADROŻNY Adam 
ZADROŻNY Adam

21.06.1967
28.12.1968
26.05.1970

29.11.1968
14.02.1970

*por. od 7.10.1968
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160 Dowódca działu 
elektromechanicznego (kpt.)

por. 
ppor. 
ppor.

KWAŚNIEWSKI Lucjan 
LASKOWSKI Tadeusz 

GOC Aleksander

21.06.1967
24.01.1969
26.05.1970

24.01.1969
26.05.1970

Ubył do 8 FOW

Okręt OP - 202 „Gardno”
161 Dowódca okrętu (kmdr ppor.) kpt. 

kpt.
SZYNKARUK Tadeusz 

BARSZCZESKI Eugeniusz
19.06.1967
3.06.1970

3.06.1970

162 Zastępca dowódcy okrętu 
(kpt.)

por.*  
por.

DRABOWICZ Stanisław 
MISZTAL Włodzimierz

4.08.1967
3.11.1967

3.11.1967 *kpt. od 30.09.1967

163 Zastępca dowódcy okrętu d/s 
politycznych (kpt.)

por.* KRUK Jerzy 4.08.1967 *kpt. od 30.09.1967

164 Dowódca działu artylerii i broni 
podwodnej (por.)

ppor. 
ppor.

MISZTAL Włodzimierz 
GOLAK Andrzej

4.08.1967
20.12.1969

3.11.1967
Absolwent WSMW

165 Dowódca działu 
elektromechanicznego (kpt.)

ppor.*  
kpt. 

ppor.

GORBATOWSKI Jerzy 
CHOMICKI Henryk 
MIĘTK1 Zbigniew

4.08.1967
26.05.1970
24.09.1970

26.05.1970
5.09.1970

*por. od 3.05.1969

Okręt OP - 204 „Wigry”
166 Dowódca okrętu (kmdr ppor.) kpt. 

kpt.
KASPRZYKOWSKI Piotr 

PUC Roman
19.06.1967
11.12.1968

19.11.1968

167 Zastępca dowódcy okrętu 
(kpt.)

por. mar.*  
ppor. mar.*

PUC Roman 
DWOJACKI Bogumił

4.08.1967
29.11.1968

11.12.1968 *kpt. od 30.09.1967
*por. od 4.10.1969

168 Zastępca dowódcy okrętu d/s 
politycznych (kpt.)

por.*  
kpt.

DEWONEK Jan 
WÓJCIK Stanisław

4.08.1967
16.09.1970

23.04.1969 *kpt. od 7.10.1968 
Przybył z Eskadry 
WOP

169 Dowódca działu artylerii i broni 
podwodnej (por.)

ppor. 
ppor. 
ppor. 
ppor.

DWOJACKI Bogumił 
ŁOŃCZAK Igor 
BOREK Ireneusz 

KLUKACZEWSKI Ryszard

4.08.1967
28.12.1968
20.12.1969
26.05.1970

29.11.1968
12.02.1969
6.05.1970

Absolwent WSMW
Absolwent WS MW
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170 Dowódca działu 

elektromechanicznego (kpt.)
ppor. mar.* DĄBROWSKI Bernard - 

Stefan
12.06.1967 *por. od 4.10.1969

Okręt OP - 206 „Saturn”
171 Dowódca okrętu (kmdr ppor.) kpt.* KASZA Leopold 19.06.1967 *kmdr ppor. od 

4.10.1969
172 Zastępca dowódcy okrętu 

(kpt.)
ppor. mar.*  

por. mar.
PRZEPIÓRA Czesław 

GÓRNY Jan
4.08.1967
26.05.1970 26.05.1970

*por. od 7.10.1968

173 Zastępca dowódcy okrętu d/s 
politycznych (kpt.)

kpt. 
por.

PURAK Józef 
RYBCZYŃSKI Gustaw

4.08.1967
14.01.1969

3.11.1967
12.02.1969

174 Dowódca działu artylerii i broni 
podwodnej (por.)

ppor. mar. 
ppor. mar

PRZEPIÓRA Czesław 
PŁACHECKI Leszek

23.03.1966
21.11.1967

4.08.1967

175 Dowódca działu 
elektromechanicznego (kpt.)

ppor. 
ppor. 
por.

KAMIŃSKI Witold 
NOWAK Mirosław 

GORBATOWSKI Jerzy

12.06.1967
18.05.1968
26.05.1970

27.11.1967
26.05.1970

Absolwent WSMW
Absolwent WSMW

Okręt OP - 207 „Pegaz”
176 Dowódca okrętu (kmdr ppor.) kpt.*  

kmdr ppor.
ZIĘBIEC Józef 

LEJMAN Stanisław
19.06.1967
3.06.1970

3.06.1970 *kmdr ppor. od 
4.10.1969

177 Zastępca dowódcy okrętu 
(kpt.)

por. mar. 
kpt. 

ppor. 
por.

ZYGARLICKI Stanisław 
DRABOWICZ Stanisław 

JURASZCZYK Jan 
LISAK Stanisław

4.08.1967
3.11.1967
14.02.1970
26.05.1970

16.10.1967
19.11.1969
26.05.1970

Okręt z załogą 
przekazano do
KdOP

178 Zastępca dowódcy okrętu d/s 
politycznych (kpt.)

kpt. 
kpt.

LIPSKI Maksymilian - 
Albin 

DOBEK Henryk

21.06.1967

26.05.1970

13.09.1967

179 Dowódca działu artylerii i broni 
podwodnej (por.)

ppor. 
ppor. 
ppor.

JURASZCZYK Jan 
DUSZYŃSKI Jerzy 

WALCZAK Zdzisław

21.11.1967 
14.02.1970 

?

14.02.1970
26.05.1970 

?
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180 Dowódca działu 
elektromechanicznego (kpt.)

kpt. 
kpt.

CHOMICKI Henryk 
STRZAŁKOWSKI Stefan

4.08.1967
26.05.1970

26.05.1970

Okręt OP - 208 „Orion”
181 Dowódca okrętu (kmdr ppor.) kpt.

por. mar.
por. mar.

GROBKOWSKI Ryszard 
SUŁEK Andrzej 

PIETRZAK Wojciech

19.06.1967
3.061970
3.02.1971

3.06.1970
12.05.1971

182 Zastępca dowódcy okrętu 
(kpt.)

por.*  
por.

GROCHOWSKI Andrzej 
PIETRZAK Wojciech

4.08.1967
26.05.1970

26.05.1970
3.02.1971

*kpt. od 30.09.1967

183 Zastępca dowódcy okrętu d/s 
politycznych (kpt.)

kpt. 
kpt.

SPYCHAŁA Antoni 
RACZKOWSKI Tadeusz

4.08.1967
26.05.1970

25.02.1969
26.05.1970

184 Dowódca działu artylerii i broni 
podwodnej (por.)

por. 
ppor. 
ppor. 
ppor.

POWĄZKA Włodzimierz 
ŁAŃCZAK Igor 

LESZCZYŃSKI Tadeusz 
PUCZKA Seweryn

23.03.1966
12.02.1969
26.05.1970
4.12.1970

4.08.1967
25.051970
10.12.1970

Absolwent WSMW
185 Dowódca działu 

elektromechanicznego (kpt.)
por. mar.*  
por. mar.

LANDECKI Izydor 
DZIEW1ERSKI Włodzimierz

18.05.1968
26.05.1970

14.02.1970 *kpt. od 4.10.1969

Okręt OP - 211 „Jupiter”
186 Dowódca okrętu (kmdr ppor.) por. mar. 

kpt. mar. 
kpt. mar.

KOWALCZYK Zdzisław 
HURKA Walerian 

DRABOWICZ Stanisław

21.06.1967
25.05.1968
19.11.1969

25.05.1968
19.11.1969

187 Zastępca dowódcy okrętu 
(kpt-)

por.*  
ppor.*

POWĄZKA Włodzimierz 
SZAŁAS Wiesław

4.08.1967
20.06.1969

28.02.1969 *kpt. od 4.05.1968
*por. od 4.10.1969

188 Zastępca dowódcy okrętu d/s 
politycznych (kpt.)

kpt. 
por.*  
chor.

GROCHOWSKI Julian 
KOWALSKI Włodzimierz 

PLENNY Janusz

30.01.1965
12.02.1969
10.12.1970

9.08.1967
10.12.1970 *kpt. od 4.10.1969
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189 Dowódca działu artylerii i broni 
podwodnej (por.)

ppor. mar.
ppor. mar.
(po) mł. chor.

SZAŁAS Wiesław 
KLUKACZEWSKI 

Ryszard 
KACZMAREK Andrzej

4.08.1967
20.12.1969

4.12.1970

20.06.1969
26.05.1970 Absolwent WSMW

190 Dowódca działu 
elektromechanicznego (kpt.)

por. mar.* ANCYFOROW 
Włodzimierz

4.08.1967 15.04.1971 *kpt. od 7.10.1968

Eskadra Lotnictwa Rozpoznawczego WOP (etat nr 20/040) Funkcjonowała do końca 1970 roku
191 Dowódca eskadry (kmdr por) mjr 

mjr*
MIERZWIŃSKI Ryszard 

MATYSIAK Stefan
7.09.1967
23.04.1968

23.03.1968
31.12.1970

Ubył do rezerwy 
Przybył z DWL;
*ppłk od 
21.09.1970; do 
dyspozycji dcy 
MBOP

192 Zastępca dowódcy eskadry d/s 
politycznych (kmdr ppor)

mjr 
mjr

DUTKO Czesław 
GREJMAN Tadeusz

7.09.1967
6.05.1969

6.05.1969
20.11.1970

193 Zastępca dowódcy eskadry d/s 
liniowych (kmdr ppor.)

mjr KOWALSKI Jerzy 7.09.1967

194 Zastępca dowódcy eskadry d/s 
inżynieryjno-lotniczych 
(kmdr ppor.)

mjr WOŻNIAK Adam 7.09.1967 16.12.1970 Do dyspozycji dcy 
MW

195 Zastępca dowódcy eskadry d/s 
zaopatrzenia (kmdr ppor.)

mjr KNAPIŃSKI Józef 7.09.1967 16.12.1970 28 Esk. Rat. MW 
w Darłówku

196 Nawigator eskadry (kmdr ppor.) mjr GODLEWSKI Jerzy 7.09.1967
197 Starszy lekarz eskadry 

(kmdr ppor.)
por. WYR W AS Andrzej 7.09.1967 3.09.1970 Woj. Gar. Przy

chodnia Lek. 
w Przemyślu
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198 Szef zaopatrzenia finansowego - 
płatnik (kpt.)

kpt. KOWALSKI Karol 30.09.1967 16.12.1970 Do dyspozycji dcy 
MW

199 Szef sztabu (kmdr ppor.) kpt. DOBUŻYŃSK1 Zbigniew 7.09.1967 16.12.1970 Do dyspozycji dcy 
MW

200 Starszy pomocnik szefa sztabu 
(kpt.)

kpt. BUKUNOWICZ Walenty 30.09.1967 16.12.1970 28 Esk. Rat. MW

201 Pomocnik szefa sztabu (kpt.) kpt. WÓJCIK Stanisław 4.05.1968 16.09.1970
202 Szef Łączności i UL 

(kpt./kmdr ppor.)
por.* ROGÓŻ Stanisław 7.09.1967 20.05.1970 *kpt. od 7.10.1968

203 Dowódca zespołu zabezpieczenia 
kierowania lotami - starszy 
dyżurny kierownik lotniska 
(kpt. - kmdr ppor.)

kpt.*  
kpt.

DOBRZYCKI Tadeusz 
KRYSZCZUK Mieczysław

7.09.1967
14.09.1970

14.09.1970
16.12.1970

*mjr od 4.10.1969
28 Esk. Rat. MW

204 Dyżurny kierownik lotniska (kpt.) kpt. LEŚNIEWSKI Marian 30.09.1967 19.08.1970
205 Dyżurny kierownik lotniska (kpt.) por.* WRÓBLEWSKI Józef 30.09.1967 21.10.1970 *kpt. od 7.10.1968
206 Dyżurny kierownik lotniska (kpt.) kpt. KRYSZCZUK Mieczysław 28.02.1967 14.09.1970
207 Dowódca plutonu ubezpieczenia 

lotów (por./kpt.)
Vacat

208 Dowódca plutonu łączności 
(por.)

ppor. SIAMA Aleksander 30.09.1967 10.12.1970

Sekcja Polityczna
209 Sekretarz Komitetu PZPR 

(stan, oficerskie)
kpt. KOŁODZIEJSKI 

Eugeniusz
7.09.1967 16.12.1970 Do dyspozycji dcy 

MW
210 Instruktor polityczny (kpt.) kpt. 

kpt.
GRALAK Stanisław 

DZWONEK Jan
30.09.1967
23.04.1969

20.11.1968
24.09.1970
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Dwa Klucze Lotnicze

211 Dowódca klucza samolotów 
AN - 2 w Wicko Morskie (kpt.)

kpt. 

mjr

GALIŃSKI Karol

DOBRZYCKI Tadeusz

30.09.1967

21.10.1970

6.07.1970

13.12.1970

23 Lot. Esk. Szk.
Dęblin
Ubył do rezerwy

212 Starszy pilot (por. - kpt.) kpt. JEWDOKIN Bazyli 30.09.1967 16.12.1970 Do dyspozycji dcy 
WL

213 Starszy pilot (por. - kpt.) kpt. 
mjr 
kpt.

KOLASA Stanisław 
DOBRZYCKI Tadeusz 
ZAWADZKI Edward

30.09.1967
14.09.1970
21.10.1970

27.03.1970
21.10.1970
16.12.1970

Do ZG Areokl. PRL

Do dyspozycji dcy 
WL

214 Pilot (por.) por. 
kpt.

KAMOŚ Rene 
LEŚNIEWSKI Marian

30.09.1967
19.08.1970

23.04.1969
16.12.1970 28 Eskadra Rat MW

215 Pilot nawigator - klucza 
(por. - kpt.)

kpt. BALCERZAK Józef 30.09.1967 16.12.1970 28 Eskadra Rat MW

216 Pilot - nawigator (por.) por. 
ml. chor.

NOWAK Henryk 
MARCINKOWSKI Piotr

30.09.1967
14.02.1970

1.12.1969
16.12.1970

28 Eskadra RaL MW
28 Eskadra RaL MW

217 Pilot - nawigator (por.) por. ŻYRADZKI Stanisław 30.09.1967 11.02.1971 Ubył do rezerwy
218 Dowódca klucza 

śmigłowców SM - 1 (kpt.)
kpt. 
por.

KRYSZCZUK Mieczysław 
KAMOŚ Rene

30.09.1967
23.04.1969

28.02.1968
16.12.1970 28 Eskadra RaL MW

219 Starszy pilot (por. - kpt.) por.* KACZMARSKI Józef 30.09.1967 16.12.1970 *kpt. od 
23.05.1968;
28 Eskadra Rat. 
MW

220 Starszy pilot (por. - kpt.) kpt. WOJTERA Stanisław 16.12.1968 16.12.1970 Przybył z MON. 
Ubył do 28 Eskadry 
Rat. MW

221 Pilot (por.) mł. chor. JĘDRUSZCZAK Andrzej 14.02.1970 16.12.1970 28 Eskadra Rat MW
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222 Pilot - nawigator (por.) por.
por.

PRZYBYŁA Tadeusz 
STARZYŃSKI Czesław

30.09.1967
27.03.1970

17.06.1969
16.12.1970

Ubył do rezerwy 
28 Eskadra Rat. MW

223 Pilot - nawigator (por.) por. 
kpt.

ZAWADZKI Edward 
WRÓBLEWSKI Józef

18.05.1968
21.10.1970

21.10.1970
16.12.1970 28 Eskadra Rat MW

224 Starszy technik osprzętu (kpt.) kpt. KILIAN Kazimierz 30.09.1967 16.12.1970 Do dysp. dcy MW
225 Starszy technik urządzeń 

radiotechnicznych (kpt.)
kpt. KULIŃSKI Ryszard 30.09.1967 16.12.1970 Do dysp. dcy MW

226 Technik klucza (por. - kpt.) kpt. 
ppor.

ZAWADZKI Edward 
KROMKA Józef

30.09.1967
25.10.1968

18.05.1968
3.08.1970 Ubył do WAT

227 Technik klucza (por. - kpt.) por.

ppor.

MAZUR Stefan

KULASA Zbigniew

30.09.1967

25.10.1968

23.03.1968

16.12.1970

3 Okr. Skł. MPS 
Kraśn.
28 Eskadra Rat. 
MW

228 Kierownik warsztatu RWR - 2 
(por.)

Yacat

Klucz Lotniczy w Gdańsku Wrzeszczu
229 Dowódca klucza (kpt.) kpt. LURANC Zbigniew 7.09.1967 12.02.1971 Ubył do Aeroklubu 

PRL w Gdańsku
230 Pilot - nawigator (por.) kpt.

kpt.

KWIATKOWSKI 
Bronisław 

STANIEWSKI Julian

30.09.1967

24.02.1970

7.07.1969

16.12.1970

Ubył do rezerwy

Ubył do 18 ELŁ 
MW
w Siemirowicach

231 Starszy pilot (por. - kpt.) kpt. NOWAK Marian 30.09.1967 11.02.1971 Ubył do rezerwy
232 Starszy pilot (por. - kpt.) kpt. GŁOWA Wilhelm 30.09.1967 16.12.1970 18 ELŁ MW
233 Pilot - nawigator (por.) kpt. PANEK Marian 3.11.1967 6.07.1970 Ubył do rezerwy
234 Pilot (por.) por. ZAJĄC Piotr 19.02.1968 16.12.1970 18 ELŁ MW239
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235 Technik klucza (por. - kpt.) kpt. DZIĘGIELEWSKI Julian 30.09.1967 30.09.1971 Ubył do rezerwy

Obsługa Tech. - Zaopatrz.
236 Zastępca szefa zaopatrzenia d/s 

techniczno-lotnego (kpt.)
kpt. SIKORA Emil 30.09.1967 16.12.1970 Ubył do 9 Dywi

zjonu Art. Nad
brzeżnej MW 
w Ustce

237 Szef służby samochodowej 
(kpt.)

por. 
kpt.

OGONOWSKI Józef 
SUWAJ Emil

30.09.1967
26.03.1969

26.03.1969
9.04.1970

Ubył do 23 OWOP 
Ubył do rezerwy

238 Szef zaopatrzenia żywnościowego 
(por. - kpt.)

por. BURZYŃSKI Hieronim 30.09.1967 4.12.1970 Do dyspozycji 
dowódcy 16 
BWOP

239 Szef zaopatrzenia mundurowego 
(por. - kpt.)

por. DROŻDŻ Henryk 30.09.1967 16.12.1970 Do dysp. dcy 
WOPK

240 Szef zaopatrzenia MPS 
(por. - kpt.)

kpt. BARCZYŃSKI Jan 14.08.1969 16.12.1970 Do dysp. dcy 
WOPK

241 Dowódca plutonu 
samochodowego (por.)

ppor. 
ppor. 
ppor.

GŁUSZCZAK Jan 
POTERALSKI Wojciech 
GORAZDA Włodzimierz

24.08.1967
17.10.1967
25.10.1968

31.10.1967
25.10.1968
4.12.1970

Do dysp. dcy MW
Do 4 BWOP
Do 23 OWOP

242 Dowódca plutonu wartowniczego 
(por.)

Vacat

Komenda Obsługi Lotniska 
i Przystań Wodnosamolot.

243 Komendant lotniska (kpt.) kpt. KOZŁOWSKI Leon 17.10.1967 16.12.1970 28 Eskadra Rat. 
MW
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244 Lekarz (kpt.) ppor. 

ppor. 
ppor.

BIENIAS Roman 
TARKOWSKI Zdzisław 

SUCHORZEWSKI 
Jarosław - Leon

30.09.1967
25.10.1968
25.08.1969

14.09.1968
30.04.1969
10.12.1970

Ubył do rezerwy 
Ubył do rezerwy 
Ubył do Bałtycki. 
DOP

245 Lekarz dentysta (kpt.) ppor. CZUBER Zdzisław 8.06.1968 30.01.1971 Ubył do 14 pułku 
WOW

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, sygn. 1711/2, k. 1-113, Księga etatowa Morskiej 
Brygady Okrętów Pogranicza.

1 Zmiana ta wynikała z wprowadzenia zarządzenia Szefa Inspektoratu Obrony Terytorialnej nr 0112/Org. z 15.06.1970 r.
2 Etat został zlikwidowany zarządzeniem Szefa Inspektoratu Obrony terytorialnej nr 0112/Org. z 15.06.1970 r.
3 Kmdr ppor. dla osób zajmujących dotychczas stanowisko o stopniu etatowym - komandora podporucznika.
4 Etaty okrętu skreślono zarządzeniem Szefa Inspektoratu Obrony Terytorialnej nr 0233/Org. z 1.12.1969 r.
5 Ubył do Akademii MW ZSRR w Leningradzie.
6 Przybył z Akademii MW ZSRR w Leningradzie.
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Kmdr por. dr Sławomir KUDELA

KOMANDOR TADEUSZ STOKLASA 
(1896-1968)

Jesienią 2002 r. dotarła od Muzeum Marynarki Wojennej informacja 
o pojawieniu się na rynku dokumentów dotyczących komandora 
Tadeusza Stoklasy. Działania podjęte na rzecz ich pozyskania, do których 

włączyłem się osobiście, doprowadziły nas do członka rodziny komandora - 
Pani Rity Witulskiej, mieszkającej w Sopocie. Dzięki jej życzliwości udało się 
zabezpieczyć większą część dokumentów i pamiątek rzeczowych, jakie 
zachowały się wśród rodzinnych zbiorów pani Witulskiej, która nie zdając sobie 
sprawy z wartości historycznej tej kolekcji, część ich przekazała prywatnym 
kolekcjonerom z rejonu Wybrzeża. Ci zaś włączyli je do swojej oferty 
handlowej. Jak wynika z informacji uzyskanych od Rity Witulskiej, duża liczba 
fotografii kmdr. Tadeusza Stoklasy została „wypożyczona” przez 
wydawnictwa, które miały opublikować je w ramach swej działalności, sporo 
zostało sprzedanych i zbiór uległ rozproszeniu. Do dziś nie ukazała się żadna 
publikacja prezentująca życie i działalność kmdr. Stoklasy. Wykorzystano 
dobroduszność i skromność Pani Rity Witulskiej, która w poczuciu spełnienia 
obowiązku wobec Komandora starała się spopularyzować postać swego wuja. 
Dzięki przedsięwzięciom podjętym przez Muzeum Marynarki Wojennej udało 
się pozyskać część większej kolekcji pamiątek po kmdr. Tadeuszu Stoklasie, 
których wykaz załączono do prezentowanego materiału. Obecnie, obiekty te 
stanowią wyłączną własność Muzeum Marynarki Wojennej i są 
przechowywane w ramach Zbioru Kolekcji Osobistych, pod pozycją 105.

Tadeusz Stoklasa urodził się 24 czerwca 1896 r. w Zaleszczykach. 
W 1914 r. zdał maturę w gimnazjum w Chyrowie i następnie wstąpił do Szkoły 
Saperów Wodnych w Klostemeuburgu. Po jej ukończeniu służył w armii 
austro-węgierskiej. Najpierw w 1916 r. przebywał na froncie rosyjskim, 
a następnie do 1918 r. na froncie włoskim, pełnił służbę nad Adriatykiem. Po 
upadku Austro-Węgier i odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. zdjął 
mundur armii cesarskiej i wyjechał do Polski. Tu, już 24 listopada 1918 r. został 
przyjęty do Wojska Polskiego, jako oficer piechoty. W latach 1919-1920 był 
uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej.
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KOMANDOR TADEUSZ STOKLASA (1896-1968)

We wrześniu 1920 r. na własną prośbę został przeniesiony do Marynarki 
Wojennej i zweryfikowany w stopniu podporucznika marynarki, od 19 września 
1920 r. do 12 marca 1921 r. służył jako adiutant w Komendzie Portu 
Wojennego Puck. 13 marca 1921 r. rozpoczął naukę jako słuchacz 
I Tymczasowego Instruktorskiego Kursu dla Oficerów w Toruniu, który 
ukończył 1 października 1922 r. z pierwszą lokatą.

15 grudnia 1921 r. otrzymał awans na stopień porucznika marynarki 
w korpusie rzeczno-brzegowym. W okresie od 2 października do 7 listopada 1922 r. 
był instruktorem w Szkole Specjalistów Morskich w Świeciu. 8 listopada 1922 r. 
objął obowiązki zastępcy dowódcy kanonierki „Komendant Piłsudski” i na tym 
stanowisku przebywał do 12 grudnia 1922 r.

Następnie, z dniem 12 grudnia 1922 r. został wyznaczony na oficera 
flagowego dowódcy dywizjonu torpedowców. Stanowisko to piastował do 
12 maja 1923 r. a z dniem 13 maja 1923 r. przeszedł na torpedowiec 
„Krakowiak”, gdzie do 15 sierpnia 1923 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy.

Później, Kierownictwo Marynarki Wojennej skierowało por. mar. 
Tadeusza Stoklasę na 9-miesięczny Kurs Doskonalenia Łączności w Zegrzu, od 
16 sierpnia 1923 r. do 11 maja 1924 r., po ukończeniu którego z dniem 11 maja 1924 r. 
uzyskał specjalność radio oficera. Po powrocie do Gdyni 12 czerwca 1924 r. 
został wyznaczony radio oficerem w Dowództwie Floty, a jednocześnie do 
17 lutego 1925 r. pełnił obowiązki oficera flagowego dowódcy Floty.

Kolejnym miejscem służby por. mar. Tadeusza Stoklasy był 
transportowiec „Warta”. Na tym okręcie, w czasie od 18 lutego do 25 marca 1925 r. 
wykonywał obowiązki oficera wachtowego, a następnie od 25 listopada 1925 r. 
ponownie - oficera flagowego i radio oficera w Dowództwie Floty. Z dniem 
27 listopada 1925 r. został przeniesiony na stanowisko oficera nawigacyjnego 
transportowca „Warta”. Na tym okręcie służył do 22 listopada 1926 r., 
awansując 2 maja 1926 r. na stopień kapitana marynarki.

23 września 1926 r. wyjechał do Francji, gdzie do 27 kwietnia 1928 r. był 
słuchaczem Ecole de Guerre Navale w Paryżu. Po powrocie do kraju, z dniem 
28 kwietnia 1928 r. rozpoczął służbę w Kierownictwie Marynarki Wojennej na 
stanowisku referenta Wydziału Regulaminów i Wyszkolenia, a następnie został 
kierownikiem tego wydziału.

Po powrocie na Wybrzeże, od 4 stycznia do 19 marca 1930 r. był 
dowódcą torpedowca „Ślązak”. W tym okresie prowadził również zajęcia na 
kursie aplikacyjnym dla kapitanów i komandorów podporuczników. Od 
20 marca do 25 maja 1930 r. dowodził kanonierką „Komendant Piłsudski”, a od 
26 maja do 24 lutego 1931 r. torpedowcem „Kujawiak”. Od 25 lutego 1931 r. 
powrócił do Kierownictwa Marynarki Wojennej, gdzie do 18 września 1932 r. 
był szefem Oddziału Wyszkolenia.

W marcu i kwietniu 1932 r. został oddelegowany do Egiptu na czas 
kuracji marszałka Józefa Piłsudskiego, w tym czasie dowodził wojskową załogą 
statku „Niemen” podczas postoju w Aleksandrii.
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W latach 1931-1933 jednocześnie był członkiem redakcji „Przeglądu 
Morskiego”. Sam od 1928 do 1937 r. opublikował w tym czasopiśmie 
Marynarki Wojennej dziewięć artykułów, głównie poświęconych problematyce 
operacyjno-taktycznej, analizie flot w marynarkach wojennych różnych państw, 
a także zagadnieniom szkolenia i przebiegu służby oficerów w polskiej 
Marynarce Wojennej.

Jako specjalista i przedstawiciel Marynarki Wojennej RP, w maju 1932 r. 
był uczestnikiem konferencji w Sztokholmie, której przedmiotem była 
problematyka ustaleń dotyczących systemów radiolatarń na Bałtyku.

Od 19 listopada do 8 grudnia 1932 r. był kierownikiem I Kursu Oficerów 
Sygnałowych na ORP „Bałtyk”.

Od 9 grudnia 1932 r. do 24 listopada 1934 r. zajmował stanowisko szefa 
Oddziału Wyszkolenia Kierownictwa Marynarki Wojennej, przemianowanego 
21 grudnia 1932 r. na Oddział Planów i Ewidencji. 1 stycznia 1933 r. 
awansował na stopień komandora podporucznika. W czasie od 27 listopada 1934 r. 
do 31 maja 1935 r. kmdr ppor. Tadeusz Stoklasa był kierownikiem kolejnego 
II kursu dla oficerów sygnałowych.

Następnie od 1 czerwca do 15 listopada 1935 r. dowodził torpedowcem 
„Podhalanin” i jednocześnie był komendantem grupy sygnałowej w Centrum 
Wyszkolenia Specjalistów Floty. Z kolei od 16 listopada 1935 r. do 
9 października 1937 r. był komendantem Centrum Wyszkolenia Specjalistów 
Floty i 19 marca 1937 r. awansował na stopień komandora porucznika 
dyplomowanego. Od 20 marca 1937 r. pracował w komisji rozbudowy 
Marynarki Wojennej gen. Władysława Bortnowskiego.

Od 10 października 1937 r. do 27 lipca 1939 r. był komendantem Szkoły 
Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu i następnie w Bydgoszczy. 
W tym okresie prowadził również zajęcia na Wyższym Kursie Taktycznym, 
którego był kierownikiem. 17 lutego 1938 r. kmdr por. dypl. Tadeusz Stoklasa, 
ze względu na posiadane umiejętności i dużą wiedzę fachową, został 
wyznaczony na rzeczoznawcę spraw morskich w Stałej Komisji Doradczej 
ds. Morskich przy Lidze Narodów. W ramach wykonywania tych obowiązków 
27 kwietnia 1938 r. w Londynie podpisał w imieniu Marynarki Wojennej układ 
z Wielką Brytanią w sprawie ograniczenia zbrojeń morskich.

Od 1 sierpnia 1939 r. do końca roku 1945 pełnił obowiązki attache 
morskiego w Londynie, z tym, że od 21 sierpnia do 10 października 1941 r. był 
tymczasowym zastępcą szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, a w okresie 
od 16 września do 12 października 1941 r. odbył staż na ORP „Garland”. Był 
też przedstawicielem Kierownictwa Marynarki Wojennej na rozprawie sądowej 
dotyczącej niefortunnego zatopienia ORP „Jastrząb”. 3 maja 1943 r. otrzymał 
awans na stopień komandora dyplomowanego. Od 1944 r. do czerwca 1945 r. 
był też dziekanem attache morskich w Londynie a 3 sierpnia 1945 r. objął 
dodatkowo obowiązki oficera sztabowego do zleceń szefa Kierownictwa 
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Marynarki Wojennej. Po zakończeniu II wojny światowej wstąpił do Polskiego 
Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia..

Jak wynika z informacji przekazanych przez rodzinę komandora, 
w czasie jednego ze spotkań odbywanych w ramach wykonywania zadań 
attache morskiego kmdr Tadeusz Stoklasa miał zapytać Wiaczesława 
Mołotowa, z którym utrzymywał bardzo poprawne kontakty - co ma robić po 
zakończeniu działań wojennych w aspekcie powrotu do kraju.

Mołotow miał odpowiedzieć, aby kmdr Stoklasa wyjechał z Europy 
najdalej jak to jest możliwe. Późniejsze losy komandora wskazują, że 
prawdopodobnie mocno wziął sobie do serca słowa Wiaczesława Mołotowa. 
Posiadając paszport dyplomatyczny podjął starania o wyjazd z kontynentu.

Mając dyplom kapitana żeglugi wielkiej początkowo zamierzał pracować 
w tym zawodzie. W styczniu 1949 r. otrzymał prawo zamieszkania w Rodezji (dziś 
Zimbabwe), z czego skorzystał i w połowie 1949 r. wyjechał do tego państwa.

Przez cały okres pobytu w Zimbabwe pracował jako attache handlowy 
w Konsulacie Belgijskim. Władał bowiem biegle językiem angielskim, 
niemieckim, francuskim i rosyjskim. Był także wieloletnim prezesem Związku 
Polaków w Rodezji. Współpracował i utrzymywał kontakty ze 
Stowarzyszeniem Marynarki Wojennej w Londynie. Utrzymywał również 
bardzo bliskie kontakty z admirałem Józefem Unrugiem i jego rodziną, 
traktowany był jak przyjaciel rodziny Unrugów. Mieszkał w Salisbury (dziś 
Harare) i tam zmarł 28 maja 1968 r.

Przez okres życia na emigracji ogromnie tęsknił za Polską. Ta tęsknota 
przewija się w większości jego listów do rodziny. Nosił przy sobie polskie 
przedwojenne banknoty, jako swój symbol polskości i prawdopodobnie nigdy 
się z nimi nie rozstawał. Podobny stosunek miał do dwóch drewnianych 
pudełek z napisem „Bobrka 1929”, które towarzyszyły mu przez całą służbę 
wojskową i pobyt na emigracji, a które według Rity Witulskiej, były dla 
komandora niezwykle ważne. Przypominały mu bowiem okres życia w Polsce, 
przywołując jednocześnie wspomnienia rodzinne.

Aby przybliżyć Czytelnikom choć fragment życia kmdr. Stoklasy na 
emigracji, a także, aby zwrócić uwagę na fakt, iż Tadeusz Stoklasa posiadał 
tzw. „lekkie pióro”, autor postanowił zaprezentować materiał komandora, 
będący wspomnieniem jednego z safari, jakie odbył w Mozambiku, który chyba 
jako jedyny (na pewno jedyny w zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej) 
zachował się po kmdr. Tadeuszu Stoklasie.
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POLOWANIE NA GRUBEGO ZWIERZA W MOZAMBIKU

Jeden z tutejszych moich przyjaciół, dr W. Dyjas jest słynnym myśliwym - 
ma już na sumieniu Bóg wie ile słoni, lwów, lampartów itp. Ja, jak wiadomo, 
nie jestem żadnym strzelcem i nie żal mi tylko much i moskitów. Daję się 
namówić na te wyprawy głównie ze względu na filmy, a z Dyjasem tworzymy 
dobrą parę, gdyż nie boimy się tarapatów i znamy się na bushu, a ja jemu 
całkowicie ufam jako strzelcowi. On strzela a ja filmuję - to znaczy zasadniczo 
robię zdjęcia kinematograficzne (drobnego kalibru) i dlatego zwykle nie mam 
czasu na normalne zdjęcie fotograficzne.

Otóż w ciągu ostatniej wyprawy zrobiliśmy jeepem przeszło 2.880 mil, 
przeważnie w bardziej niedostępnej części północnego Mozambiku (mniej 
więcej na wschód od środkowej i północnej części jeziora Nyase. W pewnym 
miejscu wielkie ślady drogi się skończyły ale Dyjas postanowił dotrwać za 
wszelką cenę do pewnego punktu (zbieg rzeki Musori i Ingenda) gdzie 
spodziewał się spotkać „ największego w swoim życiu ” słonia.

Po rozmaitych przygodach po drodze dojechaliśmy do punktu gdzie już 
nie było mowy o użyciu samochodu - ostatnie 80 mil były potworne stada słoni, 
porobiły w błotnistej „drodze”, w gęstym bushu, swojemi nóżkami głębokie 
dziury, które o tej porze były zeschnięte na kamień. Można sobie wyobrazić, co 
nasz biedny jeep wycierpiał. W rezultacie na sam koniec złamaliśmy resor - 
kilkaset mil od najbliższego warsztatu. Dotarliśmy jednak do pewnego miejsca, 
gdzie znaleźliśmy pustą chatę i tam „rozbiliśmy namioty”. Jakimś kawałkiem 
żelaza i murzyńskim sposobem załataliśmy czasowo resor, ale jeepa i tak trzeba 
było zostawić gdyż do owego słynnego „punktu” Dyjasa było jeszcze około 
30 mil kompletnej dziczy.

Było to we wrześniu - to jest w porze, kiedy cały kraj jest po prostu 
w płomieniach. Palą się trawy i lasy a gorąco jest takie, że się same zapalają 
i na to nie ma ratunku. Nieraz trzeba się dobrze zastanowić czy uda się 
przejechać między ogniami z obu stron drogi. Przeszkadzało mi to również 
w filmowaniu, gdy światło jest kiepskie - już po południu od dymów robi się 
prawie ciemno.

Z tego pierwszego „campu” nie bardzo można było ryzykować iść dalej 
przez bush ze względu na łatwość zbłądzenia — mimo, że mieliśmy miejscowego 
murzyna jako przewodnika. Na szczęście wkrótce dobiliśmy do łożyska rzeki - 
oczywiście suchej jak prawie wszystkie rzeki o tej porze. Można iść po piasku 
środkiem koryta stosunkowo wygodnie i gładko.
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Bez żadnych przygód dotarliśmy pod wieczór do miejsca gdzie wśród 
skalistych brzegów zachowała się wcale głęboko woda i gdzie na czas suchego 
sezonu schroniły się krokodyle i stada hipopotamów. Na ogół hiposy nie atakują 
ludzi (nie radzi się tylko znaleźć się na ich drodze, kiedy wracają z nocnych 
wypraw na ląd). Kiedy jednak zbliżyliśmy się do wody, niespodziewanie jednak 
jeden z nich wylazł i zaczął ganiać naszych murzynów. Zignorowaliśmy jednak 
to niewłaściwe zachowanie się i rozłożyliśmy drugi z kolei obóz (dotąd 
nazywany „hipocamp”) gdyż bliskość wody coś znaczyła dla naszej herbaty 
i innych potrzeb. Ten nienormalny hippo (hipek - wariat) nie dał nam spać 
prawie całą noc (musiał być kiedyś postrzelony i miał żal do ludzi). Biedny 
Dyjas, co jakiś czas wyskakiwał z legowiska - na wszelki wypadek - gdyż jego 
krążenie nas trochę denerwowało.

Na drugi dzień rano ruszyliśmy dalej. By zaopatrywać naszych murzynów 
w mięso (mieliśmy 12 porterów) Dyjas ustrzelił po drodze „wildebeast" (rodzaj 
dużej antylopy) co jak zobaczymy, miało później pewne następstwa.

Koryto rzeki (Lugenda) przedstawiało wprost fantastyczny obraz — setki 
śladów wszelkiej możliwej zwierzyny: słoni, lwów, lampartów, zebr, antylop itd. 
Jakby się to wszystko wysypało z arki Noego. Cała tajemnica leży w tern, że 
blisko pod piaskiem jest woda - słonie dobrze o tym wiedzą i drążą trąbą leje 
w piasku i za chwilę podchodzi czyściutka woda. Kiedy słonie sobie użyją inna 
hołota przychodzi zgodnie na wieczornego „drinka” bo gdzie indziej wody nie 
znajdzie. W dzień jest względnie spokojnie, ale pod wieczór cyrk się zaczyna 
może nie bardzo być przyjemnie, jak to później na własnej (prawie) skórze 
doświadczyłem.

Po długim marszu dotarliśmy nareszcie do zbiegu rzek (Musori) to jest do 
punktu, który postanowiliśmy znaleźć i tam, na nie wysokim brzegu, 
rozłożyliśmy obóz, który będzie się odtąd nazywał „Lions-camp

Było już południe. Po skromnym śniadaniu Dyjas raptem zadecydował, że 
jego urojony słoń musi się gdzieś znajdować w pobliżu i postanowił natychmiast 
wyruszyć. Trzeba wiedzieć, że jak Dyjasowi zapachnie słoń to staje się wprost 
nieprzyjemny z podniecenia. Wystarczy przytoczyć jego pożegnalne instrukcje: 
"Ja idę na tego słonia i biorę z sobą ośmiu murzynów - niech pan zatrzyma 
czterech i zaczeka na mnie do wieczora. Tu ma pan strzelbę, tu są naboje na 
słonie a tu na lwy. Jeżeli do wieczora nie wrócę to proszę przenieść obóz do 
„hippo-campu” i tam jeden dzień zaczekać. Jeżeli mnie nie będzie to proszę 
wracać do samochodu. Gdyby mnie i tam nie było to znaczy, że coś się stało. 
Jeżeli możliwe to proszę starać się mnie odszukać i ewentualnie pogrzebać tam 
gdzie pan wie. „ I poszedł. A ja zostałem jak te słynne „ baby w bushu

Po jego odejściu rozłożyłem się wygodnie na palowym łóżku pod palmą 
i zabrałem się do czytania. Tuż pode mną na piasku w łożyska rzeki murzyni 
rozniecili ognia i zaczęli piec swoje mięso. W pewnej chwili słyszę z dołu 
zciszone okrzyki: „Boss - simba, simbal”. I rzeczywiście: lew w odległości 
mniej więcej 200 kroków wychodzi z zarośli przybrzeżnych i uważnie przygląda 
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się naszemu towarzystwu. Popatrzył i przeszedł na drugi brzeg rzeki do bushu. 
Kiedy sobie poszedł, zabieram się znów do czytania (wypatrując czy 
przypadkiem Dyjas nie nadchodzi) - niestety, po niedługim czasie znowu słyszę 
,,simba, simba”. Może ten sam a może drugi ukazuje się na środku koryta, 
z kierunku w którym mamy wracać.

Minęła już 3 po południu a Dyjasa nie ma. A niebo ciemnieje od dymów 
czyli, że jeżeli natychmiast nie zwiniemy obozu to nie dobrniemy do „hippo- 
-campu” przed nocą. Więc alarm! Murzyni się pakują, ale żaden za Boga nie 
zostawi mięsa, więc pakują sobie na plecy. I wyruszamy.

Ledwo uszliśmy parę kroków kiedy trzeci lew wyłazi z łewej strony, 
okrąża nas z daleka i po pewnym czasie ukazuje się w tylnej stronie naszego 
pochodu. Murzyni „bledną” i patrzą z niepokojem na mnie czy strzelam czy nie 
strzelam. Wiem dobrze, że lwa ranić się nie radzi, a dziura w powietrzu w tym 
wypadku nie pomoże. Pokazuję więc naszej nieproszonej eskorcie aparat, który 
na wszelki wypadek trzymam w ręku i to prawdopodobnie przekonało go, że 
z mojej strony nic mu nie grozi. Ałe mięso mu pachnie... więc całkiem spokojnie, 
w zupełnie przyzwoitej odległości sunie za nami, czekając prawdopodobnie na 
okazję. (Zresztą trzeba wiedzieć, że lew nie trudzi się sam atakować - wysyła 
swoje ladies do ataku i dopiero po wszystkim łaskawie zabiera się do uczty - 
a w tym wypadku był na razie sam).

Zaczyna się ukazywać rozmaita drobniejsza zwierzyna - małpy po obu 
stronach wrzeszczą (bo widzą twa) ale jakoś nic się nie dzieje. Maszerujemy 
z duszą na ramieniu, ale maszerujemy. Przyznam się nie był to jeden 
z najmilszych moich spacerów.

W rezultacie nic się nie stało - doszliśmy do naszych hipposów już na 
późny wieczór i tam się dopiero zaczął koncert. Trudno jest opisać, jakie 
odgłosy hipposy potrafią wydawać zwłaszcza jak są podniecone - wprawdzie 
już nic nie widzieliśmy, ale sądząc po ich reakcji, lew musiał być blisko.

Aby go odstraszyć, murzyni rozpalili ogromne ognisko - oczywiście 
bardzo dowcipnie zrobili to pod wysokim, suchym drzewem. Niedługo całe 
drzewo stanęło w płomieniach i zaczęły się walić na nas płonące konary. 
Zaczęły się śmiać hieny (najobrzydliwszy chyba dźwięk, jaki istnieje 
w przyrodzie) i inne odgłosy puszczy wtórowały basom i barytonom hipposów.

O tej nocy niewiele trzeba opowiadać, bo można to sobie łatwo 
wyobrazić.

Nad ranem wszystko się uspokoiło - postanowiłem czekać na Dyjasa do 
popołudnia. Miałem rodzaj namiotu zrobionego z wysokiej trawy i tam się 
zabawiałem lekturą. W pewnej chwili odniosłem wrażenie że coś za dużo 
żywych istot kręci się koło mojej chaty — wyjrzałem na zewnątrz i zastałem 
chyba z tuzin dużych rudych małp czekających widocznie na okazję okradzenia 
mnie do szczętu.

Mój widok jednak jakoś je przestraszył (byłem oczywiście nieogolony) 
i wyniosły się dość pośpiesznie.
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Ranek wykorzystałem na filmowanie hipposów - niestety nie udało mi się 
utrwalić ani jednego krokodyla. Oczywiście mój niepokój o Dyjasa wzrastał - 
nie pozostało już nic innego jak wracać do miejsca gdzie zostawiliśmy 
samochód.

Wyruszyłem z murzynami popołudniu — w drodze powrotnej spotkaliśmy 
tylko ładne stado antylop, ale nic grubszego. Pod wieczór, a raczej już 
w ciemną noc dotarliśmy do chaty przy samochodzie.

Przespałem się jako tako, a na drugi dzień rano przyszedł do mnie jakiś 
tamtejszy murzyn i zameldował, że nie trzeba się obawiać o białego mzungu. 
Zabił wczoraj słonia i teraz znajduje się gdzieś na wschód od nas a na wieczór 
na pewno nadejdzie. (Co znaczy bush-telegraf! - na krok nie można się ruszyć 
by murzyni sobie nie komunikowali „aktualności” tam-tam).

I rzeczywiście - Dyjas nadszedł pod wieczór - zziajany, trochę chory 
i bez tego „największego” słonia. Jednak może Bogu dziękować, że w ogóle 
wrócił.

Okazało się, że żadnego słonia nie znalazł pierwszego dnia i dosyć już 
późno zdecydował się wrócić do „Lions-campu". Kiedy ten doszedł było już 
całkiem ciemno - zbliżał się już do naszego cypla gdy zauważył jakieś zwierzaki 
pod cyplem (tam gdzie murzyni piekli mięso). Na wszelki wypadek był gotów do 
strzału - zaświecił lampkę myśliwską i trafił światłem wprost w oczy lwa. 
Strzelił i ranił go widać dość poważnie, gdyż lew zamiast rzucić się na niego 
wycofał się do bushu.

Dyjas potoczył światłem dookoła i zobaczył trzy lwice ucztujące przy 
resztkach naszego wildestbeast. Wprawdzie lwice nie okazały chęci przerwania 
kolacji, ale Dyjas wołał z lekka się wycofać. Przenocował gdzieś pod krzakiem 
i nad ranem napatoczył się na cztery słonie idące naturalnie po wodę do rzeki. 
Zabił jednego, ale to znowu był nie ten największy, więc postanowił szukać 
dalej. W rezultacie jeszcze całe dwa dni łowił bez skutku w nadziei, że mnie 
jeszcze lwy nie zjadły i że w końcu się spotkamy.

Na tern ten epizod właściwie się kończy. Wyruszyliśmy po odpoczynku 
w drogę powrotną, już bez nadzwyczajnych przygód. Gdzieś po drodze Dyjas 
ustrzelił biedną, śliczną „heatah” (jest to jeden z najtrudniejszych strzałów - 
„heatah” potrafi biec z szybkością 80 mil na godzinę). Jej skóra zdobi obecnie 
nasz salon a żywą widać na filmie.

Jeżeli chodzi o inne sensacje z tej wyprawy to najlepsza była kiedy 
pewnego razu, prawie po świcie, natknęliśmy się raptem w gęstym bushu oko 
w oko (względnie trąbą w trąbę) na 4 słonie. Dyjas strzelił z odległości może 
10 metrów i ranił jednego słonia. Niestety obie lufy (bardzo ciężkiej broni) 
wypaliły jednocześnie i tak go kopnęły, że się przewrócił. Słonie rzuciły się 
naprzód, ale widocznie były w panice - trzy popędziły prawie ocierając się 
o mnie a rannego dobił natychmiast murzyn strzelec i prawdopodobnie 
uratował życie Dyjasowi. (Mamy niestety smutne wiadomości o tym murzynie, 
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który zawsze dzielnie towarzyszył Dyjasowi na jego wyprawach - otruła go 
własna teściowa...).

To spotkanie skończyło się dosyć komicznie gdyż tuż obok tej scenki 
wleźliśmy w bagno pełne tzw. „canibal ants” - są to ogromne mrówki dość 
nieprzyjemne - jak znajdą człowieka twardo śpiącego w bushu, to żeby nie 
wiem jak protestował, najprawdopodobniej na rano zostaną z niego tylko 
kosteczki.

Otóż te mróweczki tak nas oblazły, że trzeba było zrzucić z siebie ubranie 
i odrywać je pojedyńczo od ciała. Gdyby się to zdarzyło jednocześnie ze 
spotkaniem ze słomami to byśmy dzisiaj inaczej wyglądali. Wróciliśmy jednak 
cało i zdrowo do Salisbury.

Jeszcze może warto dodać, że pewnej ciemnej, zimnej i wietrznej nocy, 
w drodze powrotnej zbłądziliśmy w „tajemniczych” (dotąd nie całkiem 
zbadanych) górach Mlanje, w głębokim, starym mahoniowym lesie. Nie bardzo 
nam się chciało nocować gdzieś pod drzewem, a sytuacja wyglądała jakoś 
beznadziejnie. Raptem zauważyliśmy niedaleko drogi cały szereg pięknych 
i czystych chat. Kiedy tam podjechaliśmy, jacyś czarni zaczęli uciekać w las. 
Nie wiedzieliśmy o co chodzi, ale zdecydowaliśmy się przenocować pod 
dachem.

Rozpaliliśmy ognisko i już herbata była gotowa gdy z za drzewa 
wychyliła się dość brzydka czarna twarz - na nasze zapytanie zdołał wyjaśnić, 
że jest to osada trędowatych i dlatego wszyscy uciekli, że taki jest przepis.

Oczywiście i my z kolei wycofaliśmy się do lasu i spędziliśmy noc jak Pan 
Bóg dał!

Kmdr dypl. Tadeusz STOKLASA
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Załącznik 1

WYKAZ WYBRANYCH DOKUMENTÓW I MATERIAŁÓW 
PO KMDR. TADEUSZU STOKLASIE PRZEKAZANYCH PRZEZ 

RITĘ WITULSKĄ DO ZBIORÓW MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ

1. Paszport szwedzki siostry kmdr. Tadeusza Stoklasy na nazwisko Janina 
Gross;

2. Dyplom oficera Sztabu Generalnego kmdr. Tadeusza Stoklasy z 1938 r. 
(kopia);

3. Kopia nominacji Tadeusza Stoklasy na stopień komandora 
podporucznika z 19 marca 1937 r.;

4. Uwierzytelniony odpis Księgi wieczystej z 1934 r. o posiadaniu przez 
Tadeusza Stoklasę gruntu o powierzchni 15 a (85 m2) w Gdyni Obhtżu;

5. Odpis Aktu chrztu Tadeusza Stoklasy z 13 listopada 1896 r.;
6. Pismo z Departamentu Intendentury Ministerstwa Spraw Wojskowych 

z 17 czerwca 1938 r. do kmdr. por. Tadeusza Stoklasy w sprawie 
zaliczenia służby wojskowej w byłym państwie austro-węgierskim;

7. Wspomnienie Tadeusza Stoklasy pt. Polowanie na grubego zwierza 
w Mozambiku;

8. List kmdr. Brunona Jabłońskiego do kmdr. Tadeusza Stoklasy z 14 maja 1968 r.;
9. List kmdr Brunona Jabłońskiego do kmdr. Tadeusza Stoklasy z 23 

września 1968 r.;
10. Przebieg służby kmdr. dypl. Tadeusza Stoklasy w Marynarce Wojennej RP;
11. Różne fotografie rodzinne (25 szt.);
12. Różne fotografie z okresu życia w Rodezji (35 szt.);
13. Notes adresowy kmdr. Tadeusza Stoklasy;
14. Pismo z Biura Wojennego w Londynie do kmdr. Tadeusza Stoklasy 

z 28 lutego 1949 r.;
15. Opinia dyrektora Wywiadu Marynarki Wojennej Wielkiej Brytanii 

o kmdr. Tadeuszu Stoklasie z 27 listopada 1942 r.;
16. Opinia szefa Informacji Marynarki Wojennej Wielkiej Brytanii o kmdr. 

Tadeuszu Stoklasie z 21 listopada 1947 r.;
17. List płk. Maschaninova do kmdr. Tadeusza Stoklasy z 23 stycznia 1946 r.;
18. Listy kmdr. Tadeusza Stoklasy do siostrzeńca Lesława Grossa z lat 

1956-1969;
19. Filmy: „Brighton”, „Windsor”, „Swimming pool”, „Tambarigo I”, 

„Urlopy”, „Nad morzem”, „Jesień”, „Londyn” i „Polowanie” na 8 mm 
taśmie filmowej;

20. Rękawiczki skórzane białe;
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cd. załącznika 1

21. Buty ze skóry słonia;
22. Książka Hetman Chester, Warszawa 1829;
23. Przybory do retuszowania fotografii;
24. Przybory kreślarskie;
25. Dwa drewniane pudełka z napisem „Bobrka 1929”;
26. Szczotka do ubrania;
27. Tytoń fajkowy;
28. Fajka;
29. Zapalniczka;
30. Zegarek marki „Nevada”;
31. Podróżny zestaw do golenia marki „Gillette”;
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Fot. 2. Fotografia rodziny Unrugów 
wysłana kmdr. Tadeuszowi 
Stoklasie 6 grudnia 1952 r., 
u dołu pozdrowienia podpisane 
przez Zofię Unrug
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Fot. 1. Portret Tadeusza Stoklasy 
z czasów austro-węgierskich
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Fot. 3. Tadeusz Stoklasa na jednej z wypraw. Mężczyzna w kapeluszu 
to dr W. Dyjas opisywany przez kmdr. Stoklasę

Fot. 4. Kmdr Stoklasa (na pierwszym planie) wśród przyjaciół w Rodezji
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Fot. 5. Tadeusz Stoklasa przed swoim domem w Salisbury, połowa lat 50

Fot. 6. Tadeusz Stoklasa z pracownicami Konsulatu Belgijskiego
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Fot. 7. Kopia dyplomu oficera sztabu Generalnego dla kpt. mar. Tadeusza Stoklasy, 
przyznany w grudniu 1928 r.
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Fot. 8. Kopia aktu mianowania Tadeusza Stoklasy na stopień 
komandora podporucznika z 19 marca 1937 r.

257



Kmdr ppor. mgr inż. Jerzy ŁUBKOWSKI

KAPITAN ANTONII KASZTELAN- 
TRAGICZNA POSTAĆ WRZEŚNIA

W „Biuletynie Historycznym” nr 17 wydanym w 2001 r. ukazały się 
dwa artykuły o kpt. mar. Antonim Kasztelanie: pierwszy, 
autorstwa prof. dr hab. Witolda Kuleszy „Niemieckie morderstwo sądowe na 

kapitanie Antonim Kasztelanie w świetle akt procesu”, omawiający kulisy 
sfingowania przez Niemców dowodów jego rzekomej winy oraz drugi, 
autorstwa kmdr por. dr Sławomira Kudeli „Kpt. Antoni Kasztelan (1896-1942)”, 
przedstawiający najważniejsze fakty z życia tego znakomitego oficera. 
Niniejsze opracowanie jest, z jednej strony, przypomnieniem faktów zawartych 
w obydwu tych artykułach, z drugiej zaś uzupełnieniem zaprezentowanych 
wcześniej materiałów.

Powracając do tragicznych losów kpt. Antoniego Kasztelana pragnę 
jednocześnie podkreślić, że w Gdyni jednej z ulic na Pogórzu nadano jego imię. 
Niestety, jej lokalizacja nie jest właściwa, aby w pełni uhonorować zasługi tego 
ofiarnego, pełnego patriotyzmu i niezwykle odważnego oficera.

Antoni Kasztelan urodził się 27 kwietnia 1896 r„ jako jedno z ośmiorga 
dzieci Pawła i Agnieszki Kasztelanów. Jego rodzice byli średniozamożnymi 
rolnikami, których gospodarstwo znajdowało się w Gryżynie, położonej kilka 
kilometrów na południowy wschód od Kościana w Poznańskiem1. Jako, że 
Antoni wykazywał się nieprzeciętnymi zdolnościami rodzice postanowili 
zapewnić mu gruntowne wykształcenie.

Do szkoły powszechnej Antoni Kasztelan uczęszczał w Gryżynie. Dalszą 
edukację kontynuował w szkołach w Kościanie, Poznaniu i Międzyrzeczu. 
Częste zmiany szkół spowodowane były patriotyczną postawą Antoniego, który 
czując się przede wszystkim Polakiem, od najmłodszych lat podjął walkę 
z pruskim zaborcą. Niemieccy nauczyciele często odkrywali u niego polskie 
książki, które chętnie kolportował wśród kolegów, jak również wiedzieli o jego 
czynnej działalności w polskich kołach sportowych i polskim harcerstwie2. Jako 
dobry sportowiec przyciągał do siebie swoich rówieśników, zwłaszcza z drużyn 

1 Gryżyna leży na granicy dzisiejszego Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego 
Chłapowskiego, około 10 km od Kościana, przy drodze na Świniec.

2 Por. S. Kudela, Kapitan Antoni Kasztelan (1898-1942), „Biuletyn Historyczny”, 2001 nr 17, s. 170.
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piłki nożnej, w którą często grywał, a jako znakomity rysownik i po trosze 
poeta cieszył się zainteresowaniem koleżanek.

W 1915 r. Antoni Kasztelan ukończył edukację w gimnazjum. 
W związku z tym, że w Europie trwała już I wojna światowa, a Niemcy wcielali 
do armii swoich poddanych, został wbrew swojej woli, jako obywatel państwa 
pruskiego, powołany w szeregi Wehrmachtu. Z początkiem następnego roku 
przydzielono go do Dolnośląskiego Pułku Artylerii Ciężkiej w Głogowie.

Z tą jednostką młody Antoni wyruszył na fronty I wojny światowej. 
Walczył na froncie zachodnim we Włoszech. W walkach pod Verdun został 
ciężko ranny w okolice wątroby. Sanitariusze uznali go za nieżywego i tylko 
dzięki temu, że przyjaciel, z którym służył w wojsku, nie dał temu wiary 
i odnalazłszy go na polu walki spowodował, że ranny trafił do lazaretu 
i w konsekwencji przeżył wojnę. Za udział w wojnie Antoni Kasztelan został 
odznaczony przez Niemców krzyżem żelaznym i odznaką za ranę odniesioną na 
polu walki oraz mianowany do stopnia podoficera3. W celu poprawy stanu 
zdrowia Antoni Kasztelan został skierowany na rekonwalescencję do Królewca. 
Po jej zakończeniu został zdemobilizowany i w 1918 r. mógł wreszcie powrócić 
w rodzinne strony.

Ciężkie przeżycia wojenne nie zniechęciły go do dalszej walki. 4 stycznia 
1919 r. Antoni Kasztelan zgłosił się w szeregi powstańców wielkopolskich, 
którzy podjęli zwycięską walkę z zaborcą o przyłączenie Wielkopolski do 
Odrodzonej Polski.

Oddział powstańców, do którego należał Antoni Kasztelan, ciężki bój 
z Niemcami stoczył w okolicach Wolsztyna. Jak wspominają dzieci Antoniego 
Kasztelana, ojciec obsługując karabin maszynowy, musiał chłodzić go własnym 
moczem, aby móc prowadzić nieprzerwany ogień.

W powstaniu wielkopolskim Antoni Kasztelan ponownie został ranny. 
Podjął też decyzję o pozostaniu w szeregach wojska i w związku z tym został 
przyjęty do Wielkopolskiej Szkoły Podchorążych Piechoty w Poznaniu. Kończy 
ją w lipcu 1920 r. i zostaje mianowany do stopnia podporucznika. Natychmiast 
też otrzymuje skierowanie na front. Toczy się bowiem wojna polsko- 
-bolszewicka o wschodnie granice Polski. 4 lipca 1920 r. ppor. Antoni 
Kasztelan bierze udział w bitwie pod Mławą. Tutaj, po raz trzeci w swoim 
życiu, zostaje ranny.

Powojenną zawodową służbę wojskową rozpoczyna w 49 pułku piechoty 
w Kołomyi, na wschodnich rubieżach kraju4. To spowodowało, że Antoni 
Kasztelan już nigdy nie powrócił na stałe w swoje rodzinne strony. Służąc 
w Kołomyi Antoni Kasztelan w 1921 r. mianowany został do stopnia 
porucznika oraz poznał młodą nauczycielkę Marię Olgę Żydło, z którą 

3 W. Kulesza, Niemieckie morderstwo sądowe dokonane na kapitanie Antonim Kasztelanie 
w świetle akt sądowych, „Biuletyn Historyczny”, 2001 nr 17, s. 39.

4 Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego t. II, pod redakcją Z. Nowaka, Gdańsk 1994, 
s. 367-368.
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w następnym roku zawarł związek małżeński. Małżeństwo Kasztelanów miało 
czwórkę dzieci: Stanisława, Zygmunta, Danutę i Marię Teresę5. Starsza z córek 
Danuta zmarła jednak w wieku kilku lat na zapalenie opon mózgowych6.

Po 10 latach służby w Kołomyi por. Antoni Kasztelan, został 
wyznaczony na dowódcę kompanii w Szkole Podchorążych Piechoty nr 10 
w Gródku Jagiellońskim. Stanowisko to objął z początkiem 1931 r. Ponieważ 
nie wywodził się z szeregów piłsudczyków musiał ciężej i dłużej pracować na 
kolejne awanse.

W listopadzie 1931 r. Antoni Kasztelan zostaje przeniesiony do nowo 
powstającego Batalionu Morskiego w Wejherowie, gdzie powierzone mu 
zostają obowiązki adiutanta dowódcy batalionu i dowódcy kompanii7.

W połowie 1934 r., ze względu na biegłą znajomość języka 
niemieckiego, por. A. Kasztelan zostaje powołany na stanowisko zastępcy szefa 
kontrwywiadu w Samodzielnym Referacie Informacyjnym Dowództwa Floty w 
Gdyni. Podlegało mu dwóch pracowników operacyjnych: Tadeusz Szelągowski 
i Metody Smalko8. Ich głównym zadaniem była ochrona kontrwywiadowcza 
jednostek Floty.

Z powodu objęcia nowego stanowiska, jako wyróżniający się oficer, 
Antoni Kasztelan został skierowany na kurs kontrwywiadu, na którym zdobył 
kolejne umiejętności, posiadane wtedy tylko przez nielicznych żołnierzy 
zawodowych. Zaliczyć do nich należy: prowadzenie samochodu i czołgu oraz 
pilotowanie samolotu. Miało to zapewne duże znaczenie w pracy operacyjnej 
oficera kontrwywiadu.

W 1935 r. Antoni Kasztelan awansowany został na stopień kapitana. 
Referat Informacyjny, którym już w tym czasie kierował, odnotował bowiem 
szereg sukcesów w likwidowaniu niemieckich grup wywiadowczych. 
Działalność ta, zwłaszcza z lat 1936-1939, stała się przedmiotem śledztwa 
prowadzonego przez Niemców i w konsekwencji wydania wyroku skazującego 
na wszystkich pracowników gdyńskiego referatu9.

Nim jednak do tego doszło 26 sierpnia 1939 r. kpt. Antoni Kasztelan, jak 
wspominają jego dzieci: Zygmunt i Maria Teresa, po raz ostatni widział się ze 
swoją rodziną. Wybuch wojny z Niemcami był nieunikniony, a on, jako oficer 
kontrwywiadu, zdawał sobie sprawę z jej nieuchronności zapewne dużo lepiej 
niż wielu innych wojskowych. Postanowił więc, na okres działań wojennych, 
znaleźć dla żony i dzieci bezpieczniejsze miejsce niż Gdynia. Wysłał ich zatem 
pociągiem do Szczebrzeszyna na Zamojszczyźnie, gdzie mieszkał brat żony.

5 Ibidem, s. 367-368.
6 Nie żyje również syn Stanisław. Zygmunt Kasztelan i córka Maria Teresa Janczewska 

mieszkają w Gdyni.
7 S. Kudela, op. cit., s. 171.
8 W. Kulesza, op. cit., s. 39.
9 Ibidem, s. 39-41.
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W momencie wybuchu II wojny światowej, 1 września 1939 roku, kpt. 
Kasztelan znalazł się wśród obrońców Helu, w sztabie kontradm. Józefa 
Unruga. Wziął czynny udział w walkach o półwysep, w trakcie których po raz 
kolejny w swoim życiu został ranny. Kiedy po miesięcznych zmaganiach 
z przeważającymi siłami wroga, dowódca Floty uznał, że wszystkie możliwości 
obrony Helu zostały wyczerpane, kapitan Kasztelan otrzymał ostatnie wojenne 
zadanie. Został wyznaczony do grupy negocjującej warunki kapitulacji 
ostatnich obrońców Wybrzeża. Wraz z szefem sztabu Dowództwa Floty kmdr. 
Marianem Majewskim 1 października 1939 r. udał się do Sopotu, gdzie jako 
parlamentariusz i tłumacz podpisał akt honorowych warunków kapitulacji m.in. 
pozostawienie polskim oficerom białej broni10. Po powrocie na Hel w nocy 
z 1 na 2 października, jeszcze przed wkroczeniem Niemców do polskiej bazy, 
kpt. Kasztelan otrzymał propozycję ucieczki do Szwecji ścigaczem „Batory”. 
Odrzucił ją jednak decydując się podzielić jenieckie losy zdecydowanej 
większości polskich marynarzy.

Wzięty do niewoli kpt. Antoni Kasztelan początkowo umieszczony został 
najpierw w Oflagu XB w Nienburgu nad Wezerą, a potem w oflagu 
w Woldenbergu. Następnie, wbrew ustaleniom Konwencji Genewskiej, 
przewieziony zostaje do Gdańska, gdzie przekazano go w ręce Gestapo, które 
rozpoczęło śledztwo w sprawie jego przedwojennej działalności w kontrwywiadzie. 
Wkrótce trafia do Oflagu XA w Itzehoe, a w połowie maja 1940 r. do Stalagu 
XXA na Biskupiej Górce w Gdańsku11.

Moment ten tak opisuje przedwojenny komisarz rządu w Gdyni - 
Franciszek Sokół: 20 maja 1940 roku przewieziony zostałem z obozu 
oficerskiego XVIII - C ze Spittala nad Drawą razem z podporucznikiem 
Pocehijewem i podchorążym Góreckim do Gdańska. (...) Miałem w Gdańsku 
złożyć zeznania, a wzywało mnie do Gdańska Gestapo. ( ...) W Gdańsku 
osadzono nas na Górze Biskupiej w dolnym bunkrze z 1867 roku. Zastaliśmy 
już w nim komandora Majewskiego, majora Świdę oraz kapitanów Antoniego 
Kasztelana i Spyrłaka, a także porucznika Iwaszkiewicza.(...).

W rannych godzinach zabierano jednego z nas na przesłuchanie do 
Gestapo. Przesłuchany już nie wracał do bunkra. Był izolowany i oczekiwał na 
transport do swego obozu12.

Po bez mała rocznym pobycie kpt. Antoniego Kasztelana w niemieckich 
oflagach jego jeniecki status uległ zdecydowanemu przewartościowaniu, gdyż 
podpisany został akt zwolnienia go z niewoli. Początkowo wydawało się, iż jest 
to wynik respektowania przez Niemców konwencji genewskiej i faktu, że 
wzięta do niewoli załoga Helu uznana została za „wojennych jeńców 
honorowych”, a co za tym idzie pozostawała pod szczególną ochroną Krigsmarine.

10 F. Sokół, Żyłem Gdynią, Gdynia 1998, s. 310.
11 Słownik biograficzny Pomorza..., s. 367-368
12 F. Sokół, op. cit., s. 61-62.
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Szybko jednak okazało się, że Niemcy wcale nie zamierzają uwolnić kpt. 
Antoniego Kasztelana, a jedynie przekazać w ręce gestapo, które z kolei 
rozpoczęło śledztwo w sprawie jego przedwojennej działalności jako oficera 
polskiego wywiadu.

Aresztowanie kpt. Antoniego Kasztelana przez gestapo - jak stwierdza 
w swoim artykule prof. Witold Kulesza - było aktem całkowitego bezprawia, 
opartego na cynicznych i fałszywych dowodach. Niemiecki aparat represji 
chciał przede wszystkim rozliczyć się z kpt. Kasztelanem i jego dwoma 
współpracownikami, Tadeuszem Szelągowskim i Metodym Smalko, za ich 
skuteczną walkę z wywiadem III Rzeszy w okresie przedwojennym. Nie 
zamierzano przy tym honorować, ani unormowań europejskich dotyczących 
praw jeńca wojennego, ani zapewnień złożonych w tym zakresie bezpośrednio 
polskiemu oficerowi. W dokumencie opiniującym możliwość zwolnienia kpt. 
Kasztelana z więzienia stwierdzono nawet, że „Polska jako państwo już nie 
• • • • • • • ,ł13istnieje, me ma więc partnera tego porozumienia .

Decyzję o przekazaniu kpt. Kasztelana w ręce gestapo utrzymywano 
przed nim w tajemnicy. Jak wspomina przebywający razem z nim w niewoli 
komisarz Gdyni Franciszek Sokół, pewnego dnia polecono im przygotować się 
do transportu, nie ujawniając jaki jest jego cel. Obydwu jeńców załadowano do 
samochodu osobowego, w związku z czym nie podejrzewali oni niczego złego, 
a jedynie to, że ich nowym miejscem pobytu może być Gdynia, albo 
Wejherowo. Jednakże zawieziono ich do Wrzeszcza do koszar artyleryjskich, 
gdzie Niemcy zorganizowali Gefangnis fur Militar13 14.

Kapitan Kasztelan i Franciszek Sokół gwałtownie sprzeciwili się 
umieszczeniu ich w celach więziennych, przeznaczonych dla niemieckich 
żołnierzy, gdyż - jak podkreślali - nosili polskie mundury, nie byli skazani 
wyrokami sądowymi i byli jeńcami Krigsmarine. Profos uszanował ich protest 
i zgodził się na kompromis: drzwi cel Polaków pozostaną otwarte i dodatkowo 
zostanie umieszczony na nich napis „jeńcy wojenni”15.

Pobyt w więzieniu we Wrzeszczu upewnił kpt. Kasztelana, że Niemcy 
prawdopodobnie będą chcieli wydobyć od niego zeznania na temat jego 
kontrwywiadowczej działalności przed wojną. W rozmowach z Franciszkiem 
Sokołem stwierdził nawet, że śledztwo może dotyczyć podwójnego agenta 
Górzyńskiego, który jako ideowy „rasowiec” został pobity podczas 
przesłuchania.

17 lipca 1940 r. profos więzienia odczytał Antoniemu Kasztelanowi 
i Franciszkowi Sokołowi rozkaz komendanta obozów jenieckich, że na jego 
mocy zostaną przekazani władzom cywilnym. Dodał też, że z komendy 
otrzymał polecenie przekazania obydwu Polaków, jeszcze tego samego dnia 

13 W. Kulesza, op. cit., s. 39.
14 Gefangnis ftir Militar (niem.) - więzienie dla żołnierzy.
15 F. Sokół, op. cit., s. 70-71.
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o godzinie 14.00, w ręce gestapo'6. Ponieważ polscy jeńcy ponownie 
zaprotestowali przeciwko takiemu traktowaniu profos zaprowadził ich do 
komendanta placu w Gdańsku, majora Kronfelda. Ten wyraźnie nie aprobował 
decyzji swego przełożonego, ale oświadczył, iż nic nie może w tej sprawie 
uczynić. Zaproponował im jedynie, że na własny koszt prześle ich listy do 
rodzin (słowa dotrzymał) oraz prześle ich pisemny protest do przewodniczącego 
niemieckiego Czerwonego Krzyża, księcia Koburg-Saskiego. Major Kronfeld, 
wykazując duży szacunek dla polskich jeńców wojennych, osobiście 
odprowadził ich do cel i żegnając się oświadczył, że takie decyzje brudzą 
żołnierski mundur.

Punktualnie o godzinie 14.00 po Antoniego Kasztelana i Franciszka 
Sokoła przybyli dwaj funkcjonariusze gestapo, którzy od początku okazywali 
im ogromną pogardę i odgrażali się, w czasie drogi nowego więzienia, iż 
pomszczą na nich polskie represje wobec ludności niemieckiej zamieszkującej 
na terenach Polski.

W gestapowskim więzieniu kpt. Kasztelan został ostrzyżony i ogolony, 
oraz pozbawiony munduru, w miejsce którego otrzymał cywilne łachmany 
i trepy. Zapowiedziano mu też, że w więzieniu, w którym się znajduje nikt nie 
zamierza przestrzegać konwencji genewskiej.

Gestapo, które zaraz potem rozpoczęło prowadzenie śledztwa w sprawie 
przedwojennej działalności kpt. Antoniego Kasztelana, stosowało wobec niego 
brutalne metody, w celu uzyskania zadawalających zeznań, potwierdzających 
winę przesłuchiwanego. Franciszek Sokół, który ujrzał swego towarzysza 
niedoli w kilka dni potem, tak opisał ten moment: „Podczas tak zwanej 
„Freistundy” chodziliśmy w odległości około dwudziestu metrów od siebie. 
Chodził i Kasztelan, który miał strasznie podbite oczy i zmasakrowaną 
twarz16 17...”

Mimo potwornego bicia kpt. Kasztelan nie zeznał niczego, co mogłoby 
usatysfakcjonować prowadzących śledztwo gestapowców. Wobec tego 
14 października 1940 r. zostaje wystawiona wobec niego sankcja, na mocy 
której zostaje umieszczony w obozie koncentracyjnym Stutthof. Decyzję tą 
Niemcy umotywowali następująco: „...na podstawie swego dotychczasowego 
wrogiego Niemcom zachowania daje podstawę do obaw, że przebywanie na 
wolności wykorzysta do poszkodzenia interesom Rzeszy”18.

W obozie koncentracyjnym kpt. Kasztelan ponownie spotkał się 
z Franciszkiem Sokołem oraz Kazimierzem Rusinkiem, przedwojennym 
działaczem lewicowym, dziennikarzem i pisarzem. Ten ostatni wciąga go do 
obozowej działalności konspiracyjnej, polegającej głównie na prowadzeniu 
nasłuchu radiowego, za pomocą skonstruowanego samodzielnie aparatu 

16 Ibidem, s. 72.
17 Ibidem, s. 79.
18 S. Kudela, op. cit., s. 171.
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i rozpowszechnianiu wśród więźniów uzyskanych tą drogą wiadomości 
z zagranicy. Po rocznym pobycie w Stutthofie kpt. Antoni Kasztelan zostaje 
ponownie umieszczony w gdańskim więzieniu. Spowodowane to zostało 
zapewne skargą na gestapo złożoną przez zniecierpliwione władze sądowe, 
które zarzucały policji, że celowo przeciąga śledztwo i przetrzymuje więźnia, 
utrudniając w ten sposób możliwość osądzenia go oraz jego współpracowników 
za przestępstwa popełnione wobec obywateli Rzeszy. Skarga przyniosła skutek, 
gdyż odpowiedź sygnowana przez Reichsfurera SS und Chefa der Deutschen 
Polizei z października 1941 r. zapewnia, iż gdańskie gestapo otrzymało 
polecenie wydania kpt. Kasztelana i jego współpracowników nadprokuratorowi 
przy gdańskim sądzie specjalnym19.

Posiedzenie sądu specjalnego, przed którym rozpatrzono sprawę kpt. 
Antoniego Kasztelana oraz Tadeusza Szelągowskiego i Metodego Smalko, 
odbyło się 13 stycznia 1942 r. w Gdańsku. Przewodniczył mu prezydent senatu 
sądu krajowego dr Beurmann. W skład kolegium orzekającego wchodzili 
ponadto: sędzia Barek oraz radca sądowy dr Preuss. Oskarżycielem był 
prokurator Lehnhoff20. W trakcie procesu, którego w żaden sposób nie można 
było nazwać sprawiedliwym, kpt. Antoni Kasztelan i jego dwaj 
współpracownicy zostali oskarżeni o rzekome szczególnie okrutne znęcanie się 
nad niemieckimi szpiegami aresztowanymi przez polski kontrwywiad. 
W trakcie postępowania sądowego na świadków powołani zostali: Franz Jager, 
skazany przez polski sąd na osiem lat więzienia za szpiegostwo, niejaki Eckert, 
skazany za to samo na cztery i pół roku więzienia oraz celnik Link, aresztowany 
przez Polaków bezpośrednio przed wybuchem wojny za przekazywanie 
informacji na temat systemu obronnego Polski.

Świadkowie mieli przede wszystkim potwierdzić sadyzm Polaków 
w trakcie przesłuchań, którym poddawali oni niemieckich obywateli tj. bicie 
i wymuszanie zeznań za pomocą prądu elektrycznego. Fakt, że dowody te 
zostały „na siłę” spreparowane przez sąd potwierdza fragment uzasadnienia 
wyroku, przytoczony w swoim artykule przez profesora W. Kuleszę: 
„Wszystkie ekspozytury, z wyjątkiem jednego członka składu orzekającego 
dr Preussa są przeciwko ułaskawieniu. Dr Preuss uważa Kasztelana za godnego 
ułaskawienia ponieważ rezultacie postępowania dowodowego stwierdzono, że 
tylko jeden raz wymierzył on policzek i znajdował się w następstwie rozkazu 
swego przełożonego Mintaja w sytuacji przymusu”21.

Mimo sprzeciwu dr Preussa 13 stycznia 1942 r. niemiecki sąd specjalny 
skazał kpt. Antoniego Kasztelana za używanie przemocy wobec więźniów, 
będących obywatelami III Rzeszy, oraz za ciężkie uszkodzenie ich ciał na 
czterokrotną karę śmierci. Taki sam wyrok otrzymał Tadeusz Szelągowski, 

19 W. Kulesza, op. cit., s. 39-40.
20 Ibidem, s. 40.
21 Ibidem, s. 41.
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a Metody Smalko został skazany na karę śmierci dwukrotnie. To bezprawie 
wykonane przez niemiecki sąd specjalny, nigdy nie zostało rozpatrzone 
i osądzone nawet po wojnie. Winni nagięcia prawa nie zostali osądzeni, ani 
w trakcie postępowań prowadzonych przeciwko hitlerowskim oprawcom, ani 
w chwili obecnej.

Fakt, iż kpt. Antoni Kasztelan został aresztowany przez gestapo, że nie 
uhonorowano jego statusu jeńca wojennego, spowodował reakcję władz 
polskich w Londynie, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Wszczęły one 
szeroko zakrojone starania o uwolnienie oficera polskiego wywiadu. Do 
ostatniej chwili część osób zaangażowanych w tę akcję nie dopuszczało do 
siebie myśli, iż Niemcy posuną się do całkowitego bezprawia jakim było 
pogwałcenie praw jenieckich, a zwłaszcza, że ośmielą się wykonać wyrok 
śmierci na niewinnych Polakach, których sprawa została nagłośniona niemal 
w całej Europie, w Watykanie i w Stanach Zjednoczonych. Świadczyć może 
o tym pismo polskiego ministerstwa spraw zagranicznych z 10 marca 1943 roku, 
podpisane przez J. Marlewskiego, w którym stwierdza się, że: „Powołując się 
na pismo Sztabu N.W. z dnia 2-go b.m. Nr 120/Wyw/43 Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych komunikuje, że według otrzymanych informacji z Poselstwa 
R.P. w Bemie władze niemieckie odmówiły definitywnie wymiany kpt. 
Kasztelana, jednak wyrok śmierci nie będzie najprawdopodobniej wykonany”22.

Wyrwanie kpt. Kasztelana z rąk gestapo zdawało się być jedną 
z najważniejszych spraw dla rządu polskiego i Sztabu Naczelnego Wodza. 
Uruchomiono w tym celu cały aparat dyplomatyczny, który obok pism 
skierowanych do Watykanu, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, 
placówek dyplomatycznych państw neutralnych próbował pozyskać zgodę 
rządu Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na uwolnienie jakiegoś 
znacznego jeńca niemieckiego, znajdującego się w alianckiej niewoli, w zamian 
za kpt. Kasztelana. Potwierdza to m.in. tajne pismo polskiego ministerstwa 
spraw zagranicznych z 5 stycznia 1943 r., adresowane do Sztabu Naczelnego 
Wodza, w którym G. Potworowski w imieniu sekretarza generalnego MSZ 
stwierdza: „...Ministerstwo Spraw Zagranicznych komunikuje, że natychmiast 
po otrzymaniu tego pisma Pan Minister Raczyński wystosował odpowiednie 
pismo do Pana Ministra Edena. Jednocześnie Ministerstwo Spraw 
zagranicznych zwróciło się do Ambasady R. P. w Waszyngtonie z prośbą 
o poczynienie kroków w kierunku uzyskania ewent. zgody Rządu Stanów 
Zjednoczonych na wymianę kpt. Kasztelana na jednego z wybitnych obywateli 
niemieckich, internowanych w Stanach Zjednoczonych. Równocześnie 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie poleciło Poselstwom R. P. 
w Stockholmie i Bemie interweniować za pośrednictwem odnośnych rządów 
w sprawie wstrzymania wyroku śmierci”23.

22 Akta Instytutu Hoovera w Los Angeles, WB/UR poz. 478/K/43.
23 Akta Instytutu Hoovera w Los Angeles, WB/UR poz. 755/III/43.
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Początkowo wymiana kpt. Kasztelana, na wybitnego oficera 
niemieckiego przebywającego w niewoli, zdawała się być realna. Wybór padł 
na jednego z dowódców U-bootów kpt. Kesslera. Jednakże opieszałość w tej 
sprawie Brytyjczyków, którzy niechętnie zgodzili się na takie rozwiązanie, 
spowodowała usztywnienie się stanowiska rządu III Rzeszy i ostatecznie 
odrzucenie propozycji wymiany. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
poinformowane zostało o tym pod koniec 1942 r„ o czym świadczy m.in. 
krótkie pismo II radcy ambasady R. P. w Londynie Antoniego Balińskiego, 
skierowane do attache morskiego. Stwierdza on w mm: „Ambasada przesyła 
w załączeniu odpis listu Foreign Office z dn. 14 b.m. w sprawie wymiany kap. 
Kasztelana. Jak z listu tego wynika, propozycja Rządu Angielskiego wymiany 
kap. Kasztelana na kap. Kesslera została odrzucona przez Rząd Niemiecki, 
który uznał negocjacje w tej mierze za zakończone”24.

Takie stanowisko rządu niemieckiego mogło być spowodowane kilkoma 
przyczynami:

- po pierwsze: chęć zemsty na oficerze polskiego kontrwywiadu, 
który skutecznie zwalczał niemieckich szpiegów, a na dodatek 
wcześniej był żołnierzem Wermachtu odznaczonym żelaznym 
krzyżem, mogła być ważniejsza niż odzyskanie w zamian za 
niego niemieckiego oficera przebywającego w niewoli;

- po drugie: ewentualna wydanie aliantom kpt. A. Kasztelana 
mogłaby negatywnie rzutować na czterokrotny wyrok śmierci, 
który został na niego nałożony, a który był niewątpliwie 
absurdalnie wysoki i bezprawny;

- po trzecie: Niemcy, godząc się na negocjacje w sprawie wymiany 
kpt. A. Kasztelana stawiali konkretne warunki, żądając w zamian 
za niego konkretnego oficera - kpt. Kesslera; brytyjska 
opieszałość i początkowe oferowanie mniej znacznego 
niemieckiego jeńca spowodowały fiasko negocjacji.

O tym ostatnim świadczy telegram szyfrowy podpisany przez 
Raczyńskiego, a skierowany 10 września 1942 r. do poselstwa polskiego 
w Waszyngtonie: „...15 kwietnia b.r. F. O. zawiadomił, że na skutek demarche 
bryt, przez rząd Szwajcarii, rząd niemiecki zgodził się na odroczenie wyroku, 
zgadzając się również zasadniczo na wymianę jednakże odrzucając 
proponowaną przez Anglików osobę i wysuwając osobę innego oficera, na 
którego znów Anglicy nie mogą się zgodzić, ponieważ chodzi o wybitnego 
specjalistę z dziedziny łodzi podwodnych. Sprawa stanęła więc na martwym 
punkcie...”25.

Działania w sprawie uwolnienia Antoniego Kasztelana podjęła również 
jego żona przebywająca ciągle z dziećmi w Szczebrzeszynie, na terenie 

24 Ibidem, nr 745/105.
25 Ibidem, WB/UR poz. 755/III/.
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Generalnej Guberni. Otrzymała ona list od męża z królewieckiego więzienia 
informujący ją, iż Niemcy są skłonni wymienić swojego więźnia na 
niemieckiego oficera, przebywającego w niewoli na Zachodzie. Skłoniło ją to 
do podjęcia natychmiastowych starań w tej sprawie. Oficerowie Armii Krajowej 
umożliwili jej nawiązanie kontaktu z rządem w Londynie.

2 lutego 1942 r. Maria Olga Kasztelan wystosowała również błagalny list 
do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, gorąco wierząc do ostatniej chwili, 
że wyrok śmierci wydany przez niemiecki sąd specjalny na jej męża, może 
zostać odwołany. Apelowała w nim zarówno do rządu w Londynie, jak 
i samego Adolfa Hitlera, pisząc: „Zwracam się z wielka prośbą o pomoc dla 
mojego męża Antoniego Kasztelana, który 13 stycznia 1942 roku został 
skazany na karę śmierci przez sąd w Gdańsku.(...) Proszę z całego serca 
Międzynarodowy Czerwony Krzyż o niezwłoczne przekazanie komandorowi 
Stoklasie attache morskiemu w Londynie, aby spowodował on wymienienie 
mojego męża na oficera niemieckiej marynarki. (...) Proszę o zajęcie się tą 
sprawą i uratowanie życia mojego, najdroższego męża i ukochanego ojca. Ze 
smutkiem pokładam wszelkie nadzieje w możliwości wymiany oficerów. 
Proszę o zajęcie się tą sprawą tak szybko, jak tylko to jest możliwe, gdyż chodzi 
o życie drogiego mi człowieka, ojca trzech moich niepełnoletnich dzieci. 
Z prośbą o ułaskawienie zwracam się również do przywódcy Rzeszy 
Niemieckiej, Adolfa Hitlera.

Niestety, kolejny list napisany do niej 14 grudnia 1942 r. przez kpt. 
Antoniego Kasztelana świadczył, że jej nadzieje na ocalenie męża są daremne, 
a niesprawiedliwy i zbrodniczy wyrok zostanie wykonany. „ Ostatnia godzina 
dla mnie wybiła, dzisiaj będę stracony o godzinie 15. Boże mój. Byłem na to 
zawsze przygotowany...”26 - pisał w liście pożegnalnym. Zapewne wiedział już 
w tym momencie, że miesiąc wcześniej, konkretnie 16 listopada 1942 r. kilka 
minut po 16.00, stracono jego współpracowników: Tadeusza Szelągowskiego 
i Metodego Smalko i że on sam zostanie ścięty na gilotynie w królewieckim 
więzieniu. Być może jednak nie był świadomy tego, co zamierzają zrobić 
Niemcy z jego ciałem po śmierci. Zostało ono bowiem przekazane Instytutowi 
Anatomii Uniwersytetu w Królewcu z przeznaczeniem na badania medyczne27.

Po zgilotynowaniu kpt. Antoniego Kasztelana Niemcy, obok listu 
pożegnalnego, przesłali rodzinie jego mundur, czapkę, zegarek i scyzoryk. 
Dzisiaj symboliczny grób tego bohaterskiego oficera znajduje się na cmentarzu 
witomińskim w Gdyni. Dodatkowo jego nazwisko jest wymienione na tablicy 
pamiątkowej poświęconej żołnierzom 1 Morskiego Pułku Strzelców, która 
znajduje się cmentarzu w Wejherowie w mieście, gdzie przed wojną bazowała 
ta jednostka.

26 S. Kudela, op. cit., s. 170.
27 W. Kulesza, op. cit., s. 43.

267



„BIULETYN HISTORYCZNY” J. ŁUBKOWSKI 2005 NR 20

Fot. 2. Uroczystość patriotyczna przy symbolicznym grobie kpt. Antoniego Kasztelani
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Fot. 1. Zdjęcie Antoniego Kasztelana 
z okresu służby w 49 pp 
w Kołomyi



Dr Jarosław TULISZKA

KOMANDOR PODPORUCZNIK 
HELIODOR LASKOWSKI (1898-1936)

Ćelem upamiętnienia wybitnych zasług śp. komandora podporucznika 
Hełiodora Laskowskiego, 31. bateria Dyonu Art. Nadbrzeżnej 

otrzymuje nazwę „Bateria imienia Hełiodora Laskowskiego. Jest to treść 
zarządzenia szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej z 31 grudnia 1936 r.1.

W latach trzydziestych XX wieku polska Marynarka Wojenna posiadała 
cztery baterie nadbrzeżne. Nigdy przedtem ani nigdy potem w okresie Drugiej 
Rzeczypospolitej żadnej z baterii nadbrzeżnych nie nadano imienia patrona. 
Dlaczego największej z nich nadano imię zmarłego ponad pół roku wcześniej 
trzydziestosiedmioletniego oficera marynarki?

Heliodor Jan Laskowski urodził się 20 czerwca 1898 r. w Nieszawie, 
w ówczesnym województwie warszawskim2. Jego rodzicami byli Teodor 
Laskowski, burmistrz Nieszawy, oraz Maria Laskowska z domu Krieger.

Po ukończeniu ośmioklasowego V Gimnazjum w Warszawie i zdaniu 
matury3 Laskowski rozpoczął studia w Instytucie Technologicznym w Petersburgu. 
Pierwsza wojna światowa spowodowała przerwę w studiach. 30 grudnia 1916 r. 
został wcielony do armii carskiej i od razu skierowano go do szkoły 
miczmanów4 czasu wojennego. Było to krótkie, sześciomiesięczne przeszkolenie 
oficerskie, które w warunkach wojny pozwalało na szybkie pozyskiwanie 
nowych kadr do carskiej floty. Na podstawie rozkazu „morskiego ministra 
Rosji” awans na pierwszy stopień oficerski otrzymał 1 czerwca 1917 r. Po 
siedemnastodniowym urlopie dostał przydział do sztabu dowódcy Flotylli 
Oceanu Lodowatego5 w charakterze najpierw oficera kompanijnego, a potem 
oficera flagowego sztabu. Niedługo później odkomenderowano go na 

1 S.M. Piaskowski, Kroniki polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, t 1, Albany 1983, s. 170.
2 W Karcie ewidencyjnej zapisano 21 czerwca. Na 20 czerwca sprostowano w Karcie przebiegu 

służby.
3 Na skutek działań wojennych maturę zdał w Czemihowie.
4 Poruczników.
5 Archangielski Flotowy Półekwipaż.
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stanowisko osobistego adiutanta głównodowodzącego Floty Morza Białego. 
Na tym stanowisku pozostał do końca służby w rosyjskiej flocie.

W trakcie urlopu w styczniu 1918 r. zapisał się do Związku Wojskowych 
Polaków w Kijowie. Zapewne nie zamierzał już powrócić do miejsca swojej 
służby, gdyż został aresztowany przez bolszewików i odstawiony do oddziału 
macierzystego. 1 marca 1918 r. zachorował na tyfus. Po wyzdrowieniu nie miał 
już problemów ze zwolnieniem się na własną prośbę z marynarki rosyjskiej 
i zdemobilizowano go 1 czerwca 1918 r.

Po powrocie do Polski rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej. 
Patriotycznie nastawieni studenci podjęli uchwałę o ochotniczym wstępowaniu 
do Wojska Polskiego. Laskowski, student-ochotnik, 8 listopada 1918 r. 
zaciągnął się do Legii Akademickiej, a następnie trafił do 1. Pułku Ułanów 
Krechowieckich. Podczas składania dokumentów przy wstępowaniu do wojska 
zauważono, że Laskowski służył we flocie rosyjskiej. Zgodnie z odgórnym 
poleceniem wszystkich byłych marynarzy z flot zaborczych zgłaszających się 
do Wojska Polskiego kierowano do powstającej Marynarki Wojennej. Po trzech 
dniach od zgłoszenia się do wojska Laskowski otrzymał przydział do Modlina. 
Szef Sekcji Marynarki rozkazem z 25 listopada wyznaczył go na stanowisko 
zastępcy komendanta portu wojennego Modlin6. 19 grudnia Laskowski 
oficjalnie został przydzielony do Sekcji Marynarki w stopniu porucznika 
marynarki7. W czasie służby w Modlinie pełnił funkcje: oficera prowiantowego 
(od 28 stycznia 1919 r.), oficera kompanii (od 3 marca) i czasowo adiutanta 
komendanta portu wojennego (od 24 marca).

10 kwietnia otrzymał pierwszy przydział służbowy na jednostkę 
pływającą i od razu na stanowisko dowódcy uzbrojonej motorówki „3”. Warto 
wspomnieć, że w tym czasie marynarka posiadała jedynie cztery takie 
motorówki i statek rzeczny „Wisła”. Ze względu na wielkość motorówek ich 
załogi zakwaterowane były na „Wiśle”. 1 lipca został przeniesiony na 
stanowisko I oficera na „Wisłę”, największą wówczas jednostkę pływającą 
Marynarki Wojennej, a w cztery dni później pełnił już obowiązki dowódcy 
okrętu8.

Flotylla Wiślana spełniała wówczas dwie role jednocześnie - bojową - 
zabezpieczenia północnej granicy z Niemcami, oraz ćwiczebną - szkolenia 
załóg na przyszłe, nowe okręty. Pierwszym „morzem” naszej Marynarki 
Wojennej były rzeki: Wisła, Bug i Narew. Wypełniając swoje zadania 
Laskowski miał przy okazji możliwość oglądania z rzeki swojej rodzinnej 
miejscowości - Nieszawy. Statek „Wisła”, jako jedyny z rzecznego taboru 
Marynarki Wojennej posiadał wzmocnienia przeciwlodowe kadłuba i dzięki 
temu mógł wziąć udział w styczniu 1920 r. w obejmowaniu w polskie władanie 

6 W oryginale: pomocnika kierownika portu.
7 Tymczasowo, gdyż później stopnie oficerskie były weryfikowane.
8 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej: CAW), Akta personalne H. Laskowskiego, 

sygn. AP 220+5897+231. Karta ewidencyjna.
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portów wiślanych w Toruniu, Bydgoszczy, Fordonie9, Chełmie, Grudziądzu 
i Tczewie10.

Po półtorarocznej służbie we Flotylli Wiślanej, 14 stycznia 1921 r. 
Laskowski został przeniesiony do Dywizjonu Ćwiczebnego na stanowisko 
młodszego oficera na kanonierce „Komendant Piłsudski”, a w dwa miesiące 
później rozpoczął naukę na pierwszym Tymczasowym Kursie Instruktorskim 
dla Oficerów11. Było to dla niego, oficera pośpiesznie przygotowanego 
w warunkach wojennych, cenne uzupełnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej. 
Kurs obejmował 10 miesięcy zajęć teoretycznych oraz 8 miesięcy praktycznego 
pływania na jednostkach Floty12 i flotyll rzecznych13. W tym czasie zakończyła 
swoje prace komisja weryfikacyjna dla oficerów marynarki. Laskowski został 
zatwierdzony w stopniu porucznika marynarki ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r. 
(kolejność starszeństwa - 19).

Po ukończeniu TKIO, 5 października 1922 r. otrzymał przydział na 
stanowisko oficera flagowego Dowództwa Floty14. 22 listopada został 
zaokrętowany na okręt flagowy dowódcy Floty „Myśliwy”15. Na tym 
stanowisku dał się zapewne poznać z dobrej strony dowódcy Floty, kmdr. 
Jerzemu Świrskiemu. Koniec 1922 r. był dla Laskowskiego szczególny na linii 
życia osobistego. W piątek 8 grudnia zawarł związek małżeński z panią 
A. Moresi-Bein16.

Cały rok 1923 przesłużył we Flocie. W trakcie musiał objąć dodatkowo 
obowiązki referenta personalnego w sztabie Dowództwa Floty. Z tego 
stanowiska, po wyokrętowaniu z torpedowca „Kujawiak”, 17 grudnia 1923 r. 
został oddany do dyspozycji KMW. Rozpoczął przygotowania do wyjazdu na 
studia do Francji, do Ecole des Officiers Cannoniers w Tulonie. Były to studia 
specjalistyczne, przygotowujące go do przyszłej roli oficera artylerii. We 
francuskiej szkole spędził pracowicie cały rok 1924. Uzyskał bardzo dobre 
wyniki za naukę i egzamin końcowy. Do kraju powrócił 13 stycznia 1925 r. 
i tymczasowo został „zawieszony” na etacie referenta Wydziału Zaopatrzenia 
Służby Technicznej KMW z powierzeniem obowiązków referenta 
Samodzielnego Referatu Artylerii i Uzbrojenia KMW. Przydział na to ostatnie 
stanowisko otrzymał 5 lutego.

9 Obecnie dzielnica Bydgoszczy.
10 J.W. Dyskant, Wojenne flotylle wiślane 29918-1939, Warszawa 1997, s. 47, 54.
11 CAW, Akta personalne H. Laskowskiego...
12 Praktyczne pływanie na jednostkach Floty odbył na trałowcu „Mewa”. CAW, Akta 

personalne...
13 S.M. Piaskowski, op. cit., s. 38.
14 Wcześniej musiał objąć stanowisko oficera flagowego Dywizjonu Ćwiczebnego. W Karcie 

ewidencyjnej brak jest o tym wzmianki, natomiast przy przeniesieniu do Dowództwa Floty 
uzyskał podziękowanie za pracę na stanowisku oficera flagowego Dywizjonu Ćwiczebnego.

15 Ścigacz zakupiony z francuskiego demobilu, wykorzystywany w polskiej Marynarki Wojennej 
jako motorówka flagowa Dowódcy Floty.

16 W Karcie ewidencyjnej podany jest tylko inicjał jej imienia.
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11 maja 1925 r. powrócił do służby we Flocie. Powierzono mu 
stanowisko oficera artylerii i uzbrojenia Floty. Jako instruktor artylerii pływał 
na torpedowcu „Kaszub” oraz trałowcu „Czajka”17. 18 maja nadano mu 
specjalność oficera artylerii18. Koniec 1925 r. rozpoczął nowy okres życia tego 
dwudziestosiedmioletniego oficera. Powrócił na etat referenta Samodzielnego 
Referatu Artylerii i Uzbrojenia KMW, ale z jednoczesnym powierzeniem 
z dniem 30 września obowiązków kierownika tego referatu (pełnił je do 
15 stycznia 1926 r.). Od tego czasu zastępował w pełnieniu obowiązków 
nieobecnego kierownika referatu, kmdr. ppor. Włodzimierza Steyera. 
W październiku 1925 r. ponadto został dodatkowo wyznaczony wykładowcą 
w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej w Toruniu19. Na wykłady z artylerii 
morskiej dojeżdżał z Warszawy, co dwa tygodnie na jeden dzień. Jednorazowo 
prowadził 3-4 godziny zajęć ze słuchaczami jednego kursu. Ponieważ nie było 
w tym czasie jeszcze polskich podręczników z tego przedmiotu prowadził 
zajęcia dyktując podchorążym wiadomości. Jeden z nich, Wojciech Francki, tak 
to wspominał: „No i zaczął, a my osłupieliśmy. Jego tempo mówienia było 
podobne do serii karabinu maszynowego. Pisał na tablicy formuły bardzo 
szybko, zapełniał tablicę w kilka minut, ścierał i dalej szły formuły. W połowie 
wykładu jeden z kolegów zameldował wykładowcy, że lepiej by było, aby zaraz 
nie ścierać tablicy po jej zapełnieniu, a zostawić trochę czasu na notowanie. 
Laskowski się uśmiechnął i zapewnił, że postara się o zwolnienie tempa. 
Zwolnił, ale na 5-10 minut, po czym wrócił do starej szybkości”. W trakcie roku 
szkolnego Laskowski oprócz swoich normalnych obowiązków służbowych 
pisał skrypty z artylerii morskiej dla podchorążych OSMW. Drukował je na 
powielaczu w KMW, osobiście zawoził do Torunia i rozprowadzał wśród 
podchorążych20.

Jego wykłady i skrypty cieszyły się wielką popularnością u podchorążych, 
ale zyskały również uznanie szefa KMW, kmdr. Jerzego Świrskiego. 
Specjalnym rozkazem z 23 listopada 1925 r. Laskowski został uznany 
wybitnym specjalistą-wykładowcą OSMW. W OSMW wykładał również 
w latach następnych. Ponadto w 1927 r. KMW skierowało go w zastępstwie 
kmdr. ppor. Włodzimierza Steyera21 w charakterze wykładowcy przedmiotu 
Marynarka do Oficerskiej Szkoły Inżynieryjnej w Warszawie.

7 listopada przesunięto go z korpusu rzeczno-brzegowego do korpusu 
morskiego ze starszeństwem od 1 czerwca 1919 r. 27 kwietnia 1926 r. 
tymczasowo został przesunięty do Dowództwa Floty na stanowisko oficera 
artylerii i uzbrojenia, które objął 10 maja. W Gdyni został awansowany na 

17 Na „Kaszubie” od 1 do 27 lipca, na „Czajce” od 27 lipca do 24 września.
18 Z dniem 1 maja 1925 r.
19 CAW, Akta personalne...
20 W. Francki, Dwie mogiły w Dobiegniewie i jedna w Nieszawie, „Biuletyn Historyczny”, 1989 

nr 11, s. 55-56.
21 W tym okresie był w stanie nieczynnym.
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stopień kapitana marynarki - lokata 6 ze starszeństwem od 1 lipca 1925 r.
Na swoje stanowisko referenta do Samodzielnego Referatu Artylerii 

i Uzbrojenia KMW powrócił 5 sierpnia, a w dniach od 4 września do 
9 października zastępował przebywającego na urlopie wypoczynkowym 
kierownika referatu, kmdr. ppor. Włodzimierza Steyera. Niedługo potem, 
w okresie od 16 grudnia 1926 r. do 11 czerwca 1927 r. Steyer przeszedł 
w półroczny stan nieczynny (przedłużony potem o dodatkowy miesiąc), 
a pełnienie obowiązków kierownika ponownie przypadłe w udziale 
Laskowskiemu22. Po powrocie Steyera do służby Laskowski nie zdążył 
przekazać mu obowiązków kierownika referatu, gdyż Steyer został 
oddelegowany do Francji w celu odebrania zakupionego u Francuzów starego 
krążownika „D’Entrecasteaux”. Po przyprowadzeniu do Polski okręt został na 
stałe zakotwiczony w porcie gdyńskim jako hulk i przemianowany na 
„Bałtyk”23. Steyer został jego pierwszym dowódcą, dlatego też do referatu 
powrócił dopiero 22 września 1927 r.24 i przejął obowiązki kierownika od 
Laskowskiego25.

17 kwietnia 1928 r. kmdr ppor. Włodzimierz Steyer przeszedł na stanowisko 
dowódcy okrętu hulku „Bałtyk”. Nowym kierownikiem samodzielnego 
Referatu Artylerii i Uzbrojenia KMW został mianowany dwudziesto- 
dziewięcioletni kpt. mar. Heliodor Laskowski. 28 sierpnia 1931 r. wzrosła ranga 
kierowanego przez niego referatu. Został on przekształcony w Szefostwo 
Artylerii i Służby Uzbrojenia.

We wrześniu 1928 r. ponownie został skierowany do Francji, tym razem 
na dwuletnie studia akademickie w zakresie artylerii morskiej - do E’cole 
d’applikation d’artillerie Navale w Paryżu. Do kraju powrócił 30 sierpnia 1930 r. 
z tytułem inżyniera artylerii morskiej. W 1932 r. miał okazję odbyć kilkudniowy 
staż na okrętach francuskich: na krążowniku lekkim „Duguay Trouin” 
(22-23.06.) i pancerniku „Bretagne” (24-26.06.). Do Francji wyjechał 
dwukrotnie w 1934 r. jako kierownik Kursu Oficerów Artylerii Morskiej 
(od 2 lipca do 4 sierpnia oraz od 15 do 18 sierpnia) 26. 17 marca 1934 r. 
awansował na stopień komandora podporucznika ze starszeństwem od 
1 stycznia 1934 r. i 2. lokatą27.

Na stanowisku szefa Artylerii i Służby Uzbrojenia KMW Laskowski 
pozostał już aż do smutnego końca. W wieku trzydziestu siedmiu lat 
12 kwietnia 1936 r. zmarł w pensjonacie „Polonia” w Heluanie pod Kairem. 
Przez trzy lata usiłował bezskutecznie walczyć z nieuleczalną wówczas chorobą 

22 CAW, Akta personalne W. Steyera, sygn. akt AP 20544. Karta ewidencyjna.
23 Pierwotnie nazwano go „Władysław IV”, służył jako siedziba Szkoły Specjalistów Morskich.
24 Taka data jest w Karcie ewidencyjnej W. Steyera. W karcie ewidencyjnej Laskowskiego jest 

24 września 1927 r.
25 CAW, Akta personalne H. Laskowskiego...; Akta personalne W. Steyera...
26 CAW, Akta personalne H. Laskowskiego...
27 Tamże, Karta przebiegu służby.
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- przewlekłym zapaleniem nerek (chroniczny nefryt). Zmarł podczas leczenia 
klimatycznego w Egipcie28.

Pozostaje odpowiedzieć na pytanie - dlaczego baterię nadbrzeżną 
nazwano jego imieniem. Odpowiedź można by ująć prosto w jednym zdaniu - 
bo ten młody oficer miał ogromne zasługi w zakresie stworzenia polskich 
baterii nadbrzeżnych oraz fortyfikowania Wybrzeża. Jednak zasług kmdr. ppor. 
Hełiodora Laskowskiego nie można prezentować tak lakonicznie. Warto 
wykazać jego niespożytą energię, zapał, zaangażowanie, chociaż nie jest pewne, 
że słowo pisane jest w stanie przedstawić to w sposób obrazowy i wyczerpujący.

Już od początku swojej służby w polskiej Marynarki Wojennej 
Laskowski zbierał zasłużone pochwały. 20 kwietnia 1919 r. otrzymał wyrazy 
podziękowania komendanta Portu Wojennego Modlin za „poczucie obowiązku 
i gorliwą pracę nad tworzeniem Mar. Polskiej”29. Po przeniesieniach do 
kolejnych jednostek za każdym razem jego dotychczasowa służba była 
potwierdzana pisemną pochwałą: 3 listopada 1922 r. dowódcy Dywizjonu 
Ćwiczebnego „za gorliwą i owocną pracę”; 17 grudnia 1923 r. dowódcy Floty; 
9 stycznia 1926 r. szefa KMW „za gorliwe pełnienie służby jako Kier. Sam. 
Ref. Art. i Uzbrojenia”30. Po powrocie ze studiów we Francji 17 stycznia 1925 r. 
otrzymał pochwałę szefa KMW „za doskonałe wyniki egzam. i za wykazaną 
gorliwą naukę”31.

Równie pochlebne oceny uzyskiwał Laskowski w kolejnych opiniach 
służbowych. W opinii służbowej za 1927 r. w ogólnej ocenie napisano: 
„wybitny fachowiec artylerzysta morski”. Szef KMW, kmdr Świrski, oprócz 
pozytywów, dodał od siebie, że Laskowski był za mało lojalny i szczery oraz że 
zbytnio dbał o swój dobrobyt materialny. W roku następnym Świrski uznał go 
za bardzo dobrego oficera na zajmowanym stanowisku oraz nadającego się na 
wszystkie stanowiska związane z jego specjalnością. Uważał, że nie nadaje się 
na stanowiska liniowo-morskie, odpowiadające wyższemu stopniowi, a na 
takich samych stanowiskach w wówczas posiadanym stopniu (kpt. mar.) mógłby 
być dopiero wypróbowany. Swoją opinię Świrski zakończył stwierdzeniem: 
„Wybitny fachowiec. Przeciętny oficer morski”32. Rzeczywiście, trudno się nie 
zgodzić z tym twierdzeniem Świrskiego obserwując przebieg służby 
Laskowskiego. Poświęcił się on bez reszty artylerii morskiej i w tym zakresie 
można stwierdzić, że był w tamtym czasie jednym z najlepszych specjalistów 
w tej dziedzinie w Polsce. Natomiast nie miał prawie żadnego doświadczenia 
w zakresie bezpośredniej służby na morzu. Przeszedł przyśpieszone, krótkie 
szkolenie oficerskie we flocie rosyjskiej i zaraz po nim trafił do sztabu.

28 Tamże, Akt zgonu.
29 Tamże, Karta ewidencyjna.
30 Tamże, Karta ewidencyjna; CAW, Akta KMW, sygn. 1.300.21.6. Rozkaz Szefa KMW nr 2 

z 9 stycznia 1926 r.
31 CAW, Akta personalne H. Laskowskiego...
32 Tamże, Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej za lata 1927-1935.
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W polskiej Marynarce Wojennej krótko dowodził motorówką i statkiem na 
rzece. W trakcie służby w Dywizjonie Ćwiczebnym najpierw został 
oddelegowany na TKIO, a potem był oficerem flagowym. Odbył jedynie 
pływania w ramach stażu jako praktykant TKIO. W Dowództwie Floty również 
znalazł się na stanowisku oficera flagowego. Po przeniesieniu do KMW 
w ogóle już nie pływał. Nigdy nie był dowódcą okrętu lub nawet zastępcą 
dowódcy okrętu. Obowiązki swoje wykonywał niezwykle gorliwie i sumiennie, 
ale doświadczenia w zakresie służby okrętowej nie miał prawie wcale. To 
w żaden sposób nie umniejszało wartości Laskowskiego jako oficera marynarki, 
gdyż jako oficer artylerii morskiej był wybitnym fachowcem.

Opinię za 1929 i 1930 r. wystawił Laskowskiemu szef Sztabu KMW, 
kmdr dypl. Frankowski. Określił on Laskowskiego jako bardzo dobrego oficera, 
zdolnego, bardzo pracowitego i ambitnego. Potwierdził również opinię 
Świrskiego, że Laskowski jest ...„człowiekiem nauki. Do linii mniej się 
nadaje”. Opinie Laskowskiego w latach 1931-1934 są podobne. Na uwagę 
zasługuje tylko stwierdzenie Świrskiego z 1931 r., że Laskowski nie będzie już 
oficerem liniowym i zostanie wykorzystany wyłącznie do pracy sztabowej, 
... Jest wybitnym i jedynym u nas specjalistą, o wielkiej wiedzy i zdolnościach 
kierowniczych. Zajmuje najwyższe stanowisko w swojej specjalności. Ogólna 
ocena: wybitny”. Podobna jest również opinia za 1935 r., ale interesująca jest 
opinia Świrskiego o dziale prowadzonym przez Laskowskiego: „Kierowany 
przez niego dział artylerii i uzbrojenia marynarki jest jednym z najlepiej 
postawionych. Ciągle pilnuje postępów w swej dziedzinie”33.

Laskowski wpisał się również na nieliczną listę polskich teoretyków34 
przedstawiających własne koncepcje obrony polskiego Wybrzeża od strony 
morza. W swoich memoriałach przedstawiał własne pomysły na stworzenie 
optymalnego systemu obrony polskiego Wybrzeża. Punktem wyjścia do jego 
rozważań było twierdzenie, że to „baza służy dla floty, a nie flota dla bazy”. 
Flota, jeśli ma wykonywać właściwie zadania ofensywne, nie powinna być 
obciążana zadaniem obrony własnej bazy. Baza powinna obronić się sama, 
a jednocześnie zapewnić obronę dla floty, która znajdzie się w bazie dla 
uzupełnienia zaopatrzenia, remontów i napraw oraz wypoczynku załóg. 
Pierwszoplanową rolę w obronie bazy przyznał oczywiście artylerii 
nadbrzeżnej, której środki podzielił na trzy kategorie:

• dalekonośne - do walki z największymi okrętami wroga oraz 
zabezpieczenia i ochrony defensywnych pól minowych, o kalibrze 
zapewniającym uszkodzenia nieprzyjacielskich okrętów nawet na przy 
strzelaniu na krańcowym zasięgu;

33 Tamże.
34 Oprócz Laskowskiego z Marynarki Wojennej wypowiadali się jeszcze oficerowie 

dyplomowani: kpt. mar. Rafał Czeczott i kmdr por. Adam Mohuczy. R. Witkowski, Obrona 
Wybrzeża w poglądach teoretyków wojskowych okresu II Rzeczypospolitej, „Biuletyn 
Historyczny”, 1974 nr 5, s. 5-25.
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• do walki na bliższych dystansach - przeznaczone do zwalczania 
okrętów nieprzyjaciela ciężką artylerią na odległościach do 10 km od 
brzegu. Preferował haubice, które raziłyby najsłabiej opancerzone miejsce 
na okrętach ciężkich - pokład;
• obronne (lekkie) - o kalibrze nie mniejszym niż 130 mm, do walki 
z lekkimi siłami i desantem nieprzyjaciela.
Dostrzegał również zalety artylerii kolejowej, ale jedynie jako 

wspierającej stałe baterie nadbrzeżne. Laskowski sporządził specjalny raport dla 
szefa KMW w sprawie budowy baterii nadbrzeżnych na polskim Wybrzeżu. 
Szczególną rolę przypisał w tym raporcie Półwyspowi Helskiemu. Uważał, że 
wystarczające będzie umieszczenie na półwyspie jednej czerodziałowej baterii 
stałej na barbetach o kalibrze nie mniejszym niż 305 mm35, częściowo krytych 
pancerzem. Wszystkie baterie powinny być odpowiednio ulokowane i opancerzone 
w celu zabezpieczenia przez trafieniami przez okręty wroga. Artyleria średnia 
na półwyspie, o kalibrze nie mniejszym niż 203 mm, powinna w koncepcji 
Laskowskiego być ruchoma, na podwoziach gąsienicowych36. Donośność tych 
dział powinna być nie mniejsza niż 25 km. Optymalnym kalibrem dla dział 
artylerii lekkiej miał być kaliber 150 mm. Ich zadaniem byłoby zwalczanie 
lekkich sił nawodnych wroga. Baterie lekkie Laskowski proponował uzupełnić 
bateriami artylerii lekkiej o kalibrze około 100 mm, o dużej szybkostrzelności, 
posiadających również ujemny kąt podniesienia lufy. Ich zadaniem byłoby 
zwalczanie desantów. Baterie nadbrzeżne na Półwyspie Helskim powinny być 
uzupełnione baterią artylerii polowej - ciężkich moździerzy kalibru 220 mm37. 
Koncepcje Laskowskiego, chociaż nie były w pełni wykorzystane, posłużyły 
jednak później do budowy pierwszej, i jak się później okazało jedynej, polskiej 
baterii nadbrzeżnej na Półwyspie Helskim z prawdziwego zdarzenia. Trudno 
jedynie Laskowskiemu przypisywać zasługi w zakresie powstania baterii 
nadbrzeżnych. Niemniej jednak niewątpliwe jest, że znaczny postęp w tej 
sprawie oraz dobór odpowiednich firm do realizacji tego zamierzenia był 
związany z jego ogromnym udziałem i zaangażowaniem.

To głównie dzięki Laskowskiemu powstały dwie lekkie baterie nadbrzeżne 
na Półwyspie Helskim. Wojsko Polskie otrzymało do przetestowania cztery 
francuskie armaty 105 mm typu „Schneider”. Ponieważ po dokonaniu prób nie 

35 Brał pod uwagę możliwość konfliktu zbrojnego zarówno z ZSRR jak i Niemcami. Armaty 
baterii powinny mieć odpowiedni zasięg i posiadać możliwość niszczenia największych 
okrętów obu flot.

36 Optował za bateriami ruchomymi. Zakładana niewielka ilość tych dział mogła w ten sposób 
być wykorzystana na różnych kierunkach i w różnych miejscach. Byłyby też w ciągłej 
gotowości do strzelania oraz ewentualnej zmiany pozycji w celu uchronienia przez ogniem 
nieprzyjacielskich baterii (strzelających przede wszystkim z lądu). Wykluczył możliwość 
użycia artylerii kolejowej na Półwyspie Helskim ze względu na kształt i długość półwyspu, 
„miękki” nasyp kolejowy i drewniane podkłady pod torem, uniemożliwiające strzelanie 
z ciężkich dział na lorach kolejowych.

37 R. Witkowski, op. cit., s. 14-16.

276



KOMANDOR PODPORUCZNIK HELIODOR LASKOWSKI (1898-1936)

zamierzano złożyć na nie zamówienia, nie bardzo wiedziano, co zrobić z tymi 
czterema działami. Zalegały one w magazynie. Laskowski dowiedział się o nich 
i wystąpił z inicjatywą przydzielenia ich dla potrzeb artylerii nadbrzeżnej38. Na 
prośbę Świrskiego wiosną 1931 r. szef Sztabu Głównego przydzielił te armaty 
marynarce. W 1931 r. Laskowski ustawił je na Półwyspie Helskim, tworząc 
z nich dwie dwudziałowe baterie nadbrzeżne (nr 12, tzw. „duńska” i nr 11, 
„grecka”)39. Nie były to pełnowartościowe baterie nadbrzeżne, ale wobec braku 
jakichkolwiek wówczas na półwyspie były przysłowiowym „rakiem na 
bezrybiu”. Ich wartość przy zwalczaniu okrętów była wątpliwa, ale 
z powodzeniem mogły posłużyć przynajmniej jako baterie przeciwdesantowe.

Rozmowy na temat zakupu czterech dział artylerii nadbrzeżnej średniego 
kalibru rozpoczęto na początku 1933 r. Z inicjatywy kmdr. ppor. Laskowskiego 
do przetargu zaproszono szwedzką firmę „Bofors”. Był to ewenement. 
Dotychczas przy przetargach na dostawy sprzętu wojskowego faworyzowano 
Francję ze względu na podpisany polsko-francuski sojusz wojskowy. W wielu 
przypadkach ta współpraca była dla polskiej strony bardzo niekorzystna. Na 
początku lat trzydziestych nastąpiło rozluźnienie stosunków polsko-francuskich. 
Francuskie firmy zbrojeniowe straciły uprzywilejowaną pozycję w dostawach 
sprzętu dla Polski. Krytyczne uwagi wobec ofert eksportowych francuskiego 
sprzętu wojskowego umożliwiały szukanie korzystnych ofert w innych krajach. 
Skorzystał z tego w odpowiedniej chwili Laskowski i przedstawił do przetargu 
firmę, która w jego przekonaniu dawała rękojmię najwyższej jakości sprzętu.

W dziedzinie sprzętu artyleryjskiego Marynarka Wojenna rozpoczęła 
długotrwałą współpracę z „Boforsem”40. Armia polska taką współpracę 
w zakresie artylerii przeciwpancernej i przeciwlotniczej rozpoczęła dopiero 
w 1935 r.41 Pierwszą umowę z „Boforsem” podpisano 20 grudnia 1933 r. właśnie 
na dostawę czterech armat kał. 152 mm dla nowej baterii nadbrzeżnej na Helu. 
Kierownictwo Marynarki Wojennej przy podpisaniu umowy reprezentował 
kmdr ppor. Heliodor Laskowski42. Na początku 1935 r. marynarka skierowała 
do Szwecji kierownika Warsztatów Uzbrojenia MW, chor. mar. Jana Lichego. 
Jego zadaniem był bezpośredni nadzór nad montażem i próbami poligonowymi 
zakupionych dział. Do Szwecji przyjeżdżał też kmdr ppor. Laskowski. 
Osobiście uczestniczył w pracach nadzorczych. Był obecny na wszystkich 
próbach strzelań. Wyniki były bardzo dobre i strona polska nie zgłosiła żadnych 

38 Miały z nich powstać baterie wspomagające planowane baterie nadbrzeżne czeskich dział 
149 mm. Ich zadaniem miało być wypełnienie martwych pół ostrzału dział czeskich.

39 W. Francki, op. cit., s. 59-60.
40 W armaty tej firmy zostały później wyposażone dwa kontrtorpedowce typu „Grom” oraz 

stawiacz min „Gryf’ i dwa okręty podwodne typu „Orzeł” (razem 22 armaty). Dla tychże 
okrętów średnią artylerię przeciwlotniczą zakupiono również u „Boforsa” (razem 16 armat). 
Planowano również przezbroić w armaty „Boforsa” oba kontrtorpedowce typu „Wicher”.

41 R. Łoś, Artyleria polska 1914-1939, Warszawa 1991, s. 242.
42 S.M. Piaskowski, op. cit., s. 138.
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zastrzeżeń. W czerwcu 1935 r. pierwsza partia dostawy została załadowana na 
polski transportowiec wojskowy „Wilia” i przewieziona do Gdyni. Stamtąd 
transportem kolejowym działa zostały przewiezione do Helu43. Druga partia 
w ten sam sposób dotarła do miejsca przeznaczenia we wrześniu. Po wykonaniu 
stanowisk powstała 1. Bateria44, która niebawem wraz z pozostałymi bateriami 
nadbrzeżnymi45 weszła w skład nowo utworzonego Dywizjonu Artylerii 
Nadbrzeżnej46.

Jako kierownika Szefostwa Artylerii i Służby Uzbrojenia Laskowskiego 
zajmowały również inne sprawy. Baczną uwagę zwracał na rozwój obrony 
przeciwlotniczej baz marynarki. Zdawał sobie sprawę z wagi tego problemu 
oraz dotychczasowych zaniedbań w tej dziedzinie. Był człowiekiem niezwykle 
pracowitym. W załatwieniu spraw nie przeszkadzały mu nawet długotrwałe 
wyjazdy do Francji. Będąc za granicą starał się kierować sprawami w różny 
sposób. Pomimo wielkiej pracowitości zawsze znajdował czas dla tych, którzy 
chcieli z nim porozmawiać lub załatwić jakieś sprawy. Był człowiekiem bardzo 
uprzejmym, pogodnym, przystępnym i życzliwym. Bardzo szybko zjednywał 
sobie sympatię i poważanie otaczających go ludzi. Pomimo tego, że potrafił 
bardzo szybko ocenić drugiego człowieka, to nawet tym, których wewnętrznie 
nie lubił, nie okazywał tego. Sprawy, które miał do zrealizowania załatwiał 
szybko i niezwykle sprawnie, nie zawsze, co prawda z obowiązującymi, 
biurokratycznymi przepisami. Doskonale zobrazował to współpracujący na 
początku swojej służby w Marynarce z Laskowskim Wojciech Francki: 
„Po wykładach przychodziłem do Laskowskiego, przeważnie koło godziny 
13.00-14.00 i trafiałem na taką scenę. Wpada Laskowski do swego biura 
i krzyczy „panie Siekierka (tak nazywał swego ulubionego urzędnika, byłego 
podoficera czy też urzędnika z byłej marynarki austriackiej) - skacz pan do 
głównej kancelarii i przynieś pan kopie zamówień na liny do min. Dostawa tych 
lin jest opóźniona i te pieniądze my zabierzemy na swój użytek”. Siekierzyński 
przynosił żądane pisma. Laskowski wyrywał je mu z rąk. Siekierzyński 
protestował i mówił, że musi najpierw wciągnąć pismo do tajnego dzienniczka. 
Laskowski na to:„Idź pan do diabła z tym swoim dzienniczkiem”. Siadał do 
maszyny i pisał wniosek do admirała o przeniesienie 20.000 złotych z paragrafu 
budżetowego na paragraf dotyczący artylerii i uzbrojenia.

Maszyna trzęsła się wraz ze stolikiem, Siekierzyński podnosił oczy ku 
górze, jakby prosił o pomoc niebiosa i mruczał: „Odkąd Polskę przyłączyli do 
Galicji, to nie można utrzymać porządku w kancelarii”. (...) Laskowski kończył 
wniosek i biegł do flagowego, by się dostać do admirała jednocześnie polecając 
mnie i Siekierzyńskiemu napisać pismo do Kraszewskiego, by uruchomił 

43 T. Borysiewicz, Budowa baterii im. H. Laskowskiego, „Przegląd Morski”, 1962 nr 5, s. 68-70.
44 Później zmieniono jej nazwę na 31. Bateria.
45 Wspomnianymi już uprzednio „duńską” i „grecką” na Półwyspie Helskim oraz „Canet” 

w rejonie Gdyni.
46 T. Borysiewicz, op. cit.
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zamówienie na drut kolczasty do potykaczy na wiadomym terenie 
(Westerplatte) oraz na pewną ilość cementu na wzmocnienia sklepień działowni 
2 Batalionu Morskiego w Redłowie. Ja wiozłem pismo do Gdyni, a Siekierzyński 
protestował, że pismo musi przejść przez kancelarię główną. Laskowski 
replikował „Daj pan jutro koszulkę do kancelarii, a Francki pokwituje pismo na 
koszulce”. Na to Siekierzyński mówi, że to jest wbrew przepisom, a Laskowski: 
„Jak zrobimy według zatabaczonych i austriackich przepisów, to Kruszewski 
dostanie pismo za tydzień, a jak Francki zawiezie - będzie je miał jutro”47.

Poszukując środków finansowych Laskowski pod koniec każdego roku 
kalendarzowego „polował” na wszelkie środki niewykorzystane przez inne 
szefostwa KMW. Bardzo szybko przekonywał szefa KMW o konieczności 
przesunięcia ich na pilne wydatki Szefostwa Artylerii i Służby Uzbrojenia. Jako 
fachowiec wielkiego formatu był niezwykle poważany nawet przez zwykle 
sztywnego w kontaktach międzyludzkich szefa KMW, kontradm. Jerzego 
Świrskiego. Cieszył się jego daleko idącym zaufaniem48. Do tego wszystkiego 
należy dodać jednoczesną walkę z trapiącą go od 1933 r. nieuleczalną wówczas 
chorobą. Przewlekłe zapalenie nerek w początkowej fazie powoduje złe 
samopoczucie. Często dochodzi do tego podwyższona temperatura, pojawiające 
się z rosnącym nasileniem bóle w okolicach lędźwiowych. Nefrytowi może 
towarzyszyć podwyższone ciśnienie. Wówczas była to choroba nieuleczalna 
i śmiertelna49. Laskowski pomimo tych dolegliwości nie ustawał w swojej 
pracy. Kuracja w Egipcie nie mogła zapobiec śmierci. Mogła jedynie złagodzić 
dolegliwości.

Myślę, że nadanie imienia Heliodora Laskowskiego baterii cyplowej było 
efektem uznania dla całokształtu jego pracy, wysiłków w stworzeniu tej właśnie 
baterii, oraz wyrazem osobistego uznania zasług przez szefa KMW, kontradm. 
Świrskiego.

Kmdr ppor. Heliodor Laskowski otrzymał również odznaczenia: Medal 
Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 (9 listopada 1918 r.), Srebrny Krzyż Zasługi 
(10 listopada 1928 r.), Medal Dziesięciolecia (27 listopada 1928 r.) oraz 
Odznakę Pamiątkową „Więźniów Ideowych 1914-1921”50.

Kończąc biografię Laskowskiego warto powiedzieć o jeszcze jednej 
sprawie, która będzie prezentowała jego pracowitość. Będąc oficerem 
wywodzącym się z rosyjskiej marynarki wojennej na początku swojej służby 
słabo władał językiem polskim i nie dysponował nawet ogólną wiedzą 
o ojczystym kraju. Był to efekt rusyfikacji oraz wykształcenia w szkołach pod 
rosyjską kuratelą. Na początku lat dwudziestych przeprowadzono w Marynarce 
Wojennej egzamin pisemny i ustny z języka polskiego. Po dwóch godzinach 

47 W. Francki, op. cit., s. 59.
48 Tamże, s. 56-59.
49 Obecnie chorzy poddawani są dializie w celu usuwania metabolitów z organizmu. Udane 

przeszczepy (transplantacje) nerek ratują życie i umożliwiają normalne funkcjonowanie.
50 CAW, Akta personalne H. Laskowskiego...
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egzaminu pisemnego por. mar. Heliodor Laskowski oddał czystą kartkę. Musiał 
zdawać egzamin poprawkowy51. Kiedy wykładał w OSMW władał już 
nienaganną polszczyzną, a w dodatku biegle posługiwał się dopiero co 
wprowadzoną polską nomenklaturą matematyczną, co w owym czasie nie było 
powszechne wśród innych oficerów Marynarki Wojennej52. Inna rzecz, że 
Laskowski doskonale znał kilka języków obcych - niemiecki, francuski i, co 
zrozumiałe, rosyjski. Poniższa tabela przedstawia jego wyniki z egzaminu 
przeprowadzonego w 1931 lub 1932 r.53

Komandor podporucznik inżynier Heliodor Jan Laskowski został 
pochowany w rodzinnym grobowcu w Nieszawie.

Tabela 1

Wyniki z egzaminów z języków obcych 
kpt. mar. inż. Hełiodora Laskowskiego

Rodzaj sprawdzianu Niemiecki Francuski Rosyjski

Umiejętność mówienia dostatecznie (2)54 dobrze (1) dobrze (1)

Umiejętność rozumienia mowy dostatecznie (2) dobrze (1) dobrze (1)

Umiejętność rozumienia 
drukowanego tekstu 
(techniczno-morskiego i ogólnego)

dostatecznie (2) dobrze (1) dobrze (1)

Umiejętność przetłumaczenia 
polskiego tekstu na dany język 
w piśmie

dostatecznie (2) dobrze (1) dobrze (1)

51 E. Pławski, Fala za falą. Wspomnienia dowódcy ORP „Piorun”, Gdańsk 2003, s. 149-152.
52 W. Francki, op. cit., s. 55.
53 CAW, Akta KMW. 1.300.21.239. Wyniki z egzaminów z języków obcych.
54 Skala ocen: 1 - dobrze, 2 - dostatecznie, 3 - źle, 4 - nic.
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Zofia RYCHEL

KSIĄŻKA SŁAWOMIRA ŁANIECKIEGO 
O KMDR. BOLESŁAWIE ROMANOWSKIM

Książka Sławomira Łanieckiego1 trafiła do moich rąk przypadkiem.
Dostarczył mi je pan Adam Nowak, pasjonujący się okrętami 

podwodnymi, wielbiciel mego ojca, którego oburzyła treść tej książki i zdziwił 
fakt, iż brałam udział w jej powstaniu. Pan Łaniecki bowiem, w przypisach dość 
często powołuje się na moje relacje, rozmowy i wspomnienia o ojcu, skutkiem 
czego był ostry atak na mnie ze strony wielu osób.

Nie znam autora tej książki. Zatelefonował do mnie kiedyś, w związku 
z nadaniem gimnazjum w Nakle nad Notecią imienia mego ojca i zaproponował 
mi napisanie krótkich wspomnień o moim tacie co, jak zrozumiałam, miało 
mieć związek z tą uroczystością. Zdecydowanie mu odmówiłam, a w samej 
uroczystości udziału nie brałam, bo miałam wówczas w Krakowie ważne 
zobowiązania zawodowe, których nie mogłam odwołać. Pan Sławomir Łaniecki 
nie kontaktował się ze mną pisząc tę książkę. W ogóle nie wiedziałam, że ma 
zamiar ją napisać. Nie dostałam również żadnej propozycji co do autoryzacji 
mych rzekomych wypowiedzi ani do jakichkolwiek konsultacji. Autor jej nie 
miał prawa powoływać się na relacje, wspomnienia czy rozmowy ze mną, bo 
takowych nie było. Oświadczam więc, że za wyjątkiem autoryzowanego przeze 
mnie wywiadu, którego udzieliłam niegdyś panu Andrzejowi Rybie i który 
zamieścił go w kolejnej edycji „Torpedy w celu” nadając mu tytuł 
„Postscriptum”, nie udzielałam żadnych wywiadów, ani nie napisałam również

W lutym 2005 r. na rynku księgarskim ukazała się książka pana Sławomira Łanieckiego 
pt. Komandor Bolesław Romanowski, wydana przez oficynę wydawniczą „FINNA” 
z Gdańska. Po pojawieniu się jej do Muzeum Marynarki Wojennej skierowano wiele 
krytycznych telefonów pod adresem jej treści. Dzwonili kombatanci, marynarze i historycy. Ich 
wypowiedzi wskazywały głównie na błędy i przekłamania, jakie wkradły się w przedstawieniu 
sylwetki kmdr. Bolesława Romanowskiego. Osobiście odebrałem również szereg telefonów od 
pani Zofii Romanowskiej-Rychel, która bombardowana telefonami z kraju i zagranicy, 
zwróciła się do mnie o pomoc. Efektem tych rozmów był list napisany do mnie, dotyczący 
opinii pani Zofii Romanowskiej-Rychel na temat powyższej książki. List ten prezentujemy 
w całości. Ze swej strony z wieloma uwagami i spostrzeżeniami zawartymi w tym liście 
zgadzam się - kmdr por. dr Sławomir Kudela - kierownik Muzeum Marynarki Wojennej. 
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żadnych relacji, czy też wspomnień na temat mego ojca. Tak więc powoływanie 
się autora wspomnianej książki na mnie jest kłamstwem, które miało chyba 
służyć uwiarygodnieniu jego tekstu.

Po przeczytaniu tej książki, jeszcze przed jej oficjalną promocją, 
skierowałam zarówno do autora jak i do wydawcy dość ostre listy, prosząc 
o kontakt ze mną, celem wyjaśnienia całej tej sprawy i usunięcia licznych 
stwierdzeń występujących w tekście, stwierdzeń kłamliwych. Do dzisiaj żaden 
z tych panów nie nawiązał ze mną kontaktu, co uważam za skandal!

Nie skontaktowały się ze mną również ani moja ciotka Irena Kochmańska, 
co mogę zrozumieć gdyż ma ponad 90 lat, ani moja kuzynka Olga 
Romanowska-Grabowska, główna informatorka autora i, jak twierdzi pan 
Sławomir Łaniecki, inspiratorka powstania omawianej książki. Moja kuzynka 
o życiu swego stryja w latach 1950-1968 ma wiadomości z drugiej, lub nawet 
z trzeciej ręki. Była bowiem wtedy dzieckiem. Poza tym jej kontakty z moimi 
rodzicami były, oględnie mówiąc, bardzo słabe. Stąd też tak liczne błędy 
rzeczowe, wymyślone historie, niefortunne stwierdzenia, których w tej książce 
jest tak wiele. Typowym przykładem jest wydumana scena spotkania ojca 
z moją matką, ze mną i moim bratem, gdy ORP „Błyskawica” powrócił do 
kraju - na s. 327. Tak bardzo polecana przez wydawcę książka Sławomira 
Łanieckiego budzi we mnie nie tylko niesmak, ale i oburzenie.

Pozwalam sobie przedstawić w kilku punktach uwagi, które niestety 
znacząco obniżają wiarygodność książki o mym ojcu.

1. Oburzają mnie zwłaszcza informacje dotyczące mojej matki, którą 
przedstawiono tu jako osobę pozbawioną dobrych manier i do tego bez matury 
(na s. 43 i 53). Moja mama była zawsze w każdych okolicznościach osobą 
o nienagannych manierach i niezłomnych zasadach moralnych. Ukończyła 
słynną w Warszawie pensję Platerówny (notabene swej krewnej), a po maturze 
równie słynną szkołę dla panien z ziemiańskich domów, znajdującą się 
w Chyliczkach (odpowiednik SGGW). Jej pradziadowie brali udział 
w powstaniu styczniowym, a byli nimi, ze strony matki: Pac-Pomamacka herbu 
Gozdawa i Sakowicz h. Pomian, a ze strony ojca: Hipolita Chodakowska 
h. Dołęga i Stanisław Sobieszczański h. Rogala. Jej rodzice to Rozalia 
Sakowicz h. Pomian i inż. leśnik Jan Sobieszczański h. Rogala. Po powrocie do 
Polski, odrodzonej po latach zaborów, mój dziadek Jan Sobieszczański stał na 
czele Dyrekcji Lasów Państwowych z siedzibą w Toruniu. Czyż osoba o takich 
parantelach mogła być pozbawiona dobrych manier i wykształcenia?

Urodziła się 14 października 1909 r. we wsi Panziołka, którą to nazwę 
autor przekręca, koło Białej Cerkwi, a nie na Zakaukaziu. Natomiast na 
Zakaukaziu przeżyła rewolucję październikową, w czasach której nota bene 
zmarło z głodu 9-cioro jej rodzeństwa. Dzieciństwo jej i powrót do Polski 
pokrywają się dokładnie z tym, co opisał Żeromski w I części „Przedwiośnia”.

Ta piękna w młodości, wykształcona kobieta, znająca dwa języki obce, 
rzucona w wir wojny z dwojgiem maleńkich dzieci, spisała się niezwykle
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dzielnie. Ciężko, niejednokrotnie fizycznie, pracowała aby utrzymać brata, mnie 
i swoich, już wówczas starych rodziców. Brała czynny udział w Ruchu Oporu, 
a w czasach stalinowskich, ciężko pracując, podtrzymywała na duchu mego 
ojca, wpajała nam zasady moralne, uczyła dobrych manier i jak lwica walczyła 
o nasze wykształcenie. Była osobą powszechnie szanowaną.

Jak można ją tak obrażać, co uczynił Sławomir Łaniecki w swej książce? 
Rozpisując się o matce bronię jej dobrego imienia, bo było ono dla moich 
rodziców zawsze najważniejszą sprawą!

2. Kolejne błędy wynikają z faktu, iż autor zupełnie nie zna przepisów 
obowiązujących w wojsku przed II wojną światową. Według tychże przepisów 
nie wolno było żenić się oficerowi w randze poniżej stopnia kapitana, z uwagi 
na konieczność zapewnienia rodzinie odpowiedniego poziomu życia.

Mój ojciec był porucznikiem i w dodatku nie miał zabezpieczenia 
finansowego np. w postaci majątku ziemskiego. Ponieważ moi rodzice zapałali 
do siebie ogromną miłością i koniecznie chcieli się pobrać, na pomoc przyszedł 
im bardzo zamożny wuj mego ojca Władysław Kauss, a nie mej matki - jak 
twierdzi autor, dokonując na rzecz mego taty fikcyjnego zapisu kamienicy 
w Poznaniu. Ten zapis umożliwił im wzięcie ślubu w 1935 r. Zresztą zwrócili 
go wujowi po ślubnej ceremonii.

Kolejnym błędem autora jest stwierdzenie, że żona oficera powinna mieć 
maturę, gdyż „dopiero wtedy będzie mogła podjąć odpowiednie zatrudnienie 
i zarabiać na rodzinę”. Otóż - żona oficera w tamtych czasach przede 
wszystkim musiała godnie reprezentować męża, dbać o odpowiedni poziom 
domu i wychowanie dzieci, być odpowiednio ubraną itd. Zarabianie przez żonę 
na utrzymanie rodziny stanowiło ujmę dla honoru oficera i było wręcz 
niedopuszczalne. Przyznaję, że dla mnie jest to dziwactwo, ale takie wymogi 
obowiązywały wówczas cały korpus oficerski.

Aby moi rodzice, jako małżeństwo, mogli spełniać wymagania 
ówczesnych władz wojskowych, sowicie dofinansowywał ich mój dziadek Jan 
Sobieszczański. Szczególnie od 1937 r., kiedy urodziłam się ja.

3. Wielu błędów dopuścił się autor pisząc o naszych losach w latach 
1950-1956.

Autor książki pisze, że mój ojciec został aresztowany w 1950 r., a po 
dziesięciotygodniowych przesłuchaniach zwolniony z aresztu przebywał 
w Gdyni do 1952 r. „...nocując u przyjaciół chwytał się różnorodnych 
i dorywczych zajęć (...), nie widywał się z rodziną przebywającą w Poznaniu 
nie chcąc narazić jej na jakieś kłopoty i szykany”. Według autora ojciec od 
1 grudnia 1950 r. pracował w Państwowej Centrali Drzewnej „Paged” w Gdyni 
jako referent do spraw spływu drewna (s. 351). Autor nie powołuje się na żadne 
źródła, co jest zrozumiałe, bo ich nie ma! Tamta władza umiejętnie zacierała 
ślady i zręcznie też „fabrykowała” informacje. Otóż, mój ojciec nie mógł 
pracować w „Pagedzie” w Gdyni i przebywać na terenie Gdyni w 1952 r., gdyż, 
jeżeli nas tj. moją matkę, jej rodziców i nas - troje dzieci - wysiedlono 
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z Wybrzeża w połowie 1951 r., to ojca dotyczyło to tym bardziej. Nie mógł 
nocować u przyjaciół, bo wszyscy oni byli aresztowani w 1950 r. - Rychel, 
Przybyszewski, Wojcieszek i inni.

Okoliczności i dzień aresztowania ojca doskonale pamiętam. Został on 
oficjalnie wezwany do Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, w pełnej 
gali mundurowej. Wyjechał i wszelki ślad po nim zaginął. W 1952 r. zjawił się 
„u nas” w Poznaniu w strasznych spodniach i równie strasznym swetrze. O tym, 
że został aresztowany dowiedzieliśmy się w trakcie rewizji przeprowadzonej 
w naszym mieszkaniu w Gdyni przy ul. Sienkiewicza. Wkrótce potem moja 
matka otrzymała nakaz natychmiastowego opuszczenia Wybrzeża, wraz 
z zakazem zamieszkania w którymkolwiek z miast wojewódzkich.

Ojciec nigdy nie mówił, co się działo z nim przez te lata, nie mówiła też 
o tym mama, gdyż albo jej nie powiedział, albo ona nie chciała nam mówić, bo 
się o nas bała. Tę tajemnicę zabrali ze sobą do grobu. Swojej matce mówił tylko 
o dziesięciotygodniowym przetrzymywaniu go w areszcie Informacji Wojskowej 
w Gdyni, jak na tamte czasy, krótkim. W życiorysach podawał, że w 1950 r. 
został zwolniony z Marynarki Wojennej. Pierwsze pismo o zatrudnieniu go 
w „Pagedzie” otrzymał 25 marca 1952 r. w Poznaniu.

O matactwie tamtych władz świadczy pismo z dnia 21 sierpnia 1952 r. 
wysłane przez Dowództwo Marynarki Wojennej do mojej matki do Poznania, 
w którym nakazuje się jej niezwłoczne opuszczenie kwatery wojskowej 
w Gdyni i grozi eksmisją. A przecież nas wyrzucono z Gdyni o wiele wcześniej. 
Poza tym mieszkanie przy ul. Sienkiewicza było kwaterą przyznaną ojcu. 
Dlaczego więc władze kierują to pismo do mojej matki i do tego na adres 
„Pagedu” w Poznaniu? Posiadam wszystkie te dokumenty, jak i inne dotyczące 
tamtych czasów. Gdyby autor się ze mną skontaktował, nie pisałby kłamliwych 
informacji, że mój tato „nocował u przyjaciół, chwytając się różnych zajęć”.

Rodzice mojej matki zostali przez nią umieszczeni w Domu Starców, 
prowadzonym przez siostry zakonne w Buku pod Poznaniem i nigdy już do nas 
nie wrócili, choć dożyli czasów rehabilitacji mego ojca i naszego powrotu do 
Gdyni. Autor pisze, że mieszkali w Domu Starców w Bydgoszczy, gdzie 
wkrótce umarli.

Mama, brat i ja mieszkaliśmy różnie, najdłużej u krewnych ojca - 
Preibiszów w Poznaniu. Moja trzyletnia siostra - u wujostwa Kaussów 
w Chodzieży, gdzie wkrótce zamieszkali też dziadkowie Romanowscy - 
wyrzuceni ze swojego Zelgniewa jako kułacy, wraz z moją ciotką Ireną 
Kochmańską i jej córeczką Hanią. O tym w książce nie ma ani słowa - dziwne! 
A przecież to ważna informacja, bo zawiadamia, że uderzono w całą najbliższą 
rodzinę mego ojca.

Brat i ja uczęszczaliśmy do renomowanych szkół średnich w Poznaniu, 
co jest o tyle ewenementem, że nikt z nas nie miał zameldowania. Gdyby nie 
pomoc rodziny Kaussów i Preibiszów nie mielibyśmy za co żyć. Wspierał nas 
też wuj Władysław Sobieszczański, pomagając opłacać pobyt moich dziadków 
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w Buku, choć sam był w trudnej sytuacji - miał bowiem żonę obłożnie chorą na 
nieuleczalną chorobę i troje małych dzieci. We wrześniu 1952 r. przenieśliśmy 
się z Poznania do Bydgoszczy. Nie mieliśmy mieszkania - mieszkaliśmy 
„kątem” najpierw u Sobieszczańskich, potem u pani Grabowskiej i Jadwigi 
Jamiołkowskiej, z domu Polakowskiej - mojej chrzestnej matki.

Ojciec otrzymał pracę w bydgoskiej firmie „Kabel” kooperującej 
z Polskim Rejestrem Statków, a mama w Zarządzie Lasów Państwowych 
w Bydgoszczy. Brat i ja uczęszczaliśmy do gimnazjum w tejże Bydgoszczy. 
Wreszcie ojciec dostał przydział mieszkania w Solcu Kujawskim i rodzice 
sprowadzili z Chodzieży moją małą siostrę. Mieszkanie to znajdowało się na 
poddaszu starej leśniczówki i było takie jak je opisał autor. Siostra została 
posłana do przedszkola a my wszyscy dojeżdżaliśmy do Bydgoszczy.

Nieprawdą jest, że mój ojciec prowadził z pracownikami „Kabla” barwne 
rozmowy na temat osiągnięć Polskiej Marynarki Wojennej na Zachodzie. 
Wiedział przecież, że my wszyscy znajdujemy się pod stałą obserwacją.

Nieprawdą jest, że Stanisław i Tomasz Sobieszczańscy spędzali wakacje 
w Solcu. W naszym domu z trudem mieściliśmy się my! To raczej brat i ja 
bywaliśmy w Bydgoszczy u wujostwa Sobieszczańskich, czy też w Chodzieży 
u Kaussów.

Nieprawdą też jest i to, że ojciec utrzymywał „kontakty z najbliższą 
rodziną, braćmi Bolesława Romanowskiego, ich dziećmi...” - jak pisze autor. 
Utrzymywał kontakty ze swoimi rodzicami w Chodzieży, zresztą rzadkie 
z uwagi na pracę i naszą sytuację finansową. Bardzo mocno przeżywał śmierć 
swego ojca. Gdy chodzi o kontakty z braćmi, sprawa ma się inaczej. Młodszy 
brat ojca - Janusz mieszkał we Francji, więc o kontakcie z nim nie było mowy. 
Starszy brat ojca - Zbigniew mieszkał w Żninie, gdzie pracował jako wzięty 
lekarz, ale nie przypominam sobie abyśmy odwiedzali go w tymże Żninie, albo 
on nas. A przed 1951 r. takie kontakty istniały.

Jedynymi bliskimi, którzy nam w tych czasach pomogli byli: wujostwo 
Kaussowie z Chodzieży i wujostwo Sobieszczańscy z Bydgoszczy. To wuj 
Władysław Sobieszczański pomógł mamie znaleźć pracę w Zarządzie Lasów 
Państwowych w Bydgoszczy, a nie w nadleśnictwie w Solcu, to u wujostwa 
mieszkałam przygotowując się do matury, to dzięki interwencji wuja cofnięto 
bratu i mnie zakaz podjęcia studiów wyższych i zamieniono go na zakaz 
studiowania na uniwersytetach, wolno nam było kontynuować naukę na tzw. 
uczelniach zawodowych, typu politechnika czy WSP. Autor przeprowadził 
wywiad z Władysławem i Tomaszem Sobieszczańskimi i o tym mu nie mówili, 
bo te sprawy uważali za oczywiste. Należało też wziąć pod uwagę fakt, iż wuj 
jest starym i schorowanym człowiekiem, ma już 94 lata, a Tomasz, w czasach 
o których mowa, był małym dzieckiem.

Zdaniem autora życie moich rodziców stało się łatwiejsze, gdy mój brat 
i ja opuściliśmy Solec Kujawski. Ja podjęłam studia w Gdańsku a mój brat 
został uczniem słynnego „Conradinum” - Technikum Budowy Okrętów - 
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w tymże Gdańsku. Sądzę, że Sławomir Łaniecki miał na myśli, iż luźniej było 
na tym poddaszu w Solcu. Nie bierze pod uwagę tego, co musieli przeżywać 
moi rodzice. Bratu i mnie pozwolono - o dziwo! - kontynuować naukę 
w Gdańsku, podczas gdy moi rodzice mieli zakaz przebywania na Wybrzeżu. 
Dlatego tylko raz w ciągu tych dwóch lat, przez parę godzin był u nas ojciec, to 
samo dotyczy mojej mamy. Może władze liczyły na to, że wykoleimy się, 
pozbawieni wszelkiej kontroli i środków do życia. Rodzice się o nas wtedy 
bardzo bali - uświadamiali nam wielokrotnie naszą sytuację. Ja zdałam maturę 
mając lat 17, mój brat miał 16 lat, gdy podjął naukę w „Conradinum”. Tak 
zaczęła się nasza dorosłość! Brat mieszkał w internacie, ja dopiero po roku 
zamieszkałam w akademiku i dostałam nawet częściowe stypendium. Rodzice 
nie mogli nam pomóc finansowo w żaden sposób, ani rozwiązać żadnego 
z naszych problemów. Sami mieli ogromne problemy, gdyż moja mama zaczęła 
wtedy poważnie chorować. Tak więc brat i ja utrzymywaliśmy się sami i sami 
pilnowaliśmy się. Pracowałam jako praczka, sprzątaczka, potem na koloniach 
letnich jako wychowawca, dorabiając sobie praniem między kolejnymi 
turnusami. Jeden posiłek dziennie to wszystko, na co mogliśmy sobie pozwolić. 
Rodzice o tym wiedzieli i byli bezradni. A autor książki twierdzi, że życie stało 
się łatwiejsze!?

Przetrwaliśmy ten trudny dla mnie i dla brata okres między innymi dzięki 
pomocy rodziny Rychlów. Mimo, że aresztowano jej męża, ciocia Ella 
wspierała nas jak mogła. Po wyjściu z więzienia często odwiedzał nas wuj 
Adam Rychel, mój chrzestny ojciec i najserdeczniejszy przyjaciel mego ojca - 
wówczas bardzo chory. To im zawdzięczamy, że nie wykoleiliśmy się, że było 
nam łatwiej, i że Rodziców przestał prześladować strach o nas. Pisząc o moim 
ojcu autor zupełnie pominął postać Adama Rychła, dzielnego obrońcy Helu, 
który dla mego taty był osobą bardzo ważną. O takiej braterskiej przyjaźni dziś 
można tylko marzyć.

4. Kolejną bzdurą jest to, co Pan Łaniecki pisze na temat naszego 
zameldowania w Gdyni w 1956 r„ gdy ojciec powrócił do Marynarki Wojennej 
(s. 359). Według niego, który kolejny raz powołuje się na mnie i to bezpodstawnie, 
zamieszkaliśmy w blokach wojskowych przy ul. Bema nr 27a/5, zdaniem autora 
dlatego, gdyż nie chcieliśmy „zmuszać do opuszczenia (naszego) poprzedniego 
mieszkania przez osiadłych już tam lokatorów”. Taka myśl nie zaświtała 
w naszych głowach. Ojciec dostał przydział na mieszkanie przy ul. Bema, co 
przepełniało nas radością. Mieliśmy nareszcie dom! Urządzaliśmy to 
mieszkanie meblami po doradcach radzieckich, które Dowództwo Marynarki 
Wojennej pozwoliło nam wybrać z magazynu, gdzie je zgromadzono. Nie 
mieliśmy przecież nic własnego. Spieszyliśmy się, aby święta Bożego 
Narodzenia spędzić już razem. Aby mama, która leżała wówczas w szpitalu 
w Bydgoszczy po ciężkiej operacji, zastała dom z choinką, Wigilią 
i nie musiała już spać na sienniku. Ale to dla autora nie są ważne fakty!

287



„BIULETYN HISTORYCZNY” Z. RYCHEL 2005 NR 20

5. Zdumienie budzi też to, co autor pisze o moim ojcu po jego powrocie 
na Wybrzeże. Nie komentuję informacji dotyczących jego pracy w Marynarce 
Wojennej - sądzę, że zrobią to za mnie inni i do tego fachowcy.

Maluje tu Sławomir Łaniecki niezgodny z prawdą portret mego ojca. 
Według niego mój ojciec „coraz częściej zapadał na zdrowiu, coraz częściej 
udawał się na zwolnienia lekarskie, a kilka razy trafił na dłuższe leczenie do 
szpitala”. Znów nieprawda! Ojciec unikał lekarzy jak ognia. Do szpitala trafił 
raz i to z powodu żółtaczki, a niemal siłą wysłany przez mamę do sanatorium, 
wrócił po dwóch dniach, twierdząc, że tam się nie da wytrzymać.

Autor książki przedstawia mego tatę jako człowieka pogrążonego 
w rezygnacji i apatii. Nic bardziej mylnego. Do końca życia ojciec był 
człowiekiem niesłychanie towarzyskim, słynnym z żartów, stąd tyle anegdot 
o nim. Poza tym z zapałem polował, idąc niejednokrotnie z kordelasem na 
dzika. Owe polowania wymagały bardzo dużego wysiłku fizycznego - nie miał 
przecież samochodu. Dużo publikował, jeździł po Polsce z pogadankami na 
temat udziału w wojnie naszych okrętów, intensywnie pracował w Izbie 
Morskiej, był głównym konsultantem reżysera przy powstaniu filmu ORP 
„Orzeł, a nade wszystko aktywnie uczestniczył w budowie „Zawiszy Czarnego”, 
o czym pisze pan Łaniecki na s. 368, co wymagało zarówno wysiłku fizycznego 
jak i dużej operatywności. Zaprojektował i dopilnował wykonania galionu dla 
„Zawiszy Czarnego” a w latach 1961-1964 dowodził tym żaglowcem, szkoląc 
młode, harcerskie załogi. Odbył z tymi załogami wiele rejsów nie tylko po 
Bałtyku. Najsłynniejszymi z nich były, pominięte przez autora, rejsy do 
Londynu i Calais. Ten ostatni, w 1963 r„ zasługuje na szczególną uwagę 
biografa a to dlatego, że wówczas do Calais przybył z południa Francji młodszy 
brat taty - Janusz. Było to ich pierwsze spotkanie od wybuchu wojny. 
Marzeniem ojca było zarażenie młodzieży, a szczególnie harcerzy, miłością do 
morza, które on tak kochał. Żeglowanie na „Zawiszy Czarnym” traktował jako 
misję, a nie przygodę. Poza tym chciał wyrobić w tych młodych ludziach hart 
ducha, odwagę i opanowanie w trudnych sytuacjach oraz umiejętność 
zespołowego działania.

Nawiasem mówiąc ojciec prowadził dziennik „Zawiszy Czarnego”, 
bogato ilustrowany fotografiami. Przekazałam go za pośrednictwem mojej 
przyjaciółki Pani Krystyny Gryszkiewicz, pracującej w PRS w Gdańsku, 
dyrektorowi gdańskiego PRS jako ważny dokument. Był więc ten dokument 
w zasięgu ręki autora książki, który tak często powołuje się na PRS.

6. W „dziele” stworzonym przez Pana Łanieckiego jest jeszcze wiele 
innych błędów rzeczowych. Ja wymienię jeszcze tylko kilka.

Dziwne, że Pan Łaniecki, tak rzeczowo piszący o gimnazjum w Nakle, 
podał błędną informację o kpt. ż. w. Rybiańskim - s. 29. Otóż Zbigniew, a nie 
Mieczysław, Rybiański po zdaniu tzw. małej matury w nakielskim gimnazjum 
poszedł do Szkoły Morskiej w Tczewie. Po jej ukończeniu pływał we flocie 
handlowej przez całą wojnę i po 1945 r. W latach 60-tych był głównym 
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nawigatorem w Polskich Liniach Oceanicznych. Ten przyjaciel mojego ojca 
mieszkał przez pewien czas u nas w Gdyni przy ul. Sienkiewicza. Jak Pan 
Łaniecki mógł minąć się z prawdą mając pod ręką akta nakielskiego 
gimnazjum?!

Zdumienie budzi zdanie zamykające omawianą pracę jakoby podczas 
swojej wizyty w Polsce we wrześniu 1967 r. o mego ojca „pytał sam Charles de 
Gaulle”, znów bezpodstawnie powołując się na moje słowa. A prawda wygląda 
tak. Ojciec, wraz z innymi oficerami, został po prostu przedstawiony 
ówczesnemu prezydentowi Francji w czasie wizyty de Gaulle'a na Westerplatte. 
Błędnie są podpisane zdjęcia okrętów podwodnych. Pierwsze z nich 
przedstawia ORP „Dzik”, więc nie jest to ORP „Wilk”, a pod zdjęciem na 
którym jestem z bratem, fotografia przedstawia „Sokoła” po 1947 r. To, 
znajdujące się na stronie obok aktu dekoracji orderem Virtuti Militari 
przedstawia „Dzika” a nie „Jastrzębia”. A najwyższym polskim odznaczeniem 
bojowym jest order Virtuti Militari, to wstyd, że autor tę nazwę przekręca, 
a wydawca błędu nie poprawia - podpis pod zdjęciem z momentu dekoracji tym 
orderem.

Kończąc tę polemiczną recenzję książki Pana Sławomira Łanieckiego, 
która to pozycja budzi we mnie wyłącznie niesmak, pozwolę sobie na jeszcze 
jedną uwagę. Gdy pisze się biografię, czyli tworzy prozę dokumentalną, trzeba 
opierać się na faktach a nie puszczać wodze fantazji, trzeba sprawdzać też fakty 
podawane przez innych i w tego typu pozycji używać fachowego języka. 
W przeciwnym razie autor staje się niewiarygodny jak ma to miejsce 
w przypadku Pana Sławomira Łanieckiego.

Autor mógł skonsultować ten tekst z Bractwem Okrętów Podwodnych 
w Gdyni, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, no i ze mną - gdy maluje 
prywatny portret mego Ojca. Nie zgadzam się więc z entuzjastyczną opinią 
Pana Andrzeja Ryby, który w tym przypadku, jest dla mnie wydawcą 
nieodpowiedzialnym.
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WZNIEŚMY WSPÓLNIE DACH dla HISTORII MARYNARKI WOJENNEJ 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

„I tam, gdzie marynarz POLAK płynął całymi latami, choćby pod obcą banderą, zanim 
zaszumiała mu wyśniona bandera polska, wszędzie pozostawała cząstka jego duszy polskiej, 
jego przejścia i myśli należeć winny do tradycji polskiego morza”

4 maja 1922 r. Kazimierz PORĘBSKI 
wiceadmirał

Do wszystkich Sympatyków Marynarki Wojennej RP!
Do Kadry, Marynarzy, Pracowników Wojska! Do Instytucji! 

którym jest droga PAMIĘĆ o dziejach oręża polskiego na morzu.

Pomóżmy wspólnie tym zbłąkanym po morzach i oceanach całego świata marynarskim 
„duszom polskim”. Zbierzmy pod jednym dachem Ich sny o Polsce Morskiej i to, co materialnie 
po Nich zostało. Nie pozwólmy odejść w niepamięć Ich dziejowym dokonaniom, bohaterskim 
czynom i wspaniałym marynarskim tradycjom, gdyż „stąd nasz ród” i stąd nasze korzenie.

Dzięki naszym Poprzednikom, Ich zdeterminowanej woli przetrwania nad polskim 
morzem oraz wykazanemu męstwu oręża w czas trwogi, Polska znów zakotwiczyła nad 
Bałtykiem, rozkwitła i zaistniała jako państwo morskie.

Oni spełnili swoją powinność wobec Historii. Teraz kolej na nasze pokolenie. Nie 
zapominajmy więc w codziennych potyczkach o mniejsze, czy większe sprawy dnia 
współczesnego o odwiecznej i potwierdzonej przez tragiczne losy Polaków prawdzie, że „narody, 
które tracą pamięć, tracą życie”. Nasi Ojcowie i Dziadkowie do tego nie dopuścili!

Dołóżmy więc i my swoją, choćby najskromniejszą dachówkę do DACHU dla HISTORII 
BIAŁO-CZERWONEJ BANDERY, do umocnienia tak drogo okupionej przez polskiego 
marynarza racji stanu POLSKI MORSKIEJ.

Jesteśmy to winni naszym dzieciom i następnym pokoleniom. To patriotyczny 
obowiązek każdego z nas!

Zarząd Fundacji
„O DACH dla HISTORII MARYNARKI WOJENNEJ RP”

Bank PEKAO S.A. V Oddział w Gdyni, ul. Pułaskiego 8
Nr konta: 10801066-3825-27005-801000 - (dla walut) - 111

ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Gdyni, Skwer Kościuszki 13
Nr konta: 10501764-2265753851



Do wszystkich!

Głównym celem Towarzystwa Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica” jest 
zachowanie dla przyszłych pokoleń Okrętu-Muzeum „Błyskawica”, bezcennej 
pamiątki narodowej, ostatniego okrętu polskiego z okresu przedwojennego i lat II 
wojny światowej. Towarzystwo cele swoje realizuje we współdziałaniu z Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni, mając przede wszystkim na uwadze utrzymanie 
okrętu w odpowiednim stanie technicznym i udostępnienie go społeczeństwu. 
Działalność ta ma sprzyjać upowszechnianiu polskich tradycji morskich i kształto
waniu osobistego stosunku do morskiej przeszłości narodu.

Towarzystwo Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica” może posiadać fundusze 
oraz majątek ruchomy i nieruchomy.

Na fundusze towarzystwa składają się środki finansowe pochodzące z:
• składek członkowskich,
• wpływów z dotacji, subwencji itp.,
• dochodów z działalności statutowej,
• zapisów i darowizn.
• dochodów pochodzących z działalności gospodarczej.

Każdy może wspierać naszą działalność.

TOWARZYSTWO 
Przyjaciół Okrętu-Muzeum 

„BŁYSKAWICA”
w Gdyni

Konto: PKO BP I O/GDYNIA 24102018530000910200680710 



93/99.355.343 - Historia. Wojsko PL ISNN 0137 -5539

Komorowski Antoni: Popularyzacja efektów naukowych badań historyczno-
-wojskowych w AMW na forum międzynarodowym

Biuletyn Historyczny 2005, nr 20, s. 7-12

Przedstawienie działalności w zakresie popularyzacji na forum międzynarodowym 

efektów naukowych badań historyczno-wojskowych w AMW

355.412 - 9.15/438/ „1919-1939” - Historia PL ISNN 0137 - 5539

polskiej Marynarki Wojennej

Machaliński Zbigniew: Rola badań biograficznych nad poznaniem historii 
polskiej Marynarki Wojennej

Biuletyn Historyczny 2005, nr 20, s. 13-21

Omówienie roli i znaczenia badań biograficznych nad poznaniem historii polskiej

Marynarki Wojennej



93/99.355.343 - Historia. Wojsko PLISNN 0137-5539

Kotecki Andrzej: Bandera polska - zarys dziejów

Biuletyn Historyczny 2005, nr 20, s. 22-36

Prezentacja zarysu dziejów polskiej bandery wojennej

93/99.355.343 - Historia. Wojsko PLISNN 0137 - 5539

Górski Tadeusz: Morskie aspekty sztuki wojennej Jagiellonów i Wazów

Biuletyn Historyczny 2005, nr 20, s. 37-53

Przedstawienie morskich aspektów sztuki wojennej z czasów panowania Jagiellonów 

i Wazów



355.402/438/26 „1918/1945” - Historia polskiej PLISNN 0137 - 5539

morskiej myśli wojskowej

Zalewski Bogdan: Wykorzystanie morskiej myśli wojskowej w polskiej doktrynie 

wojennej okresu międzywojennego

Biuletyn Historyczny 2005, nr 20, s. 54-93

Przedstawienie problematyki wykorzystania morskiej myśli wojskowej w polskiej 

doktrynie wojennej okresu międzywojennego

355.412 - 9.15/438/ „1919-1939” - Historia PL ISNN 0137 - 5539

polskiej Marynarki Wojennej

Bieniecki Ireneusz: Służba łączności flotylli rzecznych Marynarki Wojennej (1919-1939)

Biuletyn Historyczny 2005, nr 20, s. 94-115

Przedstawienie działalności służby łączności flotylli rzecznych polskiej Marynarki 

Wojennej w latach 1919-1939



355.412 - 9.15/438/ „1943-1947” - Historia PL ISNN 0137 - 5539

polskiej Marynarki Wojennej

Pater Walter: Pomocnicza Morska Służba Kobiet (1943-1947)

Biuletyn Historyczny 2005, nr 20, s. 116-152

Zarys historii Pomocniczej Morskiej Służby Kobiet w latach 1943-1947

93/99.355.343 - Historia. Wojsko PL ISNN 0137 - 5539

Misztal Zdzisław: Działanie Morskiej Grupy Operacyjnej na rzecz przejęcia 

gospodarki Wybrzeża w 1945 roku

Biuletyn Historyczny 2005, nr 20, s. 153-165

Prezentacja działalności Morskiej Grupy Operacyjnej na rzecz przejęcia gospodarki 

Wybrzeża w 1945 r.



PL ISNN 0137-5539355.412 - 9.15/438/ „1945-1950” - Historia 

polskiej Marynarki Wojennej

Konarski Mariusz: Wnioski dotyczące rozwoju lotnictwa morskiego na łamach 

„Bellony” i „Przeglądu Morskiego” (1945-1950)

Biuletyn Historyczny 2005, nr 20, s. 166-170

Przedstawienie wniosków dotyczących rozwoju lotnictwa morskiego na łamach 

„Bellony” i „Przeglądu Morskiego” w latach 1945-1950

355.412-9.15/438/„1945-1991”-Historia PLISNN 0137 - 5539

polskiej Marynarki Wojennej

Będżmirowski Jerzy: Średni personel dowódczy i techniczny Marynarki Wojennej 
(1945-1991)

Biuletyn Historyczny 2005, nr 20, s. 171-195

Przedstawienie problemów szkolenia i wychowania oraz działalności personelu 

dowódczego i technicznego średniego szczebla dowodzenia Marynarki Wojennej 

w latach 1945-1991



355.403.414 - Muzea wojskowe PL ISNN 0137 - 5539

Jankowicz Andrzej: Dzieje „Chatki Puchatków”

Biuletyn Historyczny 2005, nr 20, s. 196-203

Prezentacja dziejów jednego z eksponatów Muzeum Marynarki Wojennej

355.412 - 9.15/438/ „1967-1971” - Historia PL ISNN 0137 - 5539

polskiej Marynarki Wojennej

Goryński Grzegorz: Korpus oficerów Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza 

w latach 1967-1971

Biuletyn Historyczny 2005, nr 20, s. 204-241

Prezentacja korpusu oficerskiego Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza z lat 1967-1971



929/438/Kasztelan Antoni kapitan PLISNN 0137 - 5539

(092) Biografie

Łubkowski Jerzy: Kapitan Antoni Kasztelan - tragiczna postać września

Biuletyn Historyczny 2005, nr 20, s. 258-268

Biografia kapitana Antoniego Kasztelana

929/438/Stoklasa Tadeusz komandor PL ISNN 0137 - 5539

(092) Biografie

Kudela Sławomir: Komandor Tadeusz Stoklasa (1896-1968)

Biuletyn Historyczny 2005, nr 20, s. 242-257

Biografia komandora Tadeusza Stoklasy



PL ISNN 0137-5539929/438/Laskowski Heliodor komandor podporucznik 

(092) Biografie

Tuliszka Jarosław: Komandor podporucznik Heliodor Laskowski (1898-1936)

Biuletyn Historyczny 2005, nr 20, s. 269-281

Biografia komandora podporucznika Heliodora Laskowskiego

PL ISNN 0137-5539

Rychel Zofia: Książka Sławomira Łanieckiego o kmdr. Bolesławie Romanowskim

Biuletyn Historyczny 2005, nr 20, s. 282-289

Uwagi krytyczne córki komandora Bolesława Romanowskiego o biografii jej ojca 

napisanej przez Sławomira Łanieckiego


