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WSTĘP

Oddajemy Czytelnikom 21 numer „Biuletynu Historycznego”, 
wydawanego od 1963 r. Zamieszczone w nim artykuły 

zostały przygotowane w zasadzie przez przedstawicieli środowiska 
historyków Marynarki Wojennej od lat współpracującego z naszym 
czasopismem oraz przez pracowników Muzeum Marynarki Wojennej.

Tematyka tego numeru jest, jak zwykle, dość różnorodna, chociaż 
prawie w całości poświęcona dziejom polskich sił morskich. Artykuły 
opublikowane w nim zajmują się m.in. działalnością bojową ludzi, 
okrętów i jednostek lądowych w latach II wojny światowej, problemami 
natury strategicznej, polityczno-gospodarczej i organizacyjnej, sprawami 
szkolenia i wychowania personelu oraz działalnością polityczno- 
-społeczną, oświatową i kulturalną, jak również logistyką Marynarki 
Wojennej, sprawami zabezpieczenia materiałowego oraz problematyką 
remontów okrętów a także biografistyką oraz gospodarką morską 
i muzealnictwem.

Na wstępie zamieszczono informację kmdr. ppor. w st. spocz. dr. 
Tadeusza Górskiego o ośrodkach organizowania floty polskiej na 
przestrzeni dziejów. W artykule następnym prof. dr hab. Zbigniew 
Machaliński opisał działalność dyplomatyczną kontradm. Jerzego 
Zwierkowskiego prowadzoną w początkowym okresie II Rzeczypospolitej. 
Natomiast kmdr ppor. rez. dr Ireneusz Bieniecki obszernie opracował 
i przedstawił wyniki swych badań naukowych nad działalnością Flotylli 
Rzecznej Marynarki Wojennej w materiale o pokojowej i wojennej 
organizacji flotylli w latach 1922-1939.

Kolejne prace dotyczą działalności Marynarki Wojennej w latach 
II wojny światowej. Kmdr w st. spocz. prof. dr hab. Józef Wiesław 
Dyskant opublikował szczegółowe udokumentowane rozważania na 
temat, kiedy polska Marynarka Wojenna rozpoczęła działania wojenne 
we wrześniu 1939 r„ mgr Andrzej Kotecki opracował i przygotował do 
druku wspomnienia byłego oficera łączności Dowództwa Floty kmdr, 
ppor. Jerzego Milisiewicza z jego udziału w udanym przerwaniu blokady 
Helu na kutrze „Batory” i z internowania w Szwecji w latach 1939-1943.

5



„BIULETYN HISTORYCZNY” 2006 NR 21

Natomiast dwa artykuły kmdr. por. rez. mgr. Waltera Patera 
przedstawiają rozważania nad sukcesami bojowymi Polskiej Marynarki 
Wojennej w okresie II wojny światowej. Pierwszy z nich stanowi ogólne 
wprowadzenie do podjętej tematyki, a drugi zajmuje się źródłami 
historycznymi na temat wyników udziału niszczycieli „Błyskawica” 
i „Piorun” w bitwie pod Ile de Batz. Kolejne dwa artykuły zajmują się 
utratą niszczyciela „Grom”. Dr Tadeusz Kondracki opublikował 
udokumentowany materiał odpowiadający na pytanie - kiedy zatonął 
niszczyciel „Grom”, a poprzedzono go szkicem kmdr. ppor. w st. spocz. 
Jerzego Tumaniszwilego pt. Jak zatonął „Grom”, znajdującym się 
w zasobach archiwalnych Muzeum Marynarki Wojennej.

Warto zwrócić uwagę na interesujące wspomnienia kontradm. 
w st. spocz. Henryka Pietraszkiewicza z lat powojennych zatytułowane 
Na płytkich i głębokich wodach oraz na opracowanie kmdr, w st. spocz. 
prof. dr. hab. Zdzisława Misztala o poglądach i koncepcjach Eugeniusza 
Kwiatkowskiego na odbudowę i rozwój gospodarki morskiej w Polsce 
w pierwszych latach po II wojnie światowej.

Kolejne cztery prace dotyczą różnych aspektów powojennych 
dziejów Marynarki Wojennej. W pierwszej z nich kmdr por. dr Sławomir 
Kudela przedstawił wyniki swych badań historycznych nad organizacją 
i zasadami zabezpieczenia materiałowego okrętów i jednostek nadbrzeżnych 
do 1968 r„ w następnej - kmdr ppor. dr Mariusz Konarski - swoje 
ustalenia wynikające z badań prowadzonych nad wychowaniem 
personelu oraz działalnością oświatową realizowaną w jednostkach 
lotnictwa Marynarki Wojennej w latach 1945-1963, w kolejnej - kmdr 
por. dr Grzegorz Goryński - zarys historii mało znanej problematyki 
funkcjonowania Bazy Remontowej Wojsk Ochrony Pogranicza 
w Gdańsku Westerplatte a kmdr por. rez. mgr inż. Jerzy Bojko - szkic 
historyczny na temat działalności Klubu Marynarki Wojennej w latach 
1945-2005.

Numer zamyka opracowanie kmdr. ppor. rez. mgr. Andrzeja 
Jankowicza i kmdr. rez. mgr. Czesława Krzynówka zajmujące się 
najważniejszym zabytkiem znajdującym się w zbiorach Muzeum 
Marynarki Wojennej - „Orłem z Westerplatte”.
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Kmdr ppor. w st. spocz. dr Tadeusz GÓRSKI

OŚRODKI ORGANIZACJI POLSKIEJ FLOTY

Polska u swego zarania była liczącym się państwem europejskim, 
a sprawy morskie odgrywały ważną rolę w księstwie. Stałym 
elementem polskich sił zbrojnych - od Piastów po dzień dzisiejszy, była flota 

wojenna. W ciągu 1000-lecia państwa polskiego organizowano ją w kilku 
ośrodkach nad Bałtykiem, na kierunku czarnomorskim oraz poza granicami 
kraju. Organizowano również flotylle rzeczne. Do zasadniczych ośrodków 
organizacji polskich sił morskich należały: ujście Wisły i Odry za pierwszych 
Piastów; ujście Wisły, Dźwiny i Zaporoża w czasach panowania Jagiellonów 
i Wazów; Gdański ośrodek floty kaperskiej Augusta II Mocnego; ośrodek 
w Połądze w czasie powstań narodowych; Organizacja Główna Sił Narodowych 
Morskich z siedzibą w Paryżu; ośrodki organizacji floty wojennej i sił 
rzecznych II Rzeczypospolitej; ośrodki - bazy Polskiego Oddziału Marynarki 
Wojennej w Wielkiej Brytanii i ośrodki sił morskich od 1945 r. w kraju.

Piastowskie ośrodki organizacji flotylli wojennych

Po przyjęciu chrztu, Mieszko I dążył do utrwalenia polskości nad 
Bałtykiem, dzięki czemu Bolesław Chrobry odziedziczył silne państwo. 
Znaczną rolę na dworze tych władców odgrywała polityka morska, rzutująca na 
całokształt spraw zewnętrznych i wewnętrznych księstwa, którą systematycznie 
rozwijał Bolesław Chrobry. Mieszko I i Bolesław Chrobry dali podstawy 
polskiej polityki morskiej i wzór jej prowadzenia. To, co ci dwaj monarchowie 
dokonywali w zakresie polityki morskiej, stanowi wykładnię i drogę 
postępowania przez całe 1000-lecie Polski i stanowi wzór w naszych czasach 
niemal bez zmian.

Księstwo polskie rozwijało się w kierunku ujścia do morza głównych 
rzek - Odry i Wisły, albowiem dla następców Mieszka I panowanie na Pomorzu 
było najważniejszym zagadnieniem1. Umiejętna polityka bałtycka dworu 
gnieźnieńskiego, z wykorzystaniem działań dynastycznych silnie powiązała 1 

1 G. Labuda, Polska w zlewisku Bałtyku, „Jantar”, 1948 z. 1, s. 33.
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dwory skandynawskie z Piastami2. Opanowanie ujścia Odry i Wisły oraz 
wybrzeża morskiego było niezbędne pod względem politycznym, militarnym 
i gospodarczym, a opanowanie portów pozwoliło na bezpośrednie nawiązanie 
stosunków politycznych i handlowych z Danią, Norwegią oraz Szwecją3. 
Stosunki polityczne wymagały podróży morskich, które mogły odbywać się na 
jednostkach wojennych lub, co w ich osłonie. Tak podróżowała księżniczka 
Świętosława, jej dwór i inni4.

W zależności od akwenów operacyjnych funkcjonowały w Polsce 
piastowskiej dwa ośrodki sił morskich: w ujściu Odry i w ujściu Wisły. 
Organizowano w nich również flotę handlową i rybacką.

Ośrodek odrzański obejmował rejon ujścia Odry, jej rozlewiska i Zatokę 
Pomorską. W ujściu Odry wykorzystano dorobek miejscowej słowiańskiej 
ludności - głównie Wolinian, dysponujących już wcześniej odpowiednią 
flotyllą wojenną, Był on najsilniejszy, gromadził flotylle większych jednostek, 
bazujących głównie w Wolinie, Kamieniu i Szczecinie. Ich organizatorami byli 
pomorscy książęta, uznający zwierzchnictwo Bolesława Chrobrego. Flotylle te 
operowały na pełnym morzu w interesie polskiego księstwa.

Natomiast ośrodek wiślany obejmował rejon ujścia Wisły: dolną Wisłę, 
Zalew Wiślany i Zatokę Gdańską. Ośrodek ten gromadził mniejsze jednostki, 
a główną bazą flotylli był Gdańsk. Flotylla strzegła ten rejon przed 
ewentualnym napadem ze strony Prusów.

Grody w ujściu Odry i Wisły stanowiły również dobrze chronione bazy 
morskie dla flotylli wojennych. Leżały w głębi rozlewisk wodnych, od morza 
w odległości: Szczecin - 65 km, Wolin - 22 km, Kamień - 6 km, a Gdańsk - 
4,5 km. Wynikało to z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wojskowego 
oraz obrony umocnień i statków przed sztormami, a to z kolei pozwoliło na 
rozwój miast portowych. Były fortyfikacjami chronionymi pasem 
zróżnicowanych wałów, zasieków i przeszkód wodnych, a w porcie bazowały 
flotylle wojenne5. Przygotowania obronne nad morzem były powodem, że nie 
stwierdza się dłuższego pobytu Wikingów na Pomorzu od ujścia Odry do ujścia 

2 W. Filipowiak, Port wczesnośredniowiecznego Wolina. Materiały Zachodnio Pomorskie, t. 2, 
1956, s. 183 nn.; Idem, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Wolinie w latach 1953-1954. 
Sprawozdania Archeologiczne, t. 1, 1955, s. 179 nn.; Idem, Badania archeologiczne nad 
początkami państwa polskiego na Pomorzu Zachodnim, „Z Otchłani Wieków”, 1959 nr 4; 
Idem, Wolin - największe miasto Słowiańszczyzny zachodniej. Pomorze Średniowieczne, 
Warszawa 1958, s. 36 nn.; R. Kiersnowski, Legenda Winiety, Kraków 1950, s. 32 nn.; L. Koczy, 
Polska i Skandynawia za pierwszych Piastów, Poznań 1934, s. 8-9; S. Zakrzewski., Bolesław 
Chrobry Wielki, Lwów - Warszawa - Kraków 1925, s. 150-160, 248.

3 W. Kowalenko, Polska żegluga na Wiśle i Bałtyku w XIV i XV wieku, „Roczniki 
Historyczne”, 1948 t. XVII, s. 338.

4 L. Koczy, Związki małżeńskie Piastów ze Skandynawami, Poznań 1933, s. 12; J. Pertek, Polacy 
na szlakach morskich świata, Gdańsk 1957, s. 2.

5 A. Zbierski, Port gdański na tle miasta w X-XI1I wieku, Gdańsk 1964, s. 273.
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Wisły. Należycie zorganizowana wojskowość ujść tych rzek skutecznie 
odstraszała ich i zniechęcała do penetracji polskiego wybrzeża6.

Jednostki pływające budowano w licznych ośrodkach szkutniczych 
skupionych w pobliżu grodów nadmorskich - w rejonie ujścia Wisły mniejsze, 
ponieważ wymagał tego teatr działań wojennych. Flota miała charakter 
zaczepno-odporny i stale była gotowa do działań bojowych. Większe okręty 
zdarzały się rzadziej i nie stanowiły zasadniczych sił uderzeniowej flotylli 
gdańskiej. Obok walki, jednostki tego rodzaju przeprowadzały operacje 
specjalne - przerzut na wybrzeża pruskie ważnych osób, na przykład 
św. Wojciecha, zwiadowców, różnych emisariuszy i tajnych wysłanników 
dworu książęcego lub komendantów grodów nadgranicznych. Natomiast 
w ujściu Odry używano nieco większych jednostek, a flotylle wojenne miały 
charakter ofensywny, do operacji bojowych z dala od własnych baz morskich.

Do zasadniczych funkcji polskiej floty wojennej należało: transport 
wojska na teren przeciwnika, stoczenie bitwy na morzu (z zasady przy brzegu 
lub na zatoce), odparcie ataku obcych sił morskich na własne wybrzeże, stała 
gotowość do działań zaczepnych, służba patrolowo-policyjna oraz udział 
w akcjach specjalnych, między innymi misja św. Wojciecha i podróż 
Swiętosławy7.

W ujściu Wisły nie stwierdza się walk morskich, co świadczy o sile 
gdańskiego grodu i jego flotylli wojennej. Moc obronna polskiego księcia 
trzymała w ryzach nieprzyjaciół, zapewniając bezpieczny rozwój Pomorza. 
Natomiast jednostki bojowe w rejonie ujścia Odry były angażowane 
w toczonych walkach między państwami skandynawskimi. Ich władcy w walce 
o wpływy i ziemie przeciwnika szukali sprzymierzeńców, w tym również na 
dworze gnieźnieńskim. Ponieważ były to wojny dynastyczne, Piastowie 
widzieli w tym pewne interesy dla własnego księstwa. Pierwsi Piastowie dali 
podwaliny rozumienia dla państwa spraw morskich, jako niezbędnego elementu 
polityki Polski.

Ośrodki organizacji sił morskich Jagiellonów i Wazów

Jagiellonowie i Wazowie dbali o sprawy morskie i prowadzili liczne 
wojny, w których angażowali siły morskie. Walczyły one -z—okrętami 
krzyżackimi, duńskimi, szwedzkimi, moskiewskimi, wspierały hanzeatyckie 
przeciw Anglii i jej sojuszników. Operowały również na Morzu Czarnym 
przeciwko siłom osmańskim. W zależności od potrzeb polityczno-wojskowych, 
siły morskie organizowano w trzech ośrodkach (węzłach strategicznych) 

6 W. Kowalenko, Dawna Słowiańszczyzna i Polska nad Bałtykiem (I-XII stul.), „Nautologia” 
1975, nr 1-4, s. 67.

7 P. Smolarek, Studia nad szkutnictwem Pomorza Gdańskiego X-XIII wieku, Prace Muzeum 
Morskiego w Gdańsku, t. III, Gdańsk 1969, s. 98; Zbierski..., s. 272.
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polskiej monarchii - w ujściu Wisły, Dźwiny i na Zaporoźu. Ośrodki te miały 
niezbędne warunki do budowy, modernizacji i przezbrajania jednostek 
pływających, ich zaopatrywania, a także obsadzania przygotowanymi ludźmi do 
walki na morzu. Porty posiadały rozwinięty system dróg rzecznych i lądowych, 
łączących je z krajem, a szczególnie Gdańsk, Elbląg i Ryga.

Głównym ośrodkiem organizacji sił morskich Jagiellonów i Wazów było 
ujście Wisły i Zatoka Gdańska, z ich portami. Zespoły okrętów tworzono 
w Gdańsku, Elblągu, Pucku i Władysławowie. Ponadto pojedyncze okręty 
wystawiano w Braniewie oraz u polskiego lennika - w Królewcu. Ośrodek ten 
stanowił także główny węzeł strategiczny państwa na północy kraju, 
zabezpieczony fortyfikacjami Gdańska, Malborka, Elbląga, Pucka, a za czasów 
Władysława IV również fortyfikacjami Władysławowa i Kazimierzowa oraz 
umocnieniami polowymi nad Zatoką Gdańską. W tym wielkim ośrodku 
organizowano flotę królewską, kaperską miejską i dodatkowo na Zalewie 
Wiślanym - flotyllę czajek. Okręty wojenne dla floty królewskiej budowano 
w Elblągu i Gdańsku, a statki handlowe przezbrajano również w tych portach 
oraz we Władysławowie i częściowo w Pucku. Zespoły okrętów organizowano 
we wszystkich wyżej wymienionych portach, a flotyllę czajek w Królewcu.

Próbę utworzenia floty królewskiej podjął Zygmunt August, budując 
w tym celu galeon „Smok”. Idee tę zamierzał częściowo realizować Stefan 
Batory, ale przerwała ją wojna z Moskwą, mająca charakter lądowy.

Zygmunt III Waza dysponował dosyć silną flotą królewską, którą wysłał 
na pomoc cesarzowi do jego bałtyckiej bazy - Wismaru. Stamtąd polskie okręty 
do ojczyzny już nigdy nie wróciły. Dlatego jego syn - Władysław IV, flotę 
wojenną organizował od podstaw. Rozejm ze Szwecją przekreślił jednak 
morskie plany króla, a sejm nie zgadzał się na zwrócenie mu wydatków 
poniesionych z tytułu organizacji floty. Dlatego król zamierzał pokryć wydatki 
na flotę wojenną zorganizowaniem handlu morskiego i ustanowieniem ceł, ale 
te zamierzenia nie powiodły się8.

Wszystkie miasta portowe dysponowały zespołami małych jednostek, 
głównie o napędzie wiosłowo-żaglowym lub większymi łodziami. Pełniły 
służbę celną, porządkową, rozpoznawczą i kurierską na wodach portowych, 
redach i na rzekach. W czasie wojny zespoły tych jednostek były odpowiednio 
wzmacniane, a rady miejskie używały ich do ochrony małych konwojów 
między portami Zalewu Wiślanego i na Wiśle9.

Na Zalewie Wiślanym zorganizowano flotyllę czajek10. Władysław IV 
polecił w 1635 r. wprowadzić w życie projekt Koniecpolskiego, sprowadzając 

8 T. Górski, Flota Władysława IV, „Przegląd Morski”, 1995 nr 10, s. 70 nn.
9 Idem, Ośrodki organizacji sił morskich Jagiellonów i Wazów, ibidem, 1995 nr 4, s. 59 nn.

10 Inicjatorem wykorzystania czajek w walce z flot szwedzką był Stanisław Koniecpolski. 
Doradzał Zygmuntowi III, by sprowadził w rejon ujścia Wisły czajki. Tego projektu w wojnie 
o ujście Wisły nie zrealizowano, ale wrócono do niego w czasie przygotowywania wojny 
przeciwko Szwecji przez Władysława IV.

10
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z Zaporoża 1500. Kozaków pod dowództwem Konstantego Wołka. Powstającą 
flotyllę jednak rozwiązano, ponieważ rozejm ze Szwecją został postanowiony11.

Drugim pod względem ważności i wielkości ośrodkiem organizacji sił 
morskich było ujście Dźwiny i Zatoka Ryska. Ten ważny, północno-wschodni 
węzeł strategiczny, ochraniał ziemie Rzeczypospolitej głównie przed 
Szwedami. Zabezpieczały go fortyfikacje samej Rygi, Salis, Pamawy i pasem 
twierdz leżących w głębi Inflant. Ten węzeł strategiczny odznaczał się dużą 
samodzielnością operacyjną; kierowano tu najwybitniejszych polskich wodzów - 
Zamoyskiego i Chodkiewicza. Były tu bazy morskie, z których można było 
dotrzeć pod wybrzeże przeciwnika i na wody Zatoki Fińskiej. Stąd zamierzano 
przeprowadzić uderzenie na Finlandię, a stamtąd wprost na Sztokholm11 12.

Podstawą polskich sił morskich na wodach ryskich były okręty kaperskie, 
przejściowo małe zespoły zorganizowane przez hetmana oraz jednostki 
miejskie, głównie galery. Ich bazami były: Ryga, Pamawa i Salis. Kaprzy 
wielokrotnie korzystali z tych baz, m. in. wtedy, kiedy po ucieczce Henryka 
Walezego do Francji pozostali bez opieki króla. W listopadzie 1574 r. 
przeniesiono ich do Parnawy. Tam również przyjmowano nowych kaprów. 
Ponieważ wojska moskiewskie w lipcu następnego roku opanowali Parnawę, 
kaprów przeniesiono do Pucka. Jednak wkrótce ponownie operowali z baz nad 
Zatoką Ryską. Natomiast uzbrojone jednostki portowe pełniły tę samą rolę, jak 
w portach nad Zatoką Gdańską. Zajęcie przez Szwedów Rygi i wybrzeże Zatoki 
Ryskiej w 1621 r., gdy siły zbrojne Rzeczypospolitej były zaangażowane 
w wojnie z całą potęgą turecką pod Chocimiem, pozbawiły Polskę tego 
ważnego ośrodka organizacji sił morskich13.

Trzecim, szczególnie charakterystycznym ośrodkiem organizacji sił 
morskich było Zaporoże, gdzie tworzono flotylle czajek. Były one 
przeznaczone do operacji bojowych na Morzu Czarnym, przeciwko imperium 
osmańskiemu. Stanowiły jedyną siłę zbrojną polskiej monarchii na Morzu 
Czarnym. Jagiellonowie i Wazowie nie mogli organizować na tym morzu 
zespołów złożonych z okrętów żaglowych lub galer, ponieważ wszystkie porty 
czarnomorskie znajdowały się w rękach Turcji, włącznie z ujściem Dniepru. 
Ujście to - oprócz Oczakowa, chronione było innymi umocnieniami 
o charakterze artyleryjskim, ponadto od wiosny do jesieni trzymano tam siły 
morskie do zwalczania czajek. Flotylle te organizowano za porohami, na 
licznych wyspach dnieprowych. Bazowały na rzece obok Siczy, skąd 
wychodziły na morze. Na Morzu Czarnym nie miały stałych baz - jedynie 
okresowe przystanie na wybrzeżu kaukaskim, opanowanym przez szacha 
perskiego Abbasa I - sojusznika Polski. Ponadto skrytego schronienia udzielali 
Kozakom Bułgarzy.

11 Idem, Wykorzystanie „czajek” w wojnie ze Szwedami, ibidem, 1988 nr 6, s. 65 nn.
12 Idem, Hetman wielki koronny Jan Zamoyski o potrzebie floty wojennej, ibidem, 1993 nr 5, s. 73.
13 Idem, ibidem, s. 61 nn.
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Organizacja flotylli czajek była stosunkowo łatwa, a na miejsce 
zniszczonych w walkach na morzu lub w sztormach powstawały nowe. Budowa 
czajek trwała kilka tygodni, a obok nowych - remontowano będące 
w eksploatacji. W ostatnich latach panowania Władysława IV było ich 
najwięcej. Król ten, planując wojnę z Turcją, zamierzał zaatakować 
Konstantynopol od strony lądu - wojskami lądowymi, a od strony morza - 
czajkami. Do prowadzenia takiej operacji potrzeba było setek czajek i tyle 
zaczęto przygotowywać w latach 1646-1648. Jednak przedwczesna śmierć króla 
i wojny kozackie pozbawiły Polskę sił, mogących operować na Morzu Czarnym14.

Nie zdołano wykorzystać floty lennika Rzeczypospolitej - Jakuba I 
Kurlandzkiego, który miał 44 okręty wojenne. Budowali je Holendrzy 
w miejscowych stoczniach i z miejscowych materiałów. Byli również 
organizatorami tej floty. Lennik kurlandzki, dysponując silną flotą, założył 
nawet kolonie w Gambii i Tobago15.

Gdański ośrodek organizacji floty kaperskiej Augusta II Mocnego

August II Mocny zamierzał przysposobić kilka portów jako bazy dla 
planowanej floty wojennej. Chciał również rozwijać handel morski przez 
powołanie kompanii handlowych16. Przystąpił również do tworzenia floty 
kaperskiej z bazą główną w Gdańsku i zapasową w Pucku17. Flota ta miała 
zabezpieczać żeglugę, chronić wybrzeże przed nieprzyjacielem i zwalczać jego 
okręty kaperskie. Do kierowania flotą wojenną zamierzano powołać Kolegium 
Admiralicji z siedzibą w Gdańsku. Na jego czele miał stać admirał mianowany 
przez króla, wybrany spośród najwybitniejszych rodów Prus Królewskich oraz 
czterej wiceadmirałowie (desygnowani w połowie z Polaków i Litwinów, 
a w połowie z Saksonów). Zasadniczym ośrodkiem organizacji floty był 
Gdańsk - siedziba kierownictwa, organizacji, budowa i uzbrajanie statków 

14 O ośrodku zaporoskim i flotyllach czajek -T. Górski, Morskie aspekty wojen polsko-tureckich 
1576-1648, Gdańsk 1993; Flotylle kozackie w służbie Jagiellonów i Wazów, Gdańsk 2003. 
Poza tym - Idem, Bałtyk i Morze Czarne w polityce władców polskich 1576-1648, 
„Nautologia”, 1991 nr 3-4; Bazy tureckiej floty na Morzu Czarnym w pierwszej połowie 
XVH wieku, „Przegląd Orientalistyczny”, 1992 nr 1-4; Dieprzańskie „czajki”, „Przegląd 
Morski”, 1988 nr 5; Morskie aspekty wojny chocimskiej (1621), ibidem, 1986 nr 9; Siły 
morskie imperium osmańskiego w czasach panowania Jagiellonów i Wazów, „Przegląd 
Orientalistyczny”, 1997 nr 3-4; Tureckie okręty wojenne XVI-XVII wieku, „Przegląd 
Morski”, 1992 nr 6; Wojny polsko-tureckie na Morzu Czarnym, „Nautologia”, 1989 nr 3; 
Wywiad i propaganda w wojnach polsko-tureckich w pierwszej połowie XVII wieku, 
„Przegląd Orientalistyczny”, 1990 nr 11-2 oraz: W. Czermak, Plany wojny tureckiej 
Władysława IV, Kraków 1895; Eryka Lassoty i Wilhelma Beauplan opisy Ukrainy, red. 
Z. Wójcik, Warszawa 1972.

15 M. Tomczak, Polityka kolonialna księcia Jakuba Kettlera,,Zeszyty Gdańskie”, 2003 t. V, s. 247 nn.
16 J. Trzoska, Kaprzy króla Augusta Mocnego (1716-1721), Gdańsk 1993, s. 29-30.
17 B. Święciochowski, Stosunek Augusta II do Gdańska w latach 1697-1698, „Rocznik Gdański”, 

1965 t. 24, s. 108-109.
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handlowych na jednostki kaperskie. Decyzje zapadały na dworze królewskim - 
w Dreźnie i Warszawie oraz w Gdańsku, w którym król przebywał często. 
Nagła potrzeba własnej floty wojennej wynikła wraz z wybuchem wielkiej 
wojny północnej18. Na początku grudnia 1700 r. pod polską banderą operowało 
15 okrętów kaperskich, które spowodowały chaos w handlu morskim na 
Bałtyku, a opanowane statki odstawiano głównie do Pucka19. Działalność 
polskiej floty kaperskiej była jednak krótkotrwała i zakończyła się wraz 
z wkroczeniem wojsk szwedzkich na ziemie Rzeczypospolitej zimą 1701/1702 r.

Drugi okres organizacji floty kaperskiej Augusta II przypada na 1713 r. 
Wynajęto wówczas w Elblągu galiot, który przezbrojono na okręt kaperski 
o nazwie „Zielony Smok”. Jego zadaniem była ochrona transportowców 
z zaopatrzeniem dla wojsk saskich na Pomorzu, po czym jednostkę miano 
zwrócić pierwotnym właścicielom20.

Trzeci okres - od 1716 r., związany był z żądaniem cara Piotra I 
wystawienia floty niemal wyłącznie na rzecz Rosji. Ponieważ car odczuwał 
braki w siłach morskich, żądał od Gdańska wsparcia i wystawienia przez miasto 
czterech fregat. Ponadto oddanie do dyspozycji rosyjskiej od dwóch do trzech 
fluit dla przewozu żołnierzy i amunicji do Kopenhagi21. Gdańsk oddał do 
dyspozycji Rosji dwa transportowce celem przewiezienia zapasów żywności do 
Kopenhagi. Jeden z nich przebywał tam aż przez 6 miesięcy22. W następnym 
roku car żądał wystawienia floty kaperskiej w składzie pięciu fregat. Król polski 
czynił starania, aby car zrezygnował z gdańskich okrętów kaperskich, ponieważ 
operacje kaprów spowodowałyby duże szkody dla handlu Rzeczypospolitej. 
Pod jego naciskiem Piotr I żądał już tylko trzech fregat. W ten sposób August 
Mocny przy naciskach Piotra I przystąpił do formowania floty kaperskiej 
w Gdańsku23. Dowódcą eskadry miał być „szef eskadry”, któremu podlegali 
kapitanowie fregat24. Dwie pierwsze fregaty wodowano na początku sierpnia 
1716 r., a następne dwie miały być ukończone 15 dni później. Były to lekkie 
fregaty, które stały niewyposażone i nieuzbrojone przez wiele lat, a po śmierci 
Piotra I zostały rozebrane. Po tych doświadczeniach August Mocny nie 
poodejmował działań związanych z flotą wojenną, ponieważ państwo mocno 
osłabło, a szlachta nie była zainteresowana sprawami morskimi.

18 Trzoska, s. 33.
19 J. Pertek, Od Wielkiej Karaweli do 19-tysieczników, Gdynia 1963, s. 103; Trzoska, ibidem, s. 34 nn.
20 Trzoska, s. 36-37.
21 Ponieważ miasto opierało się żądaniom cara, oddziały rosyjskie otoczyły Gdańsk od strony 

morza i lądu. Ponadto rozpoczęły demonstracyjne przygotowania do szturmu. Blokada przejść 
do miasta wstrzymała dowóz żywności i ruch pocztowy. Wobec zagrożenia, władze gdańskie 
9 maja 1716 r. przyjęły warunki cara Piotra I (Ibidem, s. 42-43).

22 Ibidem, s. 47.
23 Ibidem, s. 51 nn.
24 W skład załogi fregaty wchodzili: kapitan, lejtnanci, szyper, sternik, kanonier, starsi i młodsi 

bosmani, starszy i młodszy cieśla okrętowy, mistrz prowiantowy, balwierze, kucharz i jego 
pomocnik i żołnierze.
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Ośrodek w Połądze w czasie powstań narodowych

W powstaniach narodowych w zakresie morskich aspektów na plan 
pierwszy wysuwał się problem importu broni z zachodniej Europy. Było to 
ważne, ponieważ rodzima produkcja nie nadążała za potrzebami, szczególnie 
w wyposażaniu polskich oddziałów w nowoczesne karabiny. Ponieważ ziemie 
polskie odcięte zostały od Bałtyku, przywódcy powstań starali się o zdobycie 
któregoś z portów nadbałtyckich. W czasie powstania kościuszkowskiego w grę 
wchodziła Lipawa i Połąga, a w następnych Połąga25. O te porty toczono zacięte 
walki i do nich kierowano statki transportowe z uzbrojeniem dla powstańców. 
Wchodziły one na Bałtyk z portów zachodnich w tajemnicy, aby zmylić 
czujność floty rosyjskiej. Ze względu na słabość floty pruskiej nie wchodziła 
ona w rachubę26.

W czasie powstania kościuszkowskiego zamierzano pozyskać port 
w Lipawie, dokąd wyprawiano się dwukrotnie. Do obrony tego portu 
przywódcy powstania skierowali znaczne siły, w tym kilka kompanii artylerii, 
a potem cały pułk artylerii. Zajęcie Lipawy przez powstańców spowodowało 
również to, że trakt dla kurierów rosyjskich do Prus między Połągą a Kłajpedą 
został przerwany. Ponieważ kurierzy zaczęli przepływać morzem, powołano 
przybrzeżną straż morską, której dowódcą został rotmistrz Benedykt 
Łabanowski. Straż ta ponadto służyła do rozpoznania ruchów okrętów 
rosyjskich i ewentualnych desantów wroga. Poza tym była wstanie 
zabezpieczyć rozładunek uzbrojenia w porcie lipawskim i w Połądze27. Straż 
przybrzeżna odniosła znaczący sukces 25 maja 1794 r. w rejonie Połągi, 
opanowując szmagę z rosyjskim kurierem, którego wysłano z Rygi do Prus. 
Przy jej zdobyciu wyróżnił się bat dowodzony przez wieśniaka z Połągi - 
Łukasza Kalinowskiego28. Za męstwo Kalinowski otrzymał rangę chorążego.

W powstaniu listopadowym Połąga również odgrywała rolę ważnego 
punktu, przez który usiłowano dostarczać morzem broń zakupioną na 
Zachodzie29. Organizacja floty transportowej i podjęcie walki o zdobycie Połągi 
odbywało się niemal jednocześnie. Nie zdołano jednak zdołano jednak 
odzyskać Połągi, a powstanie niebawem upadło.

25 T. Górski, Wojskowo-morskie zagadnienia dziejów Polski porozbiorowej, „Przegląd Morski", 
1991 nr 10. s. 41 nn.

26 Idem, Morskie aspekty powstania kościuszkowskiego, ibidem, s. 37 nn.
27 Straż morska składała się z kilkudziesięciu batów. Służyły one do połowu ryb i przewozu 

towarów, nie było więc trudne zorganizowanie flotylli bojowej. Załogi składały się 
z ochotników, w tym z okolicznych chłopów, uzbrojone były w broń palną i ręczną.

28 H. Mościcki, Generał Jasiński i powstanie kościuszkowskie, Warszawa 1917, s. 2388, 
przyp. 230; Polski Słownik Biograficzny, t. XI, z. 50, s. 462.

29 T. Górski, Myśl morska w powstaniu listopadowym, „Przegląd Morski”, 1983 nr 1, s. 50 nn.
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Organizacja Główna Sił Narodowych Morskich

W specyficznych warunkach polityczno-wojskowych organizowano 
polską flotę wojenną i transportową w czasie powstania styczniowego. Rząd 
Narodowy korzystając z przychylności Anglii, Francji i Turcji, wykorzystał dla 
sprawy polskiej Bałtyk i Morze Czarne. Pierwsze morze dawało możliwość 
zaopatrywania powstańców w broń, której stale brakowało. Do jej transportu 
w rejonie Połągi lub w innych miejscach na wybrzeżu Kurlandii, sprawnie 
zorganizowano flotę transportową, na którą ładowano nowoczesną broń 
zakupioną na Zachodzie. Co prawda pierwsza wyprawa transportowca „Ward 
Jackson” nie powiodła się, ale przygotowywano następne. Jednak wobec 
upadającego powstania zaprzestano rejsów transportowych. Natomiast zespołu 
okrętów bojowych na Bałtyku nie można było zorganizować, ponieważ 
panowała na nim flota wroga i nie było możliwości zorganizowania bazy na 
tym morzu. Można jednak było zorganizować ją do operacji na Morzu 
Czarnym. Warunki do tworzenia morskich sił powstańczych były korzystne dla 
Polski. Anglia uznała, że pojawienie się polskiej bandery wojennej na morzach 
spowoduje uznanie sprawy polskiej jako zagadnienia międzynarodowego. 
Francja udzielała poparcia finansowego, organizacyjnego i dawała możliwość 
korzystania z jej dorobku wojskowego, kadr i inną pomoc niezbędną przy 
tworzeniu zespołów okrętów. Natomiast Turcja chętnie udzieliła wsparcia 
w zakresie bazowania polskich okrętów w pobliżu szlaków żeglugowych Rosji. 
Miały one zwalczać żeglugę rosyjską, prowadzić rozpoznanie sił przeciwnika, 
udzielać pomocy powstańcom kaukaskim i nękać rajdami porty i wybrzeża carskie30.

Organizacją floty początkowo zajął się Francuz - komandor Andrzej 
Franciszek Michał Mangan, ale jej rozwój nastąpił po objęciu dowództwa przez 
komandora Władysława Zbyszewskiego, który przedstawił projekt utworzenia 
floty, zaakceptowany przez Romualda Traugutta. 25 października 1863 r. 
powołano w Paryżu Organizację Głównych Sił Narodowych Morskich. 
Organizatorem generalnym został komandor Zbyszewski, przybierając 
pseudonim Feliks Karp. Opracował ogólne ramy organizacji floty, przepisy 
o umundurowaniu, znaki okrętowe, oznaki i stopnie wojskowe. Uruchomiono 
agencje morskie w Nowym Jorku, San Francisco, Melbourne i w Szanghaju. 
Miały powstać również w innych miejscach na świecie. Agenci, o szerokich 
uprawnieniach, mieli za zadanie gromadzić sprzęt dla floty i werbować 
marynarzy, szukać chętnych armatorów do zbrojenia swoich statków na rzecz 
powstania. Poza tym werbować jak najwięcej Polaków, szczególnie na wyższe 

30 Sytuacja operacyjna była korzystna, ponieważ traktat paryski kończący wojnę krymską 
zabronił Rosji utrzymywania na Morzu Czarnym operacyjnej floty wojennej. Wprawdzie car 
częściowo obszedł ten zakaz i na tym morzu polecił uzbroić 12 statków, każdy po 6 dział, 
przeznaczonych do patrolowania wybrzeży Kaukazu objętych powstaniem przeciw Rosji. 
Zastosowanie na polskich okrętach silniejszej artylerii, pozwoliłoby jednak na 
wyeliminowanie okrętów wroga z morza.
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stanowiska, a Zbyszewski opracował dla nich specjalną instrukcję31. Siedzibą 
polityczno-organizacyjną był Paryż. Tam zapadały decyzje o powoływaniu 
w terenie różnych ośrodków organizacyjnych i werbunkowych. Główną bazą 
floty polskiej był Konstantynopol, a zapasową Trapezuntu na Morzu Czarnym. 
Natomiast na Morzu Śródziemnym - La Valetta na Malcie. Zaopatrzenie 
otrzymywano z magazynów angielskich i tureckich. Ważnym było bunkrowanie 
węgla, którego ówczesne okręty spalały dużo. Dlatego obok napędu parowego 
miały żagle, przy pomocy których odbywano rejsy. Pary natomiast używano na 
wodach operacyjnych i w czasie walki.

Latem 1863 r. w Newcastle zakupiono nowoczesny statek o napędzie 
parowo-żaglowym, który odpowiednio uzbrojono i nadano mu imię 
„Kościuszko” (wielu nazywa go jednak „Kiliński”). Okręt wyszedł 1 lutego 
1864 r. z portu Newcastle pod banderą angielską. Na Morzu Śródziemnym miał 
podnieść banderę polską i zawinąć na Maltę, ogłaszają światu istnienie polskiej 
siły zbrojnej na morzu. Po drodze okręt wszedł jednak do portu w Maladze, 
gdzie Hiszpanie aresztowali jednostkę. Co prawda okręt później zwrócono, ale 
powstanie już zamierało32.

Ośrodki organizacji floty wojennej i sił rzecznych II Rzeczypospolitej

W odrodzonej Polsce ośrodkami organizacji floty wojennej były: Modlin, 
Puck i Gdynia, a kierownictwo marynarki znajdowało się w Warszawie. 
Początkowo zorganizowano Szkołę Marynarzy, I Batalion Morski, Oddział 
Zapasowy Marynarzy i Komendę Portu Wojennego w Modlinie. Tam również 
zorganizowano Flotyllę Wiślaną33.

Po przejęciu wybrzeża morskiego przystąpiono do organizacji sił 
morskich, opierając się początkowo o bazę w Pucku - porcie wojennym 
wiosenno-letnim. Zaś w okresie zimowym okręty przebywały w Gdańsku. 
W Pucku znajdowało się Dowództwo Wybrzeża Morskiego, Komenda Portu 
Wojennego i inne instytucje niezbędne dla floty wojennej.

Organizację floty wojennej i sił rzecznych przerwała wojna z Sowietami, 
w której udział wziął niemal cały stan osobowy Marynarki Wojennej. 
Sformowano Pułk Morski, który wziął udział w bitwie warszawskiej, 

31 W. Hubert, Tworzenie polskiej marynarki wojennej w 1863-1864 r„ „Sprawy Morskie 
i Kolonialne”, 1934 z.2, s. 62-64. Powtórzył je T. Górski, Myśl morska w powstaniu 
styczniowym, „Przegląd Morski”, 1987 nr 3, s. 60-61.

32 O morskich aspektach powstania styczniowego: Idem; Hubert, ibidem; St. Zieliński, 
Marynarka wojenna powstania styczniowego, „Morze” 1932, nr 7-8; (W.W.), Marynarka 
polska w roku 1863-1864, „Przegląd Morski”, 1938, z. 107, s. 164 nn..

33 O. Żukowski, XX lat Polskiej Marynarki Wojennej, Warszawa 1939, s. 5. Dla polskiej floty 
wojennej było ważne to, że we flotach zaborczych - rosyjskiej, austro-węgierskiej, 
niemieckiej, służyło wielu Polaków. Dali oni podstawy powstania nowoczesnych sił morskich 
i rzecznych w niepodległej Polsce.
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organizowano transport morski uzbrojenia przez port gdański34. Walki toczyła 
Flotylla Wiślana, a przedtem, na kresach wschodnich Flotylla Pińska.

Po wojnie nastąpiła dalsza rozbudowa sił morskich i rzecznych, a decyzje 
o ich rozwoju, zakupie nowych okrętów i remontach, podejmowane były 
w Warszawie. Przystąpiono również do szkolenia oficerów organizując 
Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej w Toruniu, a w Swieciu reaktywowano 
Szkołę Specjalistów Morskich35 36. Powołano i inne instytucje niezbędne dla floty 
oraz organizowano obronę lądową wybrzeża morskiego, co było naglące wobec 
częstego współdziałania floty niemieckiej i sowieckiej skierowanego przeciwko 
Rzeczypospolitej. Ponieważ flota nie posiadała odpowiedniej bazy morskiej, 
rząd Rzeczypospolitej przystąpił do budowy nowoczesnego portu wraz 
z zapleczem w Gdyni. Port wojenny usytuowany u podnóża Kępy Oksywskiej, 
dal już schronienie polskim okrętom zimą 1926/1927 r., uniezależniając postój 
flocie od Gdańska . Do 1939 r. głównym ośrodkiem polskiej floty wojennej 
była Gdynia, z dużym portem zapasowym Hel oraz trzema mniejszymi - Puckiem, 
Jastarnią i Władysławowem. Były dostosowane do warunków nowoczesnej 
wojny, dające możliwość organizacji zespołów i grup okrętowych, pozwalały 
na budowę okrętów i ich remont, a w Gdyni mogły bazować nawet pancerniki.

Siły rzeczne obejmowały Flotyllę Wiślaną i Pińską, a potem tylko tę 
drugą. Ośrodkiem organizacji Flotylli Wiślanej był Modlin, z główną bazą 
w Toruniu. Po rozwiązaniu niemieckich sił morskich w rejonie ujścia Wisły, 
jednostki tej flotylli zostały przeniesione w 1925 r. do Pińska, a część na 
potrzeby floty morskiej, szkolenia i prac pomocniczych. Od tego czasu Flotyllę 
Pińską stale rozbudowywano i unowocześniano37. Jej zasadniczym teatrem 
działań wojennych były rozlewiska Polesia, główną bazą Pińsk, a zapasowymi 
liczne porty na rzekach Polesia38.

34 Cz. Ciesielski, Gdańsk wobec wojny polsko-radzieckiej 1920 roku, „Przegląd Morski” 1990, 
nr 12, s. 63 nn.

35 Idem, Szkolnictwo Marynarki Wojennej w latach II Rzeczypospolitej, Warszawa 1974.
36 B. Krzywice, Marynarka Wojenna w Polsce Odrodzonej, „Sprawy Morskie i Kolonialne”, 

1935 nr 1, s. 88.
37 J. Bartlewicz, Flotylla Pińska i jej udział w wojnie polsko-sowieckiej 1919-1921, Warszawa 1933; 

I. Bieniecki, Rzeczna Eskadra Flotylli Pińskiej, „Przegląd Morski”, 1987 nr 12; Idem, 
Flotylle rzeczne polskiej marynarki wojennej w latach 1918-11939 (w:) Obrona polskiego 
morza. 75 lat polskiej Marynarki Wojennej, Gdańsk-Gdynia 1993, s. 82 nn; J. Dyskant, 
Flotylle Rzeczne i ich miejsce w planach wojennych II Rzeczypospolitej, „Przegląd Morski”, 
1989 nr 4; Idem, Szkolenie specjalistów dla potrzeb flotylli rzecznych PMW w latach 1919-1939, 
Ibidem, 1992 nr 9; J. Taube, O. Żukowski, Zarys historii wojennej flotyll rzecznych. Warszawa 1931.

38 Mimo wielu negujących flotylle rzeczne, Flotylla Pińska stanowiła nowoczesny zespół 
operacyjny i nie ustępowała innym. Siły rzeczne posiadały wszystkie państwa leżące wówczas 
w dorzeczu Donu, Dniepru i Dunaju. Nawet Czechosłowacja miała flotyllę rzeczną. Siły 
rzeczne rozbudowywały i inne kraje, głównie w obliczu II wojny światowej. Rozwijały je 
również po II wojnie światowej - m.in. Czechosłowacja i Węgry. Posiadały je i posiadają 
nadal inne państwa w Europie i w Azji oraz niektóre w Afryce. Wojska amerykańskie 
operujące w Wietnamie oraz w Iraku również wykorzystywały i nadal wykorzystują siły 
rzeczne. Mająje w swoim składzie również byłe republiki posowieckie oraz Rosja, Ukraina i Białoruś.
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Ośrodki organizacji floty Polskiego Oddziału Marynarki 
Wojennej w Wielkiej Brytanii

Wojsko Polskie we wrześniu 1939 r. musiało ulec druzgocącej przewadze 
dwóch wrogów - wojskom III Rzeszy niemieckiej i Armii Czerwonej. Nie 
uległa im jedynie polska flota wojenna, której część okrętów udało się do 
Wielkiej Brytanii, udzielając jej pomocy w wojnie morskiej. W ten sposób 
zapewniła sobie ciągłość działania, a jej jednostki od początku wojny 
operowały u boku Royal Navy39. Tam również powstawały ośrodki 
organizacyjne, szkoleniowe i operacyjne dla rozwijających się sił morskich.

Flota wojenna Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii 
funkcjonowała na podstawie umowy polsko-brytyjskiej zawartej 18 listopada 
1939 r., uzupełnionej dodatkowym protokółem do tej umowy z 3 grudnia 1940 r.40. 
Była nadal kierowana przez Jerzego Świrskiego. KMW skupiło uwagę na 
staraniu o okręty, wyszkolenie załóg i skierowywanie do poszczególnych 
brytyjskich flotylli, w składzie których walczyły. Stąd zaistniała potrzeba 
odpowiedniego zorganizowania tej działalności, którą udoskonalano w toku 
wojny. KMW funkcjonującemu w Londynie, w różnych miejscowościach na 
terenie Wielkiej Brytanii podlegały:

l. Baza Polskiej Marynarki Wojennej, mieszcząca się początkowo na 
ORP „Gdynia”, umieszczona następnie w Bickleigh (Devonshire), jako 
obóz lądowy ORP „Bałtyk” .41

2. Lokalne dowództwa morskie pod nazwą Komend Morskich - Północ 
i Południe, które utworzono 3 marca 1942 r. Były to ośrodki sztabowo- 
-administracyjne, koordynujące sprawy administracyjno-porządkowe 
na obszarach podległych komendantom, a komendanci byli również 
rzecznikami Polskiej Marynarki Wojennej w stosunku do lokalnych 
władz brytyjskich. Ponadto komendy te rozwijano z myślą 
o przyszłych komendach portów lub baz morskich po powrocie do 
kraju. Komenda Morska Północ mieściła się w Greenock, a Południe 
w Devonport (Plymouth). Podległość okrętów komendom była 
zmienna i zależała od przydziałów operacyjnych do poszczególnych 
flotylli brytyjskich.

3. Inne struktury niezbędne do funkcjonowania floty i jej zaplecza, stale 
udoskonalane z myślą o przeniesieniu ich do Polski .42

39 T. Górski, Polska flota wojenna 1939-1959 na tle flot europejskich, Gdańsk 2001, s. 56 nn.
40 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. II, cz. 1, Londyn 1959. s. 153-156, 276-278.
41 Znajdowały się tam - Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej, Kadra Floty, Centrum 

Wyszkolenia Specjalistów Floty, Komenda Uzupełnień Floty, Oddział Pomocniczej Morskiej 
Służby Kobiet.

42 W. Pater, Marynarka Wojenna w latach drugiej wojny światowej (w:) Cz. Ciesielski, W. Pater, 
J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. Zarys dziejów, Warszawa 1992, s. 93 nn.
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Polskie okręty nie tworzyły stałych związków taktycznych, a ich użycie 
zależało od potrzeb brytyjskich43. Pod względem administracyjnym, 
personalnym, dyscyplinarnym i kontaktów z władzami brytyjskimi łączono je 
w zespoły: kontrtorpedowce (dalej ktt) tworzyły dywizjon ktt, okręty podwodne 
grupę okrętów podwodnych (dalej OP), a ścigacze - grupę ścigaczy. Dowódcą 
dywizjonu ktt był osobny dowódca, a na pozostałych jeden z dowódców 
okrętów. We wrześniu 1941 r. celem dostosowania się do przydziałów 
operacyjnych, dywizjon ktt podzielono na dwa - I i II. Dowódcy dywizjonów 
nie dowodzili ktt na morzu, które pojedynczo lub grupowo kierowano do 
zespołów brytyjskich. Ich załogi intensywnie szkolono w zwalczaniu OP, 
ponieważ było to najważniejsze zadanie dla alianckich sił lekkich44 45.

W trakcie wojny pod polską banderą wojenną z baz brytyjskich 
operowały; 2 lekkie krążowniki, 10 ktt; 5 OP, 3 ścigacze artyleryjskie, 
7 ścigaczy torpedowo-artyleryjskich, 2 ścigacze OP, 2 dozorowce i 12 kutrów 
dozorowych43. Początkowo były zamierzenia przekazania Polsce francuskiego 
pancernika „Paryż”, z czego rząd polski zrezygnował. Planowano również 
zmodernizowanie statku pasażerskiego „Piłsudski” na krążownik pomocniczy, 
ale wobec żądania Brytyjczyków, aby operował pod ich banderą, z tego zamiaru 
również zrezygnowano46 47. Pozostałe polskie okręty nie pływały pod banderą 

47 wojenną .
Polska flota wojenna rozwijała się do 1943 r., ale po śmierci gen. 

Sikorskiego, jej dalszy rozwój został zahamowany. Związane to było 
z kończącą się wojną na Atlantyku i oddaniem ziem polskich przez aliantów 
zachodnich Sowietom. W tej sytuacji również zamiar udziału polskiego okrętu 
w wojnie z Japonią nie mógł być zrealizowany. Polskie okręty operacyjnie 
podporządkowane były brytyjskim dowódcom obszarów nadmorskich, 

43 Na każdy polski okręt przydzielono angielską grupę w składzie oficera łącznikowego, 
radiotelegrafistów i sygnalistów. Ich zadaniem była opieka nad brytyjskimi tajnymi 
dokumentami i szyframi oraz pomoc w łączności. Ponadto zapewnienie łączności z okrętami 
i bazami oraz z władzami administracyjnymi.

44 W. Kon, O zwalczaniu okrętów podwodnych, „Przegląd Morski”, 1957, nr 2, s. 12 nn. 
W brytyjskiej flocie surowo przestrzegano zasady, że zanim oficer obejmie dowództwo okrętu 
zdolnego do walki z OP, musi przejść szkolenie hydroakustyczne. Zasadę tę przeniesiono 
również do polskiej floty. Tego samego uczyli się dowódcy okrętów, młodzi oficerowie 
i marynarze, którzy na okręcie tworzyli wyspecjalizowany zespół do walki z OP.

45 Metryki okrętów: J. Pertek, Wielkie dni małej floty, Poznań 1972, s. 575 nn; S. M. Piaskowski, 
Okręty Rzeczypospolitej Polskiej 1920-1946. Album planów, Albany, 1984; Z. Waśko, 
R. Witkowski, Regularne jednostki Wojska Polskiego, t. X, Warszawa 1976.

46 T. Skinder-Suchcitz, Projekt przebudowy m/s „Piłsudskiego” na krążownik pomocniczy 
w 1939, „Teki Historyczne”, tom XXI, Londyn 1994-1995.

47 Okręt szkolny „Iskra” wydzierżawiony został dla Royal Navy i służył tam jako okręt-baza dla 
załóg ścigaczy torpedowych pod nazwą „Pigmy”, zaś „Wilia” - został przekazany flocie 
handlowej i pływał jako „Modlin”. Ponadto w Szwecji stały internowane trzy polskie OP, 
o które KMW dbało i zamierzało uprowadzić przy nadarzającej się okazji (B. Karnicki, 
Marynarski worek wspomnień, Warszawa 1987, s. 102).
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przejściowo Flocie Ojczyźnianej lub bezpośrednio admiralicji. Były 
zorganizowane w eskadry, flotylle, dywizjony, półdywizjony, grupy i inne, 
zależnie od potrzeb operacyjno-taktycznych. Krążownik „Dragon” walczył 
w składzie 10 eskadry krążowników. Ktt znajdowały się w składach 1, 2, 4, 5, 
10, 14, 15, 16, 21 i 24 flotylli brytyjskich ktt, przebywając w nich w różnych 
okresach. Bazowały głównie w Plymouth, Harwich, Rosyth, Greenock, 
Scheerness, ponadto w Gibraltarze, La Valetta, Aleksandrii i Fretown. Również 
OP operowały w składzie brytyjskich flotylli OP, m. in. w 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 
i 10. Bazowały głównie w Plymouth, Rosyth, Portsmouth, Dundee, Holy Loch, 

La Yaletta, Bejrucie i Gibraltarze. Scigacze artyleryjskie operowały w składzie 
3 flotylli brytyjskich ścigaczy, bazując w Portlandzie, Felixtone, Portsmouth, 
Ramsgate i Fowey. Zaś ścigacze torpedowo-artyleryjskie operowały w składzie 
2 i 8 flotylli brytyjskich ścigaczy, bazując w Plymouth i Portland. Dozorowce 
operowały w brytyjskiej grupie patrolowców bazujących w Plymouth, 
a pozostałe polskie jednostki otrzymały przydział do brytyjskiej grupy Kutrów 
Dozorowych w Dortmouth.

Polskie okręty wojenne brały udział we wszystkich większych akcjach 
Royal Navy. Uczestniczyły w operacjach na liniach żeglugowych chroniąc 
konwoje przybrzeżne, atlantyckie, śródziemnomorskie i murmańskie. 
Zwalczały żeglugę niemiecką i włoską. Operowały w działaniach blokadowych, 
desantowych, demonstracyjnych i zabezpieczały stawianie min. Zwalczały OP 
przeciwników. Przeprowadzały bitwy morskie - artyleryjskie, torpedowe, 
z lotnictwem i ostrzeliwały wybrzeża przeciwników. Wykonywały i inne 
dodatkowe zadania bojowe - eskortowanie angielskich pancerników 
i lotniskowców, pomoc francuskiemu ruchowi oporu i inne.

POMW był świetnie zorganizowany, wyszkolony na wszystkich 
szczeblach dowodzenia i sprawny w działaniu. Oficerowie polscy zdobywali 
wiedzę teoretyczną i praktyczną we współdziałaniu z najnowocześniejszą 
i najlepszą w świecie flotą wojenną - Royal Navy. Posiedli nowoczesną morską 
sztukę wojenną, która winna służyć Rzeczypospolitej. OPOW wyszedł 
zwycięsko w sensie osiągniętych wyników w walkach z siłami niemieckimi 
i włoskimi, wspierając Royal Navy w najtrudniejszych chwilach dla Wielkiej 
Brytanii. Zapewnił trwałość i ciągłość polskiej banderze wojennej, która ani na 
chwilę nie zniknęła z mórz48. Jednak los polskiej floty wojennej zwycięsko 
operującej z baz brytyjskich zakończył się w pewnym sensie tragicznie. 
Świetnie wyszkolone załogi polskich okrętów już nikomu nie były potrzebne. 
Władze komunistyczne w Warszawie nie chciały ich widzieć w Polsce. Dla 
Wielkiej Brytanii, która uznała polski rząd komunistyczny, OPMW stawał się 

48 W. Kon, Bitwa o Atlantyk, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1957 nr 1; M. Piaskowski, 
Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej, t. III, Albany 1990; Polska Marynarka Wojenna 1939- 
-1947. Wybór dokumentów, t. 1, wybór i opracowanie Z. Wojciechowski, Gdynia 1999. 
Charakterystyki operacyjnej i taktycznej POMW w Wielkiej Brytanii dokonał T. Górski, 
Polska flota wojenna..., s. 78-128 a ponadto: E. Kosiarz, Flota Orła Białego, Gdańsk 1980 i inni.
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coraz uciążliwszy i niewygodny politycznie49. Od jesieni 1945 r. zaczęto 
systematycznie przekazywać Anglikom polskie okręty, a 28 września 
następnego roku ostatnie - „Conrada”, „Krakowiaka”, „Pioruna” i „Ślązaka”. 
Rzeczypospolita dysponując nowoczesną flotą wojenną, jakim był POMW 
i działającą według nowoczesnej morskiej sztuki wojennej, ustąpiła w kraju 
miejsca prosowieckiej - dalekiej od nowoczesności i obcej polskiej 
mentalności.

Ośrodki sił morskich od 1945 r. w kraju

Polskie siły morskie w kraju, organizowano w dwóch głównych 
ośrodkach - Gdynia - Hel (nad Zatoką Gdańską) i w Świnoujściu (nad Zatoką 
Pomorską) w czterech zasadniczych okresach:

1) 1945-1949 - nieudane próby tworzenia floty o charakterze narodowym;
2) 1950-1956 - organizacja MW w warunkach kierowania polskimi siłami 

zbrojnymi przez Sowietów;
3) 1957-1989 - dalsza organizacja MW w ramach Układu Warszawskiego;
4) Po 1989 r. - wyjście z Układu Warszawskiego i działania w NATO.
W pierwszym okresie różne polskie inicjatywy związane z narodową 

nowoczesną morską sztuką wojenną były likwidowane w zarodku, a od 1950 r. 
stały się niemożliwe50. W latach 50 ostatecznie dostosowano struktury polskiej 
MW do potrzeb i struktur sowieckiej Floty Bałtyckiej51. Natomiast trzeci okres 
trwał do rozpadu Układu Warszawskiego. Zaś czwarty obejmuje starania 
o przyjęcie do NATO i rozwój polskiej floty wojennej w ramach tej organizacji.

W okresie PRL w MW powstało wiele różnych koncepcji rozwoju sił 
morskich, ale wszystkie istotniejsze ustalenia zapadały w Sztabie 
Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron UW52. Przełom w 1956 r. 
spowodował zastąpienie Rosjan Polakami na kierowniczych stanowiskach 
w Sztabie Generalnym WP. W ślad za tym zrodził się pomysł utworzenia 

49 T. Górski, Operacyjna działalność Polskiej Marynarki Wojennej w drugiej wojnie światowej 
z baz brytyjskich, Obrona Polskiego Morza. 75 lat Polskiej Marynarki Wojennej (pod red. 
Cz. Ciesielskiego), Gdańsk-Gdynia 1993, s. 157.

50 Morska sztuka wojenna wprowadzana w Polsce opierała się na sowieckiej nauce wojennej.
51 O rozwoju polskiej MW: J. Przybylski, Główne kierunki rozwoju Marynarki Wojennej 

w latach 1945-1980, „Przegląd Morski”, 1985 nr 10, s. 30 nn; Idem, Wybrane problemy 
rozwoju Marynarki Wojennej w Polsce w latach 1945-1989, Obrona Polskiego..., s. 159-176; 
Idem. Marynarka Wojenna PRL w latach 1956-1980 - studium historyczno-wojskowe, 
„Zeszyty Naukowe AMW”. nr 96, Gdynia 1988; Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski..., s. 127 nn.

52 Początkowo dla naszej floty przewidywano obronę wybrzeża i operacje na liniach 
żeglugowych przeciwnika. Przewidywano do tego pięć grup uderzeniowych w składzie: 
niszczyciel i od trzech do pięciu ścigaczy torpedowych każda. Ponadto cztery grupy wsparcia 
dozorowców. Planowano również silną flotę podwodną a do walki z OP przeciwnika 6 grup 
poszukująco-uderzeniowych oraz inne siły (Przybylski, Marynarka Wojenna... 1956-1980, s. 86 nn).
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w ramach UW Frontu Polskiego, traktowanego przez ekipę Władysława 
Gomułki jako przejaw suwerenności PRL53.

Po 1958 r. polskie władze wojskowe w konsultacji z Rosjanami w latach 
1963, 1965, 1967, 1969, 1971 i 1983 modyfikowały zadania i kierunki rozwoju 
polskich sił morskich54. W 1961 r. zapadły decyzje dotyczące składu i zasad 
użycia polskiej floty w składzie sił UW. Opracowane wówczas zadania, 
struktury i kierunki rozwoju obowiązywały do 1989 r.55. Siły morskie 
podzielono na operacyjne - podporządkowane bezpośrednio dowódcy MW 
i terytorialne - podporządkowane dowódcom flotylli obrony wybrzeża. Do 
realizacji zadań bojowych czyniono starania o coraz większą liczbę okrętów56. 
Nasilenie rozbudowy sił rozpoczęło się w 1971 r. i trwało do 1989 r., 
ograniczane załamywaniem się gospodarki kraju. W ramach Frontu Polskiego 
zadania nadmorskie otrzymała 4 A, którą miała wspierać MW wraz ze 
Zjednoczoną Flotą. Do tego celu utworzono 2 Brygadę Desantową bazującą 
w Świnoujściu57. Plany operacyjne Frontu Polskiego i MW doskonalono do 
końca funkcjonowania UW, ale właściwych zamiarów Polska nigdy nie znała58. 
Rosjanie nie dowierzali Polakom do końca59.

Ośrodki organizacji polskiej floty związane były z bazami i portami 
morskimi60. Ujście Odry zamykała sowiecka baza morska w Świnoujściu, 
chroniona od strony lądu przez silne garnizony rosyjskie rozlokowane wzdłuż 
Odry i na terenie NRD oraz lotniska. Natomiast ujście Wisły było tylko 
częściowo w rękach polskich, ponieważ nieprawidłowo rozwiązano problem 
Zalewu Wiślanego. Stanowi on do dziś obszar trudny dla polskiej wojskowości 
i gospodarki ze względu na brak połączenia zalewu z morzem. Jednocześnie 
utrwalały się dwie polskie pustynie gospodarcze nad Bałtykiem. Jedna ciągnęła 
się od Helu po Świnoujście-Szczecin, a druga - to Zalew Wiślany.

53 Front Polski miał operować na północnym odcinku zachodniego TDW. W pierwszym rzucie 
miały nacierać 1 i 2 Armia Wojska Polskiego. Zakładano, że pierwszy atak sił NATO 
powstrzymają siły sowieckie wspierane przez NRD. Natomiast Front Polski miał operować 
w dwóch fazach. Faza pierwsza, rozpoczęta z zachodniej Meklemburgii w kierunku Hamburga 
i Schlezwig-Holsztynu miała zakończyć się rozbiciem Jutlandzkiego Korpusu Armijnego 
NATO i wyjściem na rubież Łaby oraz nad granicę duńsko-niemiecką. Druga - dotarciem na 
rubież Łaby lub Mozy. Tam Front Polski miał oczekiwać na następne decyzje (P. Piotrowski, 
Desant na Danię, „Wprost”, 2002 nr 27, s. 83).

54 AMW, sygn. 3209/66/34; 3596/78/6; 3596/78/10.
55 Ibidem, 3533/75/14, s. 104 nn; 3533/75/192, s. 27 nn.
56 Ibidem, 3402/72/5; 3556/78/6; 3596/78/12.
57 Brygada miała być uzupełniona statkami zmobilizowanymi z przedsiębiorstw żeglugowych.
58 Piotrowski, ibidem, s. 84.
59 Wywiad J. Poksińskiego i P. Wieczorkiewicza z generałami Barańskim, Siwickim, 

Tuczapskim i innymi (odb. maszynopisu w posiadaniu autora).
60 Cele wojny morskiej w II wojnie światowej zakładały, że w granicach Rzeczypospolitej znajdą 

się nie tylko Gdynia i Gdańsk, ale również Elbląg, Królewiec oraz Szczecin z wyspą Rugią. 
Jednak Polsce przyznano tylko ujście Wisły i Odry oraz wybrzeże morskie między nimi.
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Pierwsza - ogromny szmat wybrzeża morskiego, z małymi portami, które 
przez dziesiątki lat niedoinwestowane nie miały większego znaczenia 
gospodarczego i wojskowego dla Polski. Nad Zalewem Szczecińskim należały 
do nich: Nowe Warpno, Trzebież, Stepnica i Wolin. W miarę starano się 
rozwijać jedynie Szczecin. Na Wybrzeżu Bałtyckim znajdowały się: 
Świnoujście, Dziwnów, Mrzeżyno, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Łeba 
i Władysławowo. W pierwszym przez długie lata funkcjonowała sowiecka baza, 
w drugim zamierzano stworzyć bazę dla polskich ścigaczy torpedowych, 
w Darłowie a następnie w Kołobrzegu znajdowały się dywizjony WOP. 
Natomiast w Ustce funkcjonowała baza szkoleniowa MW. Ostatnie dwa porty 
stanowiły wysunięte bazy okrętów dywizjonu WOP z Gdańska. Wszystkie one 
stanowiły niewykorzystane porty nie tylko dla potrzeb sił morskich, ale i dla 
polskiej gospodarki morskiej. Wzdłuż wybrzeża, w głębi kraju, bazy miały 
wojska sowieckie - lądowe, lotnicze, rakietowe, nuklearne, magazyny i inne. 
Również wojska polskie w ramach Układu Warszawskiego miały tam swoje 
bazy i poligony i razem z Armią Czerwoną izolowały wybrzeże od reszty kraju 
pozostawiając kontrolowany korytarz Gdynia-Szczecin. Dopiero po odzyskaniu 
niepodległości obszary te przywrócono do życia.

Zalew Wiślany - to rozlewiska ujścia Wisły, problem nierozwiązany 
prawidłowo od czasów krzyżackich. Opanowanie przez Rosjan Królewca i wraz 
z tym ujścia z Zalewu Wiślanego na Bałtyk, stworzyło zagrożenie wojskowe 
i gospodarcze. Bo kto ma Cieśninę Pilawską, ten panuje nie tylko nad Zalewem 
Wiślanym, ale i obszarami oraz wodami leżącymi wokół61. W części rosyjskiej 
zalewu rozbudowywano gospodarkę na potrzeby wyłącznie wojskowe i jest to 
strefa nadal silnie zmilitaryzowana. Zaś Cieśnina Pilawska stanowi nadal zaporę 
dla prawidłowego rozwoju obszarów wodnych ujścia Wisły. Dlatego już 
w 1945 r. Eugeniusz Kwiatkowski proponował, aby przekopać kanał na Mierzei 
Wiślanej w pobliżu Krynicy Morskiej, aby w ten sposób uniezależnić się od 

61 O Cieśninie Pilawskiej: M. Bielski, Kronika tho iest Historya..., Warszawa 1976; Denkschrift 
uber die Strome Memel, Weichsel, Oder, Elbę, Weser und Rhein, Berlin 1888; S. Gierszewski, 
Życie portowe Elbląga w XVII i XVIII w. Szkice z dziejów Pomorza. Pomorze nowożytne, 
Warszawa 1959; Keyser E., Die Triefe in der Frischen Nehrung, „Elbinger Jahrbuch'1, 1938 z. XV; 
W. Quade, Die historischen Tiefe in der Frischen Nehrung, „Mitteilungen des westpreuBischen 
Geschichts - Vereins“, 1925 nr 1, s. 1-10.
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Moskwy. Myśl ta wiązała się wówczas z jeszcze jedną ideą - osuszenia polskiej 
części Zalewu Wiślanego i przeprowadzenie kanału żeglownego do Elbląga62. 
Ten do niedawna zaniedbany rejon, po przebiciu Mierzei Wiślanej, może 
stanowić ważny element - w razie potrzeby, również dla polskiej wojskowości.

Nad Zatoką Gdańską znajdują się: Gdynia, Gdańsk, Hel, Jastarnia, Puck 
i Górki Zachodnie. Był to i jest nadal główny ośrodek organizacji polskich sił 
morskich. W pierwszym i drugim porcie mogą być budowane i remontowane 
okręty wszystkich klas wchodzących na Bałtyk, mogą tu bazować wszystkie 
rodzaje sił. Ukształtowanie terenu pozwala na rozbudowę schronów 
i magazynów odpornych na uderzenia jądrowe. Ponadto mają dobre połączenia 
z krajem - drogowe, kolejowe, wodne, liczne lotniska i wiele dróg przydatnych 
do lądowania i startów samolotów. Hel od czasów II Rzeczypospolitej stanowił 
również ważną bazę morską i może nią stać się w razie potrzeby, gdzie mogą 
bazować siły lekkie. Zaś Zatoka Pucka z portami w Pucku i Jastarni stanowi 
poligon doświadczalny i taktyczny.

Obok sil morskich, początkowo prowadzono nieliczne dyskusje 
i przedstawiono projekt powołania flotylli rzecznej, która miała operować na 
rzekach granicznych i zalewach: na zachodzie kraju na Zalewie Odrzańskim, 
Odrze i Nysie, a na wschodzie kraju - na Wiśle i Bugo-Narwi. Główną bazą 
flotylli i ośrodkiem organizacji sił rzecznych miałaby być Bydgoszcz, 
posiadająca stocznię i połączenia wodne z całym krajem. Zaś bazą wysuniętą, 
jako operacyjną - Kostrzyń, przy ujściu Warty do Odry. Ostatecznie jednak 
zorganizowano dywizjon rzecznych kutrów trałowych z bazą w Świnoujściu, 
którego zadaniem było trałowanie szlaku wodnego reda - Świnoujście - Szczecin.

Powołano również w WOP dywizjon rzeczny w Szczecinie, od 1954 r. 
noszący nazwę Dywizjon Rzeczny Szczecin. Miał podobną strukturę jak 
w MW, ale większą samodzielność i był bardziej rozbudowany. Stanowił 
taktyczny pododdział rzeczny i podlegał dowódcy brygady WOP w Szczecinie. 
Był jedynym ośrodkiem rzecznym w PRL, działającym samodzielnie w zakresie 
organizacji, szkolenia, remontów i zaopatrzenia. Jednostka ta zadania 

62 Myśl Kwiatkowskiego o przebiciu Mierzei Wiślanej nie była nowa. Już kilkaset lat wcześniej 
głównym przejściem z morza do Elbląga była tzw. „stara głębia”, leżąca naprzeciw Bałgi, 
przecinająca Mierzeję Wiślaną. Przebiegał tedy ważny szlak morski, który spinał żeglugę 
Elbląga i innych portów ujścia Wisły z morzem. „Stara głębia” ustąpiła miejsca „nowej głębi” - 
dzisiejszej Cieśninie Pilawskiej dopiero w latach 1520-1530 i od tego czasu zaczęła mieć 
znaczenie dla żeglugi. Do ponownego przebicia Mierzei Wiślanej w Polsce wracano 
wielokrotnie. Np. po „potopie szwedzkim” powstał plan przekopania mierzei między 
wioskami Przebrno i Skowronki, celem uaktywnienia handlu morskiego Elbląga 
z pominięciem pruskiej Pilawy. Podobną myśl forsowano w czasach Jana III Sobieskiego i za 
panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po odzyskaniu niepodległości, co pewien 
czas wraca się do dawnych polskich pomysłów przebicia Mierzei Wiślanej. M.in. w latach 
1994-1996 opracowano raporty w ramach projektu badawczego „Opracowanie podstaw 
procesu aktywizacji regionu elbląskiego w aspekcie transportu morsko-rzecznego, rekreacji 
i rybołówstwa”.

24



OŚRODKI ORGANIZACJI POLSKIEJ FLOTY

operacyjne pełniła na Odrze i Zalewie Szczecińskim63. Dywizjon zaczęto 
rozformowywać 7 marca 1960 r. i na początku 1961 r. przestał istnieć64.

Okres czwarty zapoczątkował rozwój nowoczesnych sił morskich, które 
zasadnicze oparcie mają w ośrodku gdyńskim. Niemal od początku 90 lat XX wieku 
polskie siły morskie podlegają ewolucji w nowych warunkach walki morskiej 
i są dostosowywane do potrzeb państwa.

Polska flota wojenna sięga swymi korzeniami do twórców państwa 
polskiego - Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Organizowano ją w dwóch 
zasadniczych ośrodkach, w rejonie ujścia Wisły i Odry. Ponieważ gród gdański - 
jako ośrodek organizacji polskiej floty wojennej zaczęto budować około 980 r., 
datę tę można przyjąć jako rok powstania polskiej Marynarki Wojennej. 
Natomiast pierwszą datą dokumentującą istnienie polskiej flotylli wojennej 
w Gdańsku jest rok 997. Jednostką tej flotylli odbył misję chrystianizacyjną do 
Prus św. Wojciech, co zostało udokumentowane pod datą - kwiecień 997 r.65. 
W ten sposób nasza Marynarka Wojenna ma ponad 1000 lat.

63 WOP 152/54, s. 130-151.
64 T. Górski, Próby organizacji flotylli rzecznych w PRL, „Teki Gdańskie”, Tom V, 2003, s. 275-293.
65 St. Mielczarski, Misja pruska świętego Wojciecha, Gdańsk 1967.

25



Prof. dr hab. Zbigniew MACHALIŃSKI

DZIAŁALNOŚĆ DYPLOMATYCZNA 
KONTRADMIRAŁA JERZEGO 

ZWIERKOWSKIEGO W POCZĄTKOWYM 
OKRESIE II RZECZYPOSPOLITEJ

Jerzy Anzelm Zwierkowski urodził się 21 kwietnia 1873 r. w majątku 
rodzinnym Drochlin pod Kielcami jako syn Mścisława i Konstancji 
z Sucheckich. Dzięki dobrej sytuacji materialnej rodziców mógł kształcić się 

w elitarnych gimnazjach w Zurychu i Wiedniu. W czasie nauki zdradzał duże 
uzdolnienia językowe. Po ukończeniu ośmiu klas gimnazjum kształcił się 
w szkole marynarki handlowej w Trieście, następnie w wojennej szkole 
aspirantów w Poli (dziś Pula).

W austro-węgierskiej marynarce wojennej służył od 1893 do 1912 r. 
Dosłużył się stopnia kapitana marynarki. Ze względu na stan zdrowia1 komisja 
lekarska uznała go za niezdolnego do dalszej służby i 1 maja 1912 r. został 
przeniesiony w stan spoczynku. W tej sytuacji postanowił na dwa lata wyjechać 
do Stanów Zjednoczonych; tam studiował prawo na Fordham University 
w Nowym Jorku. Ukończenie fakultetu prawa będzie miało duże znaczenie dla 
jego kariery zawodowej w odrodzonej Polsce.

Po wybuchu I wojny światowej został ponownie powołany do czynnej 
służby wojskowej. Zajmował do zakończenia wojny różne stanowiska 
dowódcze m. in. dowódca Floty Wiślanej, dowódca jednostki minerskiej na 
Dunaju tamże dowódca monitora i dowódca dywizjonu minerów, członek 
komisji rozejmowej we Włoszech. Awansował do stopnia komandora 
porucznika.

Pod koniec listopada 1918 r. Zwierkowski był już w Warszawie, a do 
Wojska Polskiego został przyjęty 28 listopada w stopniu podpułkownika 
marynarki. Ze względu na bardzo dobrą znajomość języków obcych (angielski, 1 

1 Dane dotyczące przebiegu służby w austro-węgierskiej marynarce wojennej zaczerpnąłem z akt 
personalnych Jerzego Zwierkowskiego (CAW, sygn. 8027), który bardzo dokładnie 
własnoręcznie je opisał oraz z Almanach fur die K.U.K. Krieges-Marine (Pola), 1918, R. 14; 
Nekrolog, „Przegląd Morski”, 1932 nr 44, s. I-II.
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francuski, niemiecki, włoski, serbski) i przygotowanie prawnicze 
odkomenderowano go do biura prac kongresowych w Warszawie. Pracował tam 
od 2 listopada 1918 do 17 stycznia 1919 r.2

Warszawskie biuro prac kongresowych wspomagało swoimi 
opracowaniami, referatami i ekspertyzami polskie biuro kongresowe w Paryżu. 
Zwierkowski już 27 grudnia 1918 r. sporządził pierwszy memoriał pt. Wisła 
jako najkrótsza i najtańsza komunikacja państwa polskiego z Morzem 
Bałtyckim3. Z tekstu tego wynika, iż zdawał sobie sprawę z trudności, jakie 
czekały Polskę w pertraktacjach ze zwycięskimi państwami Ententy w kwestii 
odzyskania sprawiedliwego z punktu widzenia Warszawy dostępu do morza. 
Dlatego też starał się logicznie argumentować historyczne prawa odradzającego 
się państwa polskiego do własnego wybrzeża morskiego. Przede wszystkim 
uważał, że „Wisła w całej swej długości [...] płynie przez krainy polskie 
i tworzy z punkt widzenia geograficznego i ekonomicznego najważniejszą dla 
nas drogę komunikacyjną”4. Zdawał sobie sprawę, iż ta droga wodna 
szczególnie na terenie byłego zaboru rosyjskiego i austriackiego wymaga 
regulacji, a więc zaangażowania wielkich środków finansowych. Sądził, że 
podołać temu gigantycznemu, ale koniecznemu zadaniu może tylko państwo, 
a nie inicjatywa prywatna. Zwierkowski znał zapewne stanowisko Komitetu 
Narodowego Polskiego, a szczególnie jego przewodniczącego Romana 
Dmowskiego, w kwestii żądań Polski odnoszących się do dostępu do morza. 
Podobnie jak Dmowski, argumentując konieczność włączenia do 
II Rzeczypospolitej ujścia Wisły z Gdańskiem, uważał, że należy w tym 
wypadku zrezygnować z argumentów etnicznych. Zdawał sobie jednocześnie 
sprawę z ogólności i co za tym idzie możliwości różnorodnej interpretacji 
punktu 13 orędzia prezydenta Wilsona z 8 stycznia 1918 r. „Winno powstać - 
czytamy w tym punkcie - niepodległe państwo polskie - państwo to powinno 
objąć terytoria zamieszkane przez ludność niewątpliwie polską, winno mieć 
zapewniony wolny i bezpieczny dostęp do morza, a jego polityczna 
i gospodarcza niepodległość oraz całość terytorialna powinny być 
zagwarantowane przez pakt międzynarodowy”.

Interpretując ów słynny punkt 13 Zwierkowski pisał: „Punktacje 
wilsonowskie są streszczeniem nowych porządków na podstawie etyki 
i sprawiedliwości po uprzednim wyrównaniu uczynionych krzywd. Chociaż 
prezydent Wilson nie może być obeznany ze wszystkimi szczegółami 
politycznymi teraźniejszej, jak i dawnej Europy, niemniej jednak ani on, ani 
żaden inny sędzia nie mógłby na podstawie par. 13 uznać działalności 
systematycznej rządów pruskich i hakatystów niemieckich, brutalnego 
wywłaszczania polskich żywiołów z rodzinnych ziem [...] czyli wyników 

2 CAW, sygn. 8027, Akta personalne J. Zwierkowskiego.
3 Archiwum Akt Nowych (dalej AAN) Komitet Narodowy Polski (dalej KNP), sygn. 1668, s. 1-5.
4 Tamże, Wisła jako najkrótsza i najtańsza komunikacja państwa polskiego z Morzem Bałtyckim, s. 1.

27



„BIULETYN HISTORYCZNY” Z. MACHALIŃSKI 2006 NR 21

przymusowej 150-letniej germanizacji w zaborze pruskim za instum et segum! 
Chwilowo sztuczna, lecz nieznaczna większość żywiołu niemieckiego, 
rozsiedlanego wzdłuż części brzegu Wisły, nie może stanowić przeszkody dla 
zjednoczenia rdzennych ziem polskich”5. Zwierkowski zaniepokojony był tym 
fragmentem punktu 13, który mówił, iż w skład odradzającego się państwa 
miały wejść „terytoria zamieszkałe przez ludność niewątpliwie polską”.

Znając kontrakcje rządu niemieckiego i brak po październiku, 1918 r. ze 
strony prezydenta Wilsona większego angażowania się w sprawy granicy 
polsko-niemieckiej dawał wyraz swojemu zaniepokojeniu. W przeciwieństwie 
do Dmowskiego, który wysuwał koncepcje włączenia do Polski „części 
wybrzeża bałtyckiego z ujściem Wisły I Niemna”, Zwierkowski był większym 
realistą, koncentrując się w swoim memoriale tylko na ujściu Wisły i Gdańsku.

Kilka dni później, 3 stycznia 1919 r„ Zwierkowski ukończył opracowanie 
drugiego memoriału. Tym razem zajął się głównie znaczeniem włączenia 
w granice II Rzeczypospolitej Gdańska6. Pozostawienie tego miasta poza 
granicami Polski uważał za katastrofę nie tylko dla swojej ojczyzny, ale i dla 
zwycięskiej Ententy, jak również dla przyszłego korzystnego dla tych państw 
układu sił w Europie.

Walka o Gdańsk i deltę Wisły oznaczała dla Zwierkowskiego również 
zahamowania wielowiekowej ekspansji żywiołu niemieckiego w tym regionie 
i stopniowe odzyskanie historycznego polskiego stanu posiadania. Z punktu 
widzenia gospodarczego Gdańsk stać się miał „kluczem do przyszłego rozwoju 
handlu polskiego z całym [...] światem”7, a więc głównym centrum polskiej 
gospodarki morskiej. Również port ten w wizji Zwierkowskiego winien być 
główną bazą przyszłej Polskiej Marynarki Wojennej.

Na przełomie grudnia 1918 i stycznia 1919 r. Zwierkowski przedstawił 
władzom wojskowym jeszcze dwa memoriały: O tonażu przypadającym 
rządowi polskiemu od państw centralnych, jako części majątku narodowego 
polskiego w zaborach austriackim, rosyjskim i niemieckim8 i O okrętach 
wojennych niemieckich dla floty polskiej9. Materiały te dostarczały Delegacji 
Polskiej w Paryżu argumentów na rzecz przyznania Polsce tonażu flot 
handlowych i wojennych byłych państw zaborczych. Rozumowanie 
Zwierkowskiego było bardzo proste i logiczne: skoro podatnicy polscy łożyli na 
rozwój między innymi tonażu morskiego Niemiec, Austro-Węgier i Rosji, 
wobec tego po przegranej przez te państwa wojnie i w wyniku powstania Polski 
winna ona otrzymać rekompensatę w części tonażu powstałego za pieniądze 
Polaków, byłych obywateli tych państw. Nurt odszkodowań wojennych będzie 

5 Tamże, s. 3.
6 AAN, KNP, 1664, J. Zwierkowski, Gdańsk port polski z punktu widzenia handlowego 

i militarnego, s. 3-9.
7 Tamże, s. 4.
8 AAN. KNP, 1667, s. 3-6.
9 AAN, KNP, 1665, s. 3-4.
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w późniejszej działalności kongresowej Zwierkowskiego niejednokrotnie 
powracał.

Pierwsze półtora miesiąca służby były niezwykle pracowite. Już w tym 
okresie rysuje się obraz człowieka, który wprawdzie nosił mundur, ale 
faktycznie spełniał funkcję eksperta; w tej roli czuł się Zwierkowski najlepiej. 
Władze wojskowe bardzo szybko uznały te uzdolnienia i już 18 stycznia 1919 r. 
ppłk mar. Jerzy Zwierkowski znalazł się w Paryżu w polskim biurze 
kongresowym jako ekspert spraw wojskowych i morskich10 11. Jednocześnie od 
1 sierpnia 1919 r. pełnił obowiązki delegata Wojska Polskiego przy 
Dowództwie Głównym Armii Sprzymierzonych w Paryżu. Faktycznie 
Zwierkowski był przedstawicielem DSM przy Delegacji Polskiej na konferencji 
pokojowej i służbowo podlegał szefowi tego departamentu kontradm. 
Kazimierzowi Porębskiemu. W 1919 r. przy Delegacji Polskiej w Paryżu 
działali gen. Tadeusz Rozwadowski, jako pełnomocnik MSWojsk., kontradm. 
Wacław Kleczkowski, jako delegat MSWojsk. do spraw morskich w Paryżu 
i wiceadm. Konstanty Biergiel. Funkcja ppłk. mar. Zwierkowskiego ograniczała 
się do prac doradczych.

W okresie od marca do czerwca decydowały się losy Polski nad 
Bałtykiem i losy Gdańska. W tym właśnie czasie delegacja angielska, 
a szczególnie jej przewodniczący Lloyd David George, zmienia dosyć 
radykalnie stanowisko na niekorzyść Polski, zwłaszcza w kwestii Gdańska. Po 
raz pierwszy pod koniec marca Lloyd George przeciwstawił się włączeniu 
Gdańska do Polski i wysunął koncepcję utworzenia Wolnego Miasta Gdańska 
w unii celnej z Polską11. Na początku kwietnia 1919 r. uzyskał on poparcie 
prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona.

W tej sytuacji Delegacja Polska z jej przewodniczącym Ignacym 
Paderewskim była bezradna. Zwierkowski śledząc te zmagania, w raporcie do 
gen. Rozwadowskiego starał się określić swój stosunek jako eksperta do spraw 
morskich w kwestii polityki angielskiej do Polski i zarazem podpowiedzieć, 
w jaki sposób kształtować w przyszłości polską politykę względem Wielkiej 
Brytanii, aby uległa ona korzystnej z punktu widzenia Polski zmianie. „Kongres 
pokojowy tyle nam obciął z naszego wybrzeża i zawdzięczamy to primi loco 
nieprzychylnym wpływom polityki angielskiej [...] A więc gdyby Anglia była 
przychylnie usposobiona do Polski mogłaby bez wątpienia i 13 punkt 
interpretować na naszą korzyść. Zatem wypada nam bezzwłocznie zorientować 
naszą politykę morską ku Anglii, ofiarowując jej przedsiębiorstwom, na drodze 
specjalnej koncesji, zyski handlowe i przewozowe Gdańska, za które, sądzę, 
będziemy mogli otrzymać nie tylko polityczne poparcie Albionu, ale też, 
wszedłszy raz w stosunki przyjazne, dostaniemy od nich te jednostki floty 

10 CAW, 8027, Akta personalne J. Zwierkowskiego.
11 Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu 1919 r. Dokumenty i memoriały, pod red. 

R. Bierzanka i J. Kukułki, 1.1, Warszawa 1965, s. 131.
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niemieckiej, które są nam koniecznie potrzebne dla stworzenia wojennej 
marynarki polskiej”12.

Z dzisiejszego punktu widzenia to rozumowanie J. Zwierkowskiego nie 
jest pozbawione pewnej naiwności i zarazem przeceniał on rolę przyszłego 
sojusznika w stosunku do Polski. Z drugiej jednak strony próbował on znaleźć 
pewne dodatnie i jasne strony katastrofalnego położenia Polski odnośnie jej 
granicy morskiej w przededniu końcowych decyzji Konferencji Wersalskiej.

Następne informacje o działalności Zwierkowskiego pochodzą z lipca 
i sierpnia 1919 r. Sprawa powstania Wolnego Miasta Gdańska była już 
wówczas przesądzona. W Delegacji Polskiej panowało rozgoryczenie z powodu 
takiego rozwiązania tego kluczowego dla Polski problemu, szczególnie 
odnosiło się to do stanowiska delegacji angielskiej. Zwierkowski odczuwał tę 
sprawę podobnie jak inni członkowie delegacji. Starał się jednak wyjaśnić 
przyczyny stanowiska brytyjskiego. Wiedział, że u podstaw polityki brytyjskiej 
stała chęć utrzymania równowagi na kontynencie europejskim, a nie 
wzmocnienie Francji, odwiecznej konkurentki Anglii. Odwiedzając w drugim 
półroczu kilkakrotnie Wielką Brytanię przeprowadził tam wiele oficjalnych 
i nieoficjalnych rozmów w admiralicji, „z paroma młodszymi urzędnikami 
Foreign Office”, zwiedził kilka szkół morskich i handlowych. Jako wnikliwy 
obserwator zauważył, że nawet w brytyjskich sferach dyplomatycznych Polska 
i jej sprawy, jej historia, jej potrzeby aktualne są zupełnie nieznane.

Sondowanie opinii miarodajnych kół w Wielkiej Brytanii związane było 
z trudnościami, jakie czyniła administracja w przyznaniu Polsce w ramach 
reparacji wojennych części, zresztą bardzo niewielkiej, byłej floty niemieckiej. 
Jak wynika z tych sondaży, „rząd Wielkiej Brytanii nie uznaje konieczności 
utworzenia bojowej floty polskiej, wysuwając naprzód teoretyczne zasady Ligi 
Narodów, dążące ku ogólnemu rozbrojeniu”13. Posiadanie wybrzeża morskiego 
związane było z powstaniem marynarki wojennej, a więc floty wojennej. Polska 
niemająca w nadmiarze środków płatniczych zainteresowana była 
w otrzymaniu, a nie kupieniu okrętów. Dlatego między innymi w Warszawie 
wysunięto myśl przyjazdu do Polski angielskiej misji morskiej. Zadaniem 
Zwierkowskiego w czasie jego wyjazdu do Londynu było pilotowanie tej 
sprawy. Anglicy nie spieszyli się z przysłaniem swoich ludzi do Warszawy 
„chcąc przede wszystkim wyczekać rezultatów walk” z Rosją Radziecką 
i dopiero wówczas określić politykę wobec Polski.

Zwierkowski w swoich raportach zachęcał rząd polski do współpracy 
z Anglią; mimo istniejących trudności i wyraźnie nieprzychylnego klimatu dla 
Polski nad Tamizą sądził trafnie, iż w r. 1919 w kwestii morskiej i walki 

12 AAN, Teka dokumentów do pracy dr. Mariana H. Serejskiego pt.: Gdańsk, geneza klauzul 
gdańskich traktatu wersalskiego (dalej Teka M. Serejskiego), 18, s. 134-135, Pismo 
Zwierkowskiego do Rozwadowskiego z 2 V 1919 r.

13 AAN, Ambasada RP w Londynie, 1360, Pisma Zwierkowskiego do Kłoczkowskiego, 
7 VIII 1919, s. 16.
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o swoje prawa na terenie Gdańska, Polska mogła jedynie umiejętnie i cierpliwie 
rozgrywać kartą angielską. Kreśląc taktykę postępowania z partnerem 
brytyjskim uważał, iż Warszawa winna kłaść nacisk nie na teraźniejszość, ale 
uzmysłowić Brytyjczykom przyszłe polityczne i gospodarcze profity 
współpracy z Polska14.

Oprócz wysłania pism, memoriałów, sprawozdań i raportów do 
zwierzchnich władz wojskowych i polskiego biura kongresowego Zwierkowski 
bardzo aktywnie uczestniczył w pracach utworzonej w maju 1919 r. przy 
Delegacji Polskiej w Paryżu tak zwanej Komisji Gospodarki i Żeglugi. 
Obradom tego gremium przewodniczył kontradm. Wacław Kłoczkowski. 
W sprawozdaniu z przebiegu służby Zwierkowski zaznaczył, iż 3 grudnia 1919 r. 
objął funkcję pełniącego obowiązki pełnomocnika wojskowego i morskiego 
przy poselstwie RP w Londynie. Konfrontując tę informację z biografią 
kontradm. Kłoczkowskiego sadzić należy, iż był to raczej krótki okres, może 
kilkutygodniowy, związany z wyjazdem pełnomocnika wojskowego 
i morskiego z Londynu do Paryża lub do kraju.

W roku 1920 jest kilka niejasności w życiorysie Zwierkowskiego. Po datą 
16 marca 1920 r. pisze on, że został „przeniesiony do rezerwy oficerskiej na 
własne żądanie”, a 1 kwietnia 1920 r. „zweryfikowany i mianowany 
kontradmirałem”. Jeżeli do pierwszej informacji mamy mniej zastrzeżeń, 
chociaż nie mamy jej potwierdzenia w innych dokumentach, to druga 
informacja dotycząca daty mianowania na kontradmirała wzbudza pozornie 
większe wątpliwości.

Jeszcze w listopadzie 1920 r. w korespondencji DSM obok nazwiska 
Zwierkowskiego wymienia się stopień podpułkownika. Sprawy awansu 
bezpośrednio do stopnia kontradmirała ze stopnia podpułkownika do końca nie 
można wyjaśnić. Awanse admiralskie w II Rzeczypospolitej należały do 
niezwykle rzadkich. Awans Zwierkowskiego szeroko komentowano 
w marynarce, tym bardziej, iż był on z racji swoich licznych wyjazdów 
zagranicznych mało znany w kraju. Wydaje się, że w związku z odwołaniem do 
kraju z Paryża wiceadm. Konstantego Biergiela i przeniesienia ze stolicy 
Francji do Londynu kontradm. Wacława Kłoczkowskiego na stanowisko 
pełnomocnika wojskowego i morskiego rządu polskiego w Wielkiej Brytanii, 
zaistniała konieczność mianowania w Paryżu przy ambasadzie polskiej, jako 
delegata DSM, oficera znającego problematykę morską. Rozmowy 
i korespondencja na ten temat prowadzone były między Oddziałem IV Sztabu 
Generalnego a DSM. Zarówno Sztab Generalny WP, jak i wiceadm. Porębski 
uważali zgodnie, iż ppłk mar. Jerzy Zwierkowski z racji wykształcenia, 
znajomości języków obcych i doświadczenia najbardziej nadaje się na to 
stanowisko.

14 Tamże, s. 21-25, Memoriał o polityczno-morskiej sytuacji Polski, 4 VII 1919.
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„Faktycznie awans Zwierkowskiego do stopnia kontradmirała wynikał 
z Dekretu Naczelnego Wodza odnośnie do starszeństwa i nadania stopni w WP 
z 30 I 1921 roku”. W dokumencie tym podano, że awansował on 1 kwietnia 
1920 r„ a zatem dekret „działał wstecz”.

Ze względu na liczne podróże służbowe poza granice kraju ustalenie 
przebiegu służby Zwierkowskiego, szczególnie w pierwszym półroczu 1920 r„ 
jest dość trudne. Prawdopodobnie na początku tego r. przebywał jeszcze 
w Paryżu. Jak wynika z jego akt personalnych, 16 marca został przeniesiony na 
własne żądanie do rezerwy, ale już 25 kwietnia znowu powołany do czynnej 
służby. 4 lipca mianowany został szefem sekcji organizacyjnej w DSM. 
Zachowało się kilka pism z lipca 1920 r. w CAW potwierdzających ten fakt. 
Ale już 13 lipca wyjeżdża do Paryża, stamtąd na krótko do Spaa i Genewy. 
Kilkakrotnie przyjeżdża do Warszawy po instrukcje. W grudniu 1920 r. na 
prawie trzy miesiące wraca do kraju.

Premier Władysław Grabski powołał w lipcu 1920 r. Delegację Polską 
z Ignacym Paderewskim na czele przy Konferencji Ambasadorów w Paryżu. 
W ramach tego gremium 22 lipca ukonstytuowała się Komisja do Spraw 
Gdańska, której przewodniczącym został Józef Wielowieyski, nie zawsze 
jednak był w stanie uczestniczyć w zebraniach wszystkich podkomisji, 
pomijając kwestię kompetencji. W tej sytuacji obrady prowadził najbardziej 
kompetentny uczestnik zebrania w podkomisji do spraw podziału niemieckiego 
majątku na terenie Wolnego Miasta - Zwierkowski. On również składał 
sprawozdania z prac tej podkomisji. Były to sprawy niezwykle skomplikowane 
w świetle ustaleń konferencji w Spaa i nieprzyjaznego stosunku Wielkiej 
Brytanii do sprawy polskich roszczeń gospodarczych na terenie Wolnego 
Miasta. Zwierkowski starał się w tych okolicznościach znaleźć najwłaściwszą 
z punktu widzenia swojego kraju wykładnię postępowania na forum Ligi 
Narodów i w negocjacjach z państwami zachodnimi15.

Również w lipcu 1920 r. Zwierkowski opracował na zlecenie 
przewodniczącego Komisji do Spraw Gdańska Józefa Wielowieyskiego 
Memoriał w sprawie bandery marynarki handlowej w Gdańsku. „Bandera, 
pisał, jest nie tylko godłem narodowym statku, ale i oznaką, pod czyją opieką 
i jurysdykcją okręt pływa”. W związku z pragnieniem gdańszczan posiadania 
własnej bandery wypowiedział się zdecydowanie przeciwko umieszczaniu jej 
na statkach handlowych tego miasta. Dopuszczał, jedynie ze względu na 
samopoczucie gdańszczan, „umieszczenie w banderze polskiej herbu Gdańska 
na tle biało-czerwonym; w miejscu, w którym w polskiej banderze jest orzeł, 
w gdańskiej byłby herb Gdańska”16.

15 Archiwum Polityczne Ignacego Paderewskiego (dalej APIP), t. II, s. 447-448.
16 AAN, Akta I. Paderewskiego, 887, s. 49, Memoriał w sprawie bandery marynarki handlowej 

w Gdańsku.

32



DZIAŁALNOŚĆ DYPLOMATYCZNA KONTRADMIRAŁA JERZEGO ZWIERKOWSKIEGO...

Posiadanie przez statki handlowe Gdańska własnej bandery 
spowodowałoby, zdaniem Zwierkowskiego, dyskryminację na tym terenie 
tonażu handlowego polskiego oraz pozbawiłoby skarb państwa z tego tytułu 
opłat podatkowych. Wobec braku własnej floty handlowej statki gdańskie 
mogłyby stanowić zaczątek polskiej marynarki handlowej, realizując zarazem 
cele krajowej polityki gospodarczej. Referat Zwierkowskiego stanowił 
niejednokrotnie przedmiot dyskusji w poszczególnych podkomisjach i na forum 
całej Komisji do Spraw Gdańska17 18. Wszyscy członkowie komisji z jej 
przewodniczącym Józefem Wielowieyskim zgadzali się z głównymi tezami 
tego memoriału.

Zwierkowski brał również bardzo aktywny udział w pracach podkomisji 
wojskowej; mimo iż wiceadm. Konstanty Biergiel najczęściej przewodniczył 
posiedzeniom, to jednak Zwierkowski ze względu na doskonałą znajomość 
zagadnień prawnych w gronie ekspertów wojskowych miał w sprawach 
gdańskich najwięcej do powiedzenia i z jego zdaniem liczono się najbardziej. 
Również w roboczych kontaktach z francuskimi ekspertami wojskowymi często 
był głównym referentem i w protokołach z rozmów wymieniano go na 

• • • Igpierwszym miejscu .
Rola Zwierkowskiego stała się bardziej znacząca od października 1920 r., 

czyli w końcowym etapie negocjacji nad konwencją polsko-gdańską. Ówczesny 
minister spraw wojskowych gen. Kazimierz Sosnkowski bardzo krytycznie 
ocenił projekt konwencji polsko-gdańskiej przedstawiony przez Konferencję 
Ambasadorów, ale i polskie kontrpropozycje, szczególnie w zakresie spraw 
wojskowych, marynarki wojennej i handlowej. „Kontrpropozycje naszej 
delegacji - pisał - sformułowane są niewyraźnie, wyczuwa się brak wiary 
w słuszność bronionej sprawy”19.

Chcąc lepiej zabezpieczyć interesy swojego resortu „wobec doniosłości 
należytej obrony spraw wojskowych i morskich MSWojskowych prosi MSZ, by 
w naradach, które odbywały się w Paryżu, delegat Ministerstwa ppłk 
Zwierkowski był utrzymywany w najściślejszym kontakcie z Delegacją 
i fachowemu zdaniu jego dawano należyty posłuch”20. Od tego momentu 
Zwierkowski przestaje być tylko ekspertem od spraw wojskowych i morskich, 
ale staje się delegatem MSWojsk. Stosunki wewnątrz Delegacji Polskiej nie 
zawsze układały się najlepiej. Uwaga ta dotyczy miedzy innymi wzajemnych 
kontaktów szefa Komisji do Spraw Gdańska Wielowieyskiego ze 
Zwierkowskim.

Ten ostatni w ściśle tajnym piśmie do Sosnkowskiego donosił: „Ponieważ 
od czasu wyjazdu gen. Rozwadowskiego z Paryża p. Wielowieyski nie przestał 
wtrącać się do polskich spraw wojskowych, chociaż rząd go do tego nie 

17 CAW, KMW, I. 300.21.4, Protokół z posiedzenia Komisji Gdańskiej, 27 VIII 1920 (bn).
18 APIP, t. II, s. 449.
19 AAN, Teka M. Serejskiego, 20, s. 64, Pismo Sosnkowskiego do MSZ, 23 X 1920.
20 Tamże, s. 65.
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upoważnił, i w wielkim sekrecie przede mną za pośrednictwem kpt. Morstina 
często kontaktuje się z przedstawicielami wojskowości francuskiej, upraszam p. 
Generała o wydanie instrukcji polskiemu oficerowi łącznikowemu w Paryżu, by 
nie dopuszczał uprawiania osobistej polityki wojskowej 
p. Wielowieyskiemu (jak za czasów K.N.), lecz trzymał się ściśle instrukcji 
wojskowej, kolaborując jedynie z czynnikami wojskowymi”21.

Kontrowersje między Zwierkowskim a przedstawicielami MSZ trwają do 
ostatniej chwili poprzedzającej podpisanie przez Polskę konwencji paryskiej. 
Kontrowersje te są widoczne na ostatnim posiedzeniu Komisji do Spraw 
Gdańska 8 listopada, a jeszcze wyraźniej w dniu następnym, 9 listopada, kiedy 
to komisja złożona z przedstawicieli mocarstw zachodnich uchwaliła i narzuciła 
Polsce tę konwencję. Podsumowując działalność Delegacji Polskiej Paderewski 
powiedział, „że ze strony Polski zrobiono wszystko, co było można”. Nie był 
jednak do końca przekonany, czy powinien w imieniu Polski złożyć swój 
podpis pod tym dokumentem. Pozostali uczestnicy posiedzenia z wyjątkiem 
Zwierkowskiego opowiedzieli się zasadniczo za podpisaniem konwencji.

Zwierkowski, reprezentujący interes MSWojsk., polemizował 
z Wielowieyskim i Doermanem, interpretował pojęcie mandatu obrony jako 
możliwość wprowadzenia na terytorium Gdańska „każdego czasu 
odpowiednich załóg wojskowych, służby bezpieczeństwa itp. Jest to conditio 
sine qua non, aby móc uważać mandat za istotny [...] jest to imperatyw”22. 
Doerman i Wielowieyski uważali, że obstawanie przy wniosku Zwierkowskiego 
„byłoby przeciąganiem struny”. Poza tym referowane przez Zwierkowskiego 
stanowisko MSWojsk. było nie imperatywem, ale dezyderatem do 
wytargowania. Paderewski rozumiejący całą złożoność sytuacji wypowiedział 
się za instrukcją dla niego wiążącą, czyli MSZ, w której była mowa 
o przyznaniu Polsce mandatu obrony militarnej Gdańska przed ostatecznym 
podpisaniem konwencji. Natomiast kwestia, jak mandat ten miał być 
realizowany przez Polskę, miała być odłożona i uzgodniona w przyszłości 
z Ligą Narodów i Wolnym Miastem.

Wniosek Zwierkowskiego wypływający z instrukcji MSWojsk., 
interpretujący mandat obrony Gdańska, jako możliwość wprowadzenia przez 
Polskę na jego terytorium „każdego czasu odpowiednich załóg wojskowych, 
służb bezpieczeństwa”, upadł. Z perspektywy kilkudziesięciu lat trzeba 
obiektywnie stwierdzić, iż w istniejącej ówcześnie sytuacji międzynarodowej 
nie miał on szans realizacji.

W negocjacjach nad projektem konwencji polsko-gdańskiej od lipca do 
września 1920 r. nie osiągnięto w Paryżu zadawalających rezultatów. Projekt 
polski i gdański różniły się znacznie. Projekt Wysokiego Komisarza Ligi 
Narodów wzorował się na projekcie gdańskim. Zadaniem Komisji do Spraw 

21 Tamże, s. 78, Pismo (ściśle tajne) Zwierkowskiego do Sosnkowskiego, 9 XI 1920.
22 Tamże, s. 84-85, Protokół z posiedzenia Delegacji Polskiej, 9 XI 1920.
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Gdańska, było przygotowanie polskiego projektu konwencji, projektu 
konstytucji gdańskiej i uprawnień ludności polskiej w Gdańsku. Wobec impasu 
rozmów Wielowieyski zwracał się niejednokrotnie po instrukcje do 
przewodniczącego Delegacji Polskiej Paderewskiego, tak było również 
w kwestii gdańskiej bandery dla statków23.

W październiku Paderewski widząc zasadnicze różnice między polskim 
projektem konwencji a gdańskim prosił Wielowieyskiego, aby kierowana przez 
niego komisja wniosła niezbędne poprawki. Trudną sytuację Delegacji Polskiej 
w Paryżu pogłębiło jeszcze zajęcie Wilna przez gen. Lucjana Żeligowskiego, 
wytworzyło to wręcz wrogą atmosferę wobec Polski24. Prace nad poprawkami 
do konwencji prowadzono bardzo intensywnie. Udział Zwierkowskiego 
dostrzegamy również, oczywiście jako eksperta i doradcy Delegacji Polskiej. 
Polska domagała się w tym czasie od Konferencji Ambasadorów [...] „przejęcia 
kontroli komunikacji lądowej i wodnej oraz przyznania mandatu obrony 
militarnej gdańska, a także używania flagi polskiej przez statki gdańskie 
i pobierania należności celnej w wolnym mieście”25.

Kontrowersje wywołała również sprawa zarządu portem gdańskim 
i statusu przyszłej Rady Portu i Dróg Wodnych w tym mieście. Mimo ciągłych 
kontaktów telegraficznych i kurierskich Delegacji Polskiej z MSZ w Warszawie 
nie miała ona ostatecznego i sprecyzowanego stanowiska. Aby wyjaśnić liczne 
wątpliwości, Paderewski polecił 30 października udać się do Warszawy 
Doerrnanowi i Zwierkowskiemu po instrukcje; ich pobyt w Warszawie trwał 
zaledwie dwa dni, przy czym Zwierkowski konsultował sprawy przyszłej 
konwencji polsko-gdańskiej w MSWojsk., a Doerman w MSZ.

Ostatecznie Polska nie mając szans na wprowadzenie proponowanych 
poprawek przyjmuje opracowany z inicjatywy Ligi Narodów przez 
„brytyjskiego referenta E. H. Carra i włoskiego Rene Massigliego projekt 
konwencji”. Pisząc o tych zmaganiach, w których możliwości reprezentantów 
rządu polskiego były ograniczone, Paderewski stwierdzał: „Obrona sprawy 
Gdańska jest niezmiernie trudna, wymaga na tle ogólnej sytuacji politycznej 
cierpliwości i spokoju”26. Delegacja Polska od lipca do listopada niewątpliwie 
zdawała sobie sprawę ze swojej słabej pozycji jako partnera w pertraktacjach 
o prawa kraju w Gdańsku i niewątpliwie wykazała wiele cierpliwości, rozsądku 
i przysłowiowej zimnej krwi. Odnosi się to zarówno do czołowych postaci tego 
gremium, jak i do ekspertów i doradców.

Konferencja Ambasadorów głównie pod wpływem presji brytyjskiej nie 
chciała interpretować postanowień traktatu wersalskiego na korzyść Polski. 
Również Liga Narodów, a faktycznie jej Rada i Sekretariat wykazały brak 
zrozumienia dla słusznych żądań II Rzeczypospolitej.

23 APIP, t. II, s. 449.
24 S. Mikos, Wolne Miasto Gdańsk a Liga Narodów 1920-1939, s. 80.
25 Tamże, s. 81.
26 Akta I. Paderewskiego, 864, s. 56, List Paderewskiego do Sapiehy, 22 X 1920.
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Faktycznie 9 listopada komisje ekspertów przy Delegacji Polskiej 
skończyły bieżącą działalność. Na wniosek Wielowieyskiego, Zwierkowski 
i Doerman przystąpili do opracowania sprawozdań z tych prac. Jednocześnie 
w związku z uchwaleniem konwencji paryskiej postanowiono „przekazać 
materie wojskowe ekspertom”. Trudny problem mandatu obrony militarnej 
Gdańska zszedł więc ze szczebla Delegacji na szczebel ekspertów. Kilka dni 
później została również rozwiązana dotychczasowa delegacja polska. 
25 listopada utworzono Delegację Polską przy Lidze Narodów, część personelu 
wraz z Paderewskim przeniosła się do Genewy. Zwierkowski przejął wszystkie 
dokumenty i materiały dawnej Komisji do Spraw Gdańska, nawiązując również 
wstępne kontakty z Sekretarzem Ligi Narodów i jej komisją wojskową .

W połowie grudnia przyjeżdża do Warszawy; między innymi zastępuje 
w czasie urlopu zdrowotnego wiceadm. Porębskiego.

Podczas kilkumiesięcznego pobytu w kraju Zwierkowski napisał artykuł 
pod znamiennym tytułem Gdańsk jako port polski, który ukazał się w roli tekstu 
wstępnego w pierwszym polskim czasopiśmie morskim „Bandera Polska” . 
Fakt ten godny jest odnotowania między innymi dlatego, iż jest to pierwszy 
i ostatni zarazem opublikowany artykuł Zwierkowskiego, który miał przecież 
wszelkie predyspozycje, aby stać się popularyzatorem walki o polski Gdańsk na 
łamach prasy, atutu tego jednak nie wykorzystał. Jako ekspert napisał wiele 
memoriałów, referatów i sprawozdań dotyczących przede wszystkim walki 
o Gdańsk, stronił jednak od działalności publicystycznej.

13 czerwca 1921 r. Zwierkowski został oddelegowany, jako 
„upełnomocniony delegat wojskowy i morski na Kongres Ligi Narodów 
w Genewie”. MSZ uzasadniając tę decyzję w piśmie skierowanym do szefa 
Delegacji Polskiej przy Lidze Narodów, prof. Szymona Askenazego, 
stwierdzało, iż „ma zaszczyt donieść, że delegowało do pomocy [...] na czas 
trwania posiedzeń Rady Ligi Narodów jako ekspertów w sprawach gdańskich 
p. p. Dyr. Departamentu [Ekonomicznego - Z.M.] K. Olszowskiego i kontradmirała 
Zwierkowskiego. Admirał Zwierkowski ma powierzone sobie w szczególności 
przez Pana Ministra Spraw Wojskowych sprawy mandatu fabryki broni 
[w Gdańsku - Z.M.] eskorty i rybołówstwa. Prócz tego jest adm. Zwierkowski 
wyznaczony jako delegat - ekspert w Commission permanente consultative 
Ligi”27 28 29. Admirał w Lidze Narodów oprócz szeroko pojętej obrony interesów 
militarnych Polski na terenie Wolnego Miasta wychwytywał również wszelki 
akcenty morskie informując DSM między innymi o toku prac Ligi Narodów 
nad organizacją Międzynarodowego Biura Hydrograficznego. W związku 
z uchwaleniem statutu i wyborem władz tej organizacji 21 czerwca 1921 r. 
postulował przystąpienie Polski do tego międzynarodowego gremium30.

27 APIP, t. II, s. 578.
28 J. Zwierkowski, Gdańsk jako port polski, „Bandera Polska” 1921, R. II, nr 1-2, s. 1-5.
29 AAN, Del. Pol., 282, k. 18, Pismo MSZ do S. Askenazego, 13 VI 1921.
30 AAN, Del. Pol., 285, k. 174, Raport Zwierkowskiego do DSM, 24 VI 1921.
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Do stałych obowiązków admirała należało przesyłanie protokołów 
z posiedzeń Rady Ligi Narodów, jeżeli dotyczyły one w jakikolwiek sposób 
Wolnego Miasta Gdańska, do tych dokumentów dołączał zawsze swój 
komentarz oraz inne szczegóły, nie ujęte w protokole, ale wzbogacające sferę 
informacyjną.

Po powrocie z Genewy w kwietniu 1922 r. został oddelegowany do 
dyspozycji szefa Sztabu Generalnego, jak „generał do zleceń”, mianowany 
szefem Referendum Spraw Gdańskich przy Sztabie Generalnym WP.

20 stycznia 1923 r. mianowano go szefem Biura Wojskowego Ligi 
Narodów w Warszawie. W czasie, gdy pełnił tę funkcję, został Zwierkowski 
odznaczony Orderem Odrodzenia Polski. Praktycznie admirał nadal zajmował 
się sprawami Wolnego Miasta Gdańska. Stosunki polsko-gdańskie wchodziły 
w tym czasie w okres stabilizacji. Warszawa przystąpiła do wyegzekwowania 
przyznanych jej skromnych uprawnień, między innymi w dziedzinie mandatu 
obrony militarnej Gdańska oraz ustalenia miejsca na przeładunki wojskowe, 
następnie wybudowania odpowiedniej składnicy.

W związku z potrzebą sprowadzenia amunicji i sprzętu wojskowego 
sprawa posiadania wyspecjalizowanej bazy przeładunkowej dla tego rodzaju 
materiałów z punktu widzenia interesów MSWojsk. urastała do problemu 
zasadniczej wagi. Mimo uchwały Rady Ligi Narodów z 22 czerwca 1921 r. 
przyznania Polsce miejsca przeznaczonego do wyładowywania, czasowego 
magazynowania i ekspedycji materiału wojennego, nie ustawały przeszkody 
stawiane przez władze Wolnego Miasta związane z realizacją tego 
postanowienia. „Pertraktacje w sprawie wyznaczenia miejsca przeładunków 
materiałów wojennych toczyły się w kręgu wszystkich władz istniejących na 
terenie Wolnego Miasta, tj. Komisariatu Generalnego RP, Senatu Gdańskiego, 
Wysokiego Komisarza LN oraz Rady Portu i Dróg Wodnych”31.

Wysoki Komisarz Ligi Narodów i władze Gdańska wysuwały różnego 
rodzaju obiekcje i zastrzeżenia, szczególnie zaś dostrzegano potencjalne 
niebezpieczeństwo eksplozji materiałów wybuchowych, co mogłoby zagrozić 
życiu mieszkańców Nowego Portu. W tej sytuacji Warszawa zaczęła większą 
wagę przywiązywać do działalności Delegacji Polskiej w Genewie. Zarówno 
w Sekretariacie Rady Ligi Narodów, jak i w Stałej Komisji Doradczej 
w Sprawach Morskich i Lotniczych istniało większe zrozumienie dla spraw 
polskich. Delegacja Polska dostarczając Sekretariatowi Ligi odpowiednich 
argumentów, dosyć skutecznie oddziaływała na to gremium, chociażby 
w sprawach mandatu obrony militarnej Wolnego Miasta i przyznania miejsca na 
bazę przeładunkową materiałów wybuchowych i sprzętu wojskowego.

Trzeba przyznać, iż w tych działaniach niebagatelną rolę odgrywał 
kontradm. Jerzy Zwierkowski, zarówno w czasie pobytu w Genewie, jak 
i później na stanowisku szefa Biura Wojskowego Ligi Narodów w Warszawie. 

31 S. Mikos, Wolne Miasto Gdańsk a Liga Narodów 1920-1939, s. 117-118.
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Zachowana urzędowa korespondencja Delegacji Polskiej i Biura Wojskowego 
Ligi Narodów w Warszawie w pełni tę tezę potwierdziła. Trzeba zdawać sobie 
sprawę, iż rola Zwierkowskiego nie była w omawianej kwestii 
pierwszoplanowa. Uchodził on jednak za głównego eksperta MSWojsk., który 
wypracowywał stanowisko tego resortu w sprawach obrony interesów 
militarnych Polski w Gdańsku. Admirał w tej roli czuł się bardzo dobrze, 
kilkuletnia służba dyplomatyczna potwierdziła jego duże predyspozycje jako 
eksperta i negocjatora. Długotrwałe starania Polski w sprawie przyznania 
Westerplatte zakończyły się sukcesem - 14 marca 1924 r. Rada Ligi Narodów 
podjęła stosowną rezolucję. Już następnego dnia Zwierkowski zawiadomił 
o tym szefa Sztabu Generalnego: „Westerplatte przyznane na stałe oraz cypel 
Holm na 6 miesięcy”. Fakt ten wyznaczał dalszy zakres działalności admirała. 
Przyznanie Westerplatte przez Radę Ligi nie rozwiązało wszystkich trudności 
MSWojsk. Należało z właścicielem tego obszaru - Radą Portu i Dróg Wodnych - 
wytyczyć granice składnicy, wysiedlić z tego rejonu kilkadziesiąt rodzin, 
opracować projekt zagospodarowania terenu, zbudować bocznicę kolejową, 
znaleźć wykonawców specjalistycznych robót, wprowadzić na Westerplatte 
oddział regularnej armii polskiej składający się z 2 oficerów, 20 podoficerów 
i 66 szeregowych. Te i inne problemy związane z budową basenu 
przeładunkowego i składnicy należało w trakcie budowy rozwiązać. Wobec 
nadal nieprzychylnej postawy władz Wolnego Miasta Gdańska często drobne 
przeszkody urastały do rangi problemów, angażowały kilka ministerstw 
i podległych im instytucji.

Zwierkowski w początkowej fazie koncepcyjnej i początków budowy 
koordynował te prace na płaszczyźnie wykonawczej. W drugiej połowie maja 
1924 r. informował Wydział Wojskowy Generalnego Komisariatu RP 
w Gdańsku, iż MSWojsk. nie jest jeszcze w stanie „ustalić jakości oraz liczby 
składników potrzebnych dla transportowania materiału wojennego 
(wybuchowego i niewybuchowego)” jak i innych obiektów łącznie z basenem 
przeładunkowym. Sprawy te miały być w najbliższym czasie rozstrzygnięte. 
Wyrażając swój subiektywny sąd admirał sądził, „iż magazyny amunicyjne 
powinny być liczne i małe, usytuowane najdalej od zabudowań mieszkalnych 
[...] rozmieszczone możliwie w zagłębieniach falistego terenu, 
z wykorzystaniem przy tym w największej mierze lasu. Jako zabudowania dla 
oddziału wartowniczego mogłyby ewentualnie służyć niektóre z obecnych 
domów mieszkalnych”32.

Pod koniec maja w wyniku porozumienia MSWojsk. i MPiH 
Zwierkowski został mianowany generalnym pełnomocnikiem Westerplatte. 
Ówczesny minister przemysłu i handlu Wacław Kiedroń wyrażając zgodę na tę 

32 AP Gd. RaP, 1027, 411, s. 163. Odpis pisma Zwierkowskiego do szefa Wydziału Wojskowego 
Generalnego Komisariatu RP w Gdańsku, 16 V 1924.
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nominację postawił jednak dwa warunki:
1. „Wszelkie instrukcje udzielone Generalnemu Pełnomocnikowi będą 

komunikowane do wiadomości MPiH.
2. Pan Generalny Pełnomocnik będzie podlegał na terenie Wolnego 

Miasta w zakresie spraw sobie powierzonych Komisarzowi 
Generalnemu RP w Gdańsku oraz będzie informował MPiH o postępie 
robót” .33

Pod koniec czerwca na skutek decyzji Ministerstwa Skarbu 
przyznającego kredyty na budowę bazy przeładunkowej i basenu na 
Westerplatte Ministerstwu Przemysłu i Handlu, które w miarę postępu prac 
miało sukcesywnie preliminować odpowiednie kwoty kierując się zasadami 
maksymalnej oszczędności, minister Kiedroń postawił trzeci warunek 
ograniczający zakres czynności Zwierkowskiego w brzmieniu następującym: 
„Pan Generalny Pełnomocnik we wszystkich kwestiach pieniężnych 
zobowiązań na budowę basenu będzie uzyskiwał uprzednią aprobatę budżetową 
MPiH”34. Mimo tych ograniczeń kompetencje Zwierkowskiego Były nadal 
znaczące. Zasadniczy problem w jego pracy polegał na koordynacji 
i konsultacji różnego rodzaju poczynań związanych z budową bazy 
przeładunkowej na Westerplatte z różnymi instytucjami, urzędowymi 
i wykonawcami.

Jak wynika z zachowanej korespondencji urzędowej, admirał utrzymywał 
ciągły kontakt ze Sztabem Generalnym WP, Komisarzem Generalnym RP 
w Gdańsku, szefem Wydziału Wojskowego Komisariatu Generalnego RP, Radą 
Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku, a w jej ramach Polską Delegacją, 
Ministerstwem Przemysłu i Handlu oraz Ministerstwem Skarbu. Odwiedzał 
również Gdańsk i w sytuacjach szczególnie trudnych organizował konferencje 
zainteresowanych reprezentantów poszczególnych instytucji, sam najczęściej 
przewodniczył tym zebraniom. Szczególna rola w tych rozlicznych kontaktach 
przypadała kontradm. Michałowi Borowskiemu, szefowi Delegacji Polskiej 
przy Radzie Portu i Dróg Wodnych. Jeżeli Zwierkowski koordynował prace na 
Westerplatte w całości, jako generalny pełnomocnik to Borowski, jako szef 
Delegacji Polskiej przy Radzie Portu, funkcję tę spełniał na terenie Gdańska. 
Opinię taką potwierdza zachowana korespondencja między dwoma admirałami.

Szczególnie wiele inicjatywy wykazał Zwierkowski w kwestii szybkiego 
przyznania przez Radę Ministrów kredytu w wysokości 3 000 000 guldenów na 
rozbudowę Westerplatte. „Przez osobistą moją interwencję - pisał do 
Borowskiego - i mimo dużych trudności tak formalnych, jak i biurokratycznych, 
rada ministrów przyznała powyższy kredyt już 16 kwietnia br. [1924 - Z.M.]”35. 
W związku z tym, że budowa basenu amunicyjnego i przebudowa linii 

33 Tamże, s. 29, Pismo W. Kiedronia do MSWojsk., 31 V 1924.
34 Tamże, s. 163, Odpis pisma W. Kiedronia do Biura Wojskowego Ligi Narodów w Warszawie, 

20 VI 1924.
35 Tamże, s. 124, Pismo Zwierkowskiego do Borowskiego, 3 VII 1924.
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kolejowej miałaby być zrealizowana wspólnym wysiłkiem finansowym Polski 
i Gdańska, obydwie strony przeznaczyły na ten cel po 3 000 000 guldenów 
gdańskich. Zwierkowski w tej sytuacji przyjął taktykę nacisku na Gdańsk 
i spowodowania, aby Senat pierwszy wpłacił deklarowaną sumę. Zabiegi te 
zakończyły się powodzeniem, chociaż wywołały szczególnie w Delegacji 
Polskiej przy Radzie Portu wiele nerwowości36.

Wszystkie czynności wstępne, różnorodne uzgodnienia trwały dosyć 
długo i były świadomie opóźnione przez Senat Wolnego Miasta Gdańska. 
Pełnomocnik generalny na różnego rodzaju konferencjach starał się przybliżyć 
termin rozpoczęcia prac, niejednokrotnie dawał swoim rozmówcom do 
zrozumienia, że w sprawie Westerplatte władze wojskowe będą z całą 
stanowczością i wszelkimi sposobami dążyć do zapewnienia nam wolnego 
dostępu do morza”37.

Jako szef Biura Wojskowego Ligi Narodów w Warszawie starał się 
również przyspieszyć rozpoczęcie budowy basenu i składnicy na Westerplatte 
poprzez informowanie i dostarczenie stosownych argumentów Polskiej 
Delegacji przy Lidze Narodów w Genewie. Szczególnie interesująca w tym 
względzie była wymiana listów między Zwierkowskim a sekretarzem Delegacji 
Polskiej przy Lidze Narodów Mirosławem Arciszewskim. Wiele miejsca 
zajmują w nich sprawy Westerplatte, przedłużenia dzierżawy na Holmie, 
będącym do czasu wybudowania własnego basenu miejscem przeładunku 
polskiego sprzętu wojskowego, sprawy port d’attache i terenu na zainstalowanie 
polskiej radiostacji, wreszcie przesyłał Zwierkowski po konsultacji z oddziałem 
II Sztabu Generalnego interesujące Ligę Narodów dane dotyczące sił zbrojnych 
Polski i innych krajów, zamieszczane następnie w specjalnych wydawnictwach 
Ligi.

20 lutego 1925 r. admirał został zwolniony ze stanowiska szefa Biura 
Wojskowego Ligi Narodów w Warszawie, dalej jednak był generalnym 
pełnomocnikiem dla Westerplatte. Jeszcze w listopadzie 1925 r. znajdujemy 
pisma, na których podpisywał się jako generalny pełnomocnik. 29 maja 1925 r. 
został przesunięty z dyspozycji szefa KMW do dyspozycji szefa Administracji 
Armii, 5 października tego roku MSWojsk. zezwoliło mu na przyjęcie 
i noszenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Maltańskiego; było to niezwykle 
rzadkie w polskich siłach zbrojnych odznaczenie, wzbudzające wśród 
współtowarzyszy broni zaciekawienie i zazdrość zarazem. Od 20 listopada 1925 r. 
generał pozostawał w dyspozycji szefa Administracji Armii, a 30 kwietnia 1927 r. 
został przeniesiony w stan spoczynku.

Odejście J. Zwierkowskiego ze służby w Marynarce Wojennej należy 
wiązać ze zwolnieniem szefa KMW wiceadmirała Kazimierza Porębskiego.

36 Tamże, s. 39, Pismo Zwierkowskiego do Wydziału Wojskowego Komisariatu Generalnego RP 
w Gdańsku, 2 VI 1924, s. 124, Pismo Zwierkowskiego do Borowskiego, 3 VII 1924.

37 AAN, Del. Pol., 282, k. 127, Pismo Zwierkowskiego do Polskiej Delegacji Rady Portu 
w Gdańsku, 6 VII 1924.
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Między kwietniem a grudniem 1927 zostali zwolnieni również kontradmirał 
Wacław Kleczkowski i generał brygady Tadeusz Bobrowski oraz wielu innych 
oficerów. Znany był powszechnie negatywny stosunek J. Zwierkowskiego do 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Admirał nie krył się z tymi opiniami. Należy 
sądzić, że te głośno wypowiadane opinie o Marszałku również przyczyniły się 
do jego zwolnienia ze służby czynnej. Sam Zwierkowski swoje rozstanie 
z Marynarką Wojenną traktował w kategoriach politycznych.

Po przejściu na emeryturę J. Zwierkowski zamieszkał w Warszawie 
w wynajętym od Edwarda Krasińskiego mieszkaniu. Właściwie dalej, chociaż 
na innym polu kontynuował działalność dyplomatyczną w ramach Związku 
Polskich Kawalerów Mieczowych, który funkcjonował w ramach 
międzynarodowych struktur zakonu Maltańskiego.

Związki Zwierkowskiego z tą organizacją datują się od 1924 r., kiedy to 
został przyjęty do przeoratu czesko-austriackiego Zakonu Maltańskiego. Do 
Związku Polskich Kawalerów Mieczowych przeniósł się w maju 1926 r. Działał 
głównie w tzw. komisji badawczej, był również współautorem „Podręcznika 
Związku Polskich Kawalerów Mieczowych”.

Stopniowo nasilały się konflikty między Zwierkowskim a kierownictwem 
ZPKM. Występował on ostro i emocjonalnie przeciwko nadaniu godności 
kawalerów maltańskich marszałkowi J. Piłsudskiemu, prezydentowi 
I. Mościckiemu i ministrowi A. Zaleskiemu. Również przeciwstawił się 
liberalnym kryteriom przyjmowania do ZPKM.

W rezultacie tych nieporozumień przeniósł się 6 czerwca 1931 r. na 
powrót do przeoratu czesko-austriackiego.

Te wszystkie konflikty wynikały również z charakteru Zwierkowskiego. 
Czapski pisał na ten temat, że „Zwierkowski posiada, poza swoją uczciwością, 
pracą i dokładnością sumienną - charakter nieznośny, gwałtowny, impulsywny, 
podniesiony w swym zacietrzewieniu do potęgi”38.

Po przejściu na emeryturę Zwierkowski odbywał również liczne podróże 
zagraniczne. W czasie pobytu we Francji został, nie zdając sobie z tego sprawy 
wplątany w aferę gospodarczo-polityczną, po ujawnieniu której załamał się 
psychicznie; 10 czerwca 1932 r. w Casablance popełnił samobójstwo.

38 Cyt. za T. W. Lange, Zakon Maltański w Drugiej Rzeczypospolitej 1919-1939, Poznań 2000, s. 183.
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POKOJOWA I WOJENNA ORGANIZACJA 
FLOTYLLI RZECZNEJ MARYNARKI WOJENNEJ 

W PIŃSKU W LATACH 1922-1939

Po zakończeniu wojny z Rosją Radziecką, z dniem 1 stycznia 1922 r. 
wprowadzono pokojową organizację MW zgodnie z którą flotylle 
rzeczne wraz z ich dowództwami i portami na rzekach uznano za części 

składowe tej formacji. W myśl tego dokumentu utworzono Inspektorat Flotylli 
Rzecznych, sprawujący kontrolę nad tymi jednostkami w zakresie poziomu 
i charakteru wyszkolenia personelu, ich gotowości bojowej i technicznej. 
Inspektorat upoważniono do opracowywania stosownych zarządzeń dla szefa 
KMW.

Kierowanie flotyllami rzecznymi (Wiślaną i Pińską) nadal spoczywało na 
ich dowództwach. Dowódcy flotylli w okresie pokoju podlegali w zakresie 
dyscypliny ogólnej i spraw lokalnych dowódcom OK, na terenie których 
jednostki te 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 operacyjnym1.

Jesienią 1925 r. uległa rozwiązaniu Flotylla Wiślana, a jej jednostki 
pływające wraz z etatami przekazano do Flotylli Pińskiej. Jednak zasadnicza 
organizacja jedynej wówczas jednostki rzecznej MW nie uległa zmianie, 
chociaż posiadała ona szereg niedociągnięć. Do najważniejszych mankamentów 
w jej organizacji należało to, iż flotylla nie była jednostką macierzystą 
(ewidencyjną) a pozostawała w dalszym ciągu na uzupełnieniu przez Kadrę 
Marynarki Wojennej w Świeciu, będącej pododdziałem wspólnym dla Floty 
i flotylli. Ponadto flotylla w rejonie swojego stałego miejsca postoju nie 
posiadała pododdziału zajmującego się wyszkoleniem podstawowym 1 

1 CAW, Akta KMW, t. 126, Pokojowa organizacja MW z 23.12.1921 r., s. 1, 2. 5, 9, 10; 
Archiwum MW w Gdyni (obecnie w zbiorach CAW w Warszawie), sygn. nr 777/54, t. 53.
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(strzeleckim) marynarzy. Nie dysponowała również własną szkołą 
podoficerską, dzięki której byłaby niezależna (od Floty).

Powyższe uwagi zgłoszone przez gen. Rybaka (inspekcjonującego 
flotyllę) stały się punktem wyjścia do opracowania przez KMW nowej 
organizacji tej jednostki. Wg niej Flotylla Pińska miała stać się jednostką 
ewidencyjną. Wyszkoleniem miał się zajmować batalion kadrowy składający 
się z dwóch kompanii: ćwiczebnej (organizującej wyszkolenie strzeleckie 
marynarzy) i kompanii desantowej. Kompanię desantową zamierzano utworzyć 
w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez dowódcę OK nr IX i gen. Rybaka. 
Pododdział ten, niewystępujący w składzie normalnej obsady jednostek 
pływających, zamierzano przewozić w określone rejony działania, w celu ich 
obrony i utrzymywania łączności z pododdziałami piechoty, w trudnych 
warunkach terenowych Polesia.

Ponadto flotylla miała posiadać pododdział łączności lądowej, 
wyposażony w odpowiednie środki łączności przewodowej i bezprzewodowej 
oraz pododdział do działań na wodzie dysponujący lekkimi motorówkami 
i ślizgaczami (hydrogliserami).

Planowano też utworzyć własną szkołę dla specjalistów i podoficerów 
(dotychczas specjalistów dla potrzeb flotylli szkolono w Szkole Specjalistów 
Morskich w Swieciu). Wspomniany projekt eksponował w organizacji flotylli te 
elementy, które miały odgrywać decydującą rolę w czasie ewentualnych działań 
wojennych.

Obsada etatowa Flotylli Pińskiej zgodnie z nową organizacją miała ulec 
zwiększeniu ogółem o ok. 1/3 (36%), w tym najwięcej w grupie oficerów - 
o 58%, marynarzy zawodowych o 48% i marynarzy niezawodowych o 25%2.

Po raz kolejny podległość Flotylli Pińskiej usankcjonował rozkaz 
MSWojsk. z 1926 r. Zgodnie z nim dowódca jednostki w czasie pokoju 
podlegał w zakresie wspólnych ćwiczeń z jednostkami lądowymi, dyscypliny 
ogólnej i spraw lokalno-garnizonowych dowódcy OK nr IX. We wszystkich 
innych sprawach dowódca flotylli podlegał szefowi KMW. Na wypadek 
mobilizacji i wojny jednostka ta przechodziła pod rozkazy tego najwyższego 
dowódcy, któremu podlegała zgodnie z ogólnym planem operacyjnym. 
Właściwy inspektor armii, w stosunku do flotylli, miał takie same uprawnienia 
w zakresie inspekcji, jak do każdej innej jednostki na terenie okręgu nr IX3.

Organizacja pokojowa Flotylli Pińskiej wprowadzona w życie w 1922 r. 
obowiązywała do roku 1927. Zgodnie z nią dowódcy flotylli podlegały 
następujące pododdziały i jednostki pływające znajdujące się w Pińsku: I grupa 
monitorów, II grupa monitorów,2 statki pancerne, statek sztabowy, statek 
minowy, grupa motorówek, holownik, sekcja hydrogliserów, warsztaty i radiostacja.

2 CAW, Akta KMW, t. 433, Streszczone zestawienie zadań Flotylli Rzecznej oraz stanu 
faktycznego Flotylli Pińskiej z października 1927 r., s.1-11 (zał. nr 1).

3 CAW, Akta GISZ, t. 24, Rozkaz (tajny) nr 24 z 2.07.1926 r.
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Ponadto poprzez komendanta portu w Pińsku podlegały dowódcy flotylli: 
oddział wartowniczy, nadzór portowy, skład broni i amunicji oraz tabor 
pływający. Poza Pińskiem stacjonowały dwa pododdziały podległe dowódcy 
flotylli tj. kurs specjalistów rzecznych w Modlinie oraz III grupa monitorów 
w Modlinie. Natomiast całkowicie niezależnymi pododdziałami od dowódcy 
flotylli była Kadra MW w Świeciu n. Wisłą oraz Szkoła Specjalistów Morskich 
(SSM) w Świeciu (kurs podoficerski).

W czerwcu 1926 r. KMW przedstawiło (do Biura Og.-Org. Sztabu 
Generalnego WP) projekt nowej organizacji Flotylli Pińskiej, zgodnie z którym 
jej jednostki pływające zamierzano podzielić na dwie grupy - jedną 
stacjonującą w Pińsku (monitory) i drugą składającą się z pozostałych jednostek 
(statki pancerne, statek sztabowy, statek minowy i motorówki).

Jednak na początku 1927 r. nie obowiązywała żadna z ww. struktur 
bowiem projekt z 1922 r. uznano za niewłaściwy, natomiast projektu z roku 
1926 nie wcielono w życie. Tak więc faktyczna organizacja flotylli na początku 
1927 r. była następująca: monitory podzielono na dwie grupy, z których jedna 
(4 monitory) stacjonowała w Pińsku natomiast druga (2 monitory t. „Kraków”) 
czasowo w Modlinie, kurs specjalistów rzecznych organizowano w Modlinie, 
a cały kontyngent wraz z podoficerami rozlokowano w oddziale portowym, 
gdzie marynarzy wykorzystywano do prac administracyjnych, technicznych, 
pełnienia służby wartowniczej, a samo szkolenie odbywało się doraźnie4.

W odmiennych strukturach organizacyjnych miała funkcjonować Flotylla 
Pińska w wypadku wojny. W latach 1922-1926 w WP opracowano pięć planów 
mob. Szósty przygotowano na przełomie lat 1926/1927 i obowiązywał do roku 
1937/1938. Był to plan mobilizacyjny „S”, zakładający wojnę z obu 
ewentualnymi przeciwnikami - ZSRR i Niemcami. W oparciu o ten dokument 
MW przygotowała własny plan mob. „S-1926/1927”, który uległ modyfikacji 
w 1933 r. Plan ten obowiązujący od roku 1926/1927 był pierwszym planem 
mob. w MW. Chociaż był wzorowany na planie obowiązującym w całym 

4 CAW, Akta KMW, t. 443, Sprawozdanie gen. dyw. J. Rybaka z inspekcji flotylli 
przeprowadzonej 8-9.02.1927 r. (z 24.02.1927 r.), s. 2. Według oceny gen. Rybaka projekt 
KMW (z roku 1926) dotyczący organizacji flotylli zgodnie z którą wszystkie monitory miały 
w działaniach bojowych być włączone w skład jednego dywizjonu, współdziałającego 
z łodziami motorowymi i statkami pancernymi był nieprzemyślany. Podstawowy jego 
mankament polegał na skupieniu zbyt dużej ilości jednostek pływających w jednej strukturze 
organizacyjnej. Było to przyczyną małej operatywności w dowodzeniu takim pododdziałem na 
polu walki gdzie dodatkowo występowały jeszcze pododdziały lądowe. Dlatego też 
proponowano, aby dywizjon według organizacji wojennej składał się z 3 jednostek 
pływających: 2 cięższych (typu „Warszawa”) jako zasadniczych sił oraz 1 lżejszej służącej do 
ubezpieczenia i rozpoznania. Ponadto w działaniach bojowych w składzie dywizjonu miały 
znajdować się 3 motorówki - 2 do prowadzenia rozpoznania i 1 do celów łączności. Tak więc 
wszystkie monitory zamierzano zgrupować w dwóch dywizjonach, co miało usprawnić 
kierowanie dowódcy flotylli. Tamże, s. 11.
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ówczesnym WP, to jednak uwzględniał specyfikę MW5. Zgodnie z tym 
dokumentem przewidywano mobilizację pododdziałów marynarki w dwóch 
zasadniczych etapach. Pierwszym była tzw. faza osłony, która polegała na 
szybkim, alarmowym osiągnięciu stanu pełnej gotowości bojowej przez 
ważniejsze jednostki pływające Flotylli Pińskiej i Floty, będące w kampanii 
czynnej. Równocześnie (w trybie indywidualnym) mobilizowano z rezerwy 
marynarzy-specjalistów.

Drugi etap stanowiła faza mobilizacji ogólnej, która obejmowała trzy 
pierwsze tygodnie mobilizacji. W tym czasie przewidywano postawienie w stan 
gotowości bojowej jednostek pływających będących w rezerwie bądź 
w remoncie (stanowiły one średnio ok. 1/3 całego składu Flotylli Pińskiej 
i Floty) oraz jednostek pływających zarekwirowanych, (które stanowiły 
znaczny odsetek całego taboru pływającego). We Flotylli Pińskiej, przy ogólnej 
liczbie własnych jednostek pływających obejmujących 10 okrętów i statków 
oraz 15 motorówek, przewidywano zarekwirowanie 11 statków i 10 motorówek 
(Flota przy 16 jednostkach pływających rekwirowała tylko 4 statki).

Ze względu na minimalne składy osobowe MW w czasie pokoju (stanu 
czynnego), ilość marynarzy rezerwistów przybywających zarówno w fazie 
osłony jak i ogólnej mobilizacji do Flotylli Pińskiej (jak i Floty) była znaczna. 
We Flotylli Pińskiej w okresie mobilizacji grupa powoływanych rezerwistów 
stanowiła aż 79% stanu wyjściowego marynarzy. W czasie mobilizacji 
zamierzano wcielać marynarzy z rezerwy (podobnie jak w jednostkach 
lądowych) pomiędzy 1 a 12 dniem mob., przy czym większość z nich miała 
przybyć do Flotylli Pińskiej (i Floty) do piątego dnia mob. Podczas realizacji 
powyższego planu przewidywano jednak możliwość wystąpienia trudności, 
szczególnie w pierwszych dniach jej trwania. Wynikało to z faktu, iż po 
wydzieleniu pododdziałów alarmowych pozostała jeszcze nieliczna grupa 
oficerów i marynarzy miała zajmować się przyjmowaniem osób powoływanych 
z rezerwy, przygotowaniem jednostek pływających dotychczas remontowanych 
bądź pozostających w rezerwie oraz rekwirowaniem i przystosowaniem do 
warunków bojowych statków prywatnych.

5 J. Dyskant, Flotylle Rzeczne i ich miejsce w planach wojennych II Rzeczypospolitej, „Przegląd 
Morski”, 1989 nr 4, s. 76.
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Tabela 1

STANY MARYNARZY FLOTYLLI PIŃSKIEJ I FLOTY 
PODCZAS POKOJU I MOBILIZACJI 

na 10 marca 1927 r.

Jednostka MW

Liczba 
marynarzy 

w czasie pokoju 
(stanu czynnego)

Liczba marynarzy 
powoływanych 
w okresie mob. 

z rezerwy

Ogólny stan 
marynarzy

Flotylla Pińska 
z żeglugą 
śródlądową Prypeci

451451 
(21%)

1655 
(79%)

2106

Flota 790 (35%) 1443 (65%) 2203

Razem: 1241 
(29%)

3098
(71%)

4339 
(100%)

Źródło: CA W, Akta Kancelarii Sztabu Głównego, t. 67, Pismo szefa KMW dotyczące projektu 
reorganizacji planu mob. „S" Floty z 10.03.1927 r., s. 1-2.

Mając na uwadze występujące braki pomieszczeń i magazynów 
(w Pińsku i Gdyni) oraz konieczność uruchomienia dodatkowych, 
skomplikowanych i długich transportów dla potrzeb mob., niezbędnych dla 
dostarczenia materiałów w postaci amunicji, umundurowania i żywności, KMW 
rozważało realność planu mob. „S” w MW. Wątpliwości budziła szczególnie 
możliwość powołania tak znacznej ilości ludzi oraz wcielenia jednostek 
pływających dla Flotylli Pińskiej (jak i Floty), co miało mieć miejsce w sytuacji 
szczególnej, podczas toczących się już działań wojennych. Daleko posunięty 
optymizm dowództwo MW wyrażało w odniesieniu do mobilizacji Flotylli 
Pińskiej. Pomimo tego, iż jednostka ta miała powoływać 3/4 swojego składu 
osobowego, oceniano, że nawet w warunkach toczących się działań będzie ona 
w stanie „(...) skutecznie i długo przeciwdziałać siłom rzecznym przeciwnika 
a wszystkie zasadnicze cele i zadania mobilizacyjne Flotylli będą mogły być 
osiągnięte i wykonane - nawet przy mniej sprzyjających warunkach ...”6.

Plan mobilizacyjny MW na rok 1926/1927 („S”) obejmował wszystkie 
sprawy związane z przygotowaniem mob. oraz sposobem jej przeprowadzenia, 
w podległych jednostkach i częściowo żegludze śródlądowej. Plan ten wchodził 
w życie 1.04.1926 r. (jednocześnie przestawały obowiązywać dotychczasowe 
plany „H” i „Z”). Zgodnie z nowym planem, jednostką mobilizującą dla Flotylli 

6 CAW, Akta kancelarii Sztabu Głównego, t. 67, Pismo szefa KMW dotyczące projektu 
reorganizacji planu mob. „S” Floty z 10.03.1927 r., s. 1-2.
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Pińskiej i jednostek żeglugi śródlądowej na Prypeci i Niemnie był komendant 
Portu Wojennego w Pińsku7.

Tabela 2

SKŁADY OSOBOWE MOBILIZOWANE W PORCIE WOJENNYM 
W PIŃSKU wg PLANU MOB. MW „S” NA ROK 1926/1927

Mobilizowani rezerwiści 
wg etatu wojennego dla potrzeb: Oficerowie Marynarze Ogółem

Flotylli Pińskiej 80 1 376 1 456

Żeglugi śródlądowej 17 243 260

Razem: 97 1619 1716

Źródło: CAW, Akta GISZ, t. 24, plan mob. MW „S" z roku 1926/1927.

Ze względu na specyfikę służby w MW, powoływanie rezerwistów do tej 
formacji odbywało się wyłącznie na podstawie imiennych kart powołania, 
w dwóch fazach: osłony i mobilizacji. Flotylla Pińska w fazie osłony 
otrzymywała 118 marynarzy z rezerwy, pochodzących z najbliższych powiatów 
województwa poleskiego. Grupa ta była przeznaczona do uzupełnienia składów 
osobowych jednostek pływających mobilizowanych w trybie alarmowym. Ich 
miejscem stawienia był Pińsk.

Plan „S” określał również sposób zabezpieczenia flotylli w sprzęt 
i materiały techniczne. Jednostka ta ze względu na lokalne warunki terenowe 
miała od razu otrzymać miny rzeczne (t. „Rybka”) i sprzęt minerski, który 
zamierzano zdeponować na wynajętej do tego celu krypie.

Ponieważ we Flotylli Pińskiej przeprowadzono unifikację jej uzbrojenia 
z uzbrojeniem jednostek armii lądowej, stąd zaopatrywanie jej w amunicję 
w czasie wojny miało się odbywać z pododdziałów wojsk lądowych.

W zakresie wyposażenia w sprzęt łączności w MW przewidywano 
przydzielenie radiostacji tylko ważniejszym jednostkom pływającym. 
Dodatkowo każdy statek rzeczny miał posiadać aparat telefoniczny, służący do 
połączenia z lądem.

Plan rekwizycji jednostek pływających uwzględniał dla Flotylli Pińskiej 
przydział 8 statków, 2 holowników i 13 motorówek. Zarekwirowanie obiektów 
pływających miało nastąpić najpóźniej do ósmego dnia mobilizacji8.

Jednak przeprowadzona na początku 1927 r. kontrola przygotowań mob. 
w MW ujawniła w tym zakresie szereg niedociągnięć, natury organizacyjnej 
i materiałowej. Ponieważ kwestia ich usunięcia nie zawsze mieściła się 

7 CAW, Akta GISZ, t. 24, Plan mob. MW „S” na rok 1926/1927, s. 11, 19, 20, 22, 23.
8 Tamże, s. 59-90.
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w kompetencjach szefa KMW zamierzano, po zatwierdzeniu przez szefa Sztabu 
Generalnego WP, uwzględnić je w planie mob. MW.

Pierwsza grupa poprawek dotyczyła konieczności zmiany niektórych 
terminów pogotowia w O. de B. Flotylli Pińskiej, ponieważ okazało się, że 
termin stawiennictwa 361 marynarzy powoływanych z rezerwy, których 
przydzielano w osłonie do flotylli jest nierealny. Tylko nieznaczna liczba 
rezerwistów (z rejonu Pińska) mogła przybyć w przewidywanym terminie. 
Pozostali, pochodzący z centralnych rejonów Polski mogli dotrzeć na miejsce 
zbiórki dopiero w drugim i trzecim dniu osłony. Przyczyną takiego stanu rzeczy 
był prawie całkowity brak marynarzy-rezerwistów zamieszkujących na 
obszarze OK nr IX (Brześć n. Bugiem). Ze względu na znaczną specjalizację 
techniczną personelu flotylli (podobnie jak i Floty) zaciąg ochotników do tej 
jednostki realizowano z terenu całego kraju.

Aby urealnić plan mob. „S”, szef KMW proponował, aby wymarsz 
jednostek alarmowych w terminie pogotowia marszowego (Al. + 6 lub Al. + 12) 
nastąpił ze składami osobowymi pokojowymi lub wojennymi, zmniejszonymi 
do ilości minimalnej, wystarczającej do rozpoczęcia działań. Zgodnie 
z propozycjami szefa KMW jednostki pływające i pododdziały flotylli miały 
być mobilizowane w dwóch rzutach: osłony (termin Al. + 12) i uzupełnienia do 
etatu (termin Al. + 72).

Znaczne trudności wynikały również ze zmian w ewidencji statków 
prywatnych przeznaczonych do rekwizycji (podczas mobilizacji), bowiem 
często przerzucano je z rzek Polesia na Wisłę i odwrotnie9.

Wdrożenie właściwej organizacji i przygotowanie Flotylli Pińskiej do 
ewentualnych działań wojennych, w drugiej połowie lat dwudziestych, 
opóźniały też zróżnicowane zapatrywania decydentów wojskowych na kwestię 
podporządkowania tej jednostki. Gdy w 1927 r. biuro Og.-Org. MSWojsk. 
wystąpiło z propozycją przekazania flotylli Departamentowi Inżynierii zamiar 
ten spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem inspektora armii-gen. dyw. 
Józefa Rybaka, któremu jednostka ta podlegała w zakresie kontroli. Inspektor 
armii tak ocenił wspomniane plany: „(...) projekt złączenia Flotylli Pińskiej 
z Departamentem Inżynierii uważam za niecelowy. Takie złączenie siłą rzeczy 
osłabi wartość Flotylli Pińskiej jako jednostki bojowej, gdyż zostanie ona 
zapewne złączona ze służbą żeglugi śródlądowej, a nawet gdyby jej nie 
złączono to zostanie ona obciążona szeregiem zadań pomocniczych jak budowa 
mostów i organizowanie przepraw, co w konsekwencji będzie tylko rozpraszało 
wysiłek Flotylli zamiast ją skupić do jednego celu - jak najaktywniejszego 
udziału w walce (,..)”10.

9 CAW, Akta kancelarii Sztabu Głównego, t. 67, Pismo szefa KMW do szefa Sztabu 
Generalnego w sprawie poprawek do planu mob. „S” MW na rok 1926/1927 z 16.03.1927 r.

10 CAW, Akta KMW, t. 443, Pismo gen. dyw. J. Rybaka do GISZ z 5.12.1927 r. w sprawie 
projektu przekazania Flotylli Pińskiej do Departamentu Inżynierii, s. 1-3.
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Gen. Rybak uznał, że Departament Inżynierii nie dysponuje 
możliwościami, które pozwoliłyby na właściwe kierowanie i wyszkolenie 
flotylli jako jednostki bojowej. Jego zdaniem, funkcję tę najlepiej mogło spełnić 
KMW, które chociaż było głównie zainteresowane działaniami Floty na morzu, 
to jednak ta właśnie instytucja mogła najlepiej sprawować nadzór nad właściwą 
jej działalnością.

Potrzebę pozostawienia flotylli w MW gen. Rybak uzasadniał 
następująco: „(...) znając dobrze potrzeby i zadania Flotylli Pińskiej jako dawny 
dowódca OK nr IX a ostatnio generał inspekcjonujący Flotyllę Pińską muszę 
bezwarunkowo wypowiedzieć się za jej pozostawieniem przy MW (...) jeżeli 
w razie wojny zajdzie potrzeba stworzenia oddziałów mostowych, to można 
będzie zawsze częścią Flotylli dysponować dla osiągnięcia tego celu. Będzie to 
jednak wyjątek a nie reguła - mianowicie: wypadek przejścia przez Prypeć lub 
inną większą przeszkodę. Dla tego jednego lub drugiego konkretnego wypadku 
już w czasie pokoju złączyć Flotyllę z baonem mostowym, zaniedbując przy 
tym cele bojowe uważam za bardzo niebezpieczne”11.

Za pozostawieniem flotylli w strukturze MW opowiedział się także 
Oddział I i III SG WP. Zdaniem tych komórek, jednostka miała nadal być 
podporządkowana pod względem wyszkolenia określonemu inspektorowi armii. 
Jednocześnie Oddział III zakwestionował stanowisko szefa KMW, który 
stwierdził, iż nie uznaje siebie za moralnie odpowiedzialnego za losy flotylli 
rzecznej. Zdaniem SG nie należało doprowadzać do tego, aby flotyllę 
traktowano jako gorszą część marynarki .

O tym, że na temat roli Flotylli Pińskiej, szczególnie w połowie lat 
dwudziestych, występowały znaczne różnice zdań wśród przedstawicieli 
najwyższych władz wojskowych, wspomina m.in. kmdr Jerzy Kłossowski: 
„W czasie wieloletnich kontaktów z kmdr. Swirskim przekonałem się, że jego 
stosunek do szefa Departamentu dla Spraw Morskich kontradmirała 
Porębskiego, jak w ogóle do tego Departamentu jest negatywny. Zarzucał mu 
chaotyczne kierowanie sprawami Marynarki Wojennej, centralistyczne 
tendencje, stawianie zagadnień flotylli rzecznej na pierwszym planie (...). 
Główną podstawą dublowania, popieranego przez czynniki MSWojsk. było 
istnienie Flotylli Wiślanej i Pińskiej a od 1926 roku tylko Pińskiej. Flotylla 
rzeczna była bardziej popularna w środowisku MSWojsk. od Floty. Liczono 
tam na to, że wzmocni ona potencjał operacyjny na Polesiu. Podlegała ona 
operacyjnie dowódcy lądowemu i można było do niej przydzielać oficerów 
lądowych na etaty w korpusie rzeczno-brzegowym. Flota zaś była dla nich 
sfinksem tak pod względem fachowym jak i operacyjnym, przy całkowitym 
początkowo braku koncepcji użycia jej w wojnie. Dlatego też monitory rzeczne 11 12 

11 Tamże, s. 3.
12 CAW, Akta kancelarii Sztabu Głównego, t. 30, Pismo Oddziału II Sztabu Generalnego 

z 17.11.1927 r.
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pospiesznie budowano już od 1921 r., podczas gdy na kontrtorpedowce trzeba 
było parę lat czekać (...). Fanatyzm morski Świrskiego wykluczał sympatie dla 
Flotylli Pińskiej. Ta ostatnia ciążyła na budżecie Marynarki Wojennej nic nie 
dając rozwojowi Floty (...)” ■.

Pomijając samą potrzebę istnienia Flotylli Pińskiej i odegrania przez nią 
znaczącej roli w ewentualnych działaniach wojennych na Polesiu należy 
stwierdzić, iż odmienne zdania i osobiste uprzedzenia ze strony kontradmirała 
Świrskiego do kmdr. W. Zajączkowskiego (odwzajemniane zresztą z drugiej 
strony) nie przyczyniały się do wypracowania jednolitego stanowiska i spójnej 
koncepcji organizacji i umiejscowienia tej jednostki w strukturach wojskowych.

W 1928 r. flotylla posiadała następującą pokojową strukturę 
organizacyjną. Na jej czele stał dowódca będący przełożonym wszystkich 
marynarzy. We flotylli funkcjonowały trzy dywizjony, a każdy z nich składał 
się z dwóch monitorów, jednego statku uzbrojonego i grupy motorówek. 
Ponadto dowódcy jednostki podporządkowano oddział łączności i eskadrę 
lotnictwa, port w Pińsku wraz z basenem portowym, urządzeniami i taborem 
pomocniczym, warsztaty techniczne, magazyny portowe oraz oddział portowy. 
Warsztaty portowe realizowały zamówienia flotylli, w zakresie wszelkich 
przeróbek i napraw jednostek pływających13.

Rozkazem z 24.08.1928 r. szef SG WP zatwierdził zmieniony plan. mob. 
MW. Uzupełniony plan mob. „S” MW wchodził w życie we wszystkich 
jednostkach z dniem 1.01.1929 r. Do tego czasu MW była odpowiedzialna za 
mobilizowanie jednostek Służby Żeglugi Śródlądowej. Zgodnie z nowym 
planem, po zlikwidowaniu Portu Wojennego w Modlinie, MW miała posiadać 
tylko cztery jednostki mobilizacyjne - Port Wojenny w Gdyni, port Wojenny 
w Pińsku, Kadrę MW w Świeciu n. Wisłą i MDLot. w Pucku. Jednocześnie 
formacja ta nie przeprowadzała mob. Służby Żeglugi Śródlądowej, która odtąd 
przechodziła w gestię pułku saperów l4.

Na początku lat trzydziestych, w planach mob. MW (i flotylli) w dalszym 
ciągu uwzględniano rekwirowanie dla potrzeb jednostek tej formacji cywilnego 
taboru pływającego. W 1931 r. w skład tego taboru, znajdującego się na wodach 
węzła pińskiego wchodziło ogółem 25 statków parowych (z maszynami o mocy 
od 12 do 280 KM). Ponadto po rzekach Polesia pływały 194 krypy 
transportowe, o łącznej wyporności ok. 9 000 ton (każda przeciętnie od 20 do 
300 ton)15.

13 CAW, Akta GISZ, t. 1933, Opracowanie o stanie MW (cz. II, Flotylla) z 25.04.1928 r.
14 CAW, Akta kancelarii Sztabu Głównego, t. 67, Zarządzenie szefa KMW w związku 

z przepracowaniem planu mob. MW z 7.09.1928 r.; Pismo szefa KMW do szefa Oddziału 
I Sztabu Generalnego w sprawie projektu nowego planu mob. MW z 5.01.1928 r.; por. też 
Wskazówki do tabel mob. MW, s. 1-3.

15 CAW, Akta GISZ, t. 1929, Pismo naczelnika wydziału wojskowego Robót Publicznych mjr. 
J. Janoty do sztabu inspektora armii gen. K. Sosnkowskiego z 23.06.1931 r.
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W 1933 r. KMW przedstawiło szefowi SG WP projekt poprawek do 
organizacji flotylli na stopie wojennej. Propozycje przygotowane przez 
dowódcę flotylli brały za punkt wyjścia aktualny stan posiadania flotylli oraz 
ilość prywatnych jednostek pływających w dorzeczu Prypeci, które miały być 
rekwirowane i mob. na wypadek wojny. Projekt ten ograniczał ilość dotychczas 
istniejących z pięciu do trzech16.

Z wydaniem opinii w sprawie projektu organizacji flotylli na stopie 
wojennej (z 1932 r.) wstrzymał się Oddział I SG, który swoją decyzję 
motywował potrzebą wcześniejszego określenia podstaw operacyjnych, 
w oparciu o które zamierzano jednostkę zorganizować oraz opracowania dla 
flotylli zadań na okres zimowy, (gdy zamarzną rzeki). Wątpliwości budziła też 
możliwość przerzucenia jednostek pływających flotylli drogą wodną, 
w dorzecze Wisły lub Odry oraz funkcjonowanie w czasie działań wojennych 
zaopatrzenia i ewakuacji (wodą czy lądem). W sprawie tej swoje opinie miały 
przedstawić również inne komórki SG WP (Oddziały III i IV).

Oddział III SG, proponowane zmiany do projektu organizacji wojennej 
flotylli uznał generalnie jako zasadne, jednak przed podjęciem ostatecznej 
decyzji zamierzał uzyskać opinię inspektora armii - gen. K. Sosnkowskiego, 
który był inicjatorem rozbudowy tej jednostki i zajmował się również jej 
organizacją wojenną17.

W sprawie projektu rozbudowy flotylli swoją opinię wyraził też wydział 
organizacyjny Oddziału I SG WP, którego przedstawiciele stwierdzili, iż na 
wypadek działań wojennych, zadania, jakie będzie miała wykonywać jednostka 
będą uzależnione od pory roku i aktualnych warunków na Polesiu. W związku 
z zamarzaniem rzek flotylla mogła działać tylko w czasie kilku miesięcy 
w ciągu roku, co czyniło ją jednostką sezonową.

Ponadto stwierdzono, iż w dalszym ciągu wątpliwości budziła możliwość 
przerzucenia jednostek pływających flotylli, z dorzecza Dniepru w dorzecze 
Wisły lub Odry. Zawężało to działanie tej jednostki tylko do ściśle określonego 
obszaru (czyniąc z niej jednostkę o charakterze lokalnym). Istniała wprawdzie 
możliwość wcześniejszego przerzucenia flotylli w dorzecze Wisły lub Odry, 
lecz wymagało to dostosowania się do dogodnych warunków panujących w tym 
terenie, które tylko w sporadycznych przypadkach mogły być zbieżne 
z rozwojem sytuacji operacyjnej, na ewentualnym froncie. Tym sposobem 
sezonowa i lokalna funkcja flotylli czyniła ją jednostką nie w pełni 
wartościową.

Wg wspomnianej komórki SG WP jednostka ta nie powinna być 
rozbudowywana do większych rozmiarów, gdyż mogło się to odbywać tylko 
kosztem innych, bardziej wartościowych pod względem bojowym jednostek.

16 CAW, Akta kancelarii Sztabu Głównego, t. 50, Pismo KMW do szefa Sztabu Głównego 
z 18.08.1932 r. zawierające organizację flotylli na stopie pokojowej.

17 CAW, Akta kancelarii Sztabu Głównego, t. 50, Projekt poprawek do organizacji flotylli na 
stopie wojennej z 22.11.1932 r., s. 3; Referat Oddziału III Sztabu Głównego z 1.12.1932 r., s. 2.
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Podkreślano jednak, że w sprzyjających warunkach flotylla będzie w stanie 
przeprowadzić działania nieszablonowe, wymagające improwizowania18.

Wydział organizacyjny Oddziału I SG WP, w swojej opinii z 1932 r. 
dotyczącej projektu rozbudowy Flotylli Pińskiej, wypowiedział się negatywnie 
w sprawie wzbogacenia tej jednostki o eskadrę wodnopłatowców rzecznych. 
Uznano bowiem, że taki wyspecjalizowany pododdział lotnictwa przeznaczony 
do współdziałania z okrętami byłby bezczynny w czasie, kiedy flotylla 
znajdowała się poza kampanią czynną (zimą). Latem transportowanie przez 
flotyllę eskadry samolotów określano jako trudne, natomiast w zimie 
zastosowanie samolotów wyposażonych w płozy było problematyczne. 
Sugerowano, iż do współdziałania z flotyllą bardziej nadawałaby się normalna 
eskadra samolotów (szczególnie do działań o charakterze ofensywnym).

W 1932 r. zależność poszczególnych osób wchodzących w skład 
dowództwa flotylli przedstawiała się następująco. Na czele flotylli, jako 
samodzielnej jednostki taktycznej i administracyjnej stał dowódca, który pod 
każdym względem podlegał bezpośrednio szefowi KMW. Zależność dowódcy 
flotylli od dowódcy OK nr IX dotyczyła wyłącznie spraw garnizonowych. 
Dowódca jednostki był bezpośrednim przełożonym całego personelu i posiadał 
uprawnienia dyscyplinarne dowódcy piechoty dywizyjnej. Na podstawie 
wytycznych otrzymywanych od szefa KMW kierował on całokształtem spraw 
szkoleniowych i był odpowiedzialny za właściwe przygotowanie jednostek 
pływających i pododdziałów do działań. W tym zakresie był on zobowiązany do 
opracowania okresowych programów szkolenia, przeprowadzania inspekcji, 
organizowania ćwiczeń taktycznych i doświadczalnych.

Mając na uwadze specyficzne warunki pracy dowódcy flotylli 
i konieczność odciążenia go od czynności administracyjnych związanych 
z pełnioną przez niego funkcją dowódcy jednostki administracyjnej, przełożeni 
zezwolili by część zadań w niektórych dziedzinach scedować na komendanta 
Portu Wojennego w Pińsku, który od 1933 r. sprawował w imieniu dowódcy 
funkcje administracyjne. Dowódcy jednostki podlegało dowództwo, zastępca 
dowódcy, komendant portu, kwatermistrz, dowódcy zespołów i pododdziałów, 
dowódca eskadry lotnictwa rzecznego oraz sąd marynarski w Brześciu 
n. Bugiem.

Pomocnikiem dowódcy flotylli w zakresie wyszkolenia i innych spraw 
był zastępca dowódcy. Do jego obowiązków należało kierowanie 
i organizowanie wyszkolenia personelu jednostki, na podstawie zatwierdzanych 
przez przełożonych programów i planów działania. W tym zakresie wydawał on 
wytyczne i instrukcje, sprawdzał poziom wyszkolenia, działał na rzecz 
ujednolicenia procesu szkolenia oraz występował z propozycjami mającymi na 
celu usunięcie występujących w tej sferze braków materiałowych 
i personalnych. Do jego zadań należało też opracowywanie programów 

18 Tamże, s. 2-3.
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szkolenia i planów kampanii letniej, a także układanie planów szkolenia 
i doskonalenia umiejętności kadry w okresie zimowym. Zastępca dowódcy 
opiniował programy szkolenia SSR, koordynując je z planami rozbudowy 
flotylli. Zajmował się również organizowaniem szkolenia oficerów i marynarzy 
rezerwy oraz podchorążych, odbywających okresowe ćwiczenia w jednostce. 
Do jego obowiązków należało zbieranie i opracowywanie materiałów do prac 
komisji regulaminów.

Komendant Portu Wojennego w Pińsku zarządzał portem i jego 
urządzeniami, a także realizował wszelkie potrzeby flotylli w zakresie 
remontów i budowy nowych jednostek pływających. Sprawował również 
nadzór nad obsługą techniczną jednostek pływających oraz ich wyposażeniem 
w sprzęt sanitarny, uzbrojenie, broń podwodną, sprzęt techniczny i łączności. 
Komendant portu był też dowódcą jednostki mob., w związku z czym 
odpowiadał za właściwe przygotowanie spraw mob. Do jego obowiązków 
należało zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na podległym sobie terenie 
portu. W tym zakresie wykonywał on obowiązki zbliżone do obowiązków 
komendanta garnizonu. Podlegał jemu następujący aparat wykonawczy: 
komendant portu, oficer mob. komendy, kancelaria ewidencyjna, oficer 
techniczny komendy, warsztaty uzbrojenia, lekarz portu wraz z izbą chorych, 
pluton administracyjny z orkiestrą i tabor portu. Komendant portu w czasie 
pozostawania dowódcy flotylli poza Pińskiem wykonywał w jego imieniu 
niektóre obowiązki.

Kwatermistrz jednostki, będący organem pracy dowódcy, posiadał 
podległy sobie personel, do którego należał płatnik, oficer materiałowy i oficer 
żywnościowy. W 1933 r. kwatermistrza portu podporządkowano bezpośrednio 
komendantowi Portu Wojennego w Pińsku19.

W drugiej połowie lat trzydziestych organizacja Flotylli Pińskiej nie 
uległa większym zmianom. Ze względu na swoją lokalizację na terenie DOK 
nr IX podległość dowódcy jednostki była nadal dwutorowa: we wszystkich 
sprawach podlegał on szefowi KMW, a pod względem garnizonowym podlegał 
dowódcy OK nr IX.

W 1938 r. opracowano projekt nowej organizacji wojennej Flotylli 
Pińskiej, zgodnie z którym zamierzano wprowadzić pewne zmiany, w stosunku 
do istniejącej organizacji pokojowej. Planowano utworzyć dwa nowe 
pododdziały, tj. oddział desantowy i batalion zapasowy. Likwidacji miała ulec 
Kadra flotylli. Ponadto w organizacji wojennej statek sztabowy miał 
funkcjonować w ramach dowództwa flotylli, natomiast posterunek 
obserwacyjny „Nyrcza” zamierzano wyłączyć z komendy portu i przesunąć do 
oddziału łączności. Organizacja pozostałych oddziałów: minowo-gazowego, 

19 CAW, Akta MW, t. 126, Rozgraniczenie zakresu pracy i kompetencji służbowych organów 
pracy dowódcy flotylli z 8.05.1932 r„ s. 1-5; Zakres pracy i kompetencji służbowych (...) 
z 25.03.1933 r.
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eskadry lotnictwa rzecznego i komendy portu wojennego miała pozostać 
niezmieniona.

Oddział desantowy, który w czasie pokoju nie funkcjonował, miał się 
składać z 1 statku bazy oraz 1 kompanii strzeleckiej, liczącej 3 plutony 
(4 oficerów, 33 podoficerów i 122 marynarzy).

W organizacji pokojowej flotylli nie występował również batalion zapasowy, 
w skład którego na czas wojny wchodziła kompania strzelecka oraz kompania 
specjalistów. Batalion miał liczyć 14 oficerów, 49 podoficerów i 343 marynarzy.

Proponowany projekt organizacji wojennej flotylli zakładał w stosunku 
do dotychczasowej organizacji pokojowej znaczny wzrost ilości osób 
w poszczególnych korpusach, tj. w grupie oficerów o 26% (29 osób), 
podoficerów o 40% (235 osób) i marynarzy o 56% (782 osoby)20 21.

Po raz kolejny, szef SG WP wyraził zgodę na uaktualnienie tabel mob. 
MW na początku 1938 r. (zgodnie z propozycjami zgłaszanymi wcześniej przez 
szefa KM W). Organizację wojenną flotylli i terminy pogotowia alarmowego 
zachowano bez zmian. Jedynie kompanię portową z batalionu zapasowego 
wprowadzone ponownie do struktury organizacyjnej portu w Pińsku, 
wychodząc z założenia, iż funkcjonujące w kompanii portowej plutony 
łączności i obrony przeciwlotniczej były pod względem materiałowym 
i funkcyjnym najbardziej związane z portem" .

W lutym 1938 r. (w ramach planu wojny „Wschód”) opracowano nowy 
plan mobilizacyjny „W”, który był wspólny dla wojny na wschodzie i zachodzie 
(zmodyfikowany w maju 1939 r. i oznakowany jako „W 2”).

Zgodnie z nim, Flotylla Pińska na stopie wojennej miała się składać 
z dowództwa (wraz z grupą sztabową), trzech dywizjonów bojowych 
(w każdym - grupa monitorów, grupa kutrów uzbrojonych, statek uzbrojony 
OPL i krypy mieszkalne), eskadry lotnictwa rzecznego (wodnosamoloty 
i środki pływające), oddziału min.-gaz. (statek minowy oraz 2 sekcje trałowców 
rzecznych), oddziału łączności (pluton łączności lądowej, grupa kutrów 
meldunkowych, krypa - baza, posterunek obserwacyjny „Nyrcza”), oddziału 
desantowego (kompania strzelecka, statek - baza), bazy wysuniętej (grupa taborów 
bojowych, grupa taborów transportowych, pogotowie techniczne), portu wojennego 
(komenda, warsztaty portowe, kompania portowa, tabor portowy) i batalionu 
zapasowego (kompania strzelecka i kompania specjalistów rzecznych).

Ogółem w skład jednostki wchodziło 2 082 osoby, w tym 112 oficerów. 
Flotylla posiadała: 6 monitorów, 3 kanonierki, 6 statków uzbrojonych, 1 statek 
sanitarny, 25 kutrów uzbrojonych i meldunkowych, 7 trałowców oraz 
70 jednostek pomocniczych. Uzbrojenie jej stanowiło: 9 haubic - 100 mm, 
16 dział - 75 mm, 3 działa - 40 mm, 19 dział - 37 mm, 10 enkaemów - 13,2 mm, 

20 CAW, Akta kancelarii Sztabu Głównego, t. 158, Projekt nowej organizacji flotylli z 18.02.1938 r.
21 CAW, Akta kancelarii Sztabu Głównego, t. 75, Pismo szefa sztabu KMW do szefa Oddziału 

I Sztabu Głównego w sprawie uaktualnienia tabel mob. MW z 29.01.1938 r.

54



POKOJOWA I WOJENNA ORGANIZACJA FLOTYLLI RZECZNEJ...

98 cekaemów, 29 erkaemów, 1 707 kb i 171 pistoletów wojskowych. 
Dodatkowo z taboru cywilnego żeglugi śródlądowej rekwirowano 10 statków 
na holowniki oraz 18 różnych kryp transportowych. Mobilizację sił i środków 
dla flotylli przeprowadzała komenda Portu Wojennego w Pińsku a czasy mob. 
były stosunkowo krótkie (od Al. + 1 do Al. + 96). Wyjątek stanowił batalion 
zapasowy, który mobilizowano w czasie 5 dni od ogłoszenia mob. powszechnej.

Z dniem 1.10.1938 r. we flotylli wprowadzono organizację pokojową, 
która różniła się częściowo od organizacji wojennej. Zgodnie z nią w skład 
jednostki podlegającej bezpośrednio szefowi KMW wchodziło dowództwo, 
3 dywizjony bojowe, eskadra lotnictwa rzecznego, oddział minowo-gazowy, 
oddział łączności, baza wysunięta, port wojenny, kadra i warsztaty portowe. 
Personel jednostki liczył 1 147 osób w tym 78 oficerów22.

Dotychczasowe ustalenia na temat struktur organizacyjnych Flotylli 
Pińskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego pozwalają na 
wyciągnięcie następujących wniosków.

Po pierwsze, na taki kształt organizacyjny tej jednostki wpływ wywierały 
zróżnicowane interesy najwyższych władz wojskowych, tj. MSWojsk. i KMW 
oraz brak przejrzystych koncepcji jej wykorzystania, w przyszłych działaniach 
wojennych (przy sprzyjających warunkach terenowych).

Po drugie, z tego tytułu, iż Flotylla Pińska funkcjonowała w ramach 
większej struktury jaką była MW, organizacja jednostki rzecznej była w znacznym 
stopniu od niej uzależniona, ze wszystkimi konsekwencjami tej zależności.

Dlatego też, należy się zgodzić z trafną oceną organizacji MW jaką 
zawarł kmdr Jerzy Kłossowski: „(...) organizacja Polskiej Marynarki Wojennej 
w dwudziestoleciu międzywojennym była nieudanym i nierzeczowym 
kompromisem między stanowiskami naczelnych władz sił zbrojnych 
i marynarki wojennej. Każdy z tych dwóch partnerów miał inne cele Naczelne 
władze sił zbrojnych tolerowały marynarkę wojenną o tyle, o ile mogła ona być 
pomocna w razie konfliktu na wschodzie. Kierownictwo marynarki wojennej 
starało się pod płaszczykiem rzekomej użyteczności w razie wojny na 
wschodzie przemycić szerzej zakrojony program rozwoju Floty morskiej, co 
udawało się tylko częściowo, nie bez związku z trudnościami finansowymi 
państwa. Rozwój zaczął się od flotylli rzecznej już w listopadzie 1918 r., 
a początek Floty morskiej datuje się dopiero od obsadzenia przyznanego Polsce 
wybrzeża w dniu 10.2.1920 r. W ten sposób już od samego początku marynarka 
wojenna musiała przybierać dwuczłonową postać: rzeczną i morską. Te dwa 
człony nie miały ze sobą nic wspólnego, z wyjątkiem wspólnego szyldu i budżetu, 
umundurowania i wspólnej instytucji centralnej w postaci Departamentu Spraw 
Morskich, a od 1922 r. Kierownictwa Marynarki Wojennej”23.

22 J. Dyskant, Flotylle Rzeczne i ich miejsce w planach wojennych II Rzeczypospolitej, 
„Przegląd Morski”, 1989 nr 4, s. 77-78.

23 J. Kłossowski, Organizacja Marynarki Wojennej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, 
„Wojskowy „Przegląd Historyczny ”, 1984 nr 3, s. 141-142.
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Kmdr w st. spocz. prof. dr hab. Józef Wiesław DYSKANT

KIEDY POLSKA MARYNARKA WOJENNA 
ROZPOCZĘŁA SWOJĄ WOJNĘ 

WE WRZEŚNIU 1939 ROKU?

Wprawdzie Hitler ustalił dzień Y na 1 września 1939 r., zaś godz. X 
na 4.45 wojna na Wybrzeżu rozpoczęła się z różnych porzyczyn 
(meteorologiczne, taktyczne, personalne itp.), o różnych godzinach tego 

pamiętnego dnia. Choć okręty GM „Wschód” wyznaczone do przeprowadzenia 
bliskiej blokady wyszły na swoje pozycje dozoru, zaś na lotniskach 
i wodowiskach piloci Luftwaffe czekali w swoich maszynach na rozkaz startu, 
warunki meteorologiczne nie były „po myśli” agresora, utrudniając zarówno 
ataki na zaskoczonego przeciwnika (lotnictwo operacyjne) jak również 
rozpoznanie usytuowania jego sił morskich i lotniczych (lotnictwo morskie). 
Gęsta mgła napływająca z kierunku północnego spływała wolno wzdłuż Helu, 
spędzana słabym wiatrem północno-zachodnim o sile 1°B; ponad nią było co 
prawda czyste niebo, ale przez kożuch mgły nie była widoczna ani ziemia ani 
morze. W południowej części zatoki natomiast, choć mgły nie było, wystąpiło 
częściowe zachmurzenie (0,5), przy pułapie chmur rzędu 1000 m. Mimo, że 
przejaśniło się dopiero w godzinach przedpołudniowych1, około godz. 5 agresor 
przystąpił do wykonywania zadań operacyjnych.

Działania bojowe na wybrzeżu i na Zatoce Gdańskiej

Prawdopodobnie o tej samej porze niemieckie radio (DRF) nadało 
komunikat ostrzegawczy o rozpoczęciu operacji wojskowych w rejonie Zatoki 
Gdańskiej, którego tekst doręczono również placówkom dyplomatycznym 
państw neutralnych w Berlinie. Hitlerowskie MSZ oświadczało, że „w związku 
z koniecznością obrony przed wrogimi wystąpieniami ze strony polskich sił 
morskich” utworzono obszar działań wojennych, zamknięty od południa - linią 
polskiego wybrzeża i brzegami Zatoki Gdańskiej, od północy - 55 1 

1 Dziennik działań bojowych pancernika „Schleswig-Holstein” (dalej DBSH), Kraków 1995, 
s. 40; M. Konarski, A. Olejko, Polskie lotnictwo morskie 1920-56, Gdańsk 1998, s. 28.
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równoleżnikiem szerokości geograficznej północnej, zaś od zachodu i wschodu - 
południkami 18 (dokładnie 18 5) i 20 długości geograficznej wschodniej. 
Wszystkie statki płynące do portów w tym obszarze powinny zmienić port 
docelowy („otrzymają wskazówki od niemieckich sił morskich”), zaś próby 
wejścia lub wyjścia z portu gdyńskiego doprowadzą do zniszczenia statku2. Nie 
była to czcza pogróżka, bo podobno już o 3.32 niszczyciele i eskortowce 
przeznaczone do dziennej bliskiej blokady wybrzeża polskiego (poza zasięgiem 
dział z Helu) opuściły Piławę, aby jeszcze przed godz. 5.00 rozpocząć 
„udzielanie wskazówek” statkom państw neutralnych, co do żeglugi „po 
obszarze działań wojennych”.

Zanim jednak zaatakowała Luftwaffe, pierwsze uderzenia agresora 
odczuły jednostki LOW uszykowane obronnie na kierunkach prowadzących ku 
Kępie Oksywskiej - Gdyni. Kierunku zachodniego strzegł oddział wydzielony 
(OW) „Wejherowo” ppłk. Kazimierza Pruszkowskiego (1 morski pułk 
strzelców i V pucki batalion Obrony Narodowej), kierunku wschodniego 
(gdańskiego) - OW „Redłowo” ppłk. Ignacego Szpunara (2 mps, 1 batalion 
rezerwowy) i kierunku południowego - OW „Kartuzy” kpt. Mariana 
Mordawsklego (IV kartuski batalion ON)3 a kierunku zachodnio-południowego - 
I gdyński batalion ON mjr. Stanisława Zauchy. Rozpoczęło zgrupowanie 
Eberardta, przez co LOW weszła do wojny już o 4.50.

2 Komunikat ten dowódca Kriegsmarine uzgodnić miał z niemieckim MSZ, które miało go 
przekazać ambasadom państw neutralnych w Berlinie. Statki neutralne w porcie gdańskim 
ostrzec miał konsulat generalny III Rzeszy, statki niemieckie natomiast miały tam być 
zatrzymane. Z kolei rzekoma polska zagroda minowa (o której podawał, nadawany w ciągu 
31 sierpnia przez Polskie Radio nieprawdziwy komunikat kmdr. ppor. Konrada 
Namieśniowskiego z KMW) miała być wystawiona na obszarze zawartym między punktem na 
trzymilowej granicy wód terytorialnych (powyżej portu wojennego Oksywie), przez który 
przechodził południk 18°38'E, a punktem o współrzędnych 18°45'E i 54°28'N i dalej łączącym 
się z punktami o współrzędnych 18°40,5'E i 54°29,5'N oraz 18°34'E i 54°28'N. Zdaniem 
niektórych oficerów Dowództwa Floty komunikat o niej miał być jakoby „fortelem” strony 
polskiej w celu ograniczenia ruchów niemieckiej Grupy Marynarki „Wschód” („Ost”), na 
polskiej części Zatoki Gdańskiej. Statki płynące do Gdyni miały się zgłaszać w punkcie 
o współrzędnych I8°45'E i 54°29,5'N, po pilotów, dla przeprowadzenia przez rzekomą zagrodę. 
Pierścień niemieckiej blokady w Zatoce Gdańskiej składał się z 7 niszczycieli, 4 eskortowców, 
9 trałowców i 6 ścigaczy torpedowych (po 3 września nastąpiły istotne zmiany), zaś działania 
przeciw okrętom polskim prowadziła 3 Flotylla Okrętów Podwodnych „Los” (7 okrętów - 

„U 12”, „U 14”, „U 16”, „U 18”, „U 20”, „U 22”, „U 24” i Okręt baza „Weichsel”). J. Rohwer, 
G. Hummelchen, Chronology of the war at sea 1939-1945, London 1992, s. 1; A. Rzepniewski, 
Obrona Wybrzeża w 1939 r„ Warszawa 1970, s. 269 i zał. 11; Polskie Siły Zbrojne w II wojnie 
światowej, t. I, cz. 5, Marynarka wojenna i obrona polskiego Wybrzeża, Londyn 1962, s. 93-94 
(dalej PSZ, t. I, cz. 5); J. W. Dyskant, Polska Marynarka Wojenna w 1939 r., cz. 1, 
Gdańsk 2000, s. 158.

3 Oficjalnie do 1 września w skład OW „Kartuzy” wchodził jeszcze II gdyński batalion ON 
mjr. Władysława Sikorskiego, ale o godz. 16 odszedł on do Armii „Pomorze” (do OW 
„Kościerzyna” GO „Czersk”).
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O tej godzinie batalion 1 pułku Landespolizei, wspierany ogniem dział 
155 i 75 mm uderzył na wzgórza redłowskie zajmowane przez strzelców 
Szpunara (w tym dwa plutony wzdłuż nadmorskiej plaży) i do godz. 8.00 
opanował Kolibki, południowe Orłowo i stację PKP Mały Kack, zaś do 
godz. 13 - Mały Kack. Na tym natarcie niemieckie wobec silnego oporu 
polskiego utknęło na pozycjach wzdłuż rzeczki Kaczej, choć starcia trwały aż 
do zmroku. O 4.50 ruszył również do natarcia z rejonu Oliwy 3 batalion 2 pułku 
Landespolizei, wspierany ogniem baterii dział 105 mm. Zajął on Wysoką 
i stację PKP Osowa spychając placówki polskiej Straży Granicznej z Kokoszek, 
Owczarni i Starej Piły w kierunku Żukowa, głównego celu ataku. To 
nieskoordynowane natarcie (podobno mgła przeszkodziła ściślejszemu 
współdziałaniu napastników) pozwoliło dowódcy IV batalionu ON 
kpt. Mordawskiemu ściągnąć placówki Straży Granicznej do Żukowa, gdzie 
w oparciu o rzekę Strzelniczkę zajęły stanowiska obronne, oraz wesprzeć 
obrońców częścią przydzielonego mu przez płk. Dąbka, „pociągu pancernego 
LOW”, który wyruszył z Kartuz do Starej Piły. Ten rzekomy pociąg pancerny 
był w rzeczywistości tzw. plutonem artylerii na lorach kolejowych, utworzonym 
z inicjatywy por. art. Zygmunta Budzyńskiego z Flotylli Rzecznej MW (oficer 
artylerii monitora „Horodyszcze”) i składającym się z dwóch lor z ustawionym 
działem 75 mm na każdej (po 90 pocisków na lufę) oraz lokomotywy; załogę 
stanowiło dwóch oficerów (zastępca dowódcy por. art. rez. Ernest Rupp), 
19 kanonierów (większość marynarze z FRMW) i czterech kolejarzy. 
Mordawski wysłał zatem o godz. 6.00 lokomotywę z jednym działem (drugie 
pozostawił w odwodzie), które około 6.30 znalazło się pod Starą Piłą, ale 
dojazd do stacji udaremnił wysadzony mostek (około 800 m przed nią). 
Niemniej Budzyński ostrzelał stamtąd budynek dworca, wyrzucając Niemców 
ze stacji. Około południa sytuacja w rejonie Żukowa została opanowana - 
pododdziały Straży Granicznej obsadziły pozycje wokół wsi (z ubezpieczeniem 
w Borkowie), Pępowo zajęła kompania IV batalionu ON zaś „marynarski 
pociąg” Budzyńskiego (już w pełnym składzie?) patrolował odcinek Dzierżążno - 
Stara Piła osłaniając Kartuzy od południa (terytorium WM Gdańska, obsadzone 
w tym miejscu jedynie przez posterunki VGAD). W drugiej połowie dnia i nocą 
dochodziło tylko do sporadycznej wymiany ognia z patrolami Landespolizei4.

Jeśli gen. Eberhardt spodziewał się jakiegokolwiek współdziałania 
z 207 DP rez. na kierunku Kartuz to niewątpliwie się rozczarował. Gen. 
Kaupisch realizował bowiem plan przecięcia „korytarza pomorskiego” po osi 
Bytów - Kościerzyna - Trzepowo, aby odciąć wycofujące się z Obszaru 
Nadmorskiego, jednostki LOW, których usilnie poszukiwał klucz 

4 W. Tym, Przygotowania do obrony i lądowa obrona wybrzeża morskiego 1-19 września 1939 r„ 
cz. III, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1957 nr 4; Relacja Z. Budzyńskiego (IPMS Londyn, 
t. MAR Ali 7/5); PSZ, t. I, cz. 5, s. 139. Podawana w niektórych opracowaniach polskich 
(np. E. Kosiarza) wiadomość jakoby natarcie 1 pułku Landespolizei na Gdynią wspiera! ogniem 
swojej artylerii „Schleswig-Holstein” jest nieprawdziwa (patrz DBSH, s. 40-51).
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przydzielonego mu lotnictwa rozpoznawczego. Być może osłaniał też przed 
nimi przerzut z rejonu Szczecinek - Miastko do Prus Wschodnich 10 DPanc 
(z 3 Armii), która kierowała się na mosty tczewskie. Dlatego rankiem 
1 września przekroczył granicę kierując się na Kościerzynę tylko 368 pp; 
maszerował ostrożnie gdyż w mieście znajdował się OW „Kościerzyna” 
z Armii „Pomorze”, który dopiero po południu odszedł do GO „Czersk”. Toteż 
działania ofensywne na kierunku zachodnim (OW „Wejherowo”) prowadził 
tylko 42 pułk Grenzschutzu, atakując około godz. 6.00 placówki SG pod 
Warszkowem, Zamostnem, Zelewem i na stacji PKP Strzebielino, ale został 
powstrzymany; walki toczyły się tam również w godzinach wieczornych. 
Jedynym sukcesem niemieckim było zajęcie dwóch niebronionych enklaw 
polskich - Nadole (wieś na zachodnim brzegu Jeziora Żarnowieckiego) 
i Strzebielino (wieś na lewym brzegu górnego biegu rzeki Redy)5.

Działania te odbywały się już razem (ale bez żadnego współdziałania) 
z atakami bombowymi lotnictwa operacyjnego z 1 i szkolnej dywizji lotniczych 
oraz lotnictwa morskiego i przybrzeżnego GM „Wschód”. Gęsta mgła panująca 
w rejonie lotnisk Pomorza Zachodniego uniemożliwiła Niemcom pełne 
wykorzystanie lotnictwa bombowego przy pierwszych atakach na porty i bazy 
lotnicze polskiej Marynarki Wojennej. Toteż o godz. 5.40 nad Rozewiem, 
pojawiły się tylko bombowce heinkel He-111 z 1 dywizjonu 1 pułku 
bombowego (Słupsk), które około 6.00 uderzyły w szyku kluczy, trzema 
grupami, z wysokości 2000 m na: pierwszą - lotnisko i koszary w Pucku oraz 
prochownię w Swarzenie, drugą - zakotwiczone na redzie puckiej okręt cel 
„Ślązak”, pomocniczy tabor pływający oraz dwa wodnosamoloty i dwie amfibie 
i trzecią - dworzec PKP i pobliskie obiekty miasta (bombami zapalającymi); 
łącznie były to 20-24 maszyny). Niemal jednocześnie 18 heinkli w szyku kluczy 
zbombardowało z wysokości 2500 m lotnisko pomocnicze w Rumi-Zagórzu; 
tak więc MDLot. rozpoczął wojnę około godz. 6.00 1 września 1939 r. Mimo 
dość znacznej liczby napastników (30 maszyn według źródeł niemieckich, 
38 według polskich) straty nie były wysokie, przy czym na brak niemieckich 
wpłynęła słabość polskiej obrony przeciwlotniczej (Puck - 1 nkm 13,2 mm plot, 

5 W. Tym, Przygotowania do obrony i lądowa obrona wybrzeża morskiego 1-1'9 września 1939 r., 
cz. III, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1957 nr 4; Rzepniewski, Obrona Wybrzeża...,
s. 290-292 oraz zał. 20.
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Rumia - 4 ckm 7,92 mm)6. Z lotu poziomego bombardowano niecelnie - 
w rejonie Puck-Swarzewo, na który spadło ponad 100 bomb (z tego co najmniej 
25 na pole startowe lotniska, choć niektóre nie wybuchły (zniszczone zostało 
drewniane kasyno MDLot. (podmuchem?) oraz lekko uszkodzony hangar nr 4 
(bomby padały w odległości 100-150 m od hangarów), a także stacja PKP, na 
której trwały przygotowania do ewakuacji rodzin kadry MDLot. Lotnisko 
w Rumi pozostało nieuszkodzone, gdyż bomby (odnaleziono 12 niewybuchów) 
zniosło na oddaloną o 0,5 km wieś, gdzie podmuch zwalił budynki 
jednopiętrowe (podobno obyło się bez ofiar ludzkich). Z kolei w Dębku (rejon 
granicy państwowej) bomba rozbiła tamę u ujścia Piaśnicy. Wodnosamoloty 
ustawione na płyciźnie wzdłuż nadbrzeżnej drogi Puck-Swarzewo nie odniosły 
żadnych uszkodzeń, podobnie jak zacumowane w porcie i na redzie, wraz ze 
„Ślązakiem” i „Pomorzaninem”. Tym boleśniejsze były straty ludzkie - zginął 
wskutek zbytecznej brawury (nie chciał ukryć się w rowie przeciwodłamkowym 
(dowódca MDLot. kmdr por. pil. Edward Szystowski, pierwszy poległy 
w kampanii wrześniowej oficer polskiej Marynarki Wojennej oraz dwóch 
podoficerów i marynarz, zaś 17 dalszych zostało rannych; na stacji PKP zginął 
natomiast jeden z kolejarzy. Po bombardowaniu kmdr ppor. pil. Kazimierz 
Szalewicz, który objął dowodzenie dywizjonem, zarządził około 7.30 
ewakuację maszyn, sprzętu, mps i ludzi na Hel, poza linię obronną u nasady 
półwyspu, zajmowaną przez oddział obrony lądowej MDLot. kpt. mar. obs. 
Szczepaniuka. Wodnosamoloty przebyły ją o własnych siłach (lotem i na 
pływakach po wodzie) w ciągu 7 (CANT Z 506B) do 17 min. (amfibia Nikol A2), 
niesprawne zaś przeholowano motorówkami; sprzęt i mps natomiast 
przewieziono transportem samochodowym oraz na pokładzie „Pomorzanina” 
i 3-4 kutrów rybackich. 10 wodnosamolotów Lublin R XIII bis/ter/G/hydro 
ustawiono na tzw. Długiej Mieliźnie (między Starym Helem a pomostem 
w Juracie, w odstępach około 100 m), amfibię Schreck FBA przy Starym Helu, 
nieopodal portu wojennego, do którego wprowadzono amfibię Nikol A2 oraz 
wodnosamolot Lublin R XIII bis/hydro, CANT Z 506B zacumowano naprzeciw 
portu wojennego (na głębokiej wodzie) a szkolny RWD 17W wystawiono na 
brzeg i na wózku transportowymi ze złożonymi skrzydłami ukryto w lesie 
powyżej portu wojennego (najszersza część półwyspu). Z trzech Lublinów 
R VIII bis/ter/hydro - dwa sprawne zakotwiczono pod Chałupami, trzeci (bez 
silnika) w Kuźnicy, natomiast Lublin R XIII G/hydro (na kołach) odleciał do 

6 Rei. E. Jereczka (IHGS Londyn, t. MAR. A.II/4; C. Bekker, Angriffshóhe 4000 - ein 
Kriegstagebuch der deutschen Luftwaffe, Oldenburg-Hamburg 1964, s. 29-30; Komunikat 
informacyjny nr 1 sztabu armii „Pomorze”, w: Wojna obronna Polski 1939. Wybór źródeł (dalej 
WOP 1939), Warszawa 1968, s. 417 („nalot 38 bombowców na Puck o 5.40”). Pora zatem 
najwyższa, aby czas nalotu na Puck określić między 5.40 a 6.00, a na Rumię o 6.00, zgodnie 
z danymi przeciwnika, tym bardziej, iż szef sztabu Dowództwa Floty kmdr Majewski podaje, że 
o śmierci Szystowskiego został powiadomiony przez służbę dyżurną MDLot. o godz. 6.15 
(rei. w IHGS Londyn, t. MAR. A.II.2/2) oraz przyjąć liczbę atakujących samolotów na 30-38.

60



KIEDY POLSKA MARYNARKA WOJENNA...

Rumi dla uzupełnienia plutonu łącznikowego dowódcy LOW. Zapewne 
w pośpiechu ewakuacji nie zamaskowano stojących przy brzegu maszyn, przez 
co były dobrze widoczne z powietrza. Dowództwo MDLot. ulokowało się 
w Kuźnicy, zaś obsługi i załogi wodnosamolotów na lądzie, wokół 
wodowanych maszyn7.

W trakcie ewakuacji MDLot. rozpoczęły działania wojenne jednostki 
Floty i MOW sprowokowane niejako przelotem owych trzech zapowiadanych 
od wczoraj samolotów nad basenami oksywskiego portu wojennego. Trzy 
heinkle He-60 Cl wystartowały prawdopodobnie z wodowiska w Piławie, 
kierując się na Gdańsk, a stamtąd w stronę Gdyni i Zatoki Puckiej. 
W odległości 4 mil od boi GD, o godz. 6.10 napotkały one patrolującą tor 
wodny Gdynia-Hel kanonierkę „Generał Haller” i trzykrotnie ją okrążyły. Mgła 
była przyczyną, że na kanonierce z trudem je dostrzeżono i zbyt późno 
rozpoznano, aby ostrzelać. Nad głównym wejściem portowym rozdzieliły się - 
ten z lewej poleciał w głąb portu handlowego, środkowy skierował się na 
baseny portu wojennego zaś prawy na zabudowania portowe (minownia, 
warsztaty itp.). Leciały bezkarnie na wysokości 500 m, aż do chwili 
rozpoznania ich skąpych oznakowań, które świadkowie zdarzenia uznali bądź 
jako znaki niemieckiej Lufthanzy bądź za znaki Luftwaffe (ledwie widoczne 
kontury czarnych krzyży lub swastyk)8. Konsternacja wywołana wczorajszą 
zapowiedzią przelotu trzech polskich samolotów spowodowała zamieszanie na 
okrętach - padły sprzeczne komendy co do otwarcia lub nie otwierania ognia. 
Pierwszy zdecydował się „Wilk” ostrzeliwując heinkla z podwójnego nkm 13,2 mm, 
a następnie dołączyły „Rybitwa”, „Mewa”, „Gryf’, „Mazur” oraz 
prawdopodobnie 1 bateria MDAP1. Niestety bez trafień. Odpędzone heinkle, po 
sformowaniu klucza, odleciały w stronę Helu, pożegnane ogniem 
przeciwlotniczych „czterdziestek” stojącego na redzie „Wichra”. Cypel 
półwyspu osiągnęły o 7.23, ale mgła oraz ogień 22 baterii 2 MDAP1. 

7 Konarski, Olejko, op. cit., s. 27-30; A. Morgała, Samoloty w polskim lotnictwie morskim, 
Warszawa 1985, s.76-78; A. Olejko, Morski Dywizjon Lotniczy, Pruszków 1992, s. 34-40; 
Rzepniewski, Obrona Wybrzeża..., s. 312. Na Helu od 6 czerwca 1939 r. budowano dla MDLot. 
nowe wodowisko na „Długiej Mieliźnie" (tzw. Baza Lotnicza Hel) oraz zapasowe na Jeziorze 
Raduńskim (rozlewisko Raduni na zachód od Kartuz); z kolei zapasowe lotnisko połowę 
przygotowywano na polach folwarku Nowe Obłuże (górne Oksywie).

8 Samoloty niemieckiego lotnictwa cywilnego miały malowane na kadłubie i skrzydłach czarne 
oznaczenia literowe lub literowo-cyfrowe, zaś na usterzeniu pionowym ogona - czerwony pas 
z białym kołem, pośrodku którego znajdowała się czarna swastyka, samoloty Luftwaffe 
natomiast - takie samo malowanie na usterzeniu pionowym ogona a na kadłubie i skrzydłach - 
czarne krzyże w białym obramowaniu. Od 1 lutego 1939 r. zmieniono oznakowanie samolotów 
Luftwaffe - oprócz obowiązkowego kamuflażu (góra - ciemno - lub czamozielone plamy, dół - 
błękitny), czarne krzyże w białym obramowaniu malowane były po obu stronach kadłuba 
i skrzydeł a na usterzeniu ogona - tylko czarna swastyka w białym obramowaniu. Być może do 
1 września 1939 r. nie wszystkie maszyny przemalowano, stąd różnice zdań wśród polskich 
świadków nalotu. Fałszywa wiadomość o ich przelocie była prawdopodobnie dywersją 
niemiecką (dezorientacja radiowa B-Dienstu - służby podsłuchu radiowego).
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udaremniły penetrację portu wojennego. Zawracając, niejako w odwecie, 
heinkle ostrzelały powracający do Gdyni holownik „Żeglarz” oraz dwukrotnie 
zaatakowały bezbronny statek żeglugi przybrzeżnej s/s „Wanda”, wiozący 
z Gdyni do portu helskiego kilkunastu pasażerów (w tym kobiety i dzieci), 
który w meldunku uznano za „polski pomocniczy stawiacz min”. Mocno 
postrzelana „Wanda”9 (na szczęście bez ofiar w ludziach) zawinęła około godz. 8 
do helskiego portu rybackiego.

Z powodu mgły wyniki rozpoznania były niezbyt dokładne, chociaż udało 
się Niemcom ustalić rozmieszczenie dużych okrętów nawodnych oraz części 
okrętów podwodnych w rejonie Gdyni. Natomiast rozpoznanie rejonu cypla 
helskiego było całkiem bezskuteczne10 11, tym bardziej, że po otrzymaniu o 5.35 
z Dowództwa Floty rozkazu o wyjściu w morze OORP „Sęp”, „Ryś” i „Żbik” 
opuściły port wojenny Hel jeszcze przed godz. 6. Choć sztab Unruga wiedział 
już o bombardowaniu Westerplatte i Pucka, obawy, że może to być kolejna 
prowokacja niemiecka spowodowały, iż okrętom nakazano tylko patrolowanie 
wyznaczonych sektorów bez prowadzenia działań wojennych. Jeszcze w czasie 
incydentu z heinklami wyszedł też w morze „Wilk” oraz dopiero po powrocie 
nocującej na brzegu załogi (kadra) „Orzeł”, który opuścił port oksywski już po 
godz. 7, udając się do swego sektora w położeniu nawodnym. Wraz z nim 
wypłynęły ORP „Gryf’, który dotarł na redę Jastarni około godz. 9 i tam 
zygzakując krążył po akwenie Jamy Kuźnickiej, w pobliżu zakotwiczonych 
kryp minowych11 oraz dywizjon trałowców, który po opuszczeniu basenu nr 1 
zacumował (burta w burtę?) po stronie zewnętrznej mola północnego. Z kolei 
ORP „Wicher” krążył tam i z powrotem wzdłuż redy portowej, natomiast 
kanonierka „Generał Haller”, po zakończeniu patrolu o 6.30 przystąpiła do 
bunkrowania węgla opałowego (70 ton) cumując obok bliźniaczej „Komendant 
Piłsudski”. Kmdr por. Boczkowski, który zaokrętował się na „Halerze”, wobec 
rozkazu dowódcy MOW podporządkowującego sobie bezpośrednio obie 
kanonierki, co oznaczało wyłączenie ich z jego dywizjonu, przeniósł się na 
ORP „Mewa” przekazując jeszcze przed południem dowodzenie „grupą 
kanonierek” kpt. mar. rez. Mieczysławowi Jacyniczowi (jednocześnie dowódcy 
ORP „Komendant Piłsudski”). Spodziewając się kolejnych ataków Luftwaffe 

9 J. Pertek, Mała flota wielka duchem, Poznań 1989, s. 10-12. W niektórych polskich 
opracowaniach podaje się jakoby zaatakowanym statkiem pasażerskim była bliźniacza s/s 
„Jadwiga”, płynąca do Jastarni ze zmobilizowanymi rezerwistami - brak jednak na to 
potwierdzenia w materiałach źródłowych.

10 Rzepniewski, Obrona Wybrzeża..., s. 314. Wg komunikatu sytuacyjnego 1 Floty Powietrznej 
o godz. 10.35 na redzie Gdyni znajdowały się „kontrtorpedowiec, 3 trałowce i kanonierka” zaś 
„w starym porcie wojennym Gdynia 2 okręty podwodne i 5 trałowców”, co sugerowało, aby 
uderzyć na port wojenny dla ich zniszczenia.

11 Stało się to przyczyną fałszywych przypuszczeń niektórych autorów polskich, jakoby w tym 
czasie pobrano z nich brakujące 90 (a nawet 300! min wz. 08 zmod. (np. M. Borowiak, 
ORP „Gryf’, Warszawa 2000, s. 37), których załadunek miał trwać do godz. 13 mimo 
zagrożenia powietrznego.
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zabroniono patrolującym okrętom podwodnym wynurzania się na powierzchnię 
morza (sygnał radiowy z godz. 9.40).

Mimo namacalnych dowodów agresji zaskoczone dowództwo Floty nie 
chciało uwierzyć, że to już wojna; lęk przed odpowiedzialnością za skutki 
niemieckiej prowokacji paraliżował wręcz rozsądne myślenie. Dlatego niemal 
z ulgą wysłuchano o godz. 10, wyemitowanego na falach Polskiego Radia, 
orędzia prezydenta Rzeczypospolitej o stanie wojny z Niemcami. Zbiegło się 
ono w czasie z wygłoszonym w Reichstagu przemówieniem Hitlera, który 
napaść na Polskę uzasadniał „licznymi i nieustannymi prowokacjami polskimi”, 
jednocześnie też Reichstag podjął uchwalę o włączeniu W. M. Gdańska do 
Rzeszy. Teraz więc, o godz. 10.34 kmdr por. Mohuczy mógł już wysłać na 
swoje okręty podwodne radiogram, nakazujący im otwarcie kopert ze znakiem 
„X” (zawierały wiadomość o rozpoczęciu wojny z Niemcami i rozkaz do 
wykonywania operacji „Worek”). Radiogram odebrały bezpośrednio tylko 
„Sęp” i „Orzeł”, „Żbik” przyjął go o 11.00, „Wilk” o 11.30 zaś „Ryś” dopiero 
o 15.00. Zgodnie z planem tej operacji okręty dywizjonu zajęły pozycje bojowe 
na wodach wokół Półwyspu Helskiego, strzegąc do niego podejść. Najdalej 
położony sektor „Sępa” znajdował się około 10 mil morskich na północ od 
Rozewia (punkt centralny sektora miał współrzędne 55°OO' N i 18°25' E). Na 
wschód od niego (kilka mil na północ od brzegów półwyspu) znajdował się 
sektor „Żbika” (punkt centralny 54°57' N i 18°50' E). Sektor „Rysia” (punkt 
centralny 54°45' N i 19°20' E) znajdował się południowy wschód od „Żbika”, 
zaś sektor „Wilka” na południe od „Rysia” między linią łączącą miejscowość 
Hel z Gdańskiem a południkiem 19° E. Sektor „Orła” znalazł się już wewnątrz 
Zatoki Gdańskiej i Zalewu Puckiego, poza linią łączącą ujście Wisły pod 
Swibnem z latarnią morską w Jastarni. Swoje sektory patrolowania okręty 
osiągnęły do końca dnia - „Orzeł” już o godz. 14, „Wilk” o 15.40, „Ryś” 
o 17.26, „Żbik” o 19.50 i wreszcie „Sęp” o 20.19. Skupione teraz wokół 
Półwyspu Helskiego miały wykonywać ataki torpedowe na duże okręty 
niemieckie (od niszczyciela włącznie) ostrzeliwujące półwysep lub wspierające 
własne jednostki desantowe w czasie prób opanowania półwyspu od strony 
morza, a także konwoje i pojedyncze uzbrojone statki handlowe załadowane 
sprzętem wojskowym, na przebiegających mimo półwyspu szlakach 
komunikacyjnych łączących niemieckie Pomorze Zachodnie z Prusami 
Wschodnimi12. Z kolei płynące w pojedynkę statki nieuzbrojone mogły być 
zatrzymywane i niszczone wyłącznie zgodnie z przepisami art. 22 części IV 
pierwszego londyńskiego traktatu morskiego z 22 kwietnia 1930 r., tzn. po 
zapewnieniu bezpieczeństwa życia ich załogom i pasażerom, przy czym szalup

12 Rei. W. Łomidze, (IHGS Londyn, t. MAR. A.II. 2/3); C. Rudzki, Polskie okręty podwodne 
1926-1969, Warszawa 1985, s. 108-112; M. Borowiak, Mała flota 2 (bez mitów). Pelplin 2002, 
s. 50-54; Z. Boczkowski, Miny za burtą, Warszawa 1970, s. 22-27; S. Piastowski, Kroniki 
Polskiej Marynarki Wojennej, t. 2, Albany, 1987, s. 48-50.
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okrętowych nie uważano za miejsca bezpieczne13. Dla każdego okrętu 
dywizjonu wyznaczono też rejon ładowania akumulatorów (wyłącznie po 
zapadnięciu zmroku), oddalony nawet o kilka mil od granicy jego sektora, a co 
gorsza znajdujący się niekiedy na styku z sektorem działania sąsiada, co 
zapewne wynikło z pośpiesznego przygotowania planu „Worek” a zagrażało 
nocą niebezpiecznymi pomyłkami (np. wzajemne ostrzelanie się 
w ciemnościach, tragiczny w skutkach strzał torpedą, próby taranowania itp.)14. 
W czasie przejścia do sektorów obserwowano przelatujące niemieckie 
wodnosamoloty oraz przepływające okręty; nie atakowano ich ze względu na 
zakaz (do godz. 10.34), zbyt duże odległości a nawet z przyczyn 
oszczędnościowych15. Np. „Sęp” napotkał niszczyciel „Friedrich In” i szkolny 
okręt artyleryjski „Brummer”, „Żbik” - konwojowany statek handlowy, „Ryś” 
i „Żbik” - niszczyciele „Wolfgang Zenker” i „Erich Steinbrinck” oraz kilka 
trałowców (w tym „M 4” i „M 8), a także ścigacz torpedowy zaś „Wilk” - dwa 
niszczyciele typu „Leberecht Maass” i trałowiec typu „M” (początkowo wzięty 
za „Brummera”). Zaobserwowały także przelatujące liczne samoloty 
i wodnosamoloty, prowadzące obserwację wód wejściowych na część polską 
Zatoki Gdańskiej.

W porcie wojennym Oksywie oczekiwano tymczasem biernie na kolejne 
uderzenia niemieckie - brak sprawnie działającego systemu rozpoznania 
i powiadamiania oddawał bowiem inicjatywę operacyjną przeciwnikowi. 
ORP „Mazur” przeszedł na opuszczone przez „Wilka” miejsce przy molo 
okrętów podwodnych (molo zachodnie), podobno aby być bliżej warsztatów dla 
naprawy niesprawnej kuchni; tamże przeszedł ORP „Nurek” oraz stał (?) 
holownik „Wanda”16. „Mazur” i „Nurek” miały następnie popłynąć do Helu, 
dlatego obie załogi ładowały na swoje okręty skrzynki z amunicją i materiałami 

13 J. W. Dyskant, Konflikty i zbrojenia morskie 1918-1939, Gdańsk 1983, s. 180. Było to bardzo 
kłopotliwe gdyż załogę zatapianego statku należało zabrać albo na pokład okrętu podwodnego, 
albo jakiejś innej „nietorpedowanej” jednostki pływającej, albo zatapiać statek w takiej 
odległości od brzegu, aby jego załoga mogła tam bez przeszkód dotrzeć szalupami. Co gorsza - 
przy prowadzeniu takiej „akcji” okręt podwodny był całkowicie lub częściowo wynurzony, 
a przez to narażony na niemal błyskawiczne zniszczenie przez lotnictwo przeciwnika.

14 E. Kosiarz, Działalność polskich okrętów podwodnych podczas walk obronnych na Wybrzeżu 
we wrześniu 1939 r„ „Przegląd Marynarki Wojennej”, 1956 nr 9 i 10.

15 Ponieważ jedna torpeda 533 mm kosztowała około 60 tys. zł, stąd odwoływanie się do 
oszczędzania ze względu na ograniczone możliwości finansowe RP. Stąd bardziej opłacało się 
wystrzelić ją do niszczyciela (koszt budowy rzędu 15 min zł) niż do eskortowca (5-7 min zł), 
dużego trałowca (2,5-3,5 min zł) czy dużego ścigacza torpedowego (tylko 1,5 min zł) - stąd 
zatem zdziwienie kmdr. Rugego, że polskie okręty podwodne „nie widzą opłacalnych celów 
w niemieckich trałowcach”. S. Ordon, Polska Marynarka Wojenna 1918-1939, Gdynia 1966, 
s. 163-222 (ceny okrętów z lat 1938-1939). Wątpię jednak, aby dowódcy polskich okrętów 
podwodnych podzielali poglądy swoich sztabowych przełożonych.

16 Bliźniaczy holownik „Krakus” (55 t, 8 w, 8 ludzi?), którego omyłkowo „zatopił” Piaskowski 
(op. cit., t. 2, s. 50). Nie mylić ze statkiem żeglugi przybrzeżnej s/s „Wanda” (bliźniaczy s/s 
„Jadwiga”).
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wybuchowymi (zapalniki, detonatory), mechanizmami do torped i min oraz 
prowiantem. Rozpoczynającą się na okrętach przerwę obiadową wykorzystano 
również do załatwiania różnych spraw finansowych i zaopatrzeniowych 
w KPW; stąd spora liczba marynarzy i kadry na terenie portu i WPMW. 
Kontynuowano też prace mobilizacyjne - rekwirowano statki i kutry rybackie, 
prowadzono ewakuację rodzin wojskowych kierując je do wagonów 
towarowych na dworcach Gdynia Główna, Chylonia i Oksywie Port (nocą 
z 1 na 2 września pociągi miały odjechać do centralnej Polski), SMW i WPMW 
przerwały prace przy budowanych jednostkach (kontrtorpedowiec „Huragan, 
pomocniczy okręt minowo-torpedowy „Miner”) kierując cały wysiłek na 
adaptację i uzbrajanie rekwirowanych jednostek. Około południa z lotniska 
pasażerskiego w Rumi odleciał do Warszawy ostatni samolot PLL „Lot”. 
Wobec braku rozkazów operacyjnych dla dowództwa Obszaru Nadmorskiego 
trudno było się przestawić na myślenie sensu stricte wojenne. Sprzyjało temu 
również niedoinformowanie cywilnych organów administracji; żenuje wprost 
trzykrotne zapytanie Komisariatu Rządu miasta Gdyni, z którym zwrócił się on 
do kontradm. Unruga około godz. 13 („czy jest już wojna?”) zobligowany 
podobno naciskami polskiego MSZ1'.

Pierwszym niejako zadaniem bojowym dywizjonu trałowców stało się 
przeprowadzanie statków z Gdyni na Hel przez rzekome pole minowe. Kmdr 
ppor. Boczkowski, który przeniósł swój proporczyk z „Generała Hallera” na 
„Mewę”, otrzymał w tej sprawie rozkaz z Dowództwa MOW - ORP „Czajka” 
miał przeprowadzić z Helu s/s „Wandę”17 18 zaś ORP „Rybitwa” wyprowadzić 
w morze statek grecki s/s „Joannis Arras”. Stał on przy nabrzeżu 
Rotterdamskim portu handlowego w oczekiwaniu na bunkier (600 ton węgla) 
niezbędny dla dalszego rejsu. Ponieważ portowy transporter taśmowy był 
niesprawny (uszkodzony bombami) wysłano w zamian pływającą stację 
bunkrową „Robur VII”. Zniecierpliwiony „grek” nie czekając na załadunek 
(co najmniej 6 godz.) opuścił więc port, gdzie przejął go ORP „Rybitwa”; 
ORP „Czajka” popłynęła natomiast po swego „pasażera” bez przeszkód19.

Z kolei około godz. 10, po ustąpieniu mgły nad Helem, Niemcy ponowili 
próbę rozpoznania cypla półwyspu. Od strony Gdańska nadleciały dwa 
samoloty rozpoznawcze, lecz szybko przepędziła je rozmieszczona tam artyleria 
przeciwlotnicza. Natomiast OH „Pomorzanin” kontynuował ewakuację 

17 Rei. pisemna M. Majewskiego (IHGS Londyn, t. MAR. A.II. 2/2).
18 A. Czerwiński myli się w swej relacji jakoby „Wandę” przeprowadzał z Gdyni na Hel 

(Boczkowski, op. cit., s. 27-31) gdyż w rzeczywistości było odwrotnie (z Helu do Gdyni). 
Z kolei kpt. mar. Lipkowski (dowódca „Mewy”) podaje, że także on miał przeprowadzać przez 
pole minowe s/s „Jadwigę”; w tym celu ruszył spod Jastarni do Gdyni, pod ORP „Bałtyk”, 
z którego statek pobrać miał prowiant. Lecz na hulku nic o tym nie wiedziano i w efekcie do 
przeprowadzenia statku nie doszło, choć podobno miało to miejsce już po nalocie 
popołudniowym na port oksywski; relacje W. Lipkowskiego i Z. Sokołowskiego (IHGS Londyn, 
t. MAR. A.II.5/D) oraz J. Miciński. Księga statków polskich 1918-1945,1.1, Gdańsk 1996, s. 248.

19 Ibidem, s. 297; Boczkowski, op. cit., s.31-32.
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personelu i sprzętu MDLot. na Hel. Po godz. 12 opuścił on Puck zabierając do 
Jastarni amunicję karabinową, sprzęt radiowy, umundurowanie, prowiant oraz 
personel administracyjny dywizjonu; prowizoryczny warsztat połowy MDLot. 
urządzono w Juracie, w kompleksie wypoczynkowym „Lida”20. Wobec 
wzmagających się przelotów samolotów niemieckich ORP „Gryf’, jeszcze 
przed godz. 14, opuścił akwen Jamy Kuźnickiej, przechodząc pod masyw Płyty 
Oksywskiej, aby uzyskać osłonę ogniową ustawionej tam 1 baterii plot 
1 MDAP1.

Wobec poprawy warunków meteorologicznych zespoły lotnictwa 
operacyjnego z 1 i Szkolnej Dywizji Lotniczej zaatakowały wczesnym 
popołudniem porty wojenne w Helu i w Gdyni wraz z osłaniającymi je 
bateriami artylerii nadbrzeżnej i przeciwlotniczej21. O 13.50 rozpoczął się 
wyczekiwany nalot III dywizjonu 2 pułku bombowców nurkujących na cypel 
helski22. Co najmniej 24 junkersy Ju-87 B, które wystartowały ze Słupska, 
nadleciały od strony Rozewia na wysokości 7000 m. Ostrzelany początkowo 
niecelnym ogniem armat 75 mm 21 baterii plot (piloci na widok wybłysków 
ognia opadali w dół, przez co pociski rozrywały się około 300 m ponad nimi) 
dywizjon rozdzielił się na dwie grupy; pierwsza (podobno 11 maszyn) uderzyła 
z lotu nurkowego na port wojenny Hel, druga (podobno 13 maszyn) na 
stanowiska XXXI baterii nadbrzeżnej oraz 21 baterii plot.

Choć stukasy zrzuciły z wysokości 2000 m(początek ślizgu) łącznie co 
najmniej 100 bomb (o wagomiarze 500, 250 i 50 kg) efekty były nikłe, tym 
bardziej, że około 30 bomb, które spadły na piaski plaż i wody portowe nie 
eksplodowało. Niemniej dymy spalanego w czasie detonacji trotylu 
(podejrzewano atak gazowy) oraz tumany wyrzucanego w górę piachu, 
wywołały paniczne nastroje wśród poborowych i rezerwistów; na szczęście 
były to wypadki jednostkowe.

Do wręcz humorystycznego zajścia doszło w III plutonie 24 półstałej 
baterii plot, którym dowodził sam dowódca tej baterii por. mar. Wacław 
Krzywiec. Jego rezerwiści, oszołomieni wybuchającymi bombami, „dali nogę”, 

20 J. Pertek, Wielkie dni małej floty, Poznań 1987, s. 64; A. Golik, Hel 1939, Warszawa 1992, 
s. 28-29; Olejko, Morski Dywizjon..., s. 38.

21 Ponieważ w opracowaniach polskich liczba ataków Luftwaffe na Hel i Gdynię przewyższa 
liczbą ataki wykazane w opracowaniach niemieckich, przyjąłem jako bardziej wiarogodne 
dane przeciwnika.

22 Wg opracowań polskich były to II i III dywizjon 2 pułku bombowców nurkujących. 
Tymczasem w dostępnych mi opracowaniach niemieckich II dywizjon 2 pułku bombowców 
nurkujących nie jest wykazywany w składzie lotnictwa operacyjnego 1 Dywizji Lotniczej 
w dniu 1 września. Że był to jeden dywizjon wskazuje też liczba użytych w ataku maszyn 
(24, 25, 28, 30, 35 i 36 - w relacjach świadków nalotu), gdyż zgodnie z etatem niemiecki 
dywizjon lotniczy posiadał 27 samolotów bojowych (3 eskadry) plus 9 rezerwowych plus 
klucz dowódcy (3) - razem 39 maszyn; również Witkowski R„ Hel na straży Wybrzeża 1920- 
-1939, Warszawa 1974, s. 207 zdaniem którego był to III dywizjon 2 pułku bombowców 
nurkujących (III Stuka-Geschwader 2).
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pozostawiając przy dwóch armatach 40 mm tylko Krzywca i dwóch marynarzy 
służby stałej. Ci niezwłocznie obsadzili jedną armatę otwierając ogień do 
napastników, ku „zawstydzeniu rezerwy”, która podobno nigdy już więcej 
„czegoś takiego” nie popełniła. W czasie 22 minutowego nalotu większość 
bomb zrzucono na obie baterie, gdyż w opustoszałym porcie wojennym 
godnych uwagi celów nie było; kilka bomb spadło też na akwen portu 
rybackiego. Po ich zrzucie Niemcy ostrzeliwali cele z broni pokładowej, co 
doprowadziło do wielu zaciętych pojedynków ogniowych z marynarzami obu 
baterii, prowadzących ostrzał z broni maszynowej (nkm i ckm) a nawet ogień 
salwowy z broni ręcznej (grupa mata Kazimierza Wojdyłły z XXXI baterii). 
Trzy stukasy zaatakowały także, zakotwiczonego ponad 100 m przed wejściem 
do portu wojennego, CANT Z 506B na którym znajdowało się tylko dwóch 
podoficerów z jego załogi. Obaj, nie mając żadnej możliwości obrony 
(wodnosamolot pozbawiony był amunicji, innych elementów uzbrojenia, 
wyrzutników bombowych itp.), po ubraniu kamizelek ratunkowych, skoczyli do 
wody aby jak najdalej odpłynąć od bezużytecznej maszyny. Dostrzeżeni przez 
hitlerowskich pilotów byli, po zrzucie trzech bomb, które na szczęście nie 
zdetonowały, jeszcze przez kilkanaście minut ostrzeliwani, tak, że na pokład 
maszyny wrócili podobno po kilku godzinach (?), przy czym bsm. Władysław 
Wzorek doznał kontuzji kręgosłupa. Przez szóstkę stukasów został zaatakowany 
także, zbliżający się do portu helskiego, ORP „Czajka”; jego podopieczna 
s/s „Wanda” przeczekała nalot w porcie rybackim (załoga w schronie na molo). 
Dowódca „Czajki” kpt. mar. Aleksy Czerwiński zawzięcie manewrując 
i ostrzeliwując się uniknął zrzuconych bomb (część nie zdetonowała), choć 
w wyniku nagłych zwrotów pomieszczenia okrętowe uległy dewastacji, nie było 
natomiast żadnych strat w ludziach i sprzęcie. Czas oczekiwania na „Wandę” 
załoga trałowca wypełniła wyławianiem ogłuszonych wybuchami ryb, poczym 
przeprowadziła statek przez rzekome pole minowe i dołączyła do reszty 
zespołu.

W czasie odlotu napastnicy ostrzelali również stanowiska 42 baterii 
przeciwdesantowej pod Jastarnią oraz znajdującego się tam plutonu nkm, 
osłaniającego ogniem zakotwiczone nieopodal krypy minowe; te z kolei wzięli 
podobno za kutry rybackie. Utwierdziło ich w tym zapewne postępowanie 
obsady kryp, która w obawie przed ewentualną eksplozją min, wywołaną 
ostrzałem przelatującego stukasa, odmówiła otwarcia ognia z posiadanych ckm 
(prawdopodobnie po dwa na krypie), mimo rozkazu dowódcy grupy kryp 
Melcera (Mellera?)23. Ostatnie pociski wystrzeliły stukasy do holownika 
„Kaper” (ranny został kierownik holownika st. bsm. Mielnik) oraz do 

23 Borowiak, Mała flota 2, s. 21-22, który uznał takie postępowanie za „przejaw zdrowego 
rozsądku” obsady kryp, ganiąc chor. mar. Melcera „za bezmyślność”. Przy tego rodzaju 
panikarskich nastrojach co do własnych min, nie dziwi późniejsza „afera minowa” na „Gryfie” 
(operacja „Rurka”). Wg Pertka („Mała flota...”, s. 21) chor. mar. Józef Melcer był w składzie 
oficerów Oddziału Kutrów już od 24 sierpnia?
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zakotwiczonych między Kuźnicą a Chałupami trzech wodnosamolotów Lublin 
R VIII ter/hydro z MDLot.

Wykonane z rozmachem taktycznym bombardowanie cypla helskiego nie 
przyniosło Niemcom oczekiwanych efektów o czym świadczą straty polskie. 
Poza 7 rannymi (w tym jeden kontuzjowany) zniszczeniu uległ podręczny skład 
amunicji 75 mm i wartownia, zaś uszkodzeniom dwa budynki na terenie XXXI 
baterii, część maskowania armat 21 baterii oraz system łączności przewodowej 
na bateriach. Jedyną wymierną stratą okazało się wyposażenie 3 plutonu 
reflektorów (wydzielony z morskiej kompanii reflektorów na Oksywiu), który 
praktycznie przestał istnieć. Następstwem nalotu było przeniesienie 
SD Dowództwa Floty z budynku Szefostwa Fortyfikacji Wybrzeża przy dworcu 
PKP Hel do opróżnionego składu amunicyjnego nr 4 (powyżej portu 
wojennego) oraz stopniowe wyłączanie z systemu OPL ciężkiej broni 
maszynowej wobec stwierdzonej jej nieskuteczności w walce z samolotami na 
pułapie rzędu 3000 m (pociski odbijały się podobno od blach kadłubów)24.

W tym samym czasie (w przybliżeniu) zaatakowany został port wojenny 
na Oksywiu, port handlowy w Gdyni, XI bateria nadbrzeżna i zapewne 1 bateria 
plot oraz okręty na gdyńskiej redzie, natomiast nieco później (drugi nawrót?) 
3 bateria plot 1 MDAP1. oraz lotnisko w Rumi. Trudno określić liczbę 
biorących w tych nalotach maszyn, ich rodzaj oraz dokładny czas trwania tych 
akcji, gdyż relacje naocznych świadków są niezgodne w szczegółach zaś zapis 
w dzienniku działań bojowych 1 Floty Powietrznej raczej zaciemnia sam 
przebieg wydarzeń. Napewno wziął w nich udział IV dywizjon bombowców 
nurkujących 1 pułku szkolnego ze Słupska (IV Stuka Gruppe des 
Lehrgeschwaders 1) w liczbie 33 junkersów Ju-87 B, być może wzmocniony 
dwoma eskadrami ciężkich myśliwców z 1 pułku myśliwców ciężkich 
(18 messerschmittów Me-110) które ze względu na dwusilnikowa budowę 
zostały przez świadków wzięte za bombowe heinkle He-111, choć atakowały 
z lotu nurkowego25. Nalot na rejon portu gdyńskiego rozpoczął się podobno 
o 13.50 i trwał do 14.15, z kolei nalot na rejon Rumi - od 14.30 do 15.15. 
Samoloty atakowały kluczami z pułapu 2000-3000 m, schodząc podczas ślizgu 

24 Piaskowski, op. cit, t. 2, s. 50; Witkowski, op. cit., s. 214-218; E. Kosiarz, Obrona Helu 1939, 
Warszawa 1979, s. 56-58; Rzepniewski, op. cit,, s. 315; A. Olejko, Wodnosamolot CANT 
Z-506 B Airone, Sokołów Podlaski 1996, s.59-61; Pertek, Wielkie dni.., s. 65-66. Autorzy ci 
podają błędnie o zniszczeniu sprzętu morskiej kompanii reflektorów oraz że nalotu na Hel 
dokonały II i III dywizjony 2 pułku bombowców nurkujących. Pozostałe dane o nalocie 
w rei. M. Majewskiego (IHGS Londyn, t. MAR. A.II. 2/2).

25 Wg dziennika działań bojowych niemieckiej 1 Floty Powietrznej w ataku na porty i rejon 
Gdyni rozpoczętym o 13.50 wzięły udział dwa dywizjony bombowców nurkujących (63 Ju-87 B), 
wzmocnione dwoma dywizjonami (?) ciężkich myśliwców Me-110 (60-78 maszyn), co dałoby 
łącznie co najmniej 140 samolotów. Takiego ich zmasowania nie potwierdzają relacje polskich 
świadków, stąd przypuszczenie o drugim nawrocie, czym można również tłumaczyć 
późniejszy czas bombardowania rejonu Rumi. W. Tym, A. Rzepniewski, Kępa Oksywska 1939 
(dalej Kępa), Gdańsk 1985, s. 5-76.
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na wysokość 300-400 m, a przy bombardowaniu okrętów nawet do 150-200 m. 
Cała furia pierwszego ataku skierowana została na port wojenny, a właściwie na 
tę jego część gdzie cumowały (wykryte przez ranne rozpoznanie trzech heinkli) 
oba okręty podwodne. To że teraz cumowały tam inne jednostki (OORP 
„Mazur”, „Nurek” i holownik „Wanda” nie było wzięte pod uwagę, stanowiąc 
swoistą niespodziankę dla obu stron. Toteż i straty były wysokie.

Około 13.50, tuż przed zakończeniem przerwy obiadowej, kiedy na 
„Nurku” i „Mazurze” załadunek dobiegał końca, a nakarmione załogi (na 
„Mazurze” obiad był nieco spóźniony z powodu remontu kuchni) szykowały się 
do wyjścia w morze, ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Mimo zaciętego ognia 
obu okrętów (armata 40 mm plot, 2 nkm 13,2 mm plot i 2 ckm 7,92 mm 
„Mazura” oraz 2 ckm 7,92 mm „Nurka”) nadlatujące stukasy podjęły atak 
kolejnymi kluczami (co najmniej 15 maszyn) zrzucając najpierw bomby 250 kG 
(malowane na czarno), a w drugim nawrocie - bomby 50 kG (szare) oraz 
strzelając z broni pokładowej. Okręty zostały zaskoczone zarówno metodą 
ataku jak precyzją zrzutu bomb, co przy braku możliwości ruchu przesądziło 
o ich losach. Pierwsze bomby zdetonowały na pomoście po którego obu 
stronach stały „Wanda” i „Mazur”, na molo za rufą „Nurka”, na trzecim 
wolnym pomoście basenu, przed budynkiem koszarowym dywizjonu okrętów 
podwodnych i dwie w rejonie akumulatorowni (jedna niewybuchła). Ta, która 
uderzyła w pierwszy pomost, na wysokości dziobu „Mazura”, swoim 
podmuchem zniszczyła szalupy, zerwała cumy odrzucając okręt na 25 m od 
pomostu i poprzewracała ludzi na pokładzie, zaś jej odłamki podziurawiły 
poszycie kadłuba i „Mazur” zaczął tonąć dziobem. Ranny maszynista uruchomił 
zawór bezpieczeństwa na kotle (upust pary), przez co nie doszło do jego 
wybuchu, zaś z.d.o. por. mar. Jacenty Dehnel wraz z mar. Wacławem Armadą 
obsadzili opuszczonego 40 mm Vickersa, próbując odpędzić atakujące stukasy. 
Prawdopodobnie ta sama eksplozja zerwała cumy stojącej obok „Wandy”, a być 
może wywróciła ją i zatopiła; nieliczna załoga holownika zapewne ocalała (?), 
uciekając do schronu w budynku koszarowym dywizjonu okrętów podwodnych. 
Bomba, która uderzyła w molo, za rufą stojącego przy drugim pomoście 
„Nurka”, zmiotła z kolei obsadę rufowego ckm oraz zerwała cumy (?). 
W drugim nawrocie prawdopodobnie stukasy zrzuciły bomby 50 kG (?), stąd 
liczne wybuchy na nabrzeżach i akwenach oraz bezpośrednie trafienia. Ta, która 
trafiła wprost w komin ,,Nurka”(!), wywołała także eksplozję przewożonej 
amunicji - okręt zatonął na środku basenu, odrzucony co najmniej 20 m od 
pomostu; z 21-osobowej załogi zginął dowódca chor. mar. Wincenty 
Tomasiewicz oraz 15 podoficerów i marynarzy a także pasażer bsm. Witold 
Sierko, który przewoził na Hel dokumentację kancelarii tajnej KPW Gdynia. 
Inna, która w tym samym czasie zdetonowała w pobliżu, spowodowała 
zatopienie „Mazura”, który osiadł na dnie basenu, zanurzony po linię pokładu 
górnego. Z pękniętych zbiorników paliwowych wypłynął mazut, utrudniając 
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pływanie rozbitkom26. Mimo rozkazu opuszczenia okrętu por. mar. Dehnel, 
stojąc po kolana w wodzie, ostrzeliwał nadal przelatujące stukasy, aby następnie 
pomagać rozbitkom, wśród których była też pasażerka, pracownica Dowództwa 
Floty Anna Strakówna. W końcu, widząc pozostawiony na maszcie proporczyk 
dowódcy dywizjonu („Mazur” był okrętem flagowym dywizjonu szkolnego) 
wrócił po niego, potem zajął się odesłaniem rannych do szpitala (co najmniej 15) 
i odprowadzaniem ocalałych do koszar Kadry Floty. Dzielna postawa załogi 
„Mazura”, spośród której poległo i utonęło 34-38 ludzi (z 77), spotkała się 
z uznaniem aliantów, a nawet Amerykanów27.

Równocześnie zaatakowana została, usytuowana nieopodal starej latarni 
morskiej na cyplu oksywskim, XI (odkryta) bateria nadbrzeżna kpt. mar. 
Antoniego Ratajczyka (dwie pojedyncze armaty 100 mm). Uderzenie wykonały 
stukasy osłaniane przez messerschmitty Me-110, zrzucając 30-35 bomb różnego 
wagomiaru. Zaskoczona obsada baterii (przerwa obiadowa) broniła się zacięcie 
z dwóch posiadanych ckm 7,92 mm zaś bsmt Czesław Tymiński z grupą 
marynarzy (ukryci w kępie krzaków koło latarni) ostrzeliwał atakujących 
ogniem salwowym z karabinów. Oni właśnie ponieśli największe straty 
(13 zabitych, 6 rannych) kiedy 500 kG bomba (?) zdetonowała kilkanaście 
metrów od latarni; spłonął też samochód osobowy (wraz z bagażem) dowódcy 
1 MDAP1. kmdr. ppor. Stanisława Jabłońskiego, w tym czasie wizytującego 
baterię. Obie armaty 100 mm, choć zamaskowane, zostały uszkodzone. 
W pierwszej - odłamek przebił lufę około 0,5 m od wylotu, a że nie było lufy 
wymiennej, pozbawił ją udziału w dalszych walkach, w drugiej - uszkodzony 
został mechanizm obrotowy, ale naprawiono go po kilku godzinach; dalmierz 
i schron amunicyjny ocalały. Strat uniknęła natomiast 1 bateria plot (2 armaty 
75 mm plot), która zdezorientowana metodą bombardowania z lotu nurkowego, 
zdążyła wystrzelić zaledwie po 10 -12 pocisków na lufę, choć podobno 
uszkodziła dwa samoloty (oba wylądowały na terytorium polskim, a ich załogi 
wzięto do niewoli). W następstwie tego nalotu kmdr ppor. Jabłoński przeniósł 
SD dywizjonu i główny PKO do rowów strzeleckich koło bloków mieszkalnych 
„Pagedu” (kolonia Obłuże), ze względu na lepszą obserwację przeciwlotniczą 
Kępy Oksywskiej, portu wojennego i handlowego oraz redy i zatoki.

Nalot wywołał exodus stojących w porcie i sprawnych jeszcze jednostek, 
które około 14.10 zaczęły wychodzić w morze, aby zyskać swobodę manewrów 
oraz znaleźć się pod osłoną artylerii przeciwlotniczej stojących na redzie 
okrętów. Były to obie kanonierki oraz holowniki „Smok”, „Lech” i „Żeglarz”.

26 Relację B. Siemaszki (Wspomnienia, „Nasze Sygnały, 1985 nr 155) oraz niektórych 
marynarzy jakoby „Mazur”, trafiony bezpośrednio po raz drugi w maszynownię (przez 
świetliki), rozłamał się na dwie części, które zatonęły oddzielnie, należy uznać za 
nieprawdziwą (patrz zachowane zdjęcia niemieckie).

2' Pertek, Mała flota..., s. 9-20; Rei. J. Koziołkowskiego i W. Łomidze (IHGS Londyn, t. MAR. A.II. 
5/1A i MAR. A.II. 2/3); J. Staniewicz, Kanonierki w kampanii wrześniowej 1939 r., 
„Marynarz Polski”, 1947 nr 29 i 30.
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Wyjście odbywało się niejako „w ogniu bomb” (jedna trafiła w nadbudówkę 
śródokręcia okrętu hulku „Bałtyk”, wywołując lokalny pożar), stąd uszkodzenia 
okrętów, a nawet pozostawienie na lądzie pojedynczych marynarzy28. Tuż przed 
wyjściem poza główki odłamki przebiły na „Halerze” przewody parowe do 
windy kotwicznej i maszynki sterowej, ale kanonierka po przejściu na ręczne 
sterowanie awaryjne29 sprawnie wypłynęła; jej 2 nkm 13,2 mm plot i 2 ckm 
7,92 mm, których ogniem kierował z.d.o. (od 26 sierpnia) por. mar. Alfons 
Górski, uszkodziły (zapaliły) odlatującego stukasa. Po wyjściu na redę jednostki 
te krążyły między cyplem Oksywia a Mechelinkami, pod osłoną ognia 1 baterii 
plot, „Gryfa”, „Mewy” (?) i „Wichra”.

Wraz z okrętami opuściły basen nr 2 zgromadzono tam dla selekcji kutry 
formowanego Oddziału Kutrów. Wprawdzie basen ten uniknął bombardowania 
jednak kpt. mar. rez. Jougan, obawiając się strat, kazał kutrom „rozproszyć się” 
po całym porcie gdyńskim i redzie, co wobec panicznych nastrojów cywilnych 
załóg wywołało bezmyślną ich ucieczkę. Nie potrafiła jej opanować kadra 
dowódcza oddziału (11 oficerów i chorążych), znajdująca się w większości na 
okręcie bazie ORP „Gdynia” (eks s/s „Gdynia”) - w efekcie wiele kutrów 
„znikło w sinej dali”, a inne porzucono na oksywskich plażach. Żołnierską 
postawę wykazały jedynie trzy kutry, obsadzone już załogami wojskowymi oraz 
wcielona w skład Marynarki Wojennej z dniem 1 września ORP „Gdynia” 
(dowódca por. mar. rez. Stanisław Kosko), na której zaokrętowano załogi 
zapasowe dywizjonu okrętów podwodnych oraz rezerwistów Kadry Floty; oni 
to, z braku innego uzbrojenia, strzelali do stukasów ogniem salwowym (było 
dwóch rannych). Teraz ORP „Gdynia” (której z nieznanych przyczyn nie 
pomalowano na kolor szarobojowy) wraz z bliźniaczym s/s „Gdańsk” jako 
drugą bazą pływającą oddziału (dowódca por. mar. w st. spocz. Julian 
Laskowski), po wyjściu na redę zakotwiczyły przy Babim Dole, zaś owe trzy 
kutry ruszyły w pościg za uciekinierami. Zebrano je po co najmniej trzech 
godzinach, tym razem w basenie rybackim (zachodnia cześć basenu 
południowego portu gdyńskiego), skąd nad wieczorem miały dwoma grupami 
(każda z okrętem bazą) przejść na redę Jastarni.

28 Np. wysłanych w różnych sprawach roboczych do WPMW, KPW Gdynia czy Kadry Floty. 
Być może wśród nich należy szukać dwóch artylerzystów z „Generała Hallera” - 
st. marynarzy Dercza i Soboczyńskiego, którzy zginęli od odłamków bomb (?) na terenie portu 
wojennego (?) 1 września 1939 r„ a nie na pokładzie kanonierki (patrz również - Borowiak, 
Mała flota 2, s. 49-62).

29 Manewr przejścia na sterowanie awaryjne nie polegał na „założeniu steru awaryjnego” jak 
podaje Borowiak (Ibidem, s. 52-53) ale na odłączeniu znajdującej się przy sterze - parowej 
maszynki sterowej (przekładnia ślimakowa) i założeniu na trzon steru ciężkiego, długiego 
rumpla, którym „sterował” ręcznie bosman okrętowy Pałka z pomocą kilku marynarzy, 
wykonując komendy Mieszkowskiego, stojącego na pomoście bojowym kanonierki. Z kolei 
K. Stachowski podaje jakoby, w czasie tego manewru, „Haller” zablokował wyjście 
„Piłsudskiemu” i trzeba było na cumach dociągać rufę „Hallera” do ostrogi mola, aby 
„Piłsudski” mógł przejść (IHGS Londyn, t. MAR. A.II. 5/1C).
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Choć nie było bezpośrednich trafień w kompleks WPMW w porcie 
wojennym, lekkiej konstrukcji budynki warsztatów zostały zdewastowane 
podmuchami detonujących w pobliżu bomb (wyrwane okna i drzwi, zerwana 
część zadaszenia). Zdecydowano zatem budynków nie naprawiać przenosząc 
większość obrabiarek i podręcznych magazynów do nowych budynków Stoczni 
MW. Same warsztaty przekształcono doraźnie w tzw. pogotowie techniczne dla 
okrętów, gromadząc w nim niezbędny personel, wyreklamowany z mobilizacji 
(trzech inżynierów i kilku techników, kilkunastu robotników różnych 
specjalności); już niebawem wykazało się ono swoją przydatnością.

Ponieważ dowództwo niemieckie chciało zachować miasto i port 
handlowy, bombardowanie obiektów gdyńskich miało charakter raczej 
przypadkowy („zniesienia bomb”). Nalot na baseny portu wojennego i awanport 
spowodował, że kilka - kilkanaście bomb spadło na basen węglowy 
(zniszczony transporter taśmowy), okolice elewatora zbożowego i GUM 
(8 zabitych), a nawet rejon szpitala na Placu Kaszubskim (zabitych pięciu 
żołnierzy i kilku cywilów). Ostrzelana została też i zawrócona pływająca stacja 
bunkrowa „Robur VII”, idąca z basenu węglowego do nabrzeża Rotterdamskiego, 
z bunkrem dla wspomnianego już s/s „Carras”.

Powtórny nalot (?) objął swoim zasięgiem lotnisko w Rumi oraz 
stanowiska 1 i 3 baterii plot; po 14.30 rejony te zaatakowało 18 stukasów Ju-87 B 
(z IV dywizjonu 1 pułku szkolnego) pod osłoną 18 myśliwców Me-110 (?). 
Wprawdzie płytę lotniska zryły wybuchy bomb, żadna nie trafiła w okoliczne 
hangary (w hangarze Aeroklubu Gdańskiego stały samoloty plutonu 
łącznikowego Jereczka).

W czasie tych wczesnopopołudniowych nalotów na Hel i Gdynię 
napastnicy stracili łącznie zestrzelone 3-4 samoloty napewno i 1-2 
prawdopodobnie, mieli też co najmniej kilka uszkodzonych. Do zestrzałów 
przyznały się 1 MDAP1., załoga RU „Hel”, kanonierka „Generał Haller” 
a nawet 1 mps30.

Przeprowadzone tuż po nalotach rozpoznanie lotnicze ujawniło mizerne 
ich rezultaty; co więcej reszta okrętów opuściła Gdynię (według meldunku „trzy 
kanonierki”), a rozproszenie ich po zatoce nie pozwoliło odnaleźć tych 
największych („Wicher”, „Gryf’) ani też okrętów podwodnych. Potencjalne 
zagrożenie dla okrętów niemieckiej blokady stanowił niewątpliwie „Gryf’; bo 
choć zagrody minowe były jakoby już postawione, był on w stanie wystawiać 
nowe. Istotnie, po godz. 16, ORP „Gryf’ oraz okręty mu towarzyszące 
(„Wicher”, sześć trałowców, dwie kanonierki, holownik „Lech”?) otrzymały 
rozkaz wykonania operacji „Rurka”. W tej sprawie odbyła się na pokładzie 
ORP „Wicher”, którego dowódca pełnić miał funkcję dowódcy zespołu osłony 

30 Rei. W. Łomidzego, E. Jereczka, A. Górskiego i J. Giertycha (IHGS Londyn, t. MAR. A.II. 2/3, 
MAR. Ali. 5/1E, MAR. A.II. 5/1 C i MAR. A.II 4); Tym, op. cit. nr 4; Miciński, op. cit., t. 1, 
s. 245; M. Filipowicz, Ludzie, stocznie i okręty, Gdańsk 1985, s. 183; WOP 1939, s. 415 i 418.
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operacji, odprawa dowódców okrętów (?) na której dokonano niezbędnych 
ustaleń (miejsce koncentracji zespołu minowego rejon helskiego portu 
rybackiego, początek operacji godz. 22 itp.)31. Około godz. 17 zespół, po 
sformowaniu szyku marszowego („Wicher” z „Czajką”, na którą kmdr ppor. 
Boczkowski przeniósł się z „Mewy”, pozostałych pięć trałowców w szyku 
torowym w odstępie 30 m każdy, „Gryf’ oraz obie kanonierki (z prędkością 
„mała naprzód”, ruszył ku cyplowi Helu (po drodze lekarz z „Gryfa” udzielił 
pomocy rannemu z holownika „Kaper”).

Niemal równocześnie bo o godz. 17.25, wystartowały z lotnisk słupskich 
33 stukasy IV dywizjonu 1 pułku szkolnego, aby poszukiwać okrętów polskich 
na Zatoce Gdańskiej. Około 18.00 natrafiły one, w odległości 7500 m od cypla 
helskiego na polski zespół minowy i zaatakowały go dwiema grupami (16-17 
maszyn). Niemcy zaskoczyli nasze załogi metodą bombardowania. Stukasy 
uzbrojone w bomby 500 kG lub 250 kG i 4 x 50 kG, atakowały od strony rufy, 
schodząc z wysokości 2500-3000 m na 50-100 m i zrzucając bomby na 200-300 m 
przed celem. Ponieważ kąt ślizgu wynosił 50°-60°, więc przy znacznej 
prędkości sprawiało to wrażenie, że stukas wali się w dół, co nasze nieobeznane 
załogi przyjmowały za zestrzały krzycząc z radości (wmawiano im, że ani 
człowiek ani maszyna nie wytrzymają takich przeciążeń). Tymczasem stukas po 
zrzucie bomb odlatywał, ostrzeliwując dodatkowo cel z tylnego stanowiska 
strzeleckiego. Tak doszło do pierwszej w drugiej wojnie światowej bitwy 
powietrzno-morskiej.

Zespół polski zwiększył prędkość do 17 w i zygzakując rozproszył się, 
otaczając „Gryfa” i tworząc nad nim parasol ogniowy z okrętowej broni 
przeciwlotniczej32. Na sam stawiacz min uderzyło w ciągu czterech minut aż 17 
stukasów, obrzucając go bombami 500 kG i 250 kG, które kmdr. ppor. 
Kwiatkowskiemu udało się szczęśliwie wymanewrować, tak że bezpośrednich 
trafień nie było. Lecz jedna z bomb, która zdetonowała około 70 m (?) z prawej 
burty, zasypała pomost bojowy mnóstwem odłamków - zginął Kwiatkowski 
i dwóch marynarzy, a por. mar. Konrad Wachtel i pięciu marynarzy zostało 
rannych. Uszkodzony został ster elektryczny i telegrafy maszynowe oraz 
radiostacja. Kolejne bomby (spadło ich na „Gryfa” około 30), spowodowały 
odłamkami, podmuchem i wstrząsami podwodnymi (uderzenia słupa wody 
w kadłub) uszkodzenia elektrycznej instalacji minowej, dalmierza dziobowego. 

31 Zdaniem Buczkowskiego rozkaz wykontwczy do operacji „Rurka” otrzymano około godz. 15, 
zaś w odprawie na „Wichrze” nie brał udziału dowódca „Gryfa” (Boczkowski, op. cit., s. 32). 
Potwierdza to Łomidze, który odradza) Kwiatkowskiemu zbliżenie się do „Wichra” 
i trałowców, aby owo skupisko okrętów nie spowodowało zmasowanego ataku Luftwaffe 
(rei. Łomidze, IHGS Londyn, t. MAR. A.II 2/3). Wynika stąd, że żadnych uzgodnień, co do 
stawiania min między „Gryfem” a jego osłoną 1 września 1939 r. nie było. Według 
Łomidzego ustaleń w tej sprawie (Kwiatkowski, de Walden, Boczkowski) dokonano jeszcze 
późnym wieczorem 30 sierpnia.

32 Odstępy miedzy trałowcami zwiększono do 100 m, przy czym manewrowały one w odległości 
100-200 m od „Gryfa; odstęp między „Wichrem” a „Gryfem” około 1000 m.
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pompy pożarowej i dwóch szalup, liczne przebicia burt, nadbudówek i komina, 
pozrzucały wiele min z wózków i torów minowych oraz zraniły dalszych dwóch 
oficerów i 17 marynarzy33. ORP „Mewa”, który z częściowo zatartym lewym 
silnikiem pozostawał w pobliżu „Gryfa”, otrzymał dwie z tych chybionych 
w niego bomb. Również nie trafiły, ale ta pierwsza, która zdetonowała 5 m (?) 
po lewej burcie, na wysokości nadbudówki, wyprowadziła okręt z linii - 
zniszczyła dalmierz, kabinę radio, windę cumowniczą, urządzenia elektryczne 
systemu sterowania, reflektor i wywołała pożar w dziobowym magazynie farb, 
oraz wybiła obsadę armaty 75 mm plot (dwóch zabitych, trzech rannych); 
ciężkie rany odnieśli też dowódca trałowca kpt. mar. Wacław Lipkowski 
(głowa, lewa ręka, lewa noga i prawy bok ), z.d.o. ppor. mar. Zbigniew 
Mielczarek (brzuch, zmarł wieczorem w szpitalu helskim) oraz oficer wachtowy 
bsm. pchor. Zbigniew Sokołowski (obie nogi, plecy). Druga bomba, która 
wybuchła na wysokości maszynowni, zniszczyła windę trałową, szalupę 
okrętową, zerwała reję fokmasztu, uszkodziła system odwadniający i bomby 
głębinowe oraz uśmierciła dalszych 6 i zraniła 9 marynarzy (w większości 
spośród strzelających z ckm i broni ręcznej). Lipkowski, po przekazaniu 
dowództwa rannemu bosmanowi okrętowemu bsmt. Gierydze, obsadził wraz 
z rannymi armatę 75 mm plot i przez 3-5 minut prowadził jeszcze ogień do 
odlatujących już stukasów. „Mewa”, ze zredukowaną do minimum załogą 
(23 zabitych i rannych na stan 30)34 zdołała jednak ugasić pożar, a następnie 
(sterując silnikami) przystąpiła do usuwania wody zaburtowej, przedostającej 
się przez uszkodzone wybuchami poszycie kadłuba. Jedna z ostatnich już bomb, 
która wybuchła w pobliżu „Gryfa” spowodowała zacięcie steru, przez co omal 
nie staranował przecinającego mu kurs „Lecha”35.

Cała bitwa trwała 15-20 minut (stukasy powróciły do Słupska podobno 
już o 18.30 (a w jej trakcie Niemcy zrzucili ponad 60 bomb, zaś „Gryf’ 
wystrzelił 800 pocisków 40 mm i kilka tysięcy 13,2 mm a trałowce ponad 500 
pocisków 75 mm i kilka tysięcy 7,92 mm. Mimo tego obie strony nie osiągnęły 
sukcesów taktycznych - wprawdzie uszkodzoną „Mewę” odprowadziła 
„Rybitwa” do portu helskiego, ale „Gryf’ zachował możliwość ruchu, z kolei 
choć wystrzelono sporo amunicji nie uzyskano żadnego zestrzału (podobno 
tylko 2-3 maszyny zostały uszkodzone). Strona polska zachowała jednak szansę 

33 Według rei. W. Łomidze (IHGS Londyn, t. MAR. A.II. 2/3). Natomiast T. Mączyński podaje, 
że na „Gryfie” poległ do oraz 11 podoficerów i marynarzy zaś dwóch oficerów oraz 
25 podoficerów i marynarzy zostało rannych (IHGS Londyn, t. MAR. A.11 5/1 A).

34 Straty wg rei. W. Lipkowskiego (IHGS Londyn, t. MAR. A.II. 5/D). Część z nich zginęła lub 
odniosła rany również od broni pokładowej stukasów. Z kolei zdaniem Boczkowskiego na 
„Mewie” było 6 zabitych i 8 rannych (op. cit., s. 44). Według lekarza szpitala helskiego 
M. Milewskiego po walce ze stukasami na okrętach zespołu minowego było 11 zabitych 
i około 50 rannych (Witkowski, op. cit., s. 220).

35 Ponieważ zacięcie nastąpiło przy zerowym wychyleniu steru (0°) „Gryf’ sterował dalej oboma 
silnikami. Borowiak natomiast podaje, iż na trzon sterowy nałożono rumpel (obsługiwało 
go 6 marynarzy).
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na sukces operacyjny, gdyż „Gryf’, po naprawie doraźnej otrzymanych 
uszkodzeń, był w stanie przystąpić jeszcze przed północą do wykonywania 
planu „Rurka”.

Tymczasem z winy małoduszności z.d.o. kpt. mar. Wiktora Łomidze, 
który objął dowodzenie „Gryfem”, doszło do zdarzenia stanowiącego coś 
w rodzaju nowej „afery minowej” w MW36. Jak podał Łomidze w swojej relacji 
„od wybuchów bomb wszystkie miny zeskoczyły z torów. Nastąpiło z tego 
powodu rozregulowanie min, ciężarki głębokości porozwijały się. 
Przygotowanie ponowne min zajęłoby minimum 8 godzin czasu. Spodziewając 
się zaraz drugiego ataku i nie chcąc narażać okręt na kompletne zniszczenie 
w razie trafienia bomby, kazałem rozpocząć wyrzucanie min z międzypokładu. 
Do zachodu słońca zdążyli wyrzucić około 30 min (zach. słońca 18.25). Kiedy 
zaczęło się ściemniać poleciłem przerwać wyrzucanie min”. Zrzut min (obie 
furty minowe na rufie były otwarte) został zauważony przez pozostałe okręty 
zespołu. Kmdr ppor. Boczkowski kazał swoim trałowcom usunąć się z kursu 
stawiania min („odchylić się w prawo na sto m”, zaś kmdr por. de Walden, ze 
względu na brak łączności radiowej (rozbita radiostacja „Gryfa”), zwrócił mu 
uwagę semaforem, że „gubi miny”. Odpowiedzi nie uzyskał, ale po pewnym 
czasie wrota minowe zamknięto, powiadamiając „Wichra” migaczem o awarii 
steru. Około 19.15 zespół zbliżył się na odległość 2800 m od cypla helskiego 
i rozpoczął dryfowanie.

Podczas tej przerwy operacyjnej na okrętach usuwano uszkodzenia, 
opatrywano rannych i przeprowadzano zmiany personalne. Dowódcy okrętów 
zastanawiali się też, czy zespół jest w stanie przeprowadzić wyznaczoną na 
godziny nocne operację minowania. Zależała ona przede wszystkim od stanu 
technicznego „Gryfa” z którym (uszkodzona radiostacja) istniała tylko łączność 
semaforem i migaczem. Niepokoił się zwłaszcza kmdr por. de Walden, 
wyznaczony na czas operacji dowódcą zespołu, który starał się uzyskać 
niezbędne wiadomości ze stawiacza, tym bardziej, że z nieznanych mu 
przyczyn „Gryf’ pozbył się już kilkudziesięciu min. W atmosferze chaosu 
pobitewnego doszło zatem do wymiany sygnałów między „Gryfem” (dowódca 
stawiacza min), „Wichrem” (dowódca zespołu minowania), którymś 
z trałowców (pośrednik w przekazaniu sygnałów) oraz Punktem 
Obserwacyjnym na główce wejściowej do portu wojennego, różnie 
interpretowanych przez zainteresowanych. Sama operacja wymknęła się 
również spod kontroli dowódcy Floty i jego sztabu, wstrząśniętych podobno 
zachodzącymi wydarzeniami (Unrug miał ciężki atak łuszczycy), tym bardziej, 

36 Wiceadm. Świrski w 1946 r. potępił za to dowódcę Floty, który „min, jako rodzaju broni nie 
doceniał, a w Dowództwie Floty patrzono na nie jako na kłopot i niebezpieczeństwo dla 
własnych okrętów i urządzeń lądowych”. Poglądy te, zdaniem Swirskiego, udzieliły się zatem 
i Łomidzemu, który wykorzystując zamieszanie pobitewne pozbył się nieuzbrojonych min, 
„pozbawiając racji istnienia „Gryfa”, który po to był budowany, żeby stawiać zagrody 
minowe” (Dowództwo Floty, IHGS Londyn, t. MAR. A.II. 2/1).
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że kmdr Frankowski, dowódca MOW, któremu podlegały okręty zespołu, 
pozostawał jeszcze w Gdyni. Sztab uznał bowiem, mając na uwadze również 
tajność operacji, iż wytyczne co do jej przeprowadzenia zostały w dostatecznym 
stopniu ujęte w instrukcjach, które dowódcy okrętów otrzymali w kopertach 
z napisem „Rurka” zdał się zatem całkowicie na ich inicjatywę. A tym przyszło 
działać po omacku, z załogami częściowo zdemoralizowanymi zaskakującym 
przebiegiem działań wojennych i poczuciem bezsiły wobec przewagi 
technicznej przeciwnika. W takiej atmosferze, do tego przy zapadających 
ciemnościach, mogło dojść i doszło, przy braku kontroli ze strony sztabu, do 
nieporozumień co do treści nadawanych i odbieranych sygnałów. Podobno 
po 19.15 na zapytanie „Wichra” czy odbędzie się operacja minowa, „Gryf’ 
odpowiedział, że „tej nocy prawdopodobnie nie”. Następnie Łomidze polecił 
któremuś z trałowców (?) przekazać na PO w porcie wojennym prośbę o zgodę 
na wejście stawiacza do portu dla przekazania zabitych i rannych oraz naprawy 
uszkodzeń. Rzekomo o 20.30 „Wicher” polecił „Gryfowi” - „rzucić miny”, 
a jednocześnie trałowiec „przywiózł zgodę na wejście do portu”. Podobno 
Łomidze kazał powtórzyć sobie oba sygnały, a wiedząc że, ze względów 
bezpieczeństwa, nie wolno wchodzić do portu z minami na pokładzie - przyjął 
to za jednoznaczne z nakazem usunięcia ich. Z jego rozkazu zatem, do godz. 23, 
wyrzucono za burtę pozostałe 260-270 nieuzbrojonych min (w odległości 1852- 
-3700 m na SW od portu rybackiego), poczym „Gryf’ wszedł do portu 
wojennego. Inaczej przedstawia tę wymianę sygnałów de Walden, który widząc 
wyrzucanie min, spytał migaczem „Gryfa” co robi, a po uzyskaniu odpowiedzi 
„rzucam miny” nakazał tę czynność przerwać (a nawet zamierzał wysłać na 
stawiacz swego z.d.o., aby ten przejął dowodzenie). Następnie, aby wykonać 
nakazane mu w operacji „Rurka” zadanie, powiadomił sygnałem świetlnym 
Łomidzego, że odchodzi na wyznaczoną mu pozycję zabezpieczenia „Gryfa”, 
sądząc zapewne, że jest to wystarczający argument dla tamtego aby 
kontynuował operację, a po uzyskaniu z „Gryfa” odpowiedzi o przyjęciu 
sygnału, już niemal przekonany, że operacja, wobec nie odwołania jej przez 
sztab, napewno się odbędzie. Tak więc, przez rozgardiasz pierwszego dnia 
wojny, operacja „Rurka” sprowadziła się do bezcelowego wyrzucenia 
nieuzbrojonych min pod cyplem helskim, daremnej wyprawy ORP „Wicher” 
pod Piławę oraz bezsennej nocy baterii cyplowej, która od godz. 22 trwała 
w gotowości do przykrycia swoim ogniem akwenu minowania, a której również 
nie powiadomiono o odwołaniu operacji. O tejże godz. 22 „Wicher” miał 
osiągnąć wyznaczoną pozycję osłony, położoną 10 mil na zachód od bazy 
morskiej w Piławie (Pillau).

Po zapadnięciu zmroku okręty przeciwnika przystąpiły do bliskiej 
blokady nocnej, podchodząc do jej umownej linii Rozewie - przekop Wisły 
(„poza zasięgiem reflektorów z Helu”). Szczęśliwym trafem „Wicher”, który 
kursem EkN odszedł od cypla helskiego, przeszedł niezauważony między 
patrolującymi ten rejon eskortowcem „F 9” a niszczycielem „Wolfgang 
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Zenker”, i około 22.00 wyszedł na pozycję osłony. Zmienił teraz kurs na SkE, 
aby po 10 minutach zawrócić na NkE; na tym kursie o 22.30 dostrzeżono 
w odległości 4500 m, po oświetlonej księżycem linii horyzontu, dwa 
niszczyciele typu „Leberecht Maass” idące w szyku torowym od Pilawy. Mając 
za sobą ciemną stronę nieba i najlepszych artylerzystów polskiej floty, de 
Walden był w stanie zatopić co najmniej jednego z przeciwników. Ognia jednak 
nie otworzył, aby nie zdradzić miejsca stawianej zagrody minowej i aby nie 
narazić na straty okrętów zespołu minowego. Walczyć podobno mógł 
w wypadku wykrycia go przez Niemców, ale niszczyciele szły niczym uśpione, 
kursem, który wyprowadzał je poza zatokę i Hel. Dlatego, po półgodzinnym 
wspólnym marszu (Niemcy szli z prędkością rzędu 20 w), „Wicher” 
rozwijający tylko 18 w (jeden kocioł pod parą dla oszczędności paliwa) 
zawrócił pod Piławę. Jak się potem wyjaśniło były to „Georg Thiele” i „Richard 
Beitzen”, odesłane przez kontradm. Liitjensa do Kilonii. Około 23.30 wykryto 
idący z Piławy kolejny okręt niemiecki, który podnieceni sygnaliści „Wichra” 
rozpoznali z odległości 7000 m jako jednokominowy krążownik lekki typu 
„Leipzig”37. Z dwudziestowęzłową prędkością zdążał on w głąb zatoki, niemal 
wprost na stawianą przez „Gryfa” zagrodę minową. „Wicher” zawrócił w prawo 
wychodząc na trawers krążownika i przez dziesięć minut idąc kursem na 
zbliżenie, a następnie położył się na kurs równoległy, kierując jednocześnie 
wyloty swoich aparatów torpedowych ku burcie Niemca. Lecz choć dystans 
zmniejszył się do 4500, a nawet 4000 m, de Walden salwy torpedowej nie 
odpalił mając podobno na względzie otrzymane wytyczne (rozkazy), przy czym 
usprawiedliwiał się, że „Gryf” powinien zakończyć już minowanie i wracać na 
Hel. Wysłał więc tylko minowcom przez radio sygnał o niebezpieczeństwie 
i około północy porzucił obserwacją krążownika kierując się na cypel helski. 
Dotarł tam, ponownie nie napotykając żadnego z blokadowych okrętów 
niemieckich, po 55 minutach, kotwicząc około godz. 1, już 2 września na redzie 
portu wojennego. Dopiero teraz de Walden dowiedział się o odwołaniu operacji 
„Rurka” i o tym, że „Gryf’ (od godz. 23 cumował w porcie) oraz trałowce nie 
wyszły na minowanie. Przysłowiową „kropkę nad i” postawił chory Unrug, 
nakazując „Wichrowi” wejście do portu, wygaszenie kotłów, „wyokrętowanie 
broni podwodnej” i zamieniając kontrtorpedowiec „w pływającą baterię”. 
Intencją tego rozkazu była podobno ochrona okrętu przed zniszczeniem 
w walce z lotnictwem i okrętami przeciwnika na otwartym morzu; teraz, 
włączony w organizowany doraźnie system OPL i morskiej bazy helskiej, 
wspólnie z artylerią innych okrętów i artylerią nadbrzeżną, miał zdaniem sztabu 
Floty szanse na przetrwanie. Lecz ta nieprzemyślana decyzja pozbawiła naszą 
flotę inicjatywy operacyjnej, oddając ją flocie niemieckiej, a nie przygotowana 

37 Był rozwinięciem serii trzech dwukominowych krążowników lekkich typu „Koln” (wyporność 
6710 t, 32 w, 9-150 mm, 8-88 mm plot, 8-37 mm plot, 12 wt 533 mm, 2 w. sam. Kolejny 
„NUrnberg” (również jednokominowy) różnił się nieco wypornością (6980 t) oraz szczegółami 
konstrukcji.
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do wojny baza helska, wobec miażdżącej przewagi lotniczej przeciwnika, stała 
się niemal natychmiast dla okrętów polskich śmiertelną pułapką. Dla tego też 
rozgoryczony kmdr por. de Walden, z ociąganiem wykonał ten rozkaz, cumując 
o 5.30 przy zewnętrznym falochronie portu wojennego.

Wobec nieobecności krążowników niemieckich w rejonie Zatoki 
Gdańskiej przypuszcza się, że napotkanym przez „Wicher” pojedynczym 
okrętem niemieckim był niszczyciel „Leberecht Maass” lub eskortowiec „P 10”, 
które płynęły na swoje pozycje dozoru w systemie bliskiej blokady nocnej 
(rejon Stegny). Problem w tym, że były to jednostki dwukominowe, o niskich 
burtach i grotmasztach palowych, a więc nie przypominających sylwetką 
krążownika typu „Leipzig” - jednokominowego, o wysokich burtach, 
z rozbudowanym grotmasztem i tylko jedną wieżą artyleryjską na dziobie. 
Sylwetkę taką, choć w pomniejszeniu (113 m długości wobec 177 m), posiadał 
natomiast szkolny okręt artyleryjski „Brummer” (w dodatku oba dźwigi 
zastrzałowe miał umieszczone po obu stronach komina jak „Leipzig”), który 
rano 1 września został wykryty przez zanurzonego „Sępa”, na północ od Helu. 
Co robił on zatem w nocy z 1 na 2 września na wodach zatoki, kierując się 
w stronę Gdyni? Okazuje się, że „Brummer” był również stawiaczem min, 
których 150 zabierał na pokład. Kto zatem wie, czy to nie on właśnie, zamiast 
ścigaczy torpedowych, miał zaminować podejścia do Gdyni, a którą to operację 
odwołano (po ostrzegawczym komunikacie Namieśniowskiego w Polskim 
Radio), pozostawiając jednak sam okręt w gotowości do jej wykonania38.

Łomidze po wejściu „Gryfem” do portu oraz przekazaniu zabitych 
i rannych (około 0.30) zameldował szefowi sztabu o stanie okrętu i wyrzuceniu 
min „na rozkaz”. Rozkazu takiego jednak nikt nie wydał, stąd prawdziwa 
konsternacja wśród wszystkich zainteresowanych („powstało zamieszanie, miny 
wyrzucono za burtę” stwierdził lakonicznie kmdr Majewski). Ostatecznie 
uznano, że Łomidze wyrzucił miny „z własnej inicjatywy” w związku 
z rzekomym rozregulowaniem min i unieruchomieniem elektrycznych urządzeń 
do ich stawiania „wskutek wstrząsów od bomb”. Unrug podobno nie 
zrezygnował z operacji „Rurka”, ale dopiero po naprawie uszkodzeń „Gryfa” 
i pobraniu min z kryp minowych. Bo portu weszły też trałowce „Mewa” 
(holowana przez „Rybitwę”), którą zacumowano przy molo północnym, oraz 
„Czajka”. Boczkowski po lustracji „Mewy” udał się na SD Floty, gdzie zapadła 
decyzja o przejściu dywizjonu trałowców do Jastarni, jako miejsca ich 
bazowania. Noc spędziły zatem stojąc w dryfie przed portem wojennym, obie 

38 W ówczesnych kalendarzach Weyersa uzbrojenia „Brummera” nie podawano, stwierdzając, że 
jest ono „stale zmieniane w celach doświadczalnych i szkoleniowych”. Ostatecznie 1 września 
1939 r. uzbrojony był w armaty: 4-105 mm plot (2 x 2), 4-88 mm plot (2 x 2), 8-37 mm plot 
i 6-20 mm plot oraz zabierał 150 min (max 450?) przy wyporności 3010 t, prędkości 23 
w i załodze stałej 226 ludzi (plus 138 szkolonych). Zatopiony 15 kwietnia 1940 r. 
w Skagerraku torpedą HMS „Sterlet”; E. Karczmarek, „Niechciany” okręt Kriegsmarine, 
„Okręty Wojenne”, 1998 nr 3/25.
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kanonierki natomiast zakotwiczyły pod Juratą. Tu, po północy, „Piłsudski” 
udzielił pomocy płynącemu z Jastarni do portu helskiego holownikowi „Smok” 
(wiózł m.in. nowego dowódcę „Gryfa” kmdr. por. Stanisława 
Hryniewieckiego), ściągając go z mielizny na którą wszedł we mgle. Po 
wschodzie słońca (4.48 - J.W.D.) obie kanonierki zeszły z kotwic 
rozpoczynając patrolowanie wód półwyspu. W tym czasie zdążające w szyku 
torowym do Jastarni trałowce (bez „Mewy”, pozostawionej dla naprawy 
w porcie wojennym) zostały zaatakowane przez pojedynczy wodnosamolot 
niemiecki (prawdopodobnie heinkel He-60), który ostrzelał flagową „Czajkę” 
zadając jej straty w ludziach (jeden zabity, trzech rannych). Po godz. 5, już bez 
przeszkód, dywizjon wszedł do pozbawionej OPL Jastarni. Rankiem kuter 
pościgowy Straży Granicznej „Batory” przewiózł pierwszą partię ciężko 
rannych z Helu do szpitala oksywskiego39.

Zapadła także decyzja o ewakuacji wodnosamolotu CANT Z-506 B do 
GSMW w Modlinie. 2 września o 5.30 wystartował on, pilotowany przez kpt. 
mar. pil. Romana Borowca (pięć osób załogi, dwóch pasażerów) i na pułapie 
2000 m, a potem 1500 m (po wyminięciu Gdańska) dotarł do Modlina. 
Ponieważ rejon twierdzy pokrywała mgła, z której wystawały balony zaporowe, 
Borowiec przypuszczając, że balony mogą również osłaniać warszawskie mosty 
i zagrażać kolizją przy lądowaniu, zdecydował lecieć dalej, wzdłuż linii rzeki. 
Na resztkach paliwa o godz. 7.10 CANT wodował na Wiśle, dwa kilometry od 
wsi Świerże Górne (około 12 km od Kozienic), po przelocie 512 km. Po 
zamaskowaniu go, udało się załodze nawiązać po południu kontakt telefoniczny 
z KMW w Warszawie, monitując o dostawę paliwa, montaż uzbrojenia oraz 
dalszą marszrutę40.
W przeciwieństwie do Morskiej OW, Lądowa OW zakończyła pierwszy dzień 
wojny sukcesem taktycznym. Płk Dąbek, rozpoczynając realizację swojej 
dewizy bojowej („to co zostało utracone w dzień - odebrać nocą”) wobec 
„ostrożności i miękkości” natarcia 1 pułku Landespolizei, nakazał ppłk. 
Szpunarowi odbić utracone pozycje OW „Redowo”. Tym pierwszym nocnym 
wypadem w którym wziął udział I batalion 2 morskiego pułku strzelców 
(wzmocniony kompanią II batalionu 2 mps, kompanią 1 batalionu 
rezerwowego, baterią 105 mm, dwoma plutonami ckm i plutonem zwiadu) 
dowodził kpt. Józef Wysocki. O godz. 22.00 po krótkim przygotowaniu 

39 Boczkowski, op. cit., s. 39-51; Witkowski, op. cit., s. 220-225 (który podaje, że rannych na 
„Czajce” było 6); PSZ, t. I, cz. 5, s. 185-186; M. Jacynicz, Kanonierki w kampanii 
wrześniowej, „Morze”, 1972 nr 9 oraz Staniewicz, Kanonierki..., „Marynarz Polski”, 1947 
nr 30 (który podaje jakoby nocą „Haller” mając uszkodzony przewód parowy do windy 
kotwicznej musiał stać w dryfie oraz, że o 5.30 obie kanonierki były atakowane przez trzy 
niemieckie myśliwce (?), które po odegnaniu zaatakowały dywizjon trałowców 
Boczkowskiego, a czego ten nie potwierdza).

40 Olejko, Wodnosamolot CANT..., s. 65-71. 1000 1 paliwa otrzymano dopiero w nocy 
5 września; stamtąd 6 września wodnosamolot odleciał najeż. Siemień koło Parczewa (80 km 
na wschód od Swierż) aby tam czekać na montaż uzbrojenia.
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artyleryjskim, kompanie strzeleckie uderzyły na wzgórza 126,4 i 84,3 zaś 
o godz. 1.00 po północy na wzgórze 109 oraz Kolibki i Mały Kack opanowując 
po zaciekłej walce jeszcze przed świtem wymienione trzy wzgórza oraz Mały 
Kack i Orłowo (do torów kolejowychj.W wypadzie, który wprawił Niemców 
w popłoch, morscy strzelcy zdobyli działo 20 mm (?), 4 ckm i rkm oraz wzięli 
około 20 jeńców. Straty własne wyniosły czterech zabitych i 15 rannych, 
Niemcy stracili natomiast 20 zabitych i około 60 rannych. Sukces wypadu 
świadczył, że umiejętnie dowodzony żołnierz LOW, mimo braków 
w uzbrojeniu i wyposażeniu, potrafi stawić czoła dobrze uzbrojonemu 
przeciwnikowi, nad którym ponadto góruje swoim wysokim morale41.

41 Tym, Lądowa obrona..., cz. III, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1957 nr 4; PSZ, t. I, cz. 5, 
s. 140 (gdzie niemieckie straty są zawyżone na podstawie meldunku dowódcy Floty 
z 2 września 1939 r.).
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Kmdr ppor. Jerzy KULISIEWICZ1

PAMIĘTNIK PRZEPRAWY NA KUTRZE „BATORY” 
I WSPOMNIENIA Z INTERNOWANIA

W SZWECJI 1939-1943

Hel, 14 września 1939 r.
Nie myślałem o pisaniu, ale nie można żyć tak dalej. Zapomina się 

dni, tygodnie, daty, kolegów, którzy odeszli w ostatnią wielką pordóż. 14 dzień 
wojny europejskiej, a właściwie polsko-niemieckiej. W dniu dzisiejszym 
powinno nastąpić przesilenie na froncie wschodnim. Odwrót wojsk pod 
Warszawą, zatrzymany 7 września pod stolicą przemienia się w wojnę ruchomą, 
ale już na naszą korzyść.

13 września, pada komunikat nr 12, że pod Warszawą na płn. odrzucono 
Niemców. Pod Kutnem krwawy bój, zakończony rozbiciem 2 dywizji 
niemieckich. Łódź odebrana z rąk niemieckich. Niemcy chwytają się już 
drakońskich środków. Ludność nie chce się poddać Niemcom. Jest 
bezwzględnie bombardowana. Odwet ma przyjść od, między innymi, Anglii. 1 

1 Jerzy Milisiewicz urodził się 18 czerwca 1899 r. Jako oficer służby łączności pełnił wpierw 
służbę w Szefostwie Inżynierii DOK VII w Poznaniu. W 1939 r. został wyznaczony na 
stanowisko kierownika Referatu Radiowego Szefostwa Służby Łączności Komendy Portu 
Wojennego w Gdyni. Uczestniczył w obronie Helu jako zastępca szefa łączności i oficer radio 
Dowództwa Floty. Był jednym z inicjatorów i uczestników udanej próby przedarcia się przez 
niemiecką blokadę na kutrze pościgowym „Batory” do Szwecji. Równocześnie jako najstarszy 
stopniem był dowódcą wyprawy. Od przybycia do Szwecji był internowany do lutego 1944 r. 
Przebywał w obozach w Sztokholmie, Falun i Marienhamm. Później wyjechał do Anglii, gdzie 
podjął służbę w Referacie Planowania KMW. Od maja do grudnia 1944 r. odbywał staż 
w Admirality Signal Establishment. W maju 1945 r. awansował na kmdr ppor. Pełnił funkcję 
sekretarza kmdr Pławskiego. opracowując m. in. Statut Samopomocy MW. Po rozwiązaniu MW 
wyjechał do Kanady. Osiadł w Toronto gdzie zmarł 24 marca 1978 r. Przytoczony 
w obszernych fragmentach pamiętnik został przekazany do Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni przez żonę komandora Janinę w czasie I Światowego Zjazdu Marynarzy w Gdyni 
w dniach 24-28 czerwca 1993 r. Do pamiętnika dołączony został album zdjęć z rejsu „Batorym” 
i internowania. Na dar składają się dokumenty oraz wycinki z prasy szwedzkiej. Zestaw tych 
dokumentów został włączony do zbiorów Muzeum MW pod numerem MMW 3931/93.
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Warszawa bombardowana jest codziennie po kilkakrotnie przez Niemcy. 
Stwierdzono już kilkakrotnie lotnictwo niemieckie pod znakami polskimi.

Na Helu. I nalot 1 września obejmował porty. Specjalnych szkód nie 
zrobił. Efekt moralny za to był bardzo silny. Dziś już wszystko jest opanowane. 
3 września zniszczono ORP „Wicher” i ORP „Gryf’ po bohaterskiej obronie. 
4 września był ciężki, pełen nalotów. „Gryf’ się pali opuszczony przez załogę. 
Uratowałem część sprzętu radio. Wybieranie stacji nr 2 było ciężkie, ale się 
udało w całości.

Gdynia. Jest oraz ciszej. Jeszcze się trzyma. A Niemcy podają od dnia 
4 września, że zajęli Gdynię i Hel. Poczekają jeszcze.

Dzisiaj nadleciał nad Jastarnię [samolot], żeby wziąć odwet za 
ostrzeliwanie piechoty przez traulery. Zatopił „Mewę” i „Lecha”. Dwa traulery 
jeszcze chodzą i daj Boże będą chodzić długo.

15 września
Gdynia, miasto i port wzięte od wczoraj. Kępa Oksywska się trzyma. 

2 trawlery, które schroniły się po ostatnim bombardowaniu w Jastarni do portu 
rybackiego Hel, zostały wczoraj uszkodzone! We Władysławowie zupełnie 
bezkarnie ładuje szkop żywność a nawet [...] i łóżka na dwa statki. Płakać chce się.

18 września
Nie pisałem 3 dni. Zmiany ogromne. Zaczynamy bić Niemców: pod 

Kutnem i Lwowem, (100 czołgów - morze jeńców) pod Działdowem, tłucze 
Bortnowski. Ale równocześnie 17 września o godz. 04.00 przekroczyły wojska 
sowieckie granicę polską. Walki się toczą. Robią to pod pretekstem ochrony 
mniejszości narodowych słowiańskich. Francuzi nazywają to ordynarną 
napaścią.

Na Helu spokój od kilku dni. Nie wiadomo, co ta cisza niesie. Oksywska 
Kępa się trzyma. Z 16 na 17 września były tam wielkie pożary. Pod Warszawą 
żądali szkopy ewakuacji w ciągu 12 godzin ludności cywilnej. Gen. Czuma 
odmówił przyjęcia parlamentariusza. Podobno wysłano ludność, w którą biła 
bezlitośnie artyleria i karabiny maszynowe. Nareszcie uruchomiono stacje 
krótkofalowe w Polsce. Od wczoraj pracuje już Wilno na 39,50 m. Słychać 
dobrze i audycje daje dobre. W Warszawie jeszcze próbują i montują 6 stację. 
Może wreszcie się ruszy nasza propaganda.

18 września
Wczoraj 17 września podała stacja SP (Wilno?) wiadomość 

o wypowiedzeniu wojny przez Włochy, Jugosławię, Rumunię, Belgię 
i Holandię Niemcom. Tej wiadomości nikt nie potwierdził. Nie wiadomo, co to 
ma znaczyć. W każdym razie o 15.00 wzrosła temperatura audycji, o godz. 
21.00 spadła poniżej zera. Trzeba czekać. W każdym razie wojownicy, to 
jeszcze za nas krwawić nie będą. Wspomogą na pewno materiałem, ale wolność 
musimy wywalczyć sami. To jasne jak słońce. Wojska rosyjskie i niemieckie 
spotkały siebie pod Brześciem.
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28 września
Trzymamy się, mieszkając od 24 września w Szefostwie Floty. W ogóle 

ten 24 września, miałem pecha czy jak kto woli: szczęście. Podczas 
ostrzeliwania - pierwszego solidnego - wioski, dostałem się pod ogień artylerii 
28 cm. Poza ogłuszeniem i zapaskudzeniem tynkiem wszystko w porządku. 
Teraz biją do nas dwie krowy: „Schleswig-Holstein” i „Schlesien”. Pomagają 
dwa niemieckie traulery i strzelają 75 mm. Wczoraj był ciężki dzień. Warszawa 
padła. Miasto zrównane z ziemią. Kupa dymiących gruzów, tysiące zabitych, 
brak wody od 3 dni. Wszyscy ranni na ulicach, bije po nich ciężka artyleria bez 
ustanku. Warszawa podtrzymała honor armii i narodu polskiego.

11 października
Ogromne zmiany. Przede wszystkim to, że piszę dalszy ciąg wspomnień 

już na ziemi szwedzkiej. Ale kolejno.
Duch na Helu na ogół możliwy. W niektórych oddziałach wręcz 

znakomity. Specjalnie artyleria. Miałem możność osobiście się o tym 
przekonać. 29 września objechałem samochodem cały Hel aż do ostatnich linii 
włącznie. I w piechocie dobrze. Natomiast gorzej z rezerwą. Specjalnie podle 
spisuje się kaszubski duch. Gębowanie jak jest spokój, przechwalanie się. Niech 
zacznie się strzelanie, wyrasta obrzydliwy strach, ten strach ludzi o kompleksji 
niższej w stosunku do Niemiec. Dobija ich propaganda ulotkami, zrzucanymi 
przez samolot niemiecki. Po pierwszym takim nalocie, wywiesza ludność 
cywilna białe chorągwie w Kuźnicach. Bombardowanie wioski przez kilka 
samolotów zabija wszelkie poczucie godności narodowej. Oficera 
i 3 szeregowych, którzy usuwają białe płachty z kilku domów, rozbraja jakaś 
banda. Przy likwidacji tejże bandy okazuje się, że prym wodzi dwóch szpiegów. 
Po unieszkodliwieniu ich panuje zupełny spokój. Nawet wraca pewna 
wojowniczość u ludności. Widać, że na takich ludzi działa siła. Podobne objawy 
spotyka się wśród wojska kaszubskiego. Trzeba rozbrajać kompanię jedną. 
Ludzi odsyła się w okolicę portu handlowego i zamyka na ORP „Haller” 
zamienionym na areszt.

Po rozkazie organizacyjnym łączności, który ukazuje się 27 września, 
organizuję na nowo sieć radiową. Przesłuchuję moc stacji, część z nich 
instaluję. Dobrze, nawet świetnie pracuje Grochowina i Soroka. Wieczne 
kłopoty mam z technologiem Arciuchem. Mimo polskiej szkoły przebija 
obecnie duch wychowania Moskwy. Brak decyzji, kompletne zdanie się na 
łaskę fatum, które ma przyjść, przy ogromnym strachu przed ostrzeliwaniem nie 
mogą przełamać się mimo środków drakońskich. Tchórz zawsze zasłoni się 
wykrętami jezuickimi. Ale nie lepszy komandor. Może jeszcze mniej się 
dziwię. Stary, zużyty, widział rewolucje i siedzi między marynarzami.

30 września zjawia się Korsak. Widać, że ma poważne jakieś interesy. 
Daje jemu do zrozumienia, ze mimo słabości dowództwa, można się bronić 
jeszcze zupełnie dobrze, przez 3 tygodnie. Żywność jest, amunicja także. Działa 
zdjęte z ORP „Gryf’ (3) są ustawione i już mogą pracować. Rozmawiając 
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z dowódcą zgrupowania artylerii kpt. Romanowskim widzę, że oni dużo umieją, 
tylko trzeba wszystkimi kierować, zjednoczyć wysiłki, a wyłamiemy niejeden 
ząb Niemcowi. Przypominam moje plany opuszczenia Helu. Zmieniły się tylko 
o tyle, że teraz opuszczę Hel dopiero ostatniego dnia. Mój przydział, który 
ukazał się w rozkazie organizacyjnym łączności trzyma mnie obecnie na 
posterunku. Przedtem mogłem w myśl zapewnień Sztabu Floty, najwyższej 
instancji na Helu, opuścić półwysep w każdej chwili. Miano dać nawet różne 
zlecenia. Szykuję wobec tego w dalszym ciągu swoją łódź 6-wiosłową. 
Omasztowanie mam przygotowane pod pomostem Żeglugi. Żagle są 
w mieszkaniu, poza tym przygotowałem motor 12 HP, przyczepny - Skoda. 
Kurs jest wytyczony na mapie, mam 2 zdecydowanych ludzi - Grochowina 
i Soroka. Stało się jednak inaczej.

30 września - sobota. Jestem w Sztabie Floty. Kpt. Wysocki, który 
najczęściej propagował moją misję, mówi półsłówkami w tajemnicy, daje do 
zrozumienia, że trzeba być gotowym, bo na szykowanie czegoś w ostatnim 
momencie może być za późno. Rozumiem i czym prędzej do portu handlowego. 
Wybieram, wobec jasnych uwag sprzyjających, inny środek: kuter rybacki 
dozorowy noszący miano „Kania”. Motor prawie nowy, w tankach pełno ropy.

1 października pęka bomba. O świcie latał znowu samolot propagandowy. 
Nerwy Sztabu Floty nie wytrzymały. To, co teraz piszę, wiem tylko z relacji 
oficerów. O godz. 10.00 telefon, że mam przyjechać do „M”. Korsaka nie 
zastaję. Idę do radiostacji i pierwsze: mar. R. K. pracuje, nasłuch „szeptusia”, 
twarze ludzi: Korsak rozpacz, podoficerowie prawie zadowoleni. Chcąc pokryć 
właściwe wrażenia, zaczyna się częstowanie, coś jak uczta skazańców. Pierwsze 
pytanie, dlaczego pracuje średniofalówka - bo nadajemy prośbę o poddanie się. 
Telegram napisany przez Admirała nosi datę 1 października godz. 08.20, prosi 
o przysłanie parlamentariusza do portu wojennego. Pierwszy odruch, który się 
udaje, jest: wstrzymać telegram!!! Udaje się. Okręt szkolny „Schleswig- 
-Holschtein”, na którym jest admirał niemiecki, nie odzywa się. Natomiast 
odpowiada Rejon [?] żeby porozumieć się z Gdańskiem. Napieram, żeby 
wstrzymać jak najdłużej telegram. Jest godz. 11.00, jadę, co samochód 
wytrzymuje, do portu. Po drodze zabieram szefa techników kmdr. Siemaszkę 
i 2 panów. Wydaję polecenia wysadzenia kabli w porcie. Elektrowni ruszać nie 
wolno. Wyrzucam ich przy porcie wojennym i jadę po swoich zdecydowanych 
ludzi. Uruchomienie silnika na „Kani” idzie opornie. Nie chcąc stracić do reszty 
powietrza sprężonego, wzywam mechanika z kutra „T 3”. Ten wskazuje na 
ppor. rez. Lipskiego i jego mechanika Netzlera. Udaję się do mieszkania 
Lipskiego i zastaję obraz, jakiego się nie spodziewałem. Gros oficerów rezerwy 
dzieli między siebie obowiązki. Mają przygotowany kuter Lipskiego oraz „T 3”. 
Niestety piją dużo wódki, odchodzi naturalnie krytyka zarządzeń dowództwa. 
Zabieram Lipskiego oraz Netzlera i do „Kani”. Tutaj spotyka mnie największy 
cios: Netzler wypuszcza resztę powietrza, „Kania” jest unieruchomiona. 
Przyjeżdża Korsak i zamiast pomóc wziąć za frak tchórzy, bo na tych wpłynie 
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tylko siła, próbuje przekupić dolarami - wraca z Lipskim zdecydowany 
dołączyć się do Niczki, do którego mam jeszcze większe zaufanie. Po drodze 
widzę, szykuje się „Batory” - łódź patrolowa straży granicznej i celnej. 
Wychodzi Męczyński. Przedstawiony jako dowódca, zgadza się zabrać mnie 
i moich ludzi. Jadę wobec tego do swojego lokum, zabieram najważniejsze, 
wyrzucam z walizy ubranie, żeby zrobić miejsce na przyrządy nawigacyjne, 
wydaję ostatnie polecenia, co i jak zniszczyć i udaję się odprowadzany przez 
kmdr, i moich zuchów do portu. Okazuje się, że jak się wojna skończyła, 
skończyli się „zuchy”. Chcieli wziąć udział w eskapadzie, żeby uciec przed 
ostrzałem. Teraz pewno, wg ich mniemania umarli, a może wolność, więc nie 
chcą ryzykować. Wściekłość ogarnia mnie, ale nie wolno tracić zimnej głowy. 
Każda sekunda jest droga i może przynieść zgubę.

W pokoju oficerów taki oto obrazek: miał pomyśleć o ludziach, gra 
w karty, miał przygotować [...] do [...] picie wódki używanej do napędu torped. 
Tutaj dowiaduję się, że „Batorym” dowodzi por. Górski. Chcą ustalić 
zasadnicze przygotowania. Nie można: gra w pokera jest ważniejsza. Idę wobec 
tego do strażników. Zbieram informacje o mechaniku, o motorach, 
o właściwościach nawigacyjnych łodzi. Moje zaufanie do niej utrwala się. 
O godz. 17.30 wyznaczam zbiórkę i odejście o 18.00.

W wiosce oraz w porcie słychać pojedyncze strzały. Typowy objaw 
rozprężenia. Okręty wypłynęły. Na odcinku już spokojniej. Jeszcze o 15.00 
słychać detonacje artylerii i min. O 14.00 wylatuje w powietrze trauler 
niemiecki, który zbyt bezczelnie zbliżył się do Jastarni. W tym czasie sam 
Admirał przywlókł się na stację i dopilnował wysłania telegramu o kapitulacji. 
Na łodzi szybkobieżnej przybył parlamentariusz niemiecki do portu wojennego 
Hel.

Godz. 18.00: sytuacja rozpaczliwa. Por. Męczyński, który miał przywieść 
benzynę z portu wojennego, nie spełnił tego zlecenia. „Batory” ma tylko ropę 
na Diesel. Wpadamy na pomysł i przepompowujemy benzynę z drugiej 
motorówki „Mazur” na „Batorego”. Praca średnio gorączkowo. Benzyna jest. 
Teraz motory. Nie chcą zaskoczyć. Nerwy są napięte do ostatnich granic. 
Jeszcze jedna próba [...]. A księżyc wszedł już poza dachy, noc jasna, 
a w wiosce jeszcze większy ruch. Światła. Boże, jeden motor zaskoczył, prawy! 
Pompowanie powietrza do butli, żeby uruchomić drugi, lewy silnik. Znowu 
próby rozpaczliwe. Pomagają motorzyście, co sił, inni strażnicy. Nareszcie 
zaskakuje i drugi silnik. Jeszcze podymać kilka minut, wydać ludziom 
dyspozycje i daję polecenie odbicia. Na pokładzie rządzi się kilku, choć czuć, 
że gardła mają ściśnięte z rozrzewnienia. Korsak jest na pokładzie, choć już nie 
wierzył i próbował ulotnić się na „T 3”, względnie u Lipskiego. Ależ tam 
podobno ścisk i nieporządek nie do opisania.

19.40 - spojrzenie na zegarek, mijam latarnie wyjściowe. Obejmuję 
kierownictwo. W mojej bliskości kpt. C., kpt. Korsak, por. [...] w maszynowni 
z mojego polecenia. Chcą mnie wydawać polecenia. Zaciskam zęby 
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i oświadczam, że będę prowadzić łódź, bo znam pola minowe oraz mam kursy 
w pamięci. Liczę się z tym, że pyskacze wnet się uspokoją. Liczę dobrze. 
Korsak organizuje służbę obserwacyjną. Motory idą na „cała naprzód”. Jeszcze 
wydaję polecenie, co zrobić na wypadek odkrycia nas przez ścigacz. Górski 
przynosi skrzynkę z granatami ręcznymi. Ale wątpię, że z tego skorzystamy. 
Postanawiam lecieć kursem NO 45° przez 2 godziny, biorąc na 15 Mm/godz. Po 
tym kurs Hoborg.

Służba obserwacyjna idzie dobrze pierwszą godzinę, przy tym coraz 
więcej ludzi zbiera się w sterówce. Zaczyna się kłótnia, wysyłam ich kolejno. 
Wreszcie daje się namówić i kpt. C. Obrzydzenie bierze mnie, jak widzę ich 
wszystkich w pasach korkowych. Nie dziwi mnie to jednak. Znam ich 
i przewidziałem, że tak będzie. Minuty wloką się jak wieczność. Nagle 
stwierdza kpt. Korsak, że nasze światła pozycyjne się palą. Kurs mamy na 
Królewiec, więc robimy wrażenie łodzi nieszkodliwej. Raczej byłbym skłonny 
przypuścić, że wioskowe światła i jasna noc zniweczyły zupełnie działanie 
[świateł] pozycyjnych. Kończy się druga godzina. Kpt. C. ma być nawigatorem. 
Podobno dobrze się zna. Wysyłam go do kabiny, tłumaczę gdzie mapy 
i przyrządy i polecam odczytać nowy kurs. Wraca po kilku minutach, na pół 
scharany, bez mapy i podaje [kurs] 345 . Żegnam się i idę na nowy kurs. 
Nadzieja coraz większa wstępuje z każdą minutą. A może liczę na Niemcy, na 
swój wpływ propagandy, uważają, że wykończyli nas moralnie i fizycznie i nie 
przypuszczają, że mamy jeszcze na tyle energii, [by] podnieść się do 
jakichkolwiek czynów. Ale ten księżyc przeklęty. Widno. A ja liczę na motory. 
Pracują pięknie. Melodia pełna jak na samolotach. Tylko żałuję, że nie można 
uruchomić Diesla. Zawsze 8,5 węzła więcej. Benzyny mamy na pełne 
10 godzin. Rozmowy z Rochem Kazimierczakiem utrzymują mnie w moim 
zaufaniu do silników. Są nowe, pracowały minimalnie, łódź leży dobrze na fali 
jeszcze małej.

Godz. 23.00 - pierwsze światełka podejrzane z lewej burty. Obserwacja 
gorączkowa, kursy się schodzą. Wobec tego: 90 w prawo - odchodzimy. Potem 
180 lewo i za jego rufą. Pozycyjek nie widzę. Albo wojenna, albo zła ocena 
odległości przez kolegów. Postanawiam nie oddawać steru. Znam charakter 
kolegów i ci w końcu się zgadzają. Identyczne spotkanie po dalszej godzinie. 
Wg obliczeń moich powinniśmy już przerwać blokadę. Raz po raz wściekły 
wzrok na księżyc. Nie chce zajść i nie zajdzie. Fala teraz inna. Wyższa, ale 
i dłuższa.

Godz. 08.00 - zupełnie jasno. Na twarzach zmęczenie, ale i rozpacz, bo 
lądu nie widać. Gorączkowe narady z mechanikiem. Wg moich obliczeń mam 
jeszcze benzynę na dwie godziny, jestem teraz prawie pewien, że eskapada 
skończy się szczęśliwie i ta wiara już mnie nie opuszcza. Także udziela się 
mechanikowi. Próbuję uruchomić Diesel. Bo tam jest ropa na 10 godzin. Po 
rozpaczliwych wysiłkach udaje się. Wbrew mojemu rozkazowi, zatrzymuje 
boczne motory. Fala boczna, coraz wyższa, od czasu do czasu grzywacze. Po 
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skrupulatnym namyśle, daję rozkaz uruchomić motory i przez szybszy chód, 
wody coraz więcej na pokładzie. W końcu poza kompasem nie widzę nic 
więcej. Coś mnie unosi z całym naciskiem, że trzeba tak gnać. Przy bocznej fali 
kładzie się „Batory” coraz więcej. Robi się gorąco w wysiłku [...]. Przy tym 
muszę uspokajać kolegów, którzy coraz natarczywiej upominają się 
o sztormowanie. Żeby nie wywołać sprzeciwów, ustępuję, przechodzę na 
pewien czas na kurs 360°. W momentach przygnębienia kolegów, wracam na 
stary kurs. Do najwyższego napięcia dochodzi wtenczas, gdy jeszcze o godz. 
10.30 nie widać lądu. Coraz mniej głosów, [by] zrobić zwrot [o] 8 rumbów 
w lewo.

Minęliśmy Hoborg i lecimy [...] do Gotland. Postanawiam nie ustąpić. 
Rzut oka na mapę przekonuje mnie, że nawigacyjny źle odłożył kurs. Zamiast 
30 Mm kurs 45 odłożył 20 Mm. Przejście na kurs 270 oznacza, moim zdaniem, 
zwrot przed nosem Hoborga. Uciekam się do ostatniego argumentu: sonda. 
Muszę sam sondować, bo nawet tego nie są w stanie wykonać! Zgadza się: 
19 m po 2 Mm 25 m. Więcej już nie sonduję: przed dziobem ląd. Rozróżniamy 
już latarnię morską. Zszedłem z drogi tyle, ile wyniosła omyłka kpt. C. W tym 
momencie stają motory boczne, idziemy na samym Dieslu. Ogromny ciężar 
spada mi z serca. Teraz dopiero zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, którą 
wziąłem na siebie. I jestem podniecony i spokojny równocześnie.

Oddaję ster po 16 godzinach. Trzeba organizować właściwe życie na 
pokładzie. Sprawdzam stan ludzi. Poza 6 oficerami i dwoma cywilami, których 
sam wpuściłem na pokład mam ze sobą 3 urzędników straży granicznej 
i 5 marynarzy. Po tym okazało się, że i Hubert należy do cyników. Robię spis 
broni, odbieram ją wszystkim poza oficerami. Trzeba porządkować pokład. 
Ląd, i tym samym granica terytorialna, coraz bliższa. O 12.00 mamy trawers 
latarni, jesteśmy bezpieczni. Blisko brzegu ciągnę kursami pilotowymi, jeszcze 
jedna narada, sprawdzenie ropy i decyzja, idziemy do Klintehamm. Do Visby 
może nie starczyć ropy.

Teraz dopiero zdaję sobie sprawę z całej doniosłości mojego postępu. 
Wyprowadziłem łódź bezpiecznie, przeprowadziłem dobrze, mimo uporu 
niektórych kolegów, mogę być zadowolony, a jednak nie jestem. Przecież 
rzuciłem Polskę. Dobrowolnie udałem się na tułaczkę po obcych krajach - 
ludziach. Widzę przed sobą zakończenie punktu 1 programu: nie dać się wziąć 
przez Niemców. A już wyrasta zadanie drugie. Dalej służyć Ojczyźnie. Jak? 
Utrzymać jak najwięcej ludzi, utrzymać materiał. Zdaję sobie sprawę, że nie 
będzie to sprawa łatwa. Przede wszystkim nie wiem jak podejdą do tych 
zagadnień Szwedzi. Złe przeczucia nie mylą mnie. Około 15.00 mijamy Karlsó. 
Nie pozwalam podnieść bandery. Nie chcę robić szumu, idąc blisko brzegów 
i będąc na pewno pod obserwacją.

Tuż przed Klintehamm wychodzi naprzeciw szwedzki kontrtorpedowiec 
„Ragnar”. Wygląda groźnie: 4 kominy. Jakiś sygnał, którego moi oficerowie 
naturalnie nie odczytują, więc prosta sprawa: kurs na niego i zbliżyć na 
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odległość głosu. Coś wołają z mostku. Artyleria w pogotowiu, lustrują nas - 
psia kość. Niedobrze. Przez megafon wołam, że mój cel to Klintehamm. Po 
kilku nieporozumieniach dostaję pozwolenie. Wchodzę powoli, za mną 
„Ragnar”. Żałuję troszkę, że nie mam benzyny. Pokazałbym tym na pudle, jak 
chodzi „Batory” na motorach lotniczych bez fali. Po przycumowaniu - 
zrozumiałe zbiegowisko na nabrzeżu. Po chwili przychodzi typowy kapitan, 
dowiaduje się o dowódcę „Batorego”, prosi mnie na ląd. Jest godz. 16.00. 
Pierwsze moje żądanie: rozmowa telefoniczna z poselstwem polskim. Bardzo 
uprzejmie obiecują. Druga rzecz: chcę iść do Visby, proszę o materiały pędne. 
Najchętniej benzynę. Nie ma. Ropa? Nie ma. Ale dostanę coś nie coś 
z „Ragnara”. Tak, żeby starczyło do Visby. Rozmawiam z posłem. Zmieszany. 
Pyta się o skład załogi. Niepotrzebnie, jak się później okazało - wymieniam 
wszystko. Mówię o motorówce. Jest mocno ucieszony. Kapitan „Ragnara” - 
Stróm - prosi po rozmowie do mesy oficerskiej. Wyjaśnia, że będę mógł wyjść 
za pół godziny, robi lekkie aluzje o Niemcach i prosi mnie plus jednego oficera 
marynarki wojennej na kolację. Idzie por. Górski. Największy zapaleniec. 
Kpt. Stróm tłumaczy rzeczowo i spokojnie przepisy dotyczące internowania, 
a ten wyrywa się, że musi jechać do Anglii, bo to jego zadanie itd. itd. Wyraźna 
konsternacja. Łagodzę jak mogę, ale widać, że ktoś popisuje się znajomością, 
nawiasem powiedzieć, słabą - języków obcych. No i jest marynarzem! Ale 
o tym później.

Jak zmora było na całej eskapadzie postępowanie marynarskie. Jakieś 
liczenie na inne traktowanie marynarzy przez marynarkę wojenną, przypomina 
się galonami złotymi (jeden z kolegów zabrał ze sobą nawet dres!). Ja 
wyglądam jakoś szaro i niepokaźnie. Dobrze, że brodę czternastodniową przed 
samym Klintehamm zgoliłem. A tu jak na złość, ten szary człowiek 
przeprowadził łódź. Jakoś boli wszystkich. Będę miał na tym tle na pewno nie 
jednąjeszcze przykrość.

Po kolacji wracam na pokład. Łódź gotowa do drogi. Kilka zarządzeń, 
porozumiałem się z por. Mączyńskim, który ma łódź wyprowadzić, bo zna port 
na pamięć. Pytam się dla wszelkiej pewności, czy przestudiował locję, którą 
zabrałem. Mówi, że tak. No to odbój. Staliśmy rufą do kanału wyjściowego. 
Początek już zły. Łódź zwolniona z cum zaczyna się cofać, widocznie sprzęgło 
ciągnęło śrubę, flagsztok opiera się o rufę „Ragnara” i łamie się. Odbijam od 
kei i każę robić jak najmniejszą cyrkulację. Por. [...] miał na myśli swój 
manewr. Z cofaniem się. Bieg w tył nie chwyta - siedzimy na kamieniach! Ale 
jeszcze nie tracę nadziei. Cała wstecz. Śruba bije po kamieniach. Stop! Linę 
z rufy na brzeg. Rwie się kilkakrotnie. Mają Szwedy krzepę. Ale wciągają mnie 
jeszcze więcej na twardy grunt. Wobec tego: odciążyć rufę przez spuszczenie na 
wodę łodzi, wybadać dokładnie dno. Dziób podciągnąć do pali. Na nowo liną 
od rufy, ale pod kątem i łódź schodzi na głęboką wodę. Westchnienie ulgi. 
Teraz próba śruby: dwa obroty i staje. Wszystko przepadło. Za 24 godziny 
naprawy nie przeprowadzą, więc trzeba się dać internować. Kpt. Stróm ponawia 
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swoją propozycję przez brzeg. Weźmie nas rychło rano na hol. Z tą chwilą 
jesteśmy w jego mocy. Muszę się zgodzić. Zamawiam drugą rozmowę 
z posłem. I tu otrzymuję ważną, ale niestety spóźnioną instrukcję. Stosuję się do 
niej i w ten sposób wyjedzie w późniejszym terminie 6 osób.

Po powrocie mam nieprzyjemną rozmowę z kpt. Strómem. Twierdziłem 
mianowicie, że łódź jest własnością prywatną, a tu bez mojej wiedzy wręczono 
list oficerów kapitanowi z adnotacją: właściciel „Marynarka Wojenna”. Kpt. 
twierdzi także, że „Stefan Batory” jest motorówką wojenną, uzbrojoną, że 
figuruje w spisie. Sytuacja mocno dwuznaczna, ale upiera się przy swoim. 
Wracam zbyt zmęczony do siebie. Tutaj domęczają mnie koledzy, którzy 
zdążyli się przespać i narobić coś niecoś intryg. Zdaję sobie sprawę, że coś nie 
tak, jak być powinno. Załoga: oficerowie marynarki wojennej. Na mnie odbijają 
się przeżycia.

30 września 1939 r. Potem 1 października. Jak by nie było: blisko 
16 godzin bez przerwy przy sterze, po tym perturbacje z kolegami, ze 
Szwedem, z posłem. A tu jeszcze ... Szwed chce być bohaterem dnia 
i namawia, żeby dać się koniecznie internować w Klinkhamm. Także! Daje się 
przekonać! Wyładowuje swoją gościnność w kolacji, którą zjadamy w mesie 
„Batorego” (chyba metr na metr w 7 osób) i idzie sobie. My kładziemy się spać. 
Noc zimna, a tu tak duszno, że skroplony oddech kapie całą noc na nas. Rano 
bierze nas „Ragnar” na hol. Okazuje się, że poczciwy Stróm umiał także bujać. 
Jak wieczór 2 października dowiedział się, że jesteśmy w jego mocy, zrobił się 
surowy, sztywny - regulamin, i nie wolno łodzi opuszczać. Wyjedziemy 
o 06.00, bo statek potrzebuje nabrzeża itd.
Rano szukam statku. Naturalnie nie ma. Po dwóch godzinach wchodzimy do 
Visby. Jakże inaczej niż dotychczas. Po raz czwarty. Ale wmawiam sobie, że 
i tak lepiej niż podstawić kark pod nóż jak baran, tam na Helu po kapitulacji. 
Zresztą nie wierzę, żeby tak wszystko gładko poszło. A poza tym: nie sądzę, 
żeby się na jakieś poważniejsze ruszenie zdobyli. Wyobrażam sobie wolne 
traktowanie przez Niemców. Oni szanują tylko silnych - twardych i upartych. 
Zdaje mnie się, że moje przypuszczenia mnie nie mylą. W każdym razie 
wyrazili się w gazetach w ten sposób, że Polacy poddali się, kiedy właściwie 
oblężenie rozpocząć miano. A teraz, co o nas sądzono we Francji: Rząd nowy, 
w osobach: prezydent Raczkiewicz, premier gen. Sikorski. Odezwa gen. 
Sikorskiego powołuje się na bohaterskich obrońców Warszawy, Modlina, 
Westerplatte i Helu. W Szwecji: załączony odcinek z gazety. Dobry jest ten 
infanterieleutnant. To niby ja. Żeby zakończyć samo przejście przez Bałtyk:

Załoga „Batorego”: 
Kpt. Milisiewicz Jerzy 
Ceceniowski Eligiusz 
Korsak Konrad 
Górski Stefan 
Męczyński Tadeusz

Chęciński Alfred
Słominski Antoni
Hubert Witold
Sokołowski Kazimierz
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Tarczyński Mieczysław
Kaczmarek Roch
Lis Stanisław
Gawlik Jan

Z broni oddaliśmy:
2 lufy do ckm

3 kb

Nikiel Stanisław 
Kwiatkowski Stanisław 
Puli Henryk

Milisiewicz - Parabellum 9 
Fortuna 7,65 i amunicja

skrzynka am.[unicji] kb 
skrzynka granatów ręcznych

3 pistolety celników i
2 pistolety celników małe oraz
amunicja do nich

Ceceniowski - FN 7,65 i amunicja 
Korsak - pist.[olet] 7,65 Sauer i 
amunicja i
pist.[olet] 6,75 FN i amunicja 
Górski - 7,65 FN i 6,35 i 14 nb 6,35 
Tarczyński [...] 7,65 i amunicja

Szkoda mnie mego Parabellum. Odwieźli wszystko do Sztokholmu. 
3 października jesteśmy w Visby. Zaczynają się nowe pertraktacje. Ja stawiam 
na swoim. Głupio własną sprawą pokierowałem, ale sądzę, że jeszcze naprawić 
można. Jeszcze jeden mały incydent. Na zapytanie, dlaczego nie wywiesiłem 
bandery wojennej, a handlową, odpowiadam, że łódź jest cywilną a zresztą 
bandery wojennej nie posiadam na pokładzie. Jak na złość znajdują przy 
wizytacji pomieszczeń załogi dużą banderę wojenną. Odpowiadam wg 
najlepszej intencji, że jest to pamiątka, zabrana z jednego z okrętów wojennych. 
Ostatecznie „Batorego” nie zacharapcili. Obecnie leży na slipie. Wciągnięto go 
wczoraj: śruba od Diesla wymaga naprawy, jedno skrzydło oberwane. Przy 
okazji pomaluje się dno. Koszty 800 kr + 300 malowanie. Tylko przed połową 
listopada nie skończą.

Siedzimy w tym 7 pułku artylerii. Właściwie powiedzieć można, że 
powodzi się dobrze. Jedzenie, chociaż nie polskie, ale bardzo dobre, mieszkanie 
możliwe, można wychodzić na spacery, ludzie ogromnie uprzejmi i kulturalni, 
specjalnych trudności językowych nie ma. To też dość różnorodnie odbija się to 
życie na kolegach.

Zresztą przybył jeszcze jeden pan, ppor. rez. Nowacki Tadeusz. Jak 
oddawano Gdynię i tym samym Rumię, wówczas odlecieli w 3 RWD-13 na 
Wilno. Maszyna, w której znajdował się kol. Nowacki z pilotem cywilnym 
wylądowała na Gotlandii. Pilota odesłano do stolicy, oficera internowano, 
maszynę obłożono aresztem za przelot terenów fortyfikowanych. Przeważnie 
nie zajmują się niczym poza jedzeniem, spaniem i brydżem. Przez dwa 
wieczory znaleziono inną rozrywkę w wywoływaniu duchów, ale Januszowi[?] 
przepowiedział same przykre rzeczy: śmierć Nowackiego w Finlandii, nasz 
wyjazd 22, czyli dzisiaj, upadek na dno nędzy itd. Dano spokój.

W pułku był ostatnio pewien ruch. Jeden dowódca odwiedził płk. 
Hamutha, przyszedł ppłk Dyssen. Wczoraj poznał się z nami. Robi wrażenie 
bardzo sympatyczne. Hamuth natomiast był ogromnie troskliwy. W pierwszym 
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dniu, w którym zostaliśmy przetransportowani z „Batorego” do koszar, dal moc 
książek niemieckich i angielskich. Na wieczór pożegnalny zaproszono nas, na 
część naturalnie nieoficjalną. Miałem okazję podziękować hrabinie H. za nuty. 
Poza tym życie idzie nudnie.

Jest pewne urozmaicenie, ale to natury więcej polskiej: młodzi, pełni 
temperamentu, poza tym niepewni i co gorsza niedobrani, zachowują się, 
mówiąc delikatnie, mocno niesfornie po wypiciu 2 kieliszków, dość mocnej 
zresztą, wódki szwedzkiej. Dyskusje są także mało ciekawe. Postanowiłem 
wrócić do swojego starego trybu życia. Nie będę wychowywał starych 
bałwanów, przy tym głupich i pewnych siebie, jak są bezpieczni i ktoś za nich 
myśli. Języka tubylców trzeba będzie niestety się uczyć. Ale będzie potrzebny. 
Kręcę się za jakimś nauczycielem. Jutro, 20 września, pogadam i umowie się, 
o ile nie będzie za drogo.

2 listopad 1939 r. Dzień Zaduszny.
Będziemy znowu gdzie indziej. Nie pisałem 10 dni. Dłuch plótł głupstwa, 

bo nie wyjechaliśmy 22 ubiegłego miesiąca a 1 listopada. Ale kolejno. Ostatni 
tydzień na Visby był coraz więcej pod znakiem pożegnania i siłą faktu 
zbrataliśmy się z oficerami 7 pułku artylerii. W ostatnią sobotę 28 października 
urządziliśmy całkowicie własnym sumptem pożegnalny wieczór z kolacją, 
świecami, kwiatami no i zbliżaniem się do braci Szwedów. Można było się 
dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć i napatrzyć. W niedzielę znalazło się kino. 
Współtowarzysze niedoli, widać przyswoili sobie już inne maniery, bo zabawa 
zakończyła się wyjątkowo spokojnie.

31 października wieczór dostarczają zawiadomienie, że 1 listopada rano 
wyjazd z Gotlandu. Dobra ta data, jeżeli wziąć pod uwagę 1 października na 
Helu. Kończy się pierwszy etap wojny poza krajem. Co się na prawdę dzieje 
w Ojczyźnie, trudno powiedzieć. Dzienniki szwedzkie, radio przynoszą wieści 
ponure. Ale będzie przecież zaplata za wszystkie krzywdy, które wyrządza 
i jeden i drugi [...] w Polsce.

31 października wieczór - niespodzianka. Przychodzą Holmstedtowie, 
żeby się pożegnać. Korzystam z okazji, wyjmuję swój żelazny zapas [...] 
i spirytusu, robię porządną wódką z sokiem i jest na prawdę miło. Ranek przed 
odjazdem mocno niewyraźny, ale mocno umilany sposobem pożegnania się 
z naszymi gospodarzami. Każdy przychodzi, żeby jeszcze raz powiedzieć do 
widzenia, kilku, w tym pułkownik odprowadza do portu. Jeszcze jedno 
wyjaśnienie nieporozumienia i o godz. 08.00 zaokrętowujemy się na okręcie 
wojennym „Snappkamen” i wychodzimy: kurs Landrost. Dowódca: por. Herin, 
dobry pistolet, bardzo miły i bezpośredni. W ogóle Szwedzi mili, ale oficerowie 
w marynarce są łatwiejsi w obejściu od pierwszej chwili. Godz. 19.00 - 
przybijamy do Vaxholm. Odbiera nas kpt. [...], główny dozorca i odwozi do 
koszar za druty kolczaste. Tutaj jest to, czego się spodziewałem, więcej, 
rozczarowania nie ma. Zobaczymy jak się sprawy dalej ułożą [...].
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5 stycznia 1940 r. Wyprowadziłem się do miasta. Rozmowa z kmdr. 
Ch. Wtedy a dziś? 9 kwietnia 1940 r. - przyjemności z kolegami.

8 kwietnia. Sytuacja się zaostrza.
9 kwietnia. Najazd Hitlera na Norwegię. Co będzie jutro?
15 kwietnia. Poszedł „Sęp” i „Żbik”.
16 kwietnia. Poszedł „Ryś” do Sztokholmu. Zaczyna się całkiem dziwne 

internowanie.
19 kwietnia. Podpis słowa honoru na jeden miesiąc.
20 kwietnia. Niespodzianka z poselstwa - sprawa fotografii i potem 

zobaczymy, co dalej będzie. Przede wszystkim ważne dla mnie, żebym mógł 
pojechać po „Batorego” na Visby. Dzisiaj się wyklaruje.

9 maja. Nowa napaść: na Holandię, Belgię i Luksemburg. Niestety po 
5 dniach, 15 maja kapituluje Holandia. Nie wytrzymuje, żal im było palącego 
się Rotterdamu. Nie to, co Warszawa. Ależ na tej aneksji musi i wyłamie sobie 
Niemiec zęby. Za bardzo się wykrwawi zanim dojdzie do linii Maginota. 
Chociaż pod Sedanem już osiągnęli linię. Amerykanie odwołują swoich 
obywateli z Włoch. Zaczyna się drugie i chyba właściwe stadium wojny 
światowej.

28 maja.
Tak zaczyna się, ale jednak inaczej. Po poddaniu się Holandii w ciągu 

5 dni pogorszyła się sytuacja aliantów bardzo. Powstały dwa fronty, a właściwie 
dwa osobliwe place bojowe. Pierwszy: linia Maginota, Aixne Somme 
w kierunku Abeville (w rękach niemieckich) i drugi - 3 armie: francuska, 
belgijska i angielska Najsilniejsza belgijska. I ta, a właściwie mówiąc król, 
poddała się dzisiaj rano godz. 04.00. Aż trudno uwierzyć. Sytuacja aliantów 
w tym kotle (okolice Valencienne) więcej niż ciężka. Sądzę, że beznadziejna. 
Sprawa trwa kilka dni, a może godzin. Ile czasu wytrzymają. Co zdąży przez 
ten czas zrobić generalissimus Weygand na froncie Sommy. Jeżeli stamtąd nie 
przyjdzie coś nadzwyczajnego, i to wnet, będzie musiała walczyć Anglia, 
osławiona Anglia o swoje życie. Aby tylko propaganda nie zrobiła swoje. Nim 
dojdzie do ostatecznego wykończenia Anglii, a co zupełnie już nie wiemy, 
Francji w drugiej kolejności, musi się wyczerpać furia Teutonicus. I wyczerpie 
się, tego jestem pewien, jak amen w pacierzu. Więcej myśleć dzisiaj nie mogę.

28 maja, godz. 24.00
A może jest to początek realizacji fantastycznego planu, który czytałem 

kiedyś przed wojną? Następuję olbrzymi przewrót w Europie (Dzisiaj 
zapowiada się przewrót nazistowski). Walka o prymasostwo wlecze się przez 
całe lata, rządy demokratyczne upadają, angielski chroni się do Kanady. Wraca 
stamtąd po 10 latach i ustępuje moralne uspokojenie rozedrganej Europy 
w ciągu następujących 10 lat, a nową erę zapowiada się za 5 lat. Nowa 
odbudowa Europy po 25 latach konwulsji!
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9 czerwca
Dziwne te daty 9-go. Nowa olbrzymia ofensywa na Francję. Od Sommy 

wzdłuż Aixne aż do Szwajcarii przeszło 100 dywizji niemieckich 
i 7 pancernych. Weygand wydał swój rozkaz o życiu lub śmierci. Zdaje się, że 
wojna totalna się rozpoczęła ze wzajemnym mordowaniem i niszczeniem.

8 czerwca.
Ale ważna data w życiu osobistym. Zapakowano nas dwóch, tj. 

T. Nowackiego i mnie. Z 25 do pierwszego parochodu i chodu do Sztoku 
[Sztokholmu]. Tutaj 3 godziny później do kolei, i do środkowej Szwecji. 
Jesteśmy od wczoraj w dawnym obozie ćwiczebnym, obecnie obozie 
internowanych aliantów - ok. 80 norweskich oficerów i nas 10. Z grupy 
Gotland 7 i 3 karnych, z każdego okrętu podwodnego. Ma jeszcze doszlusować 
Górnicki. Zaczyna się stara Golgota z Vaxhohnu. Tylko, że do kwadratu: 
najbliższe miasteczko: Falun, 22 km. Na miejscu zapotrzebowanie [...] żadne. 
Także ze strony Norwegów. Chłopi mili, ale [...] Jeden jedyny plus, jak 
dotychczas to oddzielny pokój, chociaż paskudny, ale swój. Jak tutaj się 
urządzę, Pan Bóg jedyny wie. W każdym razie mówi mi przeczucie, że długo 
miejsca nie zagrzeję. Żal mnie mocno Vaxholmu, a specjalnie Wigerów(?) 
u których, jak by nie było, od 5 stycznia do 8 czerwca mieszkałem. Ona była 
prawie matka dla mnie. I baby buczały aż przykro było patrzeć. Margarita 
biedna, Cheri jeszcze więcej.

10 czerwca.
Nowe i chyba ostatnie uderzenie przeciw aliantom: Mussolinczak 

wypowiedział dziś wojnę Francji i Anglii. A równocześnie wycofano wojska 
alianckie, króla norweskiego rząd z Norwegii do Anglii. W płn. Francji szaleje 
olbrzymia bitwa... Sądzę jednak, że jaki by nie był wynik, nie zdecyduje 
o losach wojny. Zdecyduje chyba utartym szlakiem Ameryka.

5 lipca 1940 r.
14-28 czerwca byłem na urlopie w Sztokholmie. Zmiany?! Trudno 

uwierzyć. Po kapitulacji Holandii, Belgii przyszła kolej na Francję. 
Skapitulowała jak sobie gorzej wyobrazić nie można. Zdeptano resztki, jeżeli 
takie były, ambicji narodowej w Compiegne, w tym samym wagonie, na tym 
samym torze, co w listopadzie 1918. Mało tego: wczoraj 4 lipca strzelała 
marynarka francuska do angielskiej w Oranie, rozbraja się armia Bliskiego 
Wschodu, dzisiaj 5 lipca zerwała Francja wszelki kontakt dyplomatyczny 
z Anglią. Do kompletu brak jeszcze, żeby się Petain, obecny premier, stawił do 
dyspozycji Hitlera! - Anglia krzyczy i niby się trzyma. Bije po Niemcach 
samolotami, Niemiec się rewanżuje bijąc po Anglikach. Kto przetrzyma dłużej, 
nie wiadomo. Boję się, że Niemiec. Ameryka krzyczy o niebezpieczeństwie, 
szykuje obecnie największą flotę świata, i powietrzną i na morzu, asygnuje na 
ten cel 5 miliardów dolców. Cóż z tego, kiedy cała ta historia będzie gotowa 
w 1944 r. Znowuż ma rację Hitler, że demokracje zachodnie są zgniłe. I nie 
ulega wątpliwości, że wezmą w końcu górę, ale za cenę jakich ofiar! A Niemiec 
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twierdzi, że stracił na kampanii francuskiej 27 tys. zabitych, 16 tys. 
zaginionych. Jeżeli nawet podwoić tę cyfrę, to [...]. Co to znaczy przygotować 
robotę!

24 lipca
Arnold Schatzer Schoningsgarten 44 III. Oslo. Zasadniczo wegetowanie 

tutaj. Udawanie, że jakoś się trzymamy razem i fason, a rzeczywiście...? 
Upadamy coraz niżej. Trzeba się mimo prób za pomocą środków drakońskich, 
jak ciemnice itp. przyznać, że tak zwany „lud” nie chce dać się prowadzić. 
A już najwięcej szkód przynosi właśnie abnegacja, brak zrozumienia powagi 
sytuacji, powierzchowność, z jaką traktuje się same wypadki. Jutro 25 lipca 
jedziemy do Falun. Czekają podobno tam na nas Anglicy. Zobaczymy. Jeżeli 
jeszcze coś nas samych oficerów uratować może, czy to w oczach Anglików 
czy Szwedów, to splendid izolation. Wczoraj żegnaliśmy naszych tutejszych 
„gospodarzy”. Było dobrze i niosą mnie zadatki, że jeżeli Polska [...]. Ale mimo 
wszystko będzie musiała nastąpić jeszcze pewna filtracja.

30 lipca-12 sierpnia
Urlop w Sztokholmie! Starania o wyrwanie się z tej bezczynności. 

Dziwne i niezrozumiałe stanowisko tak jednego, jak i drugiego poselstwa. Niby 
wyjaśnia się sytuacja 12 „Polaków”, którzy chcą wrócić do kraju, 
a równocześnie nie wydaje się im jakichkolwiek paszportów.

20 sierpnia
Ostateczne przekazanie reszty szeregowych (marynarzy) Szwedom. 

Skończą się użerania, ukrywanie wstydu wobec obcych itd. Niech się nimi 
zajmuje p. Hagenan. Ma, w każdym razie, swoje argumenty, żeby w razie czego 
do roboty „przekonać”. Choć nie chciał objąć opieki nad nimi.

22 sierpnia
Punkt kulminacyjny. Reszta Anglików ma wyjechać - oficerowie mają 

przejść na równoważnik - stołować się, część w własnym zakresie w kuchni 
własnej, część w restauracjach. Ja pisałem się na coś pośredniego. Do czasu 
wyjazdu z Falun śniadanie i kolację, samemu zrobić, obiad w restauracji. Muszę 
się oddzielić jednak od innych. Mam dość rozrabiania, dość widoku ludzi 
potłuczonych, pogryzionych i obandażowanych, także przez kolegów. 
17 sierpnia - czarny dzień: [...]. A tu bomba: Niemiec ogłosił blokadę totalną, 
nie ręczy za całość żadnego statku na wodach angielskich, szwedzcy marynarze 
nie chcą iść i Anglicy siedzą w dalszym ciągu w Falunie. Co teraz będzie - nie 
wiadomo. Na wszelki wypadek ściągam na 2 dni Cheri, przygotowuję teren 
u władz szwedzkich i wyprowadzę się na inne życie. Trzeba coś zacząć 
pracować, chociażby uczyć się. Jeżeli nadejdzie rocznica mojego przyjazdu do 
Szwecji, chcę być w innych warunkach.

Hitler odgraża się raz po raz Anglii. Wczoraj 22 sierpnia rozpoczął 
bombardowanie Anglii artylerią. Lotnictwem tłucze, co prawda, już dość 
dawno. Jak dotychczas, trzymają się [...] świetnie. Ale wiadomości są krańcowo 
sprzeczne. W każdym razie zapowiada się nienajgorzej. Przemówienie 
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Churchilla było więcej niż optymistyczne. Zapowiada wojnę na 1941 i 1942 r. 
Mój rok 1941 ma być szczególny i bogaty. No zobaczymy.

29 sierpnia
Od 25 sierpnia jestem na własnym wyżywieniu. Ciekawym, ile 

w dalszym ciągu schudnę. W każdym razie - plany na dalszą przyszłość już 
sobie ustaliłem. Tutaj zimy chyba nie spędzę. Anglicy wyjechali 24 sierpnia. 
Zostało się nas 10 oficerów, Górnicki siedzi z żoną w Rommchede. 
16 marynarzy jest pod opieką Szwedów wprost. Wątpię, żeby chciano dla 
26 dusz trzymać obóz i aparat administracyjny, przekraczający nas 3-krotnie. 
12 ... wywieziono do Stoku. Siedzą u Sylwii na karku poselstwa i czekają na 
swoje papiery. 24 sierpnia przyjechała Cherie. Miła strasznie dziewczyna - 
siedziała do 26 sierpnia, zwiedziła troszkę Dalarnę.

A wczoraj poznaliśmy miłych ludzi na grzybach: p. Óstlund z Korsnas. 
Poza tym miły wieczór u p. Rozengren. Stosunek do p. R. rozwija się jakoś 
dziwnie. Kobieta o nadzwyczajnym sercu, ale zdaje się troszkę skryta płciowo. 
Robi co może dla mnie, a ja nie umiem względnie nie chcę się odwdzięczyć. 
Bomba pęka, wyjeżdżam na wycieczkę w Dalarnę, nawiasem pisząc pożegnalną 
z inną kobietą. Wyłazi „dobre” serce, obsmarowujące innych, ile wlezie. 
Zresztą ta druga nie wiele lepsza. Należałoby raczej potraktować po „męsku” 
i uciekaj dziewczyno, pókim dobry. 25 września - 28 września zrobiły tę 
wycieczkę do Rattsck(?), Vikarby(?) - Rórolsen(?). Piękne to piskanie, ale 
wołałem wrócić do swojej Cherie wzgl. Marguerite. Szkoda, że Cherie taka 
młoda. Trudno traktować ją 100% poważnie.

1 października 1940 r.
Zmieniam życie jak sobie sam obiecałem. Przeprowadzam się do 

Vaxholm, lokuję na starym mieszkaniu i żyję całkiem osobnym życiem. Może 
to egoistyczne, ale chcę żyć nareszcie troszkę dla siebie. Popracować nad sobą, 
chociaż jakiejś korzyści wynieść z tego przymusowego urlopu. Za 2 miesiące 
muszę gadać po angielsku. Szwedzki mam opanowany. Dziwne uczucie, jeżeli 
pomyśleć, że człowiek jest już rok internowany. Nie mogę powiedzieć, żebym 
się nudził. Ale zadowolony w każdym razie nie jestem. Trudno mówić, że 
można było zrobić to a to, wykorzystać tę a tę sytuację. W każdym razie nie 
wiadomo, pod jaką rynnę wpakowałby się człowiek, uciekając od deszczu. 
Starania wszelkie idą. Nie daję naszym kolegom koło kościółka spokoju, ale 
i oni zdają się, nie bardzo coś mogą, względnie chcą. Nawet o drodze przez 
Rosję i Amerykę gada się obecnie. Może coś będzie, jak ruszy duży szwedzki 
„Stockholm”? A może coś się złączy z wyjazdem Bietkowskiego.

28 października
Nowa faza w wojnie: 2-ga w nocy - ultimatum włoskie do Grecji - 

odmowa. Wojna rozpoczęła się o godz. 05.00. Hitler siedzi we Florencji. Po 
rozmowach z Lavalem i Petainem, które jeszcze więcej ostrożnie nastawiły 
Amerykę, taka niespodzianka. Chcą widać zbudować nową barierę od wschodu, 
żeby blokować Anglię z tej strony, coś niewyraźnie z Franco, a tu drugi kamień
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węgielny nie daje się ustawić. W każdym razie Grecja zapowiada walkę na 
śmierć i życie. Chyba pociągnie to za sobą nareszcie Turcję, i jeżeli w ten 
sposób zaczną rosnąć zastępy przyjaciół Anglii, może i inni wreszcie się 
przyłączą? Już nie będzie mógł pyskować Hitler, że Anglia stoi samotna. Sądzę, 
że to doda otuchy państwom już podbitym. W każdym razie opór Grecji jest 
pierwszym politycznym sukcesem Anglii w tej wojnie. Pierwszym 
strategicznym sukcesem jest obrona Anglii przed inwazją niemiecką. Dziś 
otrzymuję fortepian.

27 grudnia 1940 r.
Nowy sukces dla nas. 9 grudnia (niby szczęśliwa data dla Hitlera!) 

rozpoczęła się ofensywa angielska w Libii. Po krótkich walkach, przeważnie 
lotnictwo i wojska pancerne, odebrano Włochom, co zabrali w pustyni przed 
pół rokiem, zniszczono około 5 dywizji, jak dotychczas 35.000 jeńców, 
niezliczoną ilość materiałów wojskowych, w każdym razie wszystko to, co było 
przeznaczone dla zdobycia Suezu i Egiptu. Jeżeli wziąć pod uwagę, że jedna 
piąta Albanii jest zajęta przez Greków, Valbona(?) bardzo zagrożona, 
a łączność Mussolinczaka z Albanią w ogóle przerwana, to można już śmielej 
i śmielej patrzeć w przyszłość. Nie wolno zapominać, że Włochy straciły 
w samym nalocie na Toranto 2 pancerniki i 3 ciężkie krążowniki. Przewaga 
Anglii na Morzu Śródziemnym jest obecnie zdecydowana. Reszta Bałkan nie 
poszła na pasku Niemców dla „uporządkowania Europy”, Hiszpania neutralna, 
a nawet pożycza pieniądze od Ameryki. Ameryka jest dziś prawie identycznie 
wyraża się z Anglią! Po wyborze Roosevelta po raz trzeci, można powiedzieć, 
że Ameryka jest faktycznie w stanie wojennym z osią. Nawet statki niemieckie 
leżące w portach am. przejmuje rząd waszyngtoński i sprzedaje Anglii.

Gwiazdka minęła zasadniczo spokojnie. Anglia była co prawda 
przygotowana na inwazję, względnie próbę inwazji, ale obaj partnerzy 
zachowywali się spokojnie. Natomiast Musolinczak obrywał nawet w Wilję. 
Naloty na Neapol, no i walki w Libii. Prywatna gwiazdka? Jak zwykle - jedni 
ludzie: porządni, serdeczni a co najważniejsze delikatni. Inni? Szkoda gadać.

22 grudnia byłem w Mariefred. Tamta kolonia całkiem rozpuszczona. 
Kurczowe próby udowodnienia, że tam jest lepiej, niż w karnym obozie. I tak 
posłano za karę bosm. Zajączkowskiego do Falun. Jednak największa 
przyjemność, to chyba list od staruszka [ojca], otrzymany przed kilkoma 
dniami. I życzenia świąteczne się znalazły, a nawet fotografia całej rodziny za 
wyjątkiem Karola, który otrzymał 1-szy stopień robotnika leśnego w Szlezwiku. 
Dobre wykształcenie zamiast gimnazjum! Ale grunt, że wszyscy żyją i jako 
tako zdrowo się trzymają.

1941 r.
Nowy okres - Hitler obiecał Niemcom zwycięstwo w tym roku. Anglicy 

zapowiadają inicjatywę w prowadzeniu wojny, Szwedzi stali się butniejsi 
(spuszczają teraz mniej więcej co tydzień jakąś jednostkę bojową na wodę). 
Bałkan stawia się coraz więcej sztorcem, i nie chce się podporządkować 
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nowemu uporządkowaniu Europy. Ależ kolejno: Anglicy stworzyli 
rzeczywiście „drugi front” i ten idzie dobrze. Gen. Edellf?) z podstawą Turcja - 
Egipt - Korfu, z Albanią [...] wzmacnia swoje lewe skrzydło - Libia - coraz 
lepiej. Po Bardii przyszła wczoraj kolejka na Tobruk. Włoskich jeńców wziął 
jak dotąd circa 100.000. Ważniejsze jednak to, że unicestwił jakąkolwiek 
ofensywę Gracianiego na Egipt. Za dużo sprzętu wojennego jemu zabrał 
względnie zniszczył. Wschodnie Morze Śródziemne jest w 100% w sferze 
działań Anglików i Greków. I 12 włoskich wysp chyba długo nie pociągnie. 
Nawiasem mówiąc, i Polacy około 2 brygad, stacjonujących początkowo 
u Francuzów, przedarło się, nie bez walki z Francuzami do Anglików i walczy 
z nimi razem.

Drugi front zapowiada się nienajgorzej. Szkop bombarduje bez pardonu, 
co pada pod jego maszyny, ale jakoś mniej jemu się udaje. W każdym razie 
morał angielski się nie załamał, i chyba nie załamie się. A to jest pierwsze 
zwycięstwo Anglików. Jak dotychczas zabito od sierpnia 60.000 ludzi w Anglii, 
przeszło połowa kobiety. Churchill zapowiedział wczoraj (22 stycznia) że ma 
obecnie 4.000.000 dobrze uzbrojonego wojska. Maszyny lecą z Ameryki już 
wprost do Anglii, i to bez jakichkolwiek strat.

Ameryka prowadzi zasadniczo wojnę z osią. Nigdy jej nie ogłosiła, 
i wojska swojego nie posyła oficjalnie! Ale taka tam uroda. Za to produkcja 
wojenna idzie - w większości niektóre uzbrojenie, jak maszyny, w 100% do 
Anglii. A ile tego jest, już trudno sobie wyobrazić. Jeżeli pomyśleć, że rząd 
Roosevelta uchwalił nowy budżet, przeznaczający 5 miliardów dolarów na 
same zbrojenia. Zaczyna się wyścig miedzy materiałem wojskowym płynącym 
z Ameryki do Anglii a Niemcami, którzy muszą wojnę zakończyć [...]. Już to 
zmusiło ich do wysłania lotnictwa na pomoc makaroniarzom. Niby to tłumaczą 
Niemcy, że Bandia(?), Tobruk itd. to dziury zapomniane, a jednak tłuką się tam 
najlepsze ich Stukasy. Jak dotychczas napadli jeden konwój, [...] i zatopiono 
jeden lekki krążownik. Ale Malty nie udało się dobić, jak biednego „Gryfa” na 
Helu. O tym wiedzą inni ludzie.

Z rodziny własnej. [...] sukces szopki w Marienfredzie. Ciekawa rzecz, że 
Szwedzi umieścili [dalsze dwa wersy nieczytelne - był wklejony wycinek 
prasowy, który niestety uniemożliwił odczytanie tekstu], I równocześnie 
umieszczono fotografię zniszczonego kompletnie Rotterdamu. Ładne 
zestawienie. A za efekt szopki przemawia najlepiej artykuł szwedzki. Paskudna 
pamięć, więc trzeba wywołać wszystkie nazwiska:
bsm. Broberkiewicz Witold (?) Kalina Konrad
mat Chyliński Alfred Lutecki Jan
st. mar. Zwozarski Zygmunt (?) Głuch Stanisław
Komiński Antoni Łukasiewicz Stanisław
Kwiatkowski Władysław Puli Henryk
Kubiak Kazimierz mar. Gołębiowski Stanisław
Sęk Mieczysław Słonina Jarosław
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Bukowski Florian 
Sękowski Józef 
Morduski Wład.fysław] 
st. strz. Machl Kazimierz 
strz. Juchniewicz Jan 
Baran Jan
Rurycz [...]
Guczoł Mieczysław
Garewuk (??) Władysław 
Traserski (??) Stanisław 
Kryharski (?) Antoni

kpr. Grzegorczyk Jan 
strz. Sawrak (?) Stefan 
Dobrowolski [...] 
Baligrodzki (?) Wasyl 
Głochnicz (?) Giesza (?) 
Sanches Francesco 
soldat Capistros Quetano 
Pawon Manuel 
Juanito Gene 
Quesada Santiago

20 lutego 1941 r. - noc
Grabieżczy horyzont zaciemnił się solidnie. Spadła cała burza na mnie. 

Kolejno: 16 lutego otrzymuję duży list od Luftskydsavodelingen, otwieram 
z wielkim zainteresowaniem i w czasie czytania niedowierzam własnym oczom. 
Oskarża się mnie o niedotrzymanie przepisów cenzurowych, meldowania się 
i... wont z powrotem do obozu. Cała nowa egzystencja zbudowana z takim 
trudem, wali się. Jadę następny dzień do szefa - kpt. Bernadotte, zastaję go 
dopiero 18 lutego. Cóż - na wszystkie moje wyjaśnienia: jedna odpowiedź: nie - 
nie! Pan chciał się meldować, Pan poszedł, ale nie zameldował się, bo drzwi 
były zamknięte, i Pan nie wywiązał się ze swego zobowiązania. Punkt kropka. 
Ja pomyślałem: Szkoda, że [...] w ogóle prosiłem. Jak długo jesteś 
internowanym, i to Polakiem, jestem człowiekiem drugiej kategorii, musisz 
znieść wszystko i to, że miarodajne jest szeptanie szwedzkiego szpicla. 
Zapomnij, żeś był nietykalnym oficerem. Wdziej na siebie skórę przynajmniej 
tak samo grubą, jaką mają twoi szwedzcy przyjaciele, usuń na bok sentymenty 
słowiańskie i polskie delikatności, bo inaczej skończysz się nerwowo. 
A trzymać się mocno, to to samo, co wykończyć się w ogóle, wtedy tylko rzuć 
się na całą przyszłość i najjaśniejszą. Tego ci nie wolno!

3 marca
A więc siedzę na tak zwanej Kamczatce. Po dużych naciskach, tam 

i owem, dostałem nareszcie swoje pieniądze. 27 lutego ostateczne pożegnanie 
i wyjazd. Wszystko porządnie, na stacji zastaję dwóch kolegów - kapitany 
trzymają sztamę - mieszkam 3 dni u Konrada i ostatecznie lokuję się na 
Sturgarten 14. Blisko Pana Boga, jak na tutejsze stosunki, bo II piętro 
a właściwie mówiąc mansarda. Mniej więcej Mont Martre. Niestety troszkę 
zimno i nie tak przyjemnie i czysto, jak u Wigrenów. Ale jakoś tu będzie. Nasze 
jakoś tam! Rotmistrz mocno zdziwiony, że tak się stało, Hagemann troszkę rad, 
koledzy bez zmiany. Choć nawet troszkę serdeczności.

6 marca
U kolegów, biorąc zasadniczo oprawę, nie zmieniło się nic. Na jeden 

pomysł się zdobyto: pójść do lasu, i to częściowo. Byłem na koncercie 

98



PAMIĘTNIK PRZEPRAWY NA KUTRZE „BATORY”...

„Dakarefóseningen” w Arbetarfóreningen. Grali Lindbage, Sibetinsa, 
Ippolitowa-Iwanowa, Ole Bulda (piękny) i dyrygenta naturalnie: Olssona. 
Wrażenia dobre. Takie samo, dobre wrażenie teatru wędrownego ze Stokholmu. 
Poszedłem, żeby zobaczyć „societe” faluńską, zachłysnąć się sztuką „Diana gar 
pa jakten”, no i przekonać się, co umiem. Zrozumiałem całkiem całkiem, 
chociaż jeszcze nie 100%.

3 kwietnia
25 marca powrócił grubas do Falun po czystce w Stokholmie. Pogarsza 

się przez to moja sytuacja. Uchodzę zresztą za niebezpiecznego człowieka tutaj: 
szpiega niemieckiego [...] itd. Wczoraj powiedział mnie rotmistrz, że 
powinienem mieć stały posterunek szwedzki. Popatrz - popatrz. [...] trzeba 
będzie z tą głupotą walczyć. Poczty nie otrzymuję prawie zupełnie. Może to ma 
związek z zamknięciem połowy Niemiec od wszelkiego ruchu towarowego 
i prawdopodobnie przestroga, [...]. W obozie: jak coś trzeba, to do starego. Jak 
coś mają to pomogą chociażby ze względu na sympatię do mojej grupy. 
Chociaż marynarze nie warci, żeby palcem o palec nie stuknąć. Tyle tylko, że 
trzeba ratować dobre polskie nazwisko. Przed paru dniami przyjechała nowa 
ofiara porządków z Marienfred do „obozu karnego” do Falun - mat Maltański.

Niedziela 6 kwietnia 1941 r.
Nowa faza w wojnie: Niemcy napadli dziś rano Belgrad i zaatakowali 

Grecję od strony Tracji. Maszyna propagandowa niem. ruszyła na całą parę. Ale 
kolejno: 25 marca podpisało dwóch jugosłowiańskich zdrajców pakt 3-ch 
w Wiedniu. Dwa dni później przewrót polityczny w Jugosławii, mandatariusze 
pod kluczem! Niemcy zaskoczeni, udają dobrotliwego ojca, który pobłażliwie 
patrzy na wybryki niesfornych dzieci: muszą zyskać na czasie i jak to Niemcy 
przetrawić nowo powstałą sytuację, której się zupełnie nie spodziewali. Dobija 
ich 5 kwietnia 1941 r. podpisanie paktu rosyjsko-jugosłowiańskiego. Jeżeli do 
tego dodać wszelkie przyjazne kiwania rosyjskie w stronę Turcji, od razu 
zagraża Bułgarii, można zrozumieć, że tam [...] Niemców pchać nieubłagane 
fatum, to samo, które pchało ich w pierwszej wojnie światowej. Imperium 
Włoskie się kończy. Nie ulega wątpliwości, że wyścig Hitler: Bengazi - Suez 
a Wawel(?): Addis-Abeba, już się rozstrzygnął.

6 kwietnia
Od E. Nowaka dostałem wiadomość. Siedzi w Oflagu IIE KA 

Bentrchband. Co powiedzą oni na nową inwazję niemiecką do Grecji 
i Jugosławii? Sądzę, że starsza generacja wyciągnie wnioski słuszne. Choć 
poszuka młodsza oparcia u tejże?

18 kwietnia
Wczoraj wieczorem poddały się resztki armii jugosłowiańskiej o godz. 

21.00 na łaskę i niełaskę Niemców. Kiedy skończy się seria zwycięstw 
Niemców [...]? Rozpoczęto, co prawda wojnę, jak zwykle w niedzielę - bez 
wypowiedzenia wojny - strasznym zbombardowaniem Belgradu, ogłoszonego 
jako otwarte miasto przez Serbów, zmobilizowano nazistów kroackich, 
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spowodowano rozpadnięcie się państwa przez utworzenie „niezależnej 
Kroacji”, ale mimo wszystko trzeba pamiętać, że żołnierz serbski uchodził 
dotychczas za najlepszego żołnierza świata! Jak jest to wszystko możliwe? 
Anglicy siedzą w Grecji, trzymają odcinek wschodni (Olympos). Grecy 
wycofali się z Albanii i mają oddać zachodni. Mordercza bitwa idzie na tym 
odcinku od 3-ch dni. Kto wytrzyma?

10 maja
Nowy ewenement, nie wiadomo jeszcze, jak zaciąży na wypadkach, ale 

w każdym razie donośny: Rudolff Hess - 3-cia osoba w 3-ciej Rzeszy uciekł 
samolotem do Anglii. Ciekawie składają się relacje na ten temat. Wylądował 
10 maja wieczór, na Messerschmidcie najnowszej konstrukcji. Anglicy 
skomunikowali go, (skonfrontowali, bo podał początkowo inne nazwisko, 
a później sprostował i udowodnił fotografiami) z dobrze mu znanymi 
osobistościami z byłego poselstwa angielskiego w Berlinie i - siedzieli cicho 
(Słowa te piszę pierwsze po tygodniu). Niemcy ogłosili, że Hess wbrew 
rozkazom Hitlera dorwał się do maszyny i prawdopodobnie uległ wypadkowi.

12 maja - wieczór
Anglicy ogłaszają wtedy (2 godziny później): Hess wylądował u nas 

w mundurze, bez uzbrojenia, czuje się dobrze, prosi o porozumienie z lordem 
Hamiltonem i pisze - pisze... Teraz zaczynają Niemcy na gwałt robić z niego 
pomyleńca, który opętany ideą fixe, poleciał do Anglików, aby skłonić ich do 
pokoju, ponieważ grozi im ostateczna zagłada. Kłamstwo zbyt grube 
i przejrzyste. Dzisiaj (16 maja) prasa światowa jeszcze pełna domysłów, 
a Churchill obiecał wydać deklarację w najbliższych dniach. Wczoraj 15 maja 
[...] w naszym życiu: skończyło się wypłacanie dodatku, ale i pozwolenie na 
mieszkanie prywatne w mieście. Strach, że zaczną się szykany, z chwilą, kiedy 
zamkną towarzystwo za drutami powoduje konferencje - zebrania - 
niekończące się dyskusje - domysły - szukanie winnych itd. itd. Już znaleziono 
takich: porucznika i mnie, którzy mieszkaliśmy prywatnie w Sztokholmie 
względnie w Vaxholmie. Tymczasem mieszkam w dalszym ciągu prywatnie na 
świadectwo lekarskie. Co dalej, okaże się jeżeli wróci rotmistrz po tygodniu 
z miasta.

14 maja miałem długą dyskusję z grubym na temat przyszłej [...]. 
Z punktu oparł się na trudnościach: charakterystyczne! Ma dać swoją decyzję 
do 17. Zobaczę. W każdym razie jest to nieodwołalnie moja ostatnia prośba 
zwerbowania kogoś dla moich planów. Żeby mnie nie posądzono, że jestem 
egoistą i robię coś, nie pomagając innym, mając ku temu warunki: język itd. itd.

1 czerwca 1941 r. Zielone Świątki - drugie w Szwecji i pierwsze 
w Falunie.

Dostałem pozwolenie na mieszkanie w mieście. Jedynie mnie dali na 10 
oficerów. Nie liczę jedenastego, żonatego. Niemcy wykończyli Kretę. 12 dni 
trwała walka: lotnictwo, spadochroniarze przeciwko Anglikom i Grekom - 
ufortyfikowanym i flocie! Lotnictwo i fruwająca artyleria - nurkowce - 
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zwyciężyły. Charakterystyczne a jako wyczyn wojskowy, jedyny w historii. 
Z powietrza wysadzono podobno 30.000 luda, artylerię i inną broń 
i zaatakowano nieprzyjaciela ufortyfikowanego. Dość ciekawe są głosy prasy 
angielskiej. Słyszy się nawet zarzuty, że wobec zabrania lotnictwa była artyleria 
przeciwlotnicza za słaba, a flotę trzeba było zabrać, wobec ogromnych strat. 
Anglicy podają: 3 krążowniki, 4 kontrtorpedowce różne uszkodzone 2 liniowce 
i kilka dalszych różnych jednostek. Teraz zaczyna się walka z Turcją i w 1-szej 
linii o Syrię. Stamtąd najłatwiej zagrozić Suezowi.

Teren prywatny: Przyciska się do muru p. Mączyńskiego. Sprawa 
pieniędzy za papierosy, nieoddanych komandorowi Salamonowi przyjęła 
bardzo niemiły obrót: 12 oficerów z okrętów podwodnych stwierdziło na 
piśmie, że nie otrzymało nic od niego. Przed tygodniem zginęło grubemu 
20 koron. Wszyscy wskazują palcami na niego. Coraz lepiej. Chyba będę 
musiał się w tą sprawę wmieszać. Mam takie moje argumenty do dorzucenia. 
Cała historia śmierdzi mocno! Wobec tego dość na dziś.

8 czerwca 1941 r.
Dziś rano o godz. 02.00 wkroczyły wojska Wolnej Francji i angielskie do 

Syrii. Wiadomości z obu stron, jak zwykle mocno sprzeczne. Nawet komunikat 
z Vichy wyszedł i mówi o bohaterskiej obronie wojsk francuskich przeciw 
przeważającym siłom angielskim. Dementują ma się rozumieć wiadomości 
o przejściu wojsk franc. na stronę ang. Syrię muszą zająć Anglicy, jeżeli nie 
chcą stracić Suezu za prędko. Aleksandrię bombardowano ostatnio dwukrotnie 
z wynikiem pozytywnym także przez Anglików. Tajemniczo wygląda 
wylądowanie dwóch generałów franc. w Gibraltarze. Mówi się bardzo 
ostrożnie, że jeden z nich to Weygand. Oby tak było. Darlan okazał się starym 
sk..., może gorszym od Lavala.

22 czerwca - 1 sierpnia 1941 r.
Rano o godz. 04.00 rozpoczęła się z napięciem oczekiwana wojna 

z Rosją. Początkowo szło wszystko dobrze: przerwanie linii obronnych 
wybudowanych przez Moskali na terenie Polski, częściowo poszerzenie linii 
Stalina, olbrzymia wyprawa koło Mińska - wg danych niemieckich 1.000.000 
luda rosyjskich w niewoli względnie zabitych. Aż tu..., dość mętne komunikaty 
niemieckie Od 3-ch tygodni tj. od chwili dojścia do linii Stalina. Wygląda 
zupełnie na wstrzymanie marszu Niemców na wschód. Moskale twierdzą, że 
biją wnet Niemców i zadają duże straty. Jedno jest w każdym razie pewne: 
Moskali nie doceniano. Mają materiału wojskowego i to dobrego, do cholery 
dość, z ludźmi mogą się w ogóle nie liczyć i co najważniejsze, znaleźli dobrą, 
taktykę na blitzkrieg, tę metodę, która przewaliła się przez większość Europy, 
tratując, niszcząc i podbijając wszystko i wszystkich. Żołnierz rosyjski walczy 
wg wszystkich wypowiedzi i niemieckich z niezrównanym bohaterstwem. 
Jeżeli przyjąć, że ma czym, można sobie wyobrazić, jakie ofiary ponosi 
Niemiec za każde zwycięstwo. Stalin odezwał się 10 dni po wybuchu wojny 
publicznie i nawołuje do obrony Rosji - wszystkimi sposobami. I [...] stosuje 
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wszystko: wojna band w lasach, piwnicach a przede wszystkim niszczenie 
wszystkiego i zabieranie ludności, żeby Niemiec nie miał sił roboczych. Że 
Moskale robią to gruntownie, można sobie dobrze wyobrazić. Lubią tę robotę! 
Jedno jest pewne: żniw tegorocznych z Ukrainy Hitler nigdy nie dostanie, 
a ropa - drugi jego cel, jest jeszcze ciągle tak daleka, no i ten cel jest bardzo, ale 
to bardzo oddalony.

Wczoraj, 31 lipca nastąpiło podpisanie umowy polsko-rosyjskiej. 
Ciekawie toczy się koło polityczne świata. W każdym razie jeden z naszych 
dawnych wrogów odszczekał wszystkie krzywdy. Teraz kolej na drugiego. 
A materiały amerykańskie do Europy, także do Rosji płyną. Japonia ruszyła nie 
na zachód, na Indochiny i zajęła je za zgodą Vichy. Co dalej będzie, trzeba 
odczekać. Ameryka i Anglia reagują, jako dotychczas handlowo, wymawiając 
różne traktaty i rozpoczynające oficjalną blokadę handlową.

28 sierpnia
18 sierpnia pojechałem na robotę do lasu w okolicy St. Skedvi. 

Zapowiadało się dobrze a skończyło niedobrze: przepuklina w kroku prawym. 
Teraz trzeba się kłaść do wyrka i zoperować paskudztwo, żeby nie być kaleką 
na przyszłość w jachtingu(?). Cała frajda rąbania drzewa trwała ledwo tydzień. 
26 sierpnia wróciłem do domowych pieleszy.

Iran: po Syrii poszła nowa inwazja, tym razem brytyjsko-rosyjska na Iran. 
Trzeba zabezpieczyć Kaukaz, stworzyć powietrzny i lądowy Suez, z Ameryki, 
do Rosji na wypadek japoński. Awanturka rozpoczęła się 25 sierpnia 
a skończyła się dziś: zmiana rządu irańskiego i poddanie się .... Ropa 
zapewniona.

Rosja: dwumiesięczna walka Niemców z Moskalami wygląda mocno 
niewyraźnie dla Niemców. Jak dotychczas są o 140 km na pld. od Leningradu, 
na odcinku środkowym doszli do Smoleńska i okopują się, coś-niecoś więcej 
sukcesów mieli na Ukrainie. Ale Dniepru nie przekroczyli. Zboża nie dostali 
i do nafty jeszcze mocno daleko. Jeśli nawet przyjąć tylko połowę ich strat 
w ludziach, materiałach, podanych przez Moskala, to gra nie była absolutnie 
wartą świeczki. Że walki idą jednak krwawsze niż podczas wojny światowej, 
tak po jednej i drugiej stronie, nie ulega wątpliwości. I to jest bardzo dobrze dla 
sprawy polskiej. Niech się wyrzynają wzajemnie.

Roosevelt - Churchill spotkali się na Atlantyku w wielkiej naturalnie 
tajemnicy. Wydali swoje 8 punktów. Sprawa Polski obecnie więcej niż jasno. 
Jest nadzieja i pewność na przyszłość.

5 października 1941 r.
Osobiste: żeby być przydatnym do czegoś, zorganizował Konrad kurs 

rąbania drzewa w lesie: hagre huggarkurs. Ulokowali nas w okolicy St. Skadvi, 
Nybegst: 6 oficerów i 4 marynarzy Kurs rozpoczął się 18 sierpnia i miał trwać 
30 dni roboczych. Ja nawaliłem po ledwo tygodniu. Przepuklina w prawym 
boku. Trzeba było leżeć najpierw w domu. 8 września do szpitala, 9 września 
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operacja i 22 września opuściłem szpital wykończony. Miłe siostry, szczególnie 
Elsa Banglsson.

2-4 października
Wycieczka rowerem do Bathik - Mora - Loksand - Falun. Pięknie, tylko 

zimno. 1 października opuścił grubas nareszcie mieszkanie, i jestem sam. 
Błogosławiona cisza. I Franhagowie odetchnęli. Tylko nawalił [...] 
z Skozami(?). No [...] Świnia. Rotmistrz Rosenblad opuścił nas; organizuje 
obozy, dla odmiany dla Moskali. Przyjechało ich 60 chłopaków na dwóch 
holownikach 10 dni temu. Dziś internowano drugą partię, także 60. Przeważnie 
oficerowie i kilku cywilów. Wszyscy zgłosili się na Gotlandzie i Gosta Sandó.

Hitler przemawiał po bardzo długim czasie w Berlinie. 3 października 
mocno tajemniczo. Widać obawia się pozdrowień z nieba. Zapowiedział 
ogromną akcję. Podobno skierowana przeciwko Moskwie. Kijów zajęto 14 dni 
temu. Szturm idzie na Krym. Ale jak dotychczas, nie bardzo się udaje. 
Bezwzględnie bombarduje się Leningrad. Ale widać, że Moskale naprawdę 
odpowiedzieli totalną obroną na totalną wojnę. Niczego nie oddaje, żeby 
uprzednio nie zniszczyć, i to doszczętnie. Dynamit, miny, także radiowe tzw. 
krótkofalowe zatruwają ludziom życie we wszystkich miastach, o ile można 
nazwać jeszcze miastem to, co stoi. W części oddanej przez Finów, zniszczone 
są zabudowania w 90% - cyfra podana przez Finów. W ostatnim tygodniu 
odbyła się konferencja angielsko-amerykańsko-rosyjska u Stalina na Kremlu. 
Podobno bardzo realna.

Burzą się narody w krajach okupowanych. Powody: buta niemiecka, 
Herrenvolk, zabranie resztek żywności, głód, zabieranie odzieży, koców 
wełnianych i futer np. w Norwegii i skutki: bunty, sabotaże, rewolty. Niemiec 
odpowiada stanami wyjątkowymi i rozstrzeliwaniem. Szczególnie ruszyły 
norweskie wypadki. Zaczynają się naprawdę obawiać zarazy, jakim jest 
rzeczywiście Niemiec. Ostatnio ustąpił Neurath w Czechosłowacji, w jego 
miejsce przyszedł gestapowiec Heidrich, i zdążył w ciągu ledwo tygodnia 
rozstrzelać 164 ludzi, w tym generałów Eliasza, prezesa ministrów i innych 
komunistów. We Francji i Belgii morduje się dziennie po 20 za jednego 
zaginionego Niemca. W Serbii, gdzie idą regularne walki z działami, niby to 
przeciwko Kroatom, rozstrzeliwuje się 40-50 „komunistów” za jednego 
Niemca. Skutek ten, że zamiast osiągnąć spodziewany odruch przeciwko 
bolszewizmowi, stempluje sam Niemiec każdego terrorystę na bohatera 
narodowego. Bo tak i [...] jest.

Koniec roku 1941
Wielka ofensywa angielska w Libii, celem rozszerzenia [...] 

i wykończenia Rommla. Kontrofensywa bolszewicka na całym froncie 
wschodnim. Najprzód przyjęta z niedowierzaniem rozwija się coraz lepiej. 
Podziw dosłownie całego świata. Skąd ta żywotność rosyjska się bierze. 
W każdym razie wyniki są coraz lepsze. Najpierw wykończenie klinów, które 
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Norman wpakował na płn. i płd. od Moskwy, przy czym spychanie Niemców 
coraz więcej w kierunku zachodnim. Chyba największe zdobycze w ciągu wojny.

7 grudnia 1941 r.
Wojna osi z Stanami Zjednoczonymi. Rozpoczęło się od napadu, system 

niemiecki bez wypowiedzenia wojny na Pearl Harbour, desant na Filipiny, 
ofensywa z Syjamu na Półwysep Malajski. Pierwsze wyniki dzięki zaskoczeniu - 
makabryczne. Na Hawajach zatopiony przy pomocy malutkich łodzi 
podwodnych i torped lotniskowiec, kilka pancerników amerykańskich - zajęto 
m.in. wyspy Guam i Wak. Na Filipinach zajęto Luzon prawie [...] z Manilą, na 
południu zaatakowano i zatopiono inne ... „Wales” i „Repulse”, wojsko 
japońskie wysadzono w około 40 różnych punktach na olbrzymiej przestrzeni. 
Zadanie postawili sobie Japończycy mikada: ich zatoczone koło o średnicy 
8.000 km z Formozą jako centrum. Wcale skromne wymagania [...]. Przestrzeń 
ta jest 8-krotnie większa od Stanów Zjednoczonych.

Polska: Sikorski był w Moskwie u Stalina. Po drodze zwiedził wojska 
polskie na Malcie (obecnie styczeń 42) bombardowanej przez lotników dzień 
i noc, wojska w Tobruku - dywizja podhalańska. W Moskwie ustalono przyszłe 
9 żądań bolszewików, co do Europy i pokoju. [...] Pkt 4 przewiduje silną 
i zrekonstruowaną Polskę. Ilość mobilizowanych dywizji z jeńców polskich 
podpisano do 6-ciu. Zostaną odesłane na płd. i Bliski Wschód. Wyrobiono 
pożyczkę [...] w Rosji, najprzód 300 min. a drugą na 100 min.

25 stycznia 1942 r. Podpisano unię polsko-czeską otwartą dla innych 
narodów słowiańskich.

26 stycznia
Przybył I-szy transport wojsk ameryk. do płn. Irlandii. Na początku 

stycznia popłynął do Ameryki Churchill. Wydano wspólną deklarację - 
ustalono dowództwo wojskowe, rozdzielono wszelkie kompetencje i [...] 
kolejność celów wojskowych. Z Ameryki wrócił Churchill samolotem, i mimo 
ostatnich niepowodzeń, otrzymał po 3-dniowych debatach w parlamencie 
votum ufności z olbrzymią większością.

18 marca 1942 r.
[...] Japończycy okupowali prawie całe Indie Holenderskie - ostatnio 

Jawę. Sigapore zajęto 11 lutego, kapitulacja 4 dni później. Wszystko 
zawdzięcza się głupiemu zatopieniu „Repulse” i „Prince of Wales”. Podobno 
kolej teraz na Australię. Jednak: Ameryka zaczyna się ruszać. Anglia także 
nareszcie. ...zamierza robić porządki z rządem ang., obecnie jest w drodze do 
Indii. [...]. Moskale spisują się coraz lepiej. Ostatnio wykańczają 16 armię pod 
Staraja Russa na płd. dochodzą do Dniepru. Charków częściowo opędzony.

Mamy nowego attache morskiego - kmdr Pławski. Sytuacja w Szwecji: 
dość naprężona. Podobno - podobno. Gada się dużo. Niemcy chcą zamarkować 
żartami. Niemiecka taktyka. Najbliższe 14 dni rozstrzygną wszystko. Dlatego wolę 
dać zeszyt na przechowanie. Kiedy będę pisał następny raz? 14-18 marca 1942 r.
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15 listopada 1943 r. Zwolniono nas z internowania. Czekamy na okazję 
przelotu do Anglii. Nie ma komunikacji poza Mosquito.

8 lutego 1944 r. Pęka bomba. Ścigają mnie z Mariefred.
9 lutego 1944 r.
Dostajemy - cała grupa gottlandzka - oficerowie - paszporty, wizy 

i bilety i tam siedzimy na naprawdę spakowanych walizkach i odstawiamy 
uciekinierów, czekających na możliwość wylotu. Sądzę, że wydostaniemy się 
za 4-5 dni. Książki zostawiłem u [...] i Glazellów. Inne ważniejsze rzeczy 
deponuję u Margarety. Pożegnalna wycieczka w głąb Dalarnę. Sternes Rattwik 
(słoneczko lało) i Rjerdsen, skąd patrzeć można aż do Norwegii. Niestety za 
późno, żeby o tym teraz myśleć. Ale Delkelle są miłe, może za małymi 
wyjątkami. Swoją drogą chciałbym u mieszkać takiej fjabo!

Opracował i przygotował do druku mgr Andrzej KOTECKI
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Kmdr por. rez. mgr Walter PATER

SUKCESY BOJOWE POLSKIEJ MARYNARKI 
WOJENNEJ W II WOJNIE ŚWIATOWEJ (1). 

WPROWADZENIE

Wojenna historia Polskiej Marynarki Wojennej to „wielkie dni małej 
floty”, jak to kapitalnie określił Jerzy Pertek w tytule swej 
najpopularniejszej książki1. Pozostając nadal przy określeniu „mała flota”, 

w tytule pracy1 2 będącej kontynuacją tej jego najbardziej znanej książki, nazwał 
ją też „wielką duchem”. Walczyła „od pierwszej do ostatniej salwy w drugiej 
wojnie światowej” - jak to trafnie ujął kmdr por. Władysław Kosianowski 
w tytule swego albumu3 a po nim powtórzył kmdr por. Edmund Kosiarz 
w tytule jednej ze swoich książek4.

Polska Marynarka Wojenna już w pierwszych miesiącach swej 
działalności w II wojnie światowej, za sprawą legendarnych ucieczek okrętów 
podwodnych „Wilk” i „Orzeł” z Bałtyku, podobnie jak później polscy piloci 
myśliwscy, uczyniła dla rozpropagowania sprawy polskiej wśród elit 
politycznych i społeczeństwa Wielkiej Brytanii, więcej niż kilka bitnych 
dywizji wojsk lądowych. W tej sytuacji trudno pisać o krytycznym podejściu do 
bilansu jej sukcesów, które jednak jest niezbędne.

Polska marynarka, wśród tak zwanych marynarek wychodźczych (polska, 
norweska, holenderska, francuska, jugosłowiańska, belgijska, duńska i grecka), 
pod względem potencjału bojowego, zajmowała trzecią albo czwartą pozycję, 
po marynarkach wojennych: Wolnych Francuzów, holenderskiej i greckiej. 
Załogi polskich okrętów dość szybko zdały bojowe egzaminy na wodach 
Norwegii i Francji w 1940 r. Po uznaniu ich kwalifikacji morskich przez 
Brytyjczyków, a należy pamiętać o barierze językowej, odmiennościach 
w regulaminach i wyszkoleniu taktycznym a zwłaszcza w zasadach działalności 

1 Jerzy Pertek, Wielkie dni małej floty, Poznań 1990. Pierwsze wydanie tej książki ukazało się 
w 1946 r.

2 Idem, Mała flota wielka duchem, Poznań 1989.
3 Władysław Kosianowski, Polska Marynarka Wojenna od pierwszej do ostatniej salwy w drugiej 

wojnie światowej. Album pamiątkowy, Rzym 1947.
4 Edmund Kosiarz, Od pierwszej do ostatniej salwy, Warszawa 1973.
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zespołowej, potencjał i możliwości PMW zależały w zasadzie już tylko od 
czynnika ludzkiego, bo ograniczone możliwości rekrutacyjne limitowały 
rozbudowę wszystkich tych flot. Trudno jest przyjąć, że wykorzystano 
maksymalnie te możliwości. Ale też trzeba obiektywnie stwierdzić, że 
w porównaniu z potencjałem Royal Navy, dźwigającej główny ciężar działań 
morskich na Europejskim Teatrze Działań Wojennych, wzmocnionym po 1941 r. 
przez amerykańską flotę atlantycką, PMW tak, jak pozostałe floty wychodźcze, 
w sensie operacyjnym i strategicznym, nie mogła odegrać i nie odegrała 
większej roli.

Polska historiografia od lat jest jednostronna i wyolbrzymia własne 
sukcesy, co wynika z wielu najróżniejszych uwarunkowań. Pokutują w niej 
jeszcze wojenne oraz powojenne mity i legendy. Jedyną drogą do ustalenia jak 
rzeczywiście było jest analiza materiałów źródłowych i porównywanie 
zawartych w nich danych z opracowaniami i listami strat przeciwników. Ale 
nawet takie postępowanie nie gwarantuje osiągnięcia celu. Losy niektórych 
okrętów, jednostek mniejszych lub pomocniczych, nadal pozostają nieznane, ale 
nie ma innej drogi. Zadanie to nie od dziś jest pilne, nie podejmowanie go jest 
niezrozumiałe a przyjmowanie nierzeczywistego bilansu działalności PMW 
przynosi szkody. Próby weryfikacji sukcesów bojowych PMW podjęte przez 
Pawła Piotra Wieczorkiewicza w oparciu o podstawową literaturę przedmiotu, 
które już dawno pozwoliły wstępnie uporządkować tę problematykę poszły 
w zapomnienie i nie tylko nie doczekały się kontynuacji, ale nie zawsze 
przyjmowane są do wiadomości, jakby to miało istotnie zmienić znaczenie 
udziału PMW w wojnie morskiej w latach 1939-1945.

A przecież dzieje PMW na Zachodzie to głównie jej udział w bitwie 
o Atlantyk, rozstrzygającej o losach toczonej tam wojny, wraz z konwojami do 
Murmańska oraz uczestniczenie w wielkich operacjach desantowych, od 
ewakuacji Dunkierki poprzez inwazje Afryki Północnej, Sycylii i Włoch oraz 
Normandii. Polskie niszczyciele od początku wojny prowadziły działania na 
Atlantyku, eskortowały statki żeglugi kabotażowej, brały udział w osłanianiu 
konwojów atlantyckich i arktycznych oraz akcjach przeciwko niemieckim 
rajderom. Głośne stały się zwłaszcza ich takie akcje jak: udział „Pioruna” 
w pościgu za „Bismarckiem” i walka „Garlanda” w obronie konwoju 
arktycznego PQ 16. Na uznanie, mimo braku spektakularnych sukcesów, 
zasługują zwłaszcza działania polskich okrętów w składzie Home Fleet na 
wodach norweskich i arktycznych. Służba eskortowa była jednym z najbardziej 
niewdzięcznych a jednocześnie wyczerpujących zadań, jakie realizowały floty 
alianckie. Miała charakter defensywny i ważniejsze było odpędzenie U-bootów 
od konwoju niż polowanie na okręty przeciwnika. Stąd stosunkowo niewielkie 
możliwości odnoszenia głośnych sukcesów. A jeszcze trzeba dodać, że miarą 
dobrego dowodzenia i służby są nie tylko wymierne sukcesy bojowe, ale 
i umiejętność uchronienia okrętów i ich załóg przed stratami. Bilans liczbowy 
osiągnięć PMW w bitwie o Atlantyk z różnych powodów nie jest imponujący.
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„Mała wojna” toczona przez cały okres II wojny światowej na wodach 
kanału La Manche nie znalazła dotąd właściwego miejsca w polskiej 
historiografii. Wysiłek w tym zakresie jednak wart jest podjęcia gdyż wydaje 
się, że osiągnięcia polskich okrętów na tym akwenie, zwłaszcza ścigaczy, są 
warte upamiętnienia. Przypomnijmy choćby słynny pojedynek samotnego 
ścigacza „S 2” z sześcioma jednostkami przeciwnika stoczony 22 czerwca 1942 r„ 
który jednak nie przyniósł wymiernego efektu.

Działania polskich okrętów na Morzu Śródziemnym też wymagają 
nowego opracowania może nawet jeszcze bardziej niż ich udział w bitwie 
o Atlantyk. Więcej uwagi trzeba poświęcić np. udziałowi „Kujawiaka” 
w przeprowadzeniu na Maltę konwoju WS 19Z i związaną z tym bitwą pod 
Pantellerią stoczoną 15 czerwca 1942 r. Wówczas polski niszczyciel m.in. wdał 
się w wymianę ognia z krążownikiem przeciwnika. Bitwa, która mogła być 
uznana za zwycięstwo taktyczne, na skutek niefrasobliwości władz morskich 
Malty przemieniła się w porażkę. Na nieoczyszczonych z min podejściach do 
La Valetty poderwał się jeden z transportowców oraz następnie dwa 
niszczyciele, w tym „Kujawiak” spieszący z pomocą uszkodzonemu okrętowi 
brytyjskiemu. Zapewne strata tego okrętu spowodowała, że jego brawurowa 
akcja, porównywalna z udziałem „Pioruna” w pościgu za „Bismarckiem”, nie 
została odpowiednio upamiętniona.

Niezależnie od konieczności zweryfikowania sukcesów, na ile to jest 
możliwe, które przyniosły okrętom podwodnym „Sokół” i „Dzik” miano 
„strasznych bliźniaków”, nadal pamiętne będą ich akcje na Morzu 
Śródziemnym: atak „Sokoła” na bazę morską Navarino oraz „Dzika” - szarża 
pod Spartivento i atak pod Bastią. Jednak trzeba wiedzieć, że według brytyjskiej 
literatury, oba nasze okręty nie należały do najskuteczniejszych alianckich 
okrętów podwodnych operujących w tym czasie na Morzu Śródziemnym.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej wcale nie tak rzadko 
publikowane były bilanse obejmujące wszelkie wymierne przejawy 
uczestnictwa w niej Polskiej Marynarki Wojennej, uwzględniające m.in.: liczbę 
mil morskich przebytych przez okręty w latach wojny, liczbę konwojów, 
w ochronie których nasze okręty brały udział, liczbę patroli i innych operacji, 
w których uczestniczyły, doznane straty własne w ludziach i okrętach oraz 
sukcesy bojowe, czyli straty zadane przeciwnikom, w tym szczególnie liczbę 
i rodzaj zniszczonych oraz uszkodzonych okrętów nawodnych, okrętów 
podwodnych, statków i samolotów.

Już ponad 60 lat upłynęło od zakończenia II wojny światowej 
i spowodowało to weryfikację wielu wydarzeń wojennych oraz tych zestawień. 
Jeżeli dane dotyczące liczby przebytych mil morskich, zrealizowanych patroli 
i operacji oraz doznane straty własne możliwe są do precyzyjnego ujęcia tylko 
na podstawie własnych materiałów źródłowych, do których zresztą dostęp był 
i nadal jest utrudniony, to w przypadku oceny strat przeciwników ustalenia 
dokonane tylko na podstawie źródeł polskich, które też, jak się zdaje nie zostały 
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jeszcze dostatecznie zbadane, powinny być zweryfikowane przez opracowania 
wykorzystujące dokumenty sojuszników i przeciwników. Na początek 
przynajmniej należy dobrze przejrzeć własne materiały źródłowe.

Pierwszy bilans sukcesów bojowych większości polskich okrętów 
(z wyjątkiem „Orła”, „Kujawiaka” i ścigaczy) wynika z pożegnalnych 
rozkazów5 dziennych szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej wydanych po 
zakończeniu działań wojennych w związku z koniecznością przekazania 
polskich okrętów do dyspozycji Admiralicji brytyjskiej. Według ich treści:

• Niszczyciel „Błyskawica” uczestniczył w zatopieniu 2 niszczycieli, 
trałowca i 2 transportowców;

• Okręt podwodny „Dzik” atakował 18 okrętów i statków, przy czym 
zatopił jednostki o łącznym tonażu 35080 ton a uszkodził - 
o tonażu 10000 ton;

• Okręt podwodny „Sokół” zniszczył niszczyciel, 4 statki, ścigacz, 
10 szkunerów i 4 kutry o pojemności 33400 ton a ponadto 
uszkodził krążownik pomocniczy (5400 ton) oraz prawdopodobnie 
zniszczył 2 statki o łącznej pojemności (8500 ton);

• Niszczyciel „Garland” wraz z brytyjskim okrętem zatopił okręt 
podwodny, kolejny okręt podwodny uszkodził i prawdopodobnie 
zestrzelił 2 samoloty;

• Niszczyciel „Krakowiak” prawdopodobnie zatopił statek i zestrzelił 
3 samoloty;

• Niszczyciel „Ślązak” na pewno uszkodził okręt nawodny i zestrzelił 
na pewno 4 samoloty a uszkodził na pewno 3 samoloty;

• Niszczyciel „Piorun” na pewno zniszczył 4 okręty nawodne, na 
pewno uszkodził 2 a prawdopodobnie jeszcze 3 okręty nawodne 
oraz uszkodził prawdopodobnie okręt podwodny i na pewno 
zestrzelił samolot;

• Niszczyciel „Burza” wraz z brytyjskim okrętem zatopił okręt 
podwodny i uszkodził prawdopodobnie 2 okręty podwodne oraz 
zestrzelił na pewno samolot i prawdopodobnie uszkodził 
2 samoloty;

• Okręt podwodny „Wilk” prawdopodobnie uszkodził okręt podwodny.

5 Rozkazy dzienne szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej z 1946 r.: nr 31 z 25 maja, nr 41 
z 25 lipca, nr 42 z 27 lipca i nr 51 z 19 września, w: Polska Marynarka Wojenna. Dokumenty 
i opracowania, Londyn 1968, s. 131-138 oraz w: Stanisław Mariusz Piaskowski, Kroniki 
Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, t. 3, Albany 1990, s. 235-241; Idem, Okręty 
Rzeczypospolitej Polskiej 1920-1946. Album planów, Albany 1981, s. 89-91.
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Zestawienia strat zadanych przeciwnikowi przez okręty PMW 
najwcześniej znalazły się w broszurze zatytułowanej Polish Navy6 i zapewne to 
za nią zamieścił je w swej pracy Andrzej Domiczek7. Według obu tych autorów 
skutkiem działania PMW od 1 września 1939 r. do 1 listopada 1944 r. było 
wyeliminowanie u przeciwników: 2 niszczycieli oraz dodatkowo 2 niszczycieli 
wspólnie z okrętami brytyjskimi, 9 okrętów podwodnych, krążownika 
pomocniczego, 6 ścigaczy torpedowych i artyleryjskich, statku obrony 
przeciwpodwodnej, 10 trałowców i dodatkowo jeszcze 3 trałowców wraz 
z okrętami Wielkiej Brytanii, 4 patrolowców, 39 transportowców oraz 
dodatkowo jeszcze 2 transportowców we współpracy z okrętami brytyjskimi, 
8 barek desantowych i około 100 samolotów, które zniszczono na pewno albo 
prawdopodobnie.

Ale trochę inne informacje znajduje się w dokumentach wytworzonych 
w tamtym okresie przez KMW. W opublikowanym sprawozdaniu8 ze stycznia 
1945 r., przygotowanym dla ministra obrony narodowej, do 1 listopada 1944 r. 
według, jak podano, pewnych i najbardziej prawdopodobnych danych zatopiono 
2 niszczyciele oraz 2 dalsze wraz z okrętami Wielkiej Brytanii, 3 okręty 
podwodne oraz prawdopodobnie jeszcze 4 dodatkowo, krążownik pomocniczy, 
6 ścigaczy, statek obrony przeciwpodwodnej, 4 trałowce i dodatkowo jeszcze 
6 wraz z okrętami brytyjskimi, 2 patrolowce, 41 transportowców różnych typów 
oraz dodatkowo jeszcze 2 wraz z jednostkami brytyjskimi., 8 barek 
desantowych i holownik. Ponadto został uszkodzono pancernik „Schlesien” 
i kilkanaście innych jednostek. Strącono też około 60 samolotów podczas walk 
na polskim wybrzeżu a poza wodami polskimi 26 oraz prawdopodobnie 
4 uszkodzono. Dokładnie takie same dane znajdują się w niepublikowanym 
dokumencie9 o działalności PMW w okresie od 1 września 1939 r. do 
1 listopada 1944 r.

6 [Julian Ginsbert], Polish Navy, [London 1944], Jej wcześniejsza wersja przedstawiała straty 
zadane przeciwnikowi według stanu na koniec 1943 r.: 2 niszczyciele, 6-8 okrętów 
podwodnych, krążownik pomocniczy, 6 ścigaczy, statek zwalczania okrętów podwodnych, 
4 trałowce, 2 patrolowce, 35 transportowców, 8 barek desantowych i holownik.

7 Andrzej Domiczek. Opowiadania marynarskie, Londyn 1945, s. 61-62.
8 Polska Marynarka Wojenna 1939-1947. Wybór dokumentów, t. 1, Gdynia 1999, dokument 21, 

s. 73. Oryginał znajduje się w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, 
sygn. A. V. 1/19.

9 Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej, Zespół akt szefa Oddziału Historycznego, 
Działalność Marynarki Wojennej (w okresie od 1 IX 1939 do 1 XI 1944 r„ sygn. 4/07, s. 5.
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Tabela 1

STRATY ZADANE PRZECIWNIKOWI PRZEZ OKRĘTY PMW

Źródło: Andrzej Liebich, Na obcej ziemi. Polskie Siły Zbrojne 1939-1945, Londyn 1947, s. 138.

Lp Okręty

Okręty nawodne Okręty podwodne Statki Samoloty

Zniszcz. Uszkodz. Zniszcz. Uszkodz. Zatopione Zniszcz.

P Pr P Pr P Pr Pr P Pr P Pr
1 „Piorun” 4 - - — - - 1 - - 1 -
2 „Sokół” 2 - 1 - - - - 18 2 — -
3 „Krakowiak” — 1 5 2 - - 1 - - -
4 „Garland” — - 2 3 1 1 2 — - 2 -
5 „Ślązak” — - 1 - — — — — — 4 -
6 Ścigacze - - - 2 - - - - - 1 —
7 „Burza” - - - - 1 1 2 - — 1 2
8 „Wilk” — - - - - I - - - — —
9 „Błyskawica” - - - - - - 3 — - 4 2

10 „Dzik” — - — - - — — 17 — — -
11 „Kujawiak” — - - — - - - 2 - 4 3
12 „Orzeł” - - - - - - 1 - - -

Razem: 6 1 9 7 2 3 8 39 2 17 7

W 1947 r. Andrzej Liebich10 11, powołując się na współpracę 
z kierownictwem Marynarki Wojennej - wiceadm. Jerzym Swirskim 
i kontradm. Karolem Korytowskim, przedstawił oficjalne dane na temat strat 
zadanych przeciwnikom przez Marynarkę Wojenną. Zamieszczono je w tabeli 1.

Nieco później Bohdan Wroński" podawał, że: okrętów nawodnych 
zniszczono 6 a uszkodzono 9, okrętów podwodnych zniszczono 2 oraz 
prawdopodobnie zniszczono jeszcze 3 a uszkodzono 8, statków zatopiono 41 
o ogólnym tonażu 70000 ton a uszkodzono statki o łącznym tonażu 25000 ton, 
samolotów zestrzelono 17 i prawdopodobnie jeszcze 7.

10 Andrzej Liebich, Na obcej ziemi. Polskie Siły Zbrojne 1939-1945, Londyn 1947, s. 138.
11 Bohdan Wroński, Działalność Polskiej Marynarki Wojennej w czasie wojny 1939-1945. 

„Bellona”, 1949 nr 2; przedruk, w: „Nasze Sygnały”, 1950 nr 2, s. 1-8 oraz Marynarka 
Wojenna. Dokumenty i opracowania, Londyn 1968, s. 101-111.
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Tabela 2

STRATY ZADANE PRZECIWNIKOWI PRZEZ OKRĘTY PMW .

Lp Okręty

Okręty nawodne Okręty podwodne Statki Samoloty

Zniszcz. Uszkodz. Zniszcz. Uszkodz. Zatopione Zniszcz.

P Pr P Pr P Pr Pr P Pr P Pr
1 „Piorun” 4 — 2 3 — — 1 — — 1
2 „Sokół” 2 - 1 - - - - 18 2 —
3 „Krakowiak” 1 1 5 2 - - - 1 — 3 -
4 „Garland” - - 2 3 1 1 1 - - 2 -
5 „Ślązak” — — 1 - — — — — — 4 3
6 Ścigacze - - - 2 - — - — - 1 -
7 „Burza” — - - - 1 1 2 — - 1 2
8 „Wilk” - - — — - 1 - — - - —
9 „Błyskawica” - - - - - — 3 - — 4 2

10 „Dzik” - - - - - - 17 - — —
11 „Kujawiak” - — - - - — - 2 - 4 3
12 „Orzeł” 1 - — - - - 1 - - —

Razem: 7 2+1 11 10 2 3 8? 39 2 20 10

Źródło: Jerzy Pertek, Wielkie dni małej floty, Poznań 1990, s. 505.
+1 - udział iv zatopieniu okrętu nawodnego

W kraju jako pierwszy informację o sukcesach bojowych PMW podał 
Jerzy Pertek12. Według niego straty, które w ciągu wojny nieprzyjaciel poniósł 
z całą pewnością, nie licząc jednostek prawdopodobnie zatopionych, były 
następujące: 4 niszczyciele, 9 okrętów podwodnych, krążownik pomocniczy, 
7 ścigaczy, 10 trałowców, 2 patrolowce, 41 transportowców, 8 barek 
desantowych i ponad 100 samolotów. W zestawieniu sukcesów bojowych 
PMW opublikowanym13 w 1957 r. podał wersję już zweryfikowaną: zniszczono 
na pewno 6 okrętów nawodnych i 2 kręty podwodne oraz 39 statków 
transportowych i 20 samolotów, prawdopodobnie zniszczono jeszcze 2 okręty 
nawodne i 3 okręty podwodne oraz 2 statki i 10 samolotów, uszkodzono 
natomiast 21 okrętów nawodnych, 8 okrętów podwodnych i kilkaset 
samolotów. Dane na ten (tabela 2) temat publikował później stale w jednej ze 
swych głównych prac14, wielokrotnie wznawianej i uzupełnianej. Za nim 
przyjmowali je także inni autorzy15 (tabele 3 i 4).

12 J. Pertek, Pod polska banderą wojenną, Poznań 1946, s. 40; Idem, Wielkie dni małej floty, 
Poznań 1946, s. 34.

13 Idem, Pod polska banderą wojenną na Zachodzie, Warszawa 1957, s. 8.
14 Idem, Wielkie dni małej floty, Poznań 1990, (wydanie XI), s. 505.
15 Witold Biegański, Regularne jednostki Wojska Polskiego na Zachodzie. Formowanie, 

działania bojowe, organizacja, metryki dywizji i brygad, Warszawa 1973, s. 107, tab. 4; Idem, 
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945, Warszawa 1990, s. 153.
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Tabela 3

STRATY ZADANE PRZECIWNIKOWI PRZEZ OKRĘTY PMW

Lp Okręty

Okręty nawodne Okręty podwodne Statki Samoloty

Zniszcz. Uszkodz. Zniszcz. Uszkodz. Zatopione Zniszcz.

P Pr P Pr P Pr Pr P Pr P Pr
" 1 „Piorun” 4 - - - - - 1 - - 1 -

2 „Sokół” 2 - 1 — - — - 18 2 —
3 „Krakowiak” — 1 5 2 - - — 1 — -
4 „Garland” - - 2 3 1 1 2 — - 2 -
5 „Ślązak” - 1 - - — - - - 4 -
6 Ścigacze - - - 2 - — 1 -
7 „Burza” - - 1 1 2 - - 1 2
8 „Wilk” - - — - 1 - - - -
9 „Błyskawica” +3 - - — — 3 +3 - 4 2

10 „Dzik” - - - - - 17 - - -
11 „Kujawiak” - - - - 2 4 3
12 „Orzeł” - 1 - - - - 1 - - -

Razem: 6 1 9 7 2 3 8 39 2 17 7

Źródło: Witold Biegański, Regularne jednostki Wojska Polskiego na Zachodzie. Formowanie, 
działania bojowe, organizacja, metryki dywizji i brygad, Warszawa 1973, s. 107, tabela 4. 
Por. też idem, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945, Warszawa 1990, s. 153. 

+3 - wspólnie z innymi okrętami

W informatorze16 Zdzisława Waśki i Rafała Witkowskiego znajdujemy 
informację, że w toku działań bojowych okręty polskie zniszczyły na pewno: 
7 okrętów nawodnych, 2 okręty podwodne, 39 statków transportowych i 20 
samolotów; zniszczyły prawdopodobnie: 2 okręty nawodne, 3 okręty 
podwodne, 2 statki transportowe i 10 samolotów; uszkodziły: 21 okrętów 
nawodnych, 8 okrętów podwodnych i kilkadziesiąt samolotów.

16 Zdzisław Waśko, Rafał Witkowski, Regularne jednostki Wojska Polskiego. Formowanie, 
działania bojowe, organizacja, uzbrojenie, metryki okrętów i oddziałów lądowych Marynarki 
Wojennej, Warszawa 1976, s. 18.
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Tabela 4

STRATY ZADANE PRZECIWNIKOWI PRZEZ OKRĘTY PMW

Okręty nawodne Okręty podwodne Statki Samoloty

Zatopione Uszkodzone Zatopione Uszkodzone Zatopione Zestrzelone
6 +(2) 11 +(10) 2 +(3) (8) 39 + (2) 20 + (10)

U w a g a. W nawiasach podano straty prawdopodobne.

Źródło: Walki formacji polskich na Zachodzie 1939-1945, Warszawa 1981, s. 755, tab. 12.

Nieco inne dane znajdują się w pracy zbiorowej Walki formacji polskich na 
Zachodzie 1939-194517, opublikowane najprawdopodobniej przez Edmunda 
Kosiarza. Przedstawiono je w tabeli 4. Według innej pracy tego autora18 w wyniku 
działań okrętów PMW nieprzyjaciel stracił 48 jednostek różnej wielkości, w tym 
7 okrętów nawodnych, 2 okręty podwodne i 39 transportowców. Oprócz tego 
jeszcze prawdopodobnie zostały zatopione jeszcze 2 okręty nawodne i 3 okręty 
podwodne. Ponadto okręty RP uszkodziły 8 okrętów podwodnych i na pewno 11 
a prawdopodobnie 10 dalszych - okrętów nawodnych oraz zestrzeliły co najmniej 
20 samolotów a prawdopodobnie jeszcze 10 dalszych.

Tabela 5

STRATY ZADANE PRZECIWNIKOWI PRZEZ OKRĘTY PMW

Źródło: Witold Biegański. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945, Warszawa 1990, s. 153.

Ęp Okręty
Okręty nawodne Okręty podwodne Statki Samoloty

Zniszcz. Uszkodz. Zniszcz. Uszkodz. Zatopione Zniszcz.

P Pr P Pr P Pr Pr P Pr P Pr
i „Piorun” 4 - - - - — 1 — — 1 -
2 „Sokół” 2 1 - - — 18 2 — —
3 „Krakowiak” — 1 5 2 — — — 1 — - —
4 „Garland” — — 2 3 1 1 2 — — 2 —
5 „Ślązak” - - 1 — — __ — — — 4 —
6 Ścigacze - - - 2 - — — — — 1 —
7 „Burza” — — — 1 2 2 — — 1 2
8 „Wilk” - - - - __ 1 — — — — —
9 „Błyskawica” +3 - - — 3 +3 — 4 2

10 „Dzik” - — - — - 17 — —
11 „Kujawiak” - - - - — — — 2 — 4 3
12 „Orzeł” - 1 - - - — 1 - - -

Razem: 6 1 9 7 2 3? 8 39 2 17 7

17 Walki formacji polskich na Zachodzie 1939-1945, Warszawa 1981, s. 755, tab. 12.
18 E. Kosiarz, Flota Orła Białego, Gdańsk 1984, s. 632-633. Por. też ibidem, Gdańsk 1980, s. 632.
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Stanisław Mariusz Piaskowski w bilansie udziału PMW w II wojnie 
światowej opublikowanym w swej kronice19 stwierdził, że w wyniku walk 
polskich okrętów zniszczono na pewno 2 a prawdopodobnie jeszcze 
5 i uszkodzono 9 okrętów podwodnych. Zatopiono 41 statków transportowych 
i uszkodzono kilkanaście o łącznym tonażu 95 tys. ton. Zestrzelono na pewno 
17 i prawdopodobnie 7 samolotów. Autor powtórzył w niej swoje ustalenia 
opublikowane wcześniej w albumie20 planów okrętów RP.

Zupełnie niedawno Tadeusz Górski21, który jeszcze w 1993 r. 
opublikował22 mocno już zdezaktualizowany bilans (tabela 6) osiągnięć 
bojowych PMW, podjął polemikę z ustaleniami Pawła Piotra Wieczorkiewicza 
i na podstawie publikacji Bohdana Wrońskiego23 przedstawił swą nową wersję 
sukcesów bojowych polskich okrętów. Według niej okręty RP: zatopiły 
6 i uszkodziły 9 okrętów nawodnych, zatopiły prawdopodobnie 3 a uszkodziły 
8 okrętów podwodnych oraz zatopiły 41 statków o łącznym tonażu 70000 ton 
a uszkodziły - o tonażu 25000 ton a także zestrzeliły 17 samolotów 
i prawdopodobnie - dalszych 7 samolotów. Trzeba stwierdzić, że podane jego 
motywy nie brania pod uwagę prób weryfikacji wcześniejszych ustaleń są mało 
przekonujące.

Tabela 6

STRATY ZADANE PRZECIWNIKOWI PRZEZ OKRĘTY PMW

Ip. Okręty

Okręty nawodne Okręty podwodne Statki Samoloty

Zniszcz. Uszkodz. Zniszcz. Uszkodz. Zatopione Zniszcz.

P Pr P Pr P Pr Pr P Pr P Pr
1 „Piorun” 4 — 2 3 — — 1 - - 1 -
2 „Sokół” 2 1 - - - 18 2 - -
3 „Krakowiak” 1 1 5 2 - — - 1 - 3 -
4 „Garland” - - 2 3 1 1 2 - 2 -
5 „Ślązak” — - 1 — - - - - 4 3
6 Ścigacze — — 2 — — — — - 1 -
7 „Burza” — — 1 2 2 — - 1 2
8 „Wilk” - - 1 - - - - -

19 Stanisław Mariusz Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, t. 3, 
Albany 1990, s. 228, tab. 17.
Idem, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej 1920-1946. Album planów, Albany 1981, s. 128; 
reprint - Warszawa 1996, s. 91.

21 Tadeusz Górski, Polska flota wojenna 1939-1959 na tle flot europejskich, Gdańsk 2001, 
s. 122-127.

22 Idem, Operacyjna działalność Polskiej Marynarki Wojennej w drugiej wojnie światowej z baz 
brytyjskich, w: Obrona polskiego morza. 75 lat Polskiej Marynarki Wojennej, pod red. 
Czesława Ciesielskiego, Gdańsk - Gdynia 1993, s. 156.

23 B. Wroński, Działalność Polskiej Marynarki Wojennej w czasie wojny 1939-1945, „Bellona”, 
1949 nr 2; przedruk w: „Nasze Sygnały”, 1950 nr 2, s. 1-8 i w: Marynarka Wojenna..., s. 101-111.
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cd. tabeli 6

Lp. Okręty
Okręty nawodne Okręty podwodne Statki Samoloty

Zniszcz. Uszkodz. Zniszcz. Uszkodz. Zatopione Zniszcz.

P Pr P Pr P Pr Pr P Pr P Pr
9 „Błyskawica” — — — — — 3 — — 4 2

10 „Dzik” - - - — — — 17 — -
11 „Kujawiak” - - - - - — 2 — 4 3
12 „Orzeł” - 1 - - - - — 1 — —

Razem: 7 2 11 10 2 3 8 39 2 20 10

Źródło: Tadeusz Górski, Operacyjna działalność Polskiej Marynarki Wojennej w drugiej wojnie 
światowej z baz brytyjskich, w: Obrona polskiego morza. 75 lat Polskiej Marynarki 
Wojennej, pod red. Czesława Ciesielskiego, Gdańsk - Gdynia 1993, s. 156.

W ograniczonym zakresie, bo tylko w odniesieniu do sukcesów 
wojennych okrętów podwodnych, temat podjęty został stosunkowo niedawno 
przez Andrzeja Bartelskiego24, który zajął się tylko wynikami działalności 
bojowej „Dzika” i „Sokoła” oraz Rafała Mariusza Kaczmarka25, który 
analizował bilans sukcesów bojowych wszystkich polskich okrętów 
podwodnych.

Według Andrzeja Bartelskiego, „Dzik” zatopił 13 jednostek pływających 
o tonażu około 19387 BRT, w tym: zbiornikowiec, statek pasażerski, holownik, 
szkuner, 2 kutry i 7 barek typu „Siebel”. Okręt ten ponadto uszkodził 
4 jednostki pływające o tonażu około 22090 BRT, w tym 2 zbiornikowce i dwa 
statki pasażerskie. A „Sokół” zatopił 18 jednostek pływających o tonażu około 
156680 BRT, w tym: 3 transportowce, 9 szkunerów, 5 kutrów i pomocniczy 
ścigacz okrętów podwodnych. Ponadto uszkodził 3 jednostki pływające 
o tonażu około 9006 BRT, w tym: transportowiec, statek pasażerski i krążownik 
pomocniczy.

Dwuczęściowe i obszerniejsze opracowanie Rafała Mariusza 
Karczmarka, o wymowie krytycznej wobec ustaleń Andrzeja Bartelskiego, 
podjęło nie tylko temat sukcesów, ale zajęło się też niepowodzeniami bojowymi 

-wszystkich polskich okrętów podwodnych. W jego konkluzji zamieszczono 
również bilans sukcesów odniesionych przez poszczególne okręty podwodne 
oraz zbiorcze zestawienie tych sukcesów. Według niego, „Sokół” zatopił 
17 jednostek pływających, w tym: transportowiec wojska, frachtowiec, 
patrolowiec, 9 szkunerów i 5 kutrów rybackich. Ich łączy tonaż wynosił około 

24 Andrzej Bartelski, „Terrible Twins” - czyli polskie okręty podwodne na Morzu 
Śródziemnym, „Okręty Wojenne”, 2001 nr 2, s. 30-37.

25 Rafał Mariusz Karczmarek, Sukcesy i niepowodzenia bojowe polskich okrętów 
podwodnych podczas II wojny światowej. Polska wojna podwodna, „Morza, Statki 
i Okręty”, 2004 nr 4, s. 48-55; nr 6, s. 44-52.
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10133 BRT + około 810 BRT + nieustalony tonaż jednej jednostki. Natomiast 
„Dzik” zatopił 8 jednostek pływających, w tym: 2 frachtowce, trzy promy 
desantowe, 2 szkunery i kuter rybacki, o łącznym tonażu około 8480 BRT + 
około 390 ts + około 280 BRT. Z pozostałych okrętów podwodnych: „Orzeł” 
zatopił frachtowiec o tonażu 5261 BRT a „Żbik” - trałowiec o tonażu 640 ts. 
Z sumarycznego zestawienia wynika, że polskie okręty podwodne zatopiły 
27 jednostek pływających, w tym: transportowiec wojska, 4 frachtowce, 
trałowiec, patrolowiec, 3 promy desantowe, 11 szkunerów i 6 kutrów rybackich 
o łącznym tonażu około 24388 BRT + około 1030 ts + około 1090 BRT + 
nieustalony tonaż jednej jednostki.

Przypomnijmy, że bilans strat zadanych przeciwnikowi przez polskie 
okręty podwodne opublikował w 1958 r. w „Przeglądzie Morskim”, czołowy 
uczestnik tych działań kmdr Bolesław Romanowski26. Według niego zniszczyły 
one: krążownik pomocniczy, okręt podwodny, niszczyciel, ścigacz, 7 barek 
desantowych oraz 17 transportowców i 15 mniejszych jednostek, łącznie 
53 jednostki pływające.

Jak dotąd w zasadzie tylko Paweł Piotr Wieczorkiewicz27 próbował 
całościowo i radykalnie zweryfikować te dane. Jego próby w tym zakresie, 
rozpoczęte w artykule Prawdy i mity wojennej historii opublikowane 
w „Morzu”, później kontynuowane w recenzji dwóch prac Edmunda Kosiarza28, 
zamieszczonej w „Wojskowym Przeglądzie Historycznym” oraz 
w opracowaniu opublikowanym w „Biuletynie Historycznym”, następnie 
wykorzystane przez Czesława Rudzkiego29 i odnotowane w podrozdziale 
Podsumowanie działań bojowych Polskiej Marynarki Wojennej z baz Wielkiej 
Brytanii zarysu30 dziejów polskiej Marynarki Wojennej, nie spotkały dotąd się 
ze spodziewanym odzewem. Później, w dniach 24-25 listopada 1998 r. Paweł 
Piotr Wieczorkiewicz jeszcze raz podjął ten temat na konferencji naukowej 
Polska Marynarka Wojenna i jej miejsce na bałtyckim teatrze działań 
wojennych zorganizowanej w Gdyni, gdzie wygłosił referat Miejsce Polskiej 
Marynarki Wojennej w wysiłku wojennym aliantów 1939-1945, który 

26 Bolesław Romanowski, Polskie okręty podwodne w II wojnie światowej, „Przegląd Morski”, 
1958 nr 6, s. 24-33.

27 Paweł Piotr Wieczorkiewicz, Prawdy i mity wojennej historii. Dzieje Polskiej Marynarki 
Wojennej, „Morze”, 1982 nr 9, s.6-7; Idem, O flocie polskiej w latach II wojny światowej, 
„Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1983 nr 2-3, s. 596-616; Idem, Polska Marynarka 
Wojenna i Handlowa w drugiej wojnie światowej. (Próba podsumowania), „Biuletyn 
Historyczny”, 1985 nr 9, s. 121-157.

28 E. Kosiarz, rozdziały o PMW zamieszczone w: Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej, 
t. 2, Walki formacji polskich na Zachodzie 1939-1945, Warszawa 198; Idem, Flota Białego 
Orła, Gdańsk 1980.

29 Czesław Rudzki, Polskie okręty podwodne 1926-1969, Warszawa 1985.
30 Czesław Ciesielski, Walter Pater, Jerzy Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. 

Zarys dziejów, Warszawa 1992, s. 113-115.
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wydrukowany został w zbiorze materiałów pokonferencyjnych31 a nieco 
wcześniej jego wersja została opublikowana w czasopiśmie „Morza, Statki 
i Okręty”32. Niewiele to pomogło.

Opublikowane jeszcze w 1982 r. w nieocenionym „Morzu” jego 
zestawienie33 sukcesów bojowych okrętów PMW, opracowane na podstawie 
wydanych drukiem źródłowych materiałów niemieckich, włoskich, brytyjskich 
i polskich34 przedstawiane dotąd sukcesy bojowe PMW dzieli na wydarzenia 
mające charakter faktów albo mitów. W świetle dotychczasowych ustaleń 
Pawła Piotra Wieczorkiewicza do faktów zostały zaliczone:

• Zatonięcie 1 października 1939 r. koło Jastarni na minach 
postawionych przez okręt podwodny „Żbik” (dowódca: kmdr 
ppor. Michał Żebrowski) trałowca niemieckiego „M 85” (640 ton) 
wraz z częścią załogi.

• Storpedowanie i zatopienie 8 kwietnia 1940 r. w rejonie Lillesand 
transportowca „Rio de Janeiro” (5261 BRT), wraz z kontyngentem 
niemieckich wojsk inwazyjnych podążających do Norwegii, przez 
okręt podwodny „Orzeł” (kpt. mar. Jan Grudziński). A dużo 
ważniejsze od jednostkowego sukcesu mogły być jego 
konsekwencje - przedwczesne zdemaskowanie niemieckiej operacji 
„Weseriibung”. Winą za zaprzepaszczenie tej szansy obciąża się 
Admiralicję brytyjską .35

• Zatopienie ogniem artylerii 2 listopada 1941 r. na Morzu 
Tyrreńskim w rejonie wyspy Marettimo włoskiego parowca s/s 
„Ballila” (2469 BRT) przez okręt podwodny „Sokół” (kpt. mar. 
Borys Karnicki) .36

• Abordaż i wysadzenie ładunkiem materiału wybuchowego 
12 lutego 1942 r. u wybrzeży tunezyjskich włoskiego szkunera 
„Giuseppina” (392 BRT) przez oddział pryzowy z okrętu 
podwodnego „Sokół” (kpt. mar. Borys Karnicki .37

• Udział niszczyciela „Krakowiak” (kpt. mar. Jan Tchórznicki) 
i 8 bliźniaczych niszczycieli w ataku z 13 na 14 października 1942 r. 

31 P. P. Wieczorkiewicz, Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej w wysiłku wojennym aliantów na 
morzu w latach 1939-1945, w: Polska Marynarka Wojenna i jej miejsce na bałtyckim teatrze 
działań wojennych, Gdynia 1999, s. 135-158.

32 Idem, Z dziejów Polskiej Marynarki Wojennej. PMW w latach II w. ś. - stan, perspektywy 
badań i próba oceny, „Morza, Statki i Okręty”, 1998 nr 3, s. 27-39.

33 Idem, Prawdy i mity...
34 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. II, Kampanie na obczyźnie, cz. 1, 

wrzesień 1939-czerwiec 1941, Londyn 1959; cz. 2, Londyn 1975.
35 Por. P. P. Wieczorkiewicz, Polska Marynarka Wojenna..., s. 141; Idem. Miejsce Polskiej 

Marynarki Wojennej..., s. 148.
36 Por. Idem, O flocie polskiej..., s. 613; Idem, Polska Marynarka Wojenna..„s. 142-143; Idem, 

Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej....s. 156.
37 Por. Idem. O flocie polskiej..., s. 613; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej..., s. 156.
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na niemiecki krążownik pomocniczy „Komet” (7500 ton) 
eskortowany przez cztery torpedowce („T 4”, „T 10”, „T 14” i „T 19”) 
w wyniku którego zatopiono go wraz z 251 ludźmi. Siły alianckie 
składały się z zespołów: uderzeniowego (A - pięć niszczycieli - 
brytyjskie „Cottesmore”, „Albrighton”, „Quron”, norweskie - 
„Eksdale”, „Glaisdale” i dwie flotylle ścigaczy torpedowych) oraz 
osłonowych: (B - „Krakowiak” i dalsze trzy brytyjskie niszczyciele - 
„Brocklesby”, „Fernie” i „Tynedale”), C i D (kolejne flotylle 
ścigaczy). Atak na „Kometa” wykonały ścigacze z zespołu A, 
wsparte ogniem niszczycieli, na dno posłał go celną torpedą 
„MTB 236” a na minach Niemcy utracili ponadto trałowce „R 78”, 
„R 82” i „R 86”38.

• Udział w zatopieniu 22 lutego 1943 r., po ciężkim uszkodzeniu 
bombami głębinowymi, okrętu podwodnego „U 606” przez 
uczestniczący w osłonie konwoju ON 166 niszczyciel „Burza” (kpt. 
mar. Franciszek Pitułko). U-boot zmuszony do wynurzenia 
z pękniętym kadłubem, szukając ratunku na powierzchni dostał się 
pod ogień amerykańskiej kanonierki „Campbell”, został przez nią 
staranowany i zatonął z 36 ludźmi. Jednak w wielu oficjalnych 
opracowaniach jako sprawcy zatopienia figurują oba okręty, 
natomiast opracowania amerykańskie są skłonne całą zasługę 
przypisać załodze „Campbella” a historycy kanadyjscy podkreślają, 
że obok „Burzy” również korweta HMCS „Chilliwack” obrzucała 
U-boota bombami głębinowymi .39

• Atak 21 września 1943 r. okrętu podwodnego „Dzik” (kpt. mar. 
Bolesław Romanowski) pod Bastią na dwa nieprzyjacielskie 
transportowce. Jeden z nich to dawny francuski zbiornikowiec 
„Champagne” (9946 BRT), uszkodzony torpedą przez polski okręt 
został dobity przez bliźniaczy brytyjski „Uproar” i wyrzucony na 
brzeg. Według innych źródeł zatopionym tam statkiem był także 
niemiecki transportowiec „Nicolaus” (6793 BRT) a także, że 
storpedowany został również holownik „Kraft”. Możliwe też, że 
jedną z ofiar był włoski parowiec „Giglio” (1339 BRT) .40

38 Por. Idem, O flocie polskiej..., s. 610; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 138; Idem, 
Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej..., s. 152.

39 Por. Idem. Polska Marynarka Wojenna..., s. 136; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej 
w wysiłku wojennym aliantów na morzu w latach 1939-1945, w: Polska Marynarka 
Wojenna..., s. 147.

40 Por. Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 142; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki 
Wojennej..., s. 156-157.
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• Storpedowanie i zatopienie 7 października 1943 r. koło Poli 
transportowca, dawnego włoskiego statku pasażerskiego s/s 
„Eridania” (7095 BRT), przez okręt podwodny „Sokół” (kpt. mar. 
Jerzy Koziołkowski) .41

• Abordaż i wysadzenie ładunkiem materiału wybuchowego 
11 listopada 1943 r. na Morzu Egejskim w okolicy Isoli małego 
szkunera pod niemiecką banderą, prawdopodobnie dawnego 
włoskiego żaglowca „Argentina” (64 BRT) obsadzonego przez 
żołnierzy niemieckich, przez oddział z okrętu podwodnego „Sokół” 
(kpt. mar. Jerzy Koziołkowski) .42

• Zatopienie przez okręt podwodny „Sokół” (kpt. mar. Jerzy 
Koziołkowski) 17 grudnia 1943 r. na wschód od Lemnos s/s 
„Bałkan” (5609 BRT). Był to prawdopodobnie zarekwirowany 
statek grecki .43

• Abordaż i wysadzenie ładunkiem materiału wybuchowego z 8 na 
9 stycznia 1944 r. na Morzu Egejskim szkunera greckiego „Elleni”, 
służącego jako jednostka zaopatrzeniowa niemieckich garnizonów, 
przez okręt podwodny „Dzik” (por. mar. Andrzej Kłopotowski).

• Najbardziej spektakularnym epizodem w dziejach PMW było 
uczestnictwo niszczycieli „Błyskawica” (kmdr por. Konrad 
Namieśniowski) i „Piorun” (kmdr ppor. Tadeusz Gorazdowski) 
w działaniach alianckiej 10 Flotylli Niszczycieli, która latem 1944 r., 
po rozpoczęciu operacji „Overlord”, na kanale La Manche 
paraliżowała możliwości działania jednostek Kriegsmarine. Jej 
największym sukcesem bojowym była ostatnia bitwa morska na 
Zachodnim Teatrze Działań Wojennych - nocna bitwa z 8 na 
9 czerwca 1944 r. koło Ouessant (Ushant) z zespołem niemieckich 
niszczycieli. Wynikiem jej było zniszczenie przez okręty alianckie, 
dysponujące przygniatającą przewagą ognia, dwóch z czterech 
okrętów niemieckiej 8 Flotylli Niszczycieli: „Z 32” (2608 ton) 
i „ZH 1” (1604 tony). Uchodzi to za największy sukces PMW, 
mimo, że uważa się, że bezpośrednią przyczyną zatopienia „Z 32” 
był ostrzał HMCS „Haida” i HMCS „Huron” a „ZH 1” zniszczyły - 
ogień artylerii HMS „Tartar” i torpedowy „cios łaski” HMS 
„Ashanti”, to wkład polskich niszczycieli w ostateczne zwycięstwo 
jest bezsporny. Według polskich źródeł „Z 32” wyrzucił się na 
brzeg po rozbiciu go ogniem niszczycieli „Haida”, „Huron” 

41 Por. Idem, O flocie polskiej..., s. 612; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 142.
42 Por. Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 143; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki 

Wojennej..., s. 156.
43 Por. Idem, Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej..., s. 156.
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i „Błyskawica”44.
• Udział z 10 na 11 czerwca 1944 r. niszczyciela „Krakowiak” (kmdr 

ppor. Wszechwład Maracewicz) wraz z brytyjską fregatą „Duff” 
i kanadyjskim niszczycielem „Sioux” oraz możliwe, że wraz 
z kolejnym kanadyjskim niszczycielem „Gatineau” oraz grupą 
brytyjskich ścigaczy artyleryjskich, w odpieraniu na kanale La 
Manche ataku niemieckich 5 i 9 flotylli ścigaczy torpedowych. 
Dwa z nich: „S 136” i „S 137” zostały zatopione. Niektórzy 
przypisują je wspólnemu działaniu „Siouxa”, „Duffa” 
i „Krakowiaka” oraz uważają, że w tym boju uczestniczyły też inne 
niszczyciele: brytyjskie - „Seymour” i „Ursa” oraz norweski - 
„Glaisdale”  .4546

• Udział z 13 na 14 czerwca 1944 r. niszczyciela „Piorun” (kmdr 
ppor. Tadeusz Gorazdowski) i brytyjskiego niszczyciela „Ashanti” 
w nocnej potyczce koło wyspy Jersey z niemiecką 24 Flotyllą 
Trałowców. Stosunek sił był wyrównany a o zwycięstwie 
przesądził „Piorun” torpedując i posyłając na dno „M 343” 
(543 tony). Był to pierwszy oddany do nieprzyjaciela strzał 
torpedowy polskiego okrętu nawodnego w II wojnie światowej. 
W wyniku starcia, poza bezspornym zatopieniem „M 343”, 
prawdopodobnie zginęły dalsze dwa trałowce. Możliwe też, że 
uszkodzono pięć następnych trałowców („M 412”, „M 422”, 
„M 432”, „M 442” i „M 452”) a niewykluczone, że na pewno 
zniszczono trzy trałowce i dalsze trzy prawdopodobnie. Możliwe 
też, że ofiarą obu niszczycieli padł również „M 83”, który, jak 
uważają niektórzy, mógł również zostać zatopiony przez brytyjskie 
' ■ 46scigacze .

• Udział 15 lipca 1944 r. polskiego okrętu w kolejnym sukcesie 
10 Flotylli Niszczycieli - zniszczeniu niemieckiego konwoju 
przybrzeżnego. ORP „Błyskawica” (kmdr por. Konrad 
Namieśniowski) w składzie wydzielonego zespołu kmdr. 
W. Sclatera (HMS „Tartar”, HMCS „Haida” i ORP „Błyskawica”) 
uczestniczył w pobliżu Ile de Croix w ataku na niemiecki konwój 
składający się z niezidentyfikowanych transportowców (jeden 
z nich zatonął przy udziale „Błyskawicy”) i zniszczeniu co najmniej 
dwóch pomocniczych trałowców czy też pomocniczych ścigaczy 
okrętów podwodnych (uzbrojonych trawlerów rybackich): 

44 Por. Idem, O flocie polskiej..., s. 608; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 130; Idem, 
Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej..., s. 149-150.

45 Por. Idem, O flocie polskiej..., s. 611; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 136; Idem, 
Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej..., s. 151-152.

46 Por. Idem, Polska Marynarka Wojenna.,.,s. 135; Idem. Miejsce Polskiej Marynarki 
Wojennej..., s. 150.
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„UJ 1420” (304 BRT) i „UJ 1421 (253 BRT - był dawny 
lugrotrawler „Deltra II” - „Gdy 134” - przedsiębiorstwa połowów 
dalekomorskich „Delfin” w Gdyni). Informacja, że „UJ 1421” 
został zatopiony przez HMS „Tartar” nie musi być ścisła. Bardzo 
możliwe, że na dno poszedł jeszcze jeden z eskortowanych 
statków .

• Udział 14 sierpnia 1944 r. niszczyciela „Piorun” (kmdr ppor. 
Tadeusz Gorazdowski), który współdziałając w zespole taktycznym 
Force 28 z krążownikiem „Diadem” i niszczycielem „Onslow”, 
zatopił w okolicy La Pallice ogniem artylerii i torpedowym „ciosem 
łaski” niemiecki przerywacz zagród minowych „Sperrbrecher 7” 
(dawny m/s „Sauerland” - 7087 BRT). Niejasne jest jedynie 
przeznaczenie tej jednostki, uznawanej również za łamacza 
blokady, pomocniczy okręt obrony przeciwlotniczej lub nawet 
krążownik pomocniczy .4748

• Udział z 18 na 19 września 1944 r. niszczyciela „Garland” (kmdr 
ppor. Bolesław Biskupski) wraz z okrętami brytyjskiej 24 Flotylli 
Niszczycieli - „Terpsichore” i „Troubridge” - w zatopieniu 
19 września na Morzu Kandyjskim okrętu podwodnego „U 407”. 
Zginęło 5 niemieckich marynarzy. Atak był zespołowy, polski okręt 
go wypatrzył i zaatakował a decydujące ciosy zadały okręty 
brytyjskie, stąd zguba U-boota przypisywana jest trzem 
niszczycielom .49

Do tej listy niewątpliwych sukcesów pamiętać należy o dodaniu jeszcze 
dwóch U-bootów zniszczonych wraz z załogami przez samoloty polskiego 
304 Dywizjonu Ziemi Śląskiej im. ks. Józefa Poniatowskiego ze składu Coastal 
Command („U 441” z 51 osobami, zatopiony 18 czerwca 1944 r. koło Brestu 
i „U 321” z 38 marynarzami - 2 kwietnia 1945 r. - na północny zachód od Irlandii).

Wykaz ten nie obejmuje akcji, których skuteczności nie da się 
potwierdzić przedstawieniem nazw zatopionych jednostek nieprzyjaciela. Bo 
jeżeli prawdą jest, że „Krakowiak” (kpt. mar. Jan Tchórznicki) walczył, że 
Schnellbotami w Kanale La Manche z 4 na 5 marca 1943 r. odpierając ich 
nocny atak na eskortowany konwój, to możliwe jest też, że niemiecki ścigacz 
„S 70”, który zatonął tam 5 marca o godz. 0015, był ofiarą polskiego okrętu. 
Ale literatura niemiecka twierdzi, że „S 70” i bliźniaczy „S 75” zatonęły 
wskutek ataku myśliwców szturmowych, jeszcze przed ich starciem 
z „Krakowiakiem” lub potwierdza moment zatopienia „S 70”, bez podania 

47 Por. Idem, O flocie polskiej..., s. 611; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 135, 140; Idem, 
Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej..., s. 150-151.

48 Por. Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 139-140; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki 
Wojennej..., s. 151.

49 Por. Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 135; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki 
Wojennej..., s. 157.
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przyczyny, pisząc o drugim, że zatopiły go bombowce. Epizod ten jest bardzo 
słabo udokumentowany w polskiej literaturze50.

Działania polskich okrętów podwodnych na wodach Dodekanezu jesienią 
i zimą z 1943 na 1944 r. też pewnie długo nie zostaną zweryfikowane, 
ponieważ zatopiono tam głównie małe żaglowce przeznaczone do żeglugi 
przybrzeżnej. Ale np. literatura niemiecka przyznaje „Sokołowi” zatopienie na 
tym akwenie w październiku 1943 r. dwóch małych jednostek51. Podobnie nie 
będzie możliwe udokumentowanie pogromu niemieckiej flotylli desantowej, 
jaki urządził „Dzik” pod Bastią 21 września 1943 r. Zniszczone jednostki 
prawdopodobnie nie były barkami desantowymi, ale bezimiennymi lichtugami 
czy też szalandami, które Niemcy ściągnęli pospiesznie z portów i rzek 
okupowanej Europy.

Przy omawianiu działalności polskiej MW w latach wojny nie ma 
powodu pomijać fakt straty przez Niemców torpedowca „Tiger”. Okręt ten 
poszedł na dno wprawdzie jeszcze w czasie pokoju, nocą z 25 na 26 sierpnia 
1939 r. koło Bornholmu w następstwie kolizji z niszczycielem „Max Schultz”. 
Nastąpiło to podczas wycofywania się jednostek Kriegsmarine z rejonów 
koncentracji, skutkiem przesunięcia terminu ataku na Polskę52.

Za mity w dziejach PMW uznano:
• Zniszczenie przez niszczyciel „Wicher” (kmdr por. Stefan de 

Walden), stawiacz min „Gryf’ (kmdr por. Stanisław Hryniewiecki) 
i baterię cyplową (kpt. mar. Zbigniew Przybyszewski) rano 
3 września 1939 r. w Zatoce Gdańskiej jednego z dwóch 
niemieckich niszczycieli uczestniczących w potyczce .53

• Zatopienie 10 kwietnia 1940 r. przez okręt podwodny „Orzeł” 
niemieckiego statku albo okrętu (pomocniczego patrolowca 
przebudowanego z rybackiego trawlera albo zbiornikowca) .54

• Staranowanie 20 czerwca 1940 r. przez okręt podwodny „Wilk” 
(kpt. mar. Borys Karnicki) U-boota na Morzu Północnym. Wiele 
wskazuje na to, że ofiarą był holenderski okręt podwodny „O 13” . 
Ale ostatnio w sprawie tej w swoim stylu głos zabrał Mariusz 
Borowiak . Z cytowanych przez niego dokumentów holenderskich 
wynika, że teza ta może być wątpliwa.

55

56

50 Idem, Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej.... s. 152-153.
51 Ibidem, s. 157.
52 Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 139.
53 Por. Ibidem, s. 130-132.
54 Por. Ibidem, O flocie polskiej..., s. 607; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 142.
55 Por. Idem, O flocie polskiej..., s. 606; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 137-138; Idem, 

Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej..., s. 149.
56 Mariusz Borowiak, Mała flota bez mitów, Gdańsk 1999, s. 271-282 - rozdział 17 zatytułowany 

Wielki blef Romanowskiego?; Idem, Mała flota bez mitów (2), Gdańsk 2001, s. 377-385 - 
rozdział 26 pod tytułem Wielki blef Romanowskiego? (Suplement).
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• Udział w czerwcu i lipcu 1940 r. niszczyciela „Garland” w składzie 
brytyjskiej 2 Flotylli Niszczycieli w zagonie brytyjskich sił lekkich 
na Morze Jońskie, który zakończył się zatopieniem 28 czerwca na 
Morzu Jońskim niszczyciela „Espero” oraz starciach koło przylądka 
Stilo 9 lipca i przylądka Spatha 19 lipca, gdzie uczestniczył 
w zniszczeniu lekkiego krążownika „Bartolomeo Colleoni”. 
Wynika to niewątpliwie z piśmiennictwa oraz uwarunkowań 
politycznych i aspektów organizacyjno-taktycznych .57

• Zatopienie 28 października 1941 r. koło wyspy Ishia przez okręt 
podwodny „Sokół” (kpt. mar. Borys Kamicki) włoskiego 
krążownika pomocniczego „Citta di Palermo”  .5859

• Zatopienie włoskiego niszczyciela typu „Soldati” (miał to być 
„Ascari”) podczas ataku okrętu podwodnego „Sokół” 19 listopada 
1941 r. na włoską bazę morską w Navarino, jednej 
z najsłynniejszych akcji polskich okrętów. Informacja o zatopieniu 
a nawet uszkodzeniu niszczyciela jednak nie znalazła 
potwierdzenia' .

• Zatopienie przez okręt podwodny „Dzik” (kpt. mar. Bolesław 
Romanowski) dwoma torpedami 24 maja 1943 r. podczas sławnej 
szarży koło przylądka Spartivento włoskiego zbiornikowca m/s 
„Carnaro” (6257 BRT). Ale ten statek został tylko podpalony, 
po ugaszeniu pożaru doszedł do Messyny i tam dopiero 
w październiku 1943 r. zatopili go Niemcy .60

• Jak to wynika z innego artykułu Pawła Piotra Wieczorkiewicza  
brak jest źródłowego potwierdzenia sukcesów polskich niszczycieli 
typu „Hunt” w kanale La Manche:

61

• „Kujawiak” (kpt. mar. Ludwik Lichodziejewski) miał tam zatopić 
3 lutego 1942 r. wraz z brytyjskim niszczycielem „Atherstone” dwa 
łub nawet trzy niemieckie transportowce.

• Natomiast „Krakowiak” (kpt. mar. Tadeusz Gorazdowski 
a następnie kpt. mar. Jan Tchórznicki) w dwóch nocnych akcjach, 
za każdym razem wraz z HMS „Tynedale”, z 14 na 15 maja i z 1 na 
2 listopada 1942 r. (tym razem we współdziałaniu z czterema 
holenderskimi ścigaczami torpedowymi) miał zatopić dwa statki 

57 Por. P. P. Wieczorkiewicz, O flocie polskiej..., s. 606-607; Idem, Polska Marynarka 
Wojenna..., s. 132-133; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej..., s. 153-154.

58 Por. Idem, O flocie polskiej..., s. 612; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 139; Idem, 
Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej..., s. 155-156.

59 Por. Idem, O flocie polskiej..., s. 612; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 134; Idem, 
Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej..., s. 155.

60 Por. Idem, O flocie polskiej..., s. 612; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 143-144; Idem, 
Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej..., s. 156-157.

61 Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 140.
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wraz dwoma eskortującymi je jednostkami, zapewne 
pomocniczymi patrolowcami (lub trałowcami) oraz transportowiec 
(2000 BRT) wraz z osłaniającym go trawlerem62.

Kończąc rozważania o bilansie sukcesów bojowych PMW w latach 
II wojny światowej przypomnijmy, że według recenzji63 prac Edmunda 
Kosiarza napisanej przez Pawła Piotra Wieczorkiewicza, według 
zweryfikowanych danych, okręty PMW uczestniczyły: w zatopieniu dwóch 
niszczycieli („Z 32” i „ZH 1”), dwóch okrętów podwodnych („U 606” i „U 407”) 
a samoloty 304 dywizjonu zatopiły dwa dalsze okręty podwodne („U 441” i „U 321”), 
trzech trałowców („M 85”, „M 83” i „M343”), dwóch ścigaczy („S 136” i „S 137”) 
i dwóch pomocniczych ścigaczy („UJ 1420” i „UJ 1421”) oraz kilku dużych 
i szeregu mniejszych transportowców i jednostek pomocniczych a także 
zestrzeliły kilkadziesiąt samolotów nieprzyjacielskich.

62 Idem, Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej..., s. 153.
63 Idem, O flocie polskiej..., s. 614.
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SUKCESY BOJOWE POLSKIEJ MARYNARKI 
WOJENNEJ W II WOJNIE ŚWIATOWEJ (2). 

NISZCZYCIELE „BŁYSKAWICA” I „PIORUN”
W BITWIE POD ILE DE BATZ

Jednym z niekwestionowanych sukcesów okrętów Polskiej Marynarki 
Wojennej odniesionych w latach II wojny światowej jest udział 
niszczycieli „Błyskawica” (dowódca okrętu - kmdr por. Konrad 

Namieśniowski) i „Piorun” (kmdr ppor. Tadeusz Gorazdowski), w składzie 
10 Flotylli Niszczycieli (kmdr Basil Jones), w nocnej bitwie koło Ile de Batz1 
z zespołem niemieckich niszczycieli, w której zostały zniszczone dwa okręty 
nieprzyjacielskie: „Z 32” i „ZH 1”. Tak ujął to Paweł Piotr Wieczorkiewicz1 2 
w swym pierwszym z serii artykułów zajmujących się kwestią konieczności 
zweryfikowania sukcesów bojowych polskich okrętów w wojnie morskiej lat 
1939-1945. Później, w recenzji3 dwóch najważniejszych prac Edmunda 
Kosiarza o udziale PMW w II wojnie światowej, podkreślił duże znaczenie tej 
bitwy w wojennych dziejach Marynarki Wojennej. Napisał, że w tej ostatniej 
klasycznej artyleryjsko-torpedowej bitwie morskiej na wodach europejskich, 
zostały rozgromione cztery niemieckie niszczyciele pod dowództwem kmdr, 
por. Georga von Bergera4. Zwrócił uwagę, za treścią wojennych wspomnień5 
Wieńczysława Kona i monografii6 niszczyciela „Błyskawica” Władysława 

1 Bitwa stoczona została między dwoma większymi wyspami: Ouessant (angielska nazwa - 
Ushant) i Batz. Stąd przyjmowane są nazwy bitwy. Właściwe byłoby też nazwanie jej bitwą 
przy wejściu do kanału La Manche. Mieczysław Wasilewski nazwał ją „bitwą w ochronie plaż 
normandzkich”.

2 Paweł Piotr Wieczorkiewicz, Prawdy i mity wojennej historii. Dzieje Polskiej Marynarki 
Wojennej, „Morze”, 1982 nr 9, s. 7.

3 P. P. Wieczorkiewicz, O flocie polskiej w latach II wojny światowej, „Wojskowy Przegląd 
Historyczny”, 1983 nr 2-3, s. 608.

4 Który w tym czasie nie był dowódcą 8 Flotylli Niszczycieli, ale dowódcą flagowego 
niszczyciela „Z 32”. Wówczas dowodził nią kmdr Theodor von Bechtolsheim Mauchenheim. 
Berger został jej dowódcą w lipcu, już po bitwie pod Batz.

5 Wieńczysław Kon, „Cyrk” niszczycieli, Gdańsk 1969, s. 17.
6 Władysław Szczerkowski, ORP „Błyskawica”, Gdańsk 1970, s. 73.
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Szczerkowskiego, że w bitewnym zamieszaniu dowódca „Pioruna” wykorzystał 
swe wszystkie możliwości zniszczenia przeciwnika, czego nie można napisać 
o dowódcy „Błyskawicy”, który po wyjściu z szyku uszkodzonego okrętu 
flagowego HMS „Tartar” musiał skoordynować działania flotylli.

W swej kolejnej pracy7 podejmującej problematykę weryfikacji sukcesów 
PMW Paweł Piotr Wieczorkiewicz napisał wprost, że udział „Pioruna” 
i „Błyskawicy” w bitwie pod Ouessant słusznie uchodzi za największy sukces 
polskiej marynarki. Dodał jednak uwagę, powołując się na prace Tadeusza 
Wywerki Prekurata8 i Antony Prestona9, że w literaturze przyjmuje się, że 
„ZH 32” został dobity torpedą HMCS „Haida” a „ZH 1” wspólnie zniszczyły 
HMS „Ashanti” i HMS „Tartar”.

Temat ten jeszcze raz autor ten podjął na konferencji naukowej 
zorganizowanej w Gdyni pod nazwą Polska Marynarka Wojenna i jej miejsce 
na bałtyckim teatrze działań wojennych, gdzie wygłosił Referat zatytułowany 
Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej w wysiłku wojennym aliantów 1939- 
-1945, który później wydrukowany10 11 został w zbiorze materiałów 
pokonferencyjnych a nieco wcześniej jego wersja została opublikowana 
w czasopiśmie „Morza, Statki i Okręty”. Według niego, najbardziej 
spektakularnym epizodem w dziejach PMW w latach II wojny światowej był 
udział „Błyskawicy” i „Pioruna” w działaniach alianckiej 10 Flotylli 
Niszczycieli, która latem 1944 r., po rozpoczęciu operacji lądowania 
w Normandii, na wodach kanału La Manche blokowała działania jednostek 
Kriegsmarine bazujących w portach zachodniego wybrzeża okupowanej 
Francji. Największym jej sukcesem bojowym była niewątpliwie ostatnia bitwa 
morska stoczona na Zachodnim Teatrze Działań Wojennych, jaka rozegrała się 
pod Ouessant w nocy z 8 na 9 czerwca 1944 r. W jej trakcie okręty alianckie 
dysponując przygniatającą przewagą ognia11 zniszczyły dwa z czterech 
niszczycieli niemieckiej 8 Flotylli Niszczycieli: „Z 32” i „ZH l”12. Powtórzył

7 P. P. Wieczorkiewicz, Polska Marynarka Wojenna i Handlowa w drugiej wojnie światowej. 
(Próba podsumowania), „Biuletyn Historyczny”, 1985 nr 9, s. 130.

8 Tadeusz Wywerka Prekurat, Wykaz stanu flot wojennych państw uczestniczących w drugiej 
wojnie światowej, w: Jerzy Lipiński, Druga wojna światowa na morzu, Gdańsk 1976, s. 703.

9 Antony Preston, The German Narvik Type 1936, “Warship” specjał nr 2 (Super Destroyers), 
London 1978, s. 70.

10 P. P. Wieczorkiewicz. Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej w wysiłku wojennym aliantów na 
morzu w latach 1939-1945, w: Polska Marynarka Wojenna i jej miejsce na bałtyckim teatrze 
działań wojennych, Gdynia 1999, s. 135-158; Idem, Z dziejów Polskiej Marynarki Wojennej. 
PMW w latach II w. ś. - stan, perspektywy badań i próba oceny, „Morza. Statki i Okręty”, 
1998 nr 3, s. 27-39.

11 Miały 60 dział, w tym 42 - kał. 120 mm i 18 - kal. 102 mm wobec niemieckich 19 dział: 10 - kał. 
150 mm, 5 - kal. 120 mm i 4 - kal. 105 mm.

12 W skład 10 Flotylli Niszczycieli, poza polskimi okrętami, wchodziły: HMS „Tartar” - okręt 
flagowy, HMS „Ashanti”, HMS „Eskimo” i HMS ,Javelin” oraz HMCS „Haida” i HMCS „Huron” 
a w skład niemieckiej 8 Flotylli Niszczycieli jeszcze niszczyciele „Z 24” i „T 24”.
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w nim wcześniejszą informację, że co prawda w piśmiennictwie13 stwierdza się, 
iż „Z 32”, rozbity ogniem artyleryjskim ścigających go HMCS „Haida” 
i HMCS „Huron”, także i ORP „Błyskawica” - wyrzucił się na brzeg, a „ZH*1” 
został zniszczony ogniem artylerii HMS „Tartar” i torpedowym „ciosem łaski” 
HMS „Ashanti”, ale współudział „Błyskawicy” i „Pioruna” w ostatecznym 
zwycięstwie jest bezsporny. Inną kwestią jest, że dowódcy alianccy, w tym 
i polscy, nie ustrzegli się kilku błędów14, na szczęście obyło się bez tragicznych 
konsekwencji.

Polemizuje w swym opracowaniu z Markiem Twardowskim15, który 
twierdzi, iż teza jakoby „Błyskawica” przyczyniła się do zatopienia niemieckich 
okrętów nie da się pogodzić z faktycznym przebiegiem walki i proponuje też, 
aby zastanowić się nad tym, na ile nie wykonanie przez „Błyskawicę” jasnego 
rozkazu brytyjskiego dowódcy mogło zaprzepaścić szanse na jeszcze większy 
sukces. Zdaniem P. P. Wieczorkiewicza, dysponując wyciągiem16 z kroniki 
polskiego niszczyciela oraz, dodajmy jeszcze, tym bardziej sprawozdaniem17 
dowódcy okrętu adresowanym do szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, 
trudno dokumenty te uznawać za mniej wiarygodne niż meldunki składane 
przez dowódców okrętów brytyjskich czy kanadyjskich. Możliwe jest, że ta 
uwaga M. Twardowskiego nie zostałaby napisana, gdyby jej autor znał 
krytyczne uwagi Mieczysława Wasilewskiego do tego, co Basil Jones napisał 
w swych wspomnieniach18 19 o działalności 20 dywizjonu w bitwie pod Batz. 
Popełnione błędy, bez wątpienia odbiły się na przebiegu starcia, bowiem 
znacznie słabsi Niemcy powinni w nim zostać nie tylko rozbici - ale 
i doszczętnie rozgromieni .

Problemy strategiczne, operacyjne i taktyczne, działalność 10 Flotylli 
Niszczycieli, specjalnie przeszkolonej wiosną 1944 r. do obrony rejonu 
lądowania sprzymierzonych w Normandii od zachodu, przebieg bitwy pod Isle 
de Batz i udział w niej niszczycieli „Błyskawica” i „Piorun”, podejmowane są 

13 Gerd Hummelchen, Jurgen Rohwer, Vor Zwanzig Jahren, „Marinę Rundschau”, 1964 nr 3, 
s. 161-162; V. Kiihn, Torpedoboote und Zerstorer im Einsatz 1939-1945, Stuttgart 1997, 
s. 298; D. Kinghom, B. Hargeaves, Destroyer of the Royal Navy, bmw i brw; Stanisław 
Mariusz Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, t. 3, Albany 1990, 
s. 169-170; Jerzy Pertek, Wielkie dni małej floty, Poznań 1990, s. 432-442.

14 W. Kon, „Cyrk” niszczycieli, Gdańsk 1969, s. 17; Seamiles [Mieczysław Wasilewski], 
Spotkanie pod Isle de Batz (Noc 9.6.1944), „Nasze Sygnały”, 1957-1958 nr 50/51, s. 19-20.

15 Marek Twardowski, ORP „Błyskawica” - nowe spojrzenie na weterana, „Morza, Statki 
i Okręty”, 1997 nr 3, s. 42.

16 Udział marynarki polskiej w inwazji Francji - 1944. Wyciąg z Kroniki ORP „Błyskawica”, 
w: Marynarka Wojenna. Dokumenty i opracowania, Londyn 1968, s. 125-127.

17 Polska Marynarka Wojenna 1939-1947. Wybór dokumentów, t. 1, Gdynia 1999, s. 251-257.
18 Basil Jones, And so to Battle, bmw i brw.
19 Dowódca 8 Flotylli Niszczycieli kmdr Theodor Bechtolsheim von Mauchenheim, w uznaniu 

wyników przebiegu nierównej walki, 3 lipca 1944 r. otrzymał Krzyż Rycerski.
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szeroko w swego rodzaju studium, jakie w postaci trzech artykułów20 
w „Naszych Sygnałach” opracował jej uczestnik, mieszkający w Szwajcarii 
Mieczysław Wasilewski, wówczas porucznik marynarki i oficer broni 
podwodnej na niszczycielu „Błyskawica”. Ponadto w Archiwum Muzeum 
Marynarki Wojennej znajduje się m. in. jego relacja21 na temat ostatniej bitwy 
10 Flotylli Niszczycieli i niepełna, bez pierwszej strony, jedna z kopii 
maszynopisu Sprawozdania dowódcy niszczyciela „Błyskawica” z boju 
z niemieckimi niszczycielami w nocy z 8 na 9 czerwca 1944 r., 
przechowywanego obecnie Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. 
Sikorskiego, opublikowanego22 w 1999 r. i cytowanego w tym artykule. 
Mieczysław Wasilewski, w czasie tej bitwy, był również adiutantem dowódcy 
„Błyskawicy” i w tej roli po bitwie, według wskazówek kmdr. 
Namieśniowskiego, sporządzał brudnopis a następnie również czystopis 
(maszynopis) tego dokumentu, który po podpisaniu przez dowódcę okrętu 
został wysłany do szefa KMW. Czynności te opisuje w drugiej części swego 
studium23.

W „Naszych Sygnałach” ukazało się też wspomnienie24 o przebiegu tej 
bitwy Józefa Śliwińskiego, wówczas członka załogi ORP „Błyskawica”, 
opublikowane po latach na podstawie treści własnego listu napisanego po 
bitwie i wiadomości prasowych, jakie ukazały się na jej temat w dziennikach 
polskim i amerykańskim, wydawanych w Nowym Jorku.

Działania brytyjskiej 10 Flotylli Niszczycieli na kanale La Manche 
w 1944 r. zostały też opisane przez jej dowódcę kmdr. Basila Jonesa25. Według 
informacji Wandy Troman26, wyczerpujący opis bitwy pod Ile de Batz znalazł 
się także w książce Michaela Whitleya27, której jeden z rozdziałów zajmuje się 
10 Flotyllą Niszczycieli oraz bitwą jej 19 i 20 dywizjonu z niszczycielami 
niemieckimi. Znajdujemy go też w artykule prof. Johna Watkinsa28, który służył 
na „Ashanti” jako porucznik. Wynika z tego, że o bitwie pod Ile de Batz 
pamięta się w Wielkiej Brytanii.

20 Seamiles [Mieczysław Wasilewski], Spotkanie pod Isle de Batz. (Noc 9. 6. 1944), „Nasze 
Sygnały”, 1957-1958 nr 50-51, s. 16-21; Idem, Bitwa pod Ile de Batz (14-15 czerwiec 1944), 
ibidem, 1997 nr 181, s. 61-65; Idem, spotkanie pod Ile de Batz - dalsze akcje na morzu lipiec- 
-wrzesień 1944, ibidem, nr 182, s. 30-37.

21 Idem, Ostatnia bitwa 10-tej flotylli, maszynopis, Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej, 
sygn. 690 R.

22 Polska Marynarka Wojenna 1939-1947. Wybór dokumentów, t. 1, Gdynia 1999, s. 251-257.
23 M. Wasilewski, Bitwa pod Ile de Batz..., s. 61-62;
24 Józef Śliwiński, Wspomnienie bitwy morskiej 8-9 czerwca 1944, „Nasze Sygnały”, 1994 nr 176, 

s. 8-10.
25 B. Jones, The Tenth Destroyer Flotilla in the English Channel, [bmw i brw], pozycja ta to 

wyciąg z książki: idem, And so to Battle, bmw i brw.
26 Wanda Troman, O PMW w publikacjach brytyjskich, „Nasze Sygnały”, 1998 nr 184, s. 42-54.
27 Michael Whitley, Destroyer! German destroyers in World War II, London 1993.
28 John Watkins, Destroyer Action. Ile de Batz 9 June 1944, „The Mariner's Mirror”, 1992 nr 3, 

s. 315.
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Zagadnienia strategiczne, operacyjne i taktyczne związane z bitwą pod Ile 
de Batz opisane zostały dość szeroko przez Edmunda Kosiarza29, Jerzego 
Pertka30, Andrzeja Rzepniewskiego31 i Jerzego Lipińskiego32 a ostatnio udział 
polskich niszczycieli w tej bitwie, na podstawie wspomnień33 ówczesnego 
dowódcy 10 Flotylli Niszczycieli kmdr, Basila Jonesa, szeroko przedstawił 
Jerzy Łubkowski34. Ponadto udział w tej bitwie każdego z polskich okrętów 
opisali autorzy monografii: „Błyskawicy” - Władysław Szczerkowski35 
i „Pioruna” - Mariusz Borowiak36.Zatem pamięta się o niej również w kraju.

Zwięzły opis bitwy 10 brytyjskiej 10 Flotylli Niszczycieli z niemiecką 
8 Flotyllą pod Ile de Batz cytujemy za Stanisławem Mariuszem Piaskowskim37. 
Został on opracowany na podstawie raportów dowódców obu polskich okrętów. 
Autor opisu cytuje w nim fragmenty wspomnień ówczesnych oficerów artylerii 
obu okrętów - 1 oficera artylerii „Błyskawicy” kpt. mar. Józefa Bartosika38 
i 1 oficera artylerii „Pioruna” por. mar. Jerzego Tumaniszwili.

W dniu 8 czerwca o godz. 0945 20 dywizjon kontrtorpedowców opuścił 
Plymouth, aby zamienić patrolujący w kanale La Manche 19 dywizjon. Zanim 
jednak doszło do spotkania, dowódca 10 Flotylli otrzymał dwa sygnały 
z Dowództwa Western Approaches. Pierwszy odwoływał rozkaz patrolowania 
na zachodzie nakazując koncentrację flotylli w pozycji 49°30'N i 5°00'W. Drugi, 
podał nową pozycję patrolowania i informacje o zauważonych przez wywiad 
lotniczy okrętach nieprzyjaciela.

Stosownie do rozkazu dowódcy flotylli, okręty zostały sformowane w dwie 
kolumny płynące równolegle do siebie w odległości dwóch mil. O godz. 2045 
flotylla przeszła na linię nocnego patrolowania w pobliżu Brestu.

W godzinę później otrzymano meldunki o wyjściu z Brestu czterech 
okrętów niemieckich. Była to 8 Flotylla kmdr. von Bechtolsheima, w składzie: 
„Z 32” (okręt flagowy), „Z 24” i „ZH 1” (typu „Narvik”) i „T 24”, typu 
„Elbing”. Zespół ten miał za zadanie dostarczenia do Cherbourga torped dla 
ścigaczy operujących w kanale La Manche, a następnie brać udział 
w zwalczaniu nocnych konwojów operacji „Neptun”. Pobrane z magazynów 
w Breście torpedy umocowane były na pokładach wszystkich okrętów. Na tę 

29 Edmund Kosiarz, Flota Białego Orła, Gdańsk 1984, s. 552-566.
30 Jerzy Pertek, Wielkie dni małej floty, Poznań 1990, s. 432-442.
31 Andrzej Rzepniewski, Polska Marynarka Wojenna w okresie wyzwalania Europy Zachodniej 

i Południowej, w: Walki formacji polskich na Zachodzie 1939-1945, Warszawa 1991, s. 691-692.
32 J. Lipieński, Druga wojna światowa na morzu, Gdańsk 1998, s. 321-322.
33 B. Jones, The Tenth Destroyer Flotilla in the English Channel, [bmw i brw],
34 Jerzy Łubkowski, Udział polskich niszczycieli w bitwie koło wyspy Ushant, „Biuletyn 

Historyczny”, 2003 nr 18, s. 57-66.
35 W. Szczerkowski, ORP „Błyskawica”, Gdańsk 1970; Gdańsk 1979.
36 Mariusz Borowiak, ORP „Piorun”, Warszawa 2000.
37 Stanisław Mariusz Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, t. 3, Albany 1990, 

s. 169-170 - poprawiono pisownię.
38 Józef Bartosik, Wierny okręt, Warszawa 1948.
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ryzykowną misję, oznaczoną kryptonimem „Torpeden”, 8flotylla wyszła z Brestu 
około południa 8 czerwca.

W dniu 9 czerwca o godz. 0115 będąc w (przybliżonej) pozycji 49°03'N 
i O4°1TW na flagowym okręcie flotylli HMS „Tartar” uzyskano kontakt 
radarowy. W kilka minut później niemieckie okręty ukazały się na ekranach 
pozostałych okrętów, które na rozkaz kmdr. Jonesa ruszyły w kierunku 
nieprzyjaciela.

„Na „Błyskawicy” cała załoga była w stanie radosnego podniecenia. Na 
taki moment okręt polski czekał od początku wojny...Dalocelownik artyleryjski... 
dawał o sobie znać w dość oryginalny sposób. Drugi ofic. art. grał na 
instrumencie podobnym do polskiej fujarki, pierwsze nuty marsza 
amerykańskich „Marines” - We shall fight on the beaches beyond the seas... 
Dowódca krytycznie spojrzał raz czy dwa w stronę dalocelownika... pokiwał 
głową na znak protestu, ale dał za wygraną i z demonstracyjną uwagą 
obserwował horyzont”.

Okręty flotylli czekały na niemiecki atak torpedowy, który Niemcy 
wykonywali zwykle z odległości mniejszej aniżeli 9000 m. O godz. 0128 HMS 
„Eskimo" zameldował o niemieckim ataku torpedowym skierowanym na okręty 
19 dywizjonu. Moment odpalenia 30 torped „Eskimo” usłyszał przez 
„Headache” (podsłuch radiowy wewnętrznej komunikacji przeciwnika). Po 
chwili „Tartar” i „Błyskawica” otworzyły ogień pociskami oświetlającymi do 
flagowego okrętu kmdr. von Bechtolsheima „Z 32”. Salwy obu okrętów 
10 flotylli były dokładne. „Z 32” został kilkakrotnie trafiony, tak jak i idący za 
nim „Z HI”, któremu pociski uszkodziły kotłownię. Niemcy jednak bronili się 
dobrze. Celne salwy ich okrętów zmusiły „ Błyskawicę ” do gwałtownego zwrotu 
i ukrycia się za zasłonę dymną. W rezultacie tego manewru, okręt utracił 
kontakt z nieprzyjacielem.

Idący za „Błyskawicą” „Piorun” także przerwał ogień nie tracąc jednak 
kontaktu z przeciwnikiem. Około godz. 0200 HMS „Tartar” wykonał ryzykowny 
manewr. Chcąc zdezorientować przeciwników zmienił ostro kurs i skierował się 
wprost na niemieckie okręty, które teraz przerzuciły na niego swój morderczy 
ogień. „Jedna z salw niemieckich rozsadziła „Tartarowi” pół pomostu, 
zabijając na miejscu wielu ludzi. Rannym został dowódca okrętu, a I-szy ofic. 
artylerii zabity. Dalocelownik zniesiony. Pomimo to, działa „ Tartara” strzelały dalej”.

W rezultacie tego śmiałego manewru dwa niemieckie kontrtorpedowce 
zostały odcięte od zespołu, ale nie zmieniło to krytycznej sytuacji brytyjskiego 
okrętu. Z pomocą przyszedł znajdujący się najbliżej HMS „Ashanti”. Kładąc 
gęstą zasłonę powoli kierował się pomiędzy uszkodzonego „Tatara" i flagowy 
okręt kmdr. von Bechtolheima zasypując go pociskami swych dział. Mając 
jednak nietknięte maszyny „Z 32” oderwał się od przeciwników i skierował 
w stronę Ile Yierge, aby się schronić pod osłoną baterii brzegowych.

Na miejscu walki pozostał jeszcze mocno uszkodzony drugi niemiecki 
kontrtorpedowiec „ZH 1”, ale z nim „Ashanti” rozprawił się krótko.
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Wystrzelone z małej odległości dwie torpedy dosłownie rozniosły nieszczęsny 
okręt. „ W miejscu gdzie płynął nastąpił olbrzymi wybuch...Ryk detonacji był tak 
potężny, że nasz okręt trząsł się przez kilka sekund. Czerń nocy zamieniła się 
w purpurę.. ” Był to efekt nie tylko brytyjskich torped, ale także i niemieckich, 
które ułożone na pokładzie miały być dostarczone do Cherbourga.

W dwadzieścia kilka minut później na sygnał „Błyskawicy” do 20 dywizjonu 
dołączył pozostający w tyle „Piorun”, a w chwilę później okręty odebrały 
sygnał „ Tartara ” nakazujący okrętom flotylli zgrupować się wokół okrętu flagowego.

W pół godziny później w namiarze 215° usłyszano wybuchy i światła 
pocisków. Był to rezultat kontaktu HMCSS „Huron" i „Haida” ze zdążającym 
do wybrzeży francuskich niemieckim kontrtorpedowcem. Na rozkaz dowódcy 
flotylli „Błyskawica” i „Piorun” skierowały się na południe. Po kilku zmianach 
kierunku spowodowanych pomyłkową informacją „Haidy” o godz. 0449 
„Błyskawica” zauważyła w namiarze 195° oświetlony przez „Hurona” flagowy 
okręt niemieckiego zespołu „Z 32” i natychmiast otworzyła do niego ogień, do 
którego dołączyła się artyleria „Pioruna" i obu kanadyjskich okrętów. 
Wysunięta najbardziej do przodu „Haida” zameldowała o godz. 0458, że okręt 
nieprzyjaciela wyrzucił się na brzeg francuskiej wysepki Ile de Bas (ang. Ile de 
Batz), a w pobliżu niema innych okrętów. (Źródła niemieckie podają, że „Z 32” 
po wejściu na brzeg francuskiej wysepki eksplodował).

W rezultacie tej bitwy, która w niektórych opracowaniach nosi nazwę 
bitwy pod Ushant zniszczone zostały napewno dwa kontrtorpedowce „ZH 1” 
i „Z 32”, jeden prawdopodobnie, a jeden uszkodzony. Operacja „Torpeden" 
zakończyła się więc całkowitym fiaskiem.

O godz. 0537 okręty 10 flotylli (Force 26) skierowały się do brzegów 
Wielkiej Brytanii. Prowadził ORP „Błyskawica", a za nim HMS „Tartar” 
i pozostałe okręty w szyku torowym. Podczas przejścia flotylla dwukrotnie była 
atakowana przez samotny Ju-88 ale ostrzelany artylerią okrętową zrezygnował 
z dalszych prób. Zbliżając się do Plymouth, na czoło flotylli wyszedł „kulejący" 
bohater wyprawy HMS „Tartar”. Wchodząc około godz. 1000 do portu na 
rozkaz dowódcy kmdr. B. Jonesa okręty podniosły bojową galę banderową. 
W południe „Błyskawicę" wizytował głównodowodzący Western Approaches.

Podczas trzydniowego postoju na „Piorunie” przeprowadzono 
czyszczenie kotłów, a „Błyskawica” w tym czasie wyszła dwukrotnie jako Senior 
Officer z okrętami na patrole ofensywne wzdłuż francuskich wybrzeży w rejonie 
Sept Ileś, Les Triagos i grupy Channel Islands. Okrętów nieprzyjaciela nie napotkano.

Sprawozdanie39 dowódcy niszczyciela „Błyskawica” kmdr. por. Konrada 
Namieśniowskiego z boju z niemieckimi niszczycielami w nocy z 8 na 
9 czerwca 1944 r. też zostało już opublikowane i poniżej zamieszczamy je 
w całości.

39 Polska Marynarka Wojenna 1939-1947. Wybór dokumentów, t. 1, Gdynia 1999, s. 251-257 - 
poprawiono pisownię.
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ORP „BŁYSKAWICA"
L.dz. 121/Tjn/44
M. P- dnia 7 lipca 1944 r.

SPRAWOZDANIE Z BOJU Z NIEMIECKIMI K0NTRT0RPED0WCAM1 
w nocy z dnia 8 na 9 czerwca 1944 r.

Wieczorem dnia 8 czerwca o godz- 2100 10 flotylla otrzymała rozkaz 
patrolowania północnego wybrzeża Bretanii pomiędzy Brestem a wyspą Jersey 
w odległości około 10-15 mil od lądu. Kursy generalne patrolu wynosiły 70° 
i 250°, a średnia prędkość 20 węzłów. Flotylla była zorganizowana w dwa 
dywizjony: nr 19 w składzie l HMS „Tartar” /dowódca flotylli/HMS „Ashanti”, 
HMCS „Huron”, HMCS „Haida” i dywizjon nr 20: ORP „Błyskawica" 
/dowódca dywizjonu/, HMS „Eskimo”, ORP „Piorun i HMS „Javelin”. Oba 
dywizjony były rozwinięte w otwarty szyk torowy w dwóch kolumnach 
równoległych do siebie, z tym, że prawy dywizjon był przesunięty do tyłu, i kąt 
kursowy „Błyskawicy” na „Tartara” wynosił 45°. Warunki atmosferyczne 
i widoczność dość dobra, pomimo ciemnej bezksiężycowej nocy i niskich chmur, 
wiatr bardzo słaby, morze gładkie. O godz. 2130 rozpoznanie lotnicze doniosło, 
że trzy niemieckie kontrtorpedowce klasy „Narwik" i jeden klasy „Elbling", 
wyszły z Brestu. Głównodowodzący w Plymouth wyznaczył 10 flotylli zadanie 
odszukania i zniszczenie nieprzyjaciela. Do chwili nawiązania bezpośrednio 
kontaktu z okrętami niemieckimi, była to jedyna informacja o nim. Było ponadto 
prawie pewnym, że nieprzyjaciel będzie się starał przedrzeć na wschód 
w kierunku inwazyjnego teatru operacyjnego w Normandii. O godz- 2200 
zarządziłem alarm bojowy w formie pogotowia.

Ifaza walki.
Początkowo patrolowanie odbywało się bez wydarzeń, i dopiero o godz. 0116 

„ Tartar" - najbardziej wysunięty na czoło, jako okręt dowodzący, podał przez 
radio informację, że ma kontakt radarowy na kursie w odległości 10 mil. Dwie 
minuty później kontakt ten został potwierdzony przez. „Błyskawicę”. W kilka 
sekund później „Tartar" poinformował, że ma 5 ech - i że jest to nieprzyjaciel 
idący kursem 000°. Jednocześnie 19 dywizjon wykonał zwrot na kurs 290° - 
/z dotychczasowego ogólnego kursu 2507 -co spowodowało zbliżenie się 
dywizjonów - oraz dobre wysunięcie się 19 dywizjonu - przed 20. 
W międzyczasie siły własne zbliżały się bardzo do nieprzyjaciela. WIO minut po 
uzyskaniu pierwszego kontaktu, gdy odległość wynosiła już około 3,5 mili, HMS 
„Eskimo” zameldował, że nieprzyjaciel wystrzelił do nas torpedy /informacje 
powyższe otrzymano z aparatu Headache - specjalnie przeznaczonego do 
podsłuchiwania niemieckich okrętowych nadajników taktycznych/. Na skutek 
tego meldunku szybkość flotylli zwiększona została do 25 węzłów. 
W międzyczasie odległość malała nadal bardzo szybko a nieprzyjaciel wykonał 

133



„BIULETYN HISTORYCZNY” W. PATER 2006 NR 21

zwrot na kurs 060°. /Jak później wykazała analiza/. Gdy odległość do 
nieprzyjacieła wyniosła 5600, co nastąpiło w niepełne 2 minuty po niemieckim 
ataku torpedowym „Tartar", i w 10 sekund później, bez rozkazu - 
„Błyskawica", otwarły ogień oświetlający do niewidocznego jeszcze ciągle 
nieprzyjaciela, którego natychmiast zidentyfikowano jako dwa kontrtorpedowce 
klasy „Narwik” idące kątem biegu prawo 110°. Dalsze okręty nieprzyjacielskie, 
pozostały niewidoczne w ciemności na zewnątrz przestrzeni oświetlonej. 
Jednocześnie z ukazaniem się nieprzyjaciela, „Tartar” i „Błyskawica” otwarły 
ogień pociskami półpancernymi z wszystkich dział do okrętu prowadzącego, 
podczas gdy inne okręty flotylli związały się ogniem z pozostałymi 
kontrtorpedowcami nieprzyjaciela.

Ogień „Błyskawicy” był bardzo celny i skuteczny i już w drugiej salwie 
uzyskano nakrycie. W czasie dalszego strzelania, zaobserwowano szereg 
trafnych oraz pożar na śródokręciu niemieckiego okrętu dowodzącego.

Reakcja ze strony nieprzyjaciela była spóźniona o kilka sekund, co 
wskazywało, że nieprzyjaciel liczył na zupełne zaskoczenie flotylli sojuszniczej - 
i że główny nacisk położył na ataku torpedowym. Jest również bardzo 
prawdopodobnym, że dowódca niemiecki przypuszczał, że ma do czynienia 
z krążownikami.

Dywizjonowy okręt nieprzyjacielski — a prawdopodobnie również i drugi 
w szyku „Narwik" skoncentrowały swój ogień na „Błyskawicy”, która dla nich 
projektowała się jako okręt najbliżej kursu i najprawdopodobniej dający 
największe echo radarowe. W przeciwieństwie do 10 flotylli, nieprzyjaciel 
strzelał pociskami kruszącymi, detonującymi przy zetknięciu z powierzchnią 
wody. Ogień nieprzyjacielski był nadzwyczaj intensywny i celny. Już w drugiej 
salwie nieprzyjaciel uzyskał bardzo bliskie obramowanie, tak, że niektóre 
z pocisków upadły około 40 metrów od burty - zasłaniając okręt potężnymi 
kolumnami wody. Po 1,5 minuty walki dalsze pozostawanie pod ogniem 
nieprzyjacielskim, ciągle utrzymującym nakrycie oznaczało skazywanie okrętu 
na bezpośrednią, pewną i niczym nieokupioną stratę, a dalsze utrzymanie kursu 
niemożliwe zwłaszcza wobec przygniatającej przewagi kalibru nieprzyjaciela 
oraz faktu, że torpedy właśnie musiały przechodzić w pobliżu naszego szyku. 
W dodatku odległość była już tak mała, że nieprzyjaciel otworzył ogień do 
„Błyskawicy" z broni maszynowej.

Dla zrzucenia z siebie nakrycie ognia nieprzyjaciela i jego 
rozregulowania, wykonałem zwrot „Błyskawicą" i całym dywizjonem w prawo 
podnosząc prędkość do 30 węzłów i stawiając zasłonę dymną oraz prowadząc 
nadal ogień z dział rufowych. Pomimo zwrotu, nieprzyjaciel, kontynuował celny 
ogień przez kilka minut, oświetlając „Błyskawicę” swymi doskonałymi, 
znacznie intensywniejszymi od brytyjskich, pociskami oświetlającymi i zyskując 
szereg bliskich upadków.

W czasie dalszej akcji, zmiennych kursów i prędkości, były również i takie 
chwiłe, kiedy okręt był oświetłany pociskami i ostrzeliwany z zupełnie 

134



SUKCESY BOJOWE POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ...

nieznanego kierunku i niewiadomo przez kogo. W międzyczasie zauważyłem, że 
nie ma w dywizjonie „Pioruna", który jak się później okazało, wyszedł z szyku 
podczas zwrotu i chwilowo stracił kontakt z dywizjonem.

Na tym zakończyła się I faza walki, która trwała około 20 minut.
O godz. 0138 sytuacja, tak jak ją widziałem z pomostu „Błyskawicy" 

przedstawiała się następująco: - brak jakiegokolwiek kontaktu z nieprzyjacielem 
lub 19 dywizjonem, własny dywizjon nieuszkodzony i w komplecie, z wyjątkiem 
„Pioruna". W namiarach zachodnich widać było i słychać strzelaninę 
z niewiadomych kierunków oraz łunę pożaru.

O godz. 0139 nastąpiła bardzo potężna eksplozja podwodna. Jak się 
później dowiedziano, był to wybuch niemieckiego kontrtorpedowca 
storpedowanego przez „Ashanti”. Nieprzyjaciel był już przedtem 
obezwładniony ogniem artyleryjskim, a trafiony torpedami „Ashanti" wyleciał 
w powietrze nie zostawiając żadnego śladu na powierzchni wody oprócz plam 
ropy.

Stan 19 dywizjonu był mi zupełnie nieznany. W rzeczywistości rozbił się 
na trzy niemające z sobą łączności grupy: 1/ „Tartar” trafiony i uszkodzony, 
z rannym dowódcą flotylli, czterema ludźmi zabitymi i 9 rannymi głównie na 
pomoście. Z uszkodzonym dalocelownikiem, palił się i wycofał z pola walki na 
północ. 2/ „Ashanti" po storpedowaniu „Narwika" zgubił się zupełnie. 
3/ „Huron” i „Haida” tropią jeden kontrtorpedowiec nieprzyjacielski 
wycofujący się początkowo na S potem na O. Ponadto o godz. 0200 „Eskimo” 
zameldował, że .Piorun” został storpedowany. O nieprzyjacielu nic miałem 
żadnych danych. IV tej sytuacji powziąłem decyzje odszukania nieprzyjaciela 
oraz wsparcia własnych sił, i w tym celu skierowałem dywizjon na kurs S - ku 
toczącej się bitwie.

O godz. 0148 radar zameldował, że ma echo pojedynczego okrętu 
prawdopodobnie nieprzyjacielskiego /nieodpowiadające na IFF/ w namiarze 
225° i odległości 7 mil. Echo to zachowywało się podejrzanie zmieniając kursy 
i prędkości.

O godz. 0203: „Eskimo” poprosił o pozwolenie pójścia zbadania echa, 
nie zgodziłem się, odpowiadając, że cały dywizjon pójdzie. Stosownie do tego 
zmieniłem kursy i prędkości, aby zbliżyć się do echa, które w międzyczasie 
zaczęło się oddalać. Po 20 minutach pościgu radar zameldował, że echo jest 
własne i daje rozpoznawcze na IFF. Nieomal jednocześnie „ Eskimo ” wystrzelił 
pocisk oświetlający, w refleksie którego ukazała się sylwetka „Pioruna” 
i któremu natychmiast rozkazałem dołączyć do szyku. W chwilę później 
otrzymałem sygnał z „Tartara” podający jego kurs i prędkość, oraz rozkaz 
koncentracji przy nim, wobec czego zawróciłem i poprowadziłem obecnie 
kompletny już dywizjon na jego spotkanie. W cztery minuty po zwrocie 
zauważono bardzo silny błysk i odgłos wyjątkowo potężnej eksplozji. O godz. 
0246 - nawiązałem kontakt optyczny z „Tartarem” zawracając dywizjon na 
kurs równoległy do niego - 000°. W 10 minut po dołączeniu o godz. 0256 

135



„BIULETYN HISTORYCZNY” W. PATER 2006 NR 21

zauważyłem pocisk oświetlający, prawdopodobnie nieprzyjacielski w namiarze 
216° - i bez rozkazu zawróciłem natychmiast w tym kierunku. W dwie minuty po 
wykonaniu zwrotu „Tartar" przekazał rozkaz pójścia w tymże samym kierunku 
i wsparcie pozostałej części 19 dywizjonu.

Pierwsza informacja o nieprzyjacielu nadeszła o godz. 0318 od „Haidy” 
określająca jego kurs jako 120° W. Po drodze napotkano światło na wodzie, 
była to pława fosforowa.

W czasie trwania tego pościgu, „Tartar" i „Ashanti", który znalazł się 
w międzyczasie, dołączają do 20 dywizjonu - zajmując pozycję za rufą. O godz. 
0333, opierając się na informacji „Haidy”, zmieniała kurs na 120°, zwiększając 
prędkość do 33 węzłów. 8 minut później radar okrętowy uzyskał najpierw dwa 
kontakty, a później trzeci w namiarze 200° i odległości 6 mil, które pokazywały 
J.F.F. W międzyczasie okręt przeszedł przez plamę oliwną około 2 mil średnio, 
która dawała bardzo silny zapach ropy. Po przejściu plamy nawiązano kontakt 
optyczny z dwoma sylwetkami i ponieważ nie dawały one odpowiedzi na 
„challenge" „Błyskawica" zapaliła światła bojowe. Obie sylwetki 
odpowiedziały natychmiast zapaleniem własnych świateł bojowych - a pierwsza 
z nich prawdopodobnie celem lepszego zidentyfikowania „Błyskawicy” 
oświetliła nas pociskiem oświetlającym. Po wymianie sygnałów, ustalono, że to 
jest „Haida" i „Huron”.

O godz. 0405 własny radar otrzymał kontakt w namiarze 310° i odległości 
7,5 mili - potwierdzony wkrótce przez „Javelin”. Dla zbadania podejrzanego 
echa, zmieniłem kurs dywizjonu na to echo. Po kilkuminutowym poszukiwaniu - 
echo znikło, wobec czego zawróciłem na kurs 100° - poprawiony z kolei przez 
„Tartara" na 095°, tracąc jednak w międzyczasie kontakt z „Haidą” 
i „Hugonem”. Widoczność wynosiła teraz w ciemności około 2,5 mili. O godz. 

0430 zauważyłem z pomostu „Błyskawicy” dwie sylwetki w namiarze 130°, 
które nie dawały odpowiedzi ani na „challenge", ani nie zareagowały na 
zapalenie świateł bojowych przez „Błyskawicę”. Ponieważ ponadto w tym 
samym momencie nadszedł sygnał z „Haidy”, że nieprzyjaciel znajduje się 
w namiarze 120°, przeto o godz. 0435 wydałem rozkaz oświetlenia sylwetek 
pociskami oświetlającymi. Po oświetleniu okazało się, że są to ponownie 
„Huron" i „Haida”. Kilka minut później „Haida” zameldował, że jest 
w kontakcie z nieprzyjacielem, który składa się z kontrtorpedowca, dwóch barek 
desantowych i dużego statku. Meldunek ten spowodował pewną konsternację, 
zwłaszcza, że okazało się, że „nieprzyjacielem” tym była wg pozycji na mapie 
„Błyskawica" i 20 dywizjon. W cztery minuty później „Huron" otworzył ogień 
pociskami oświetlającymi w namiarze 195°, w świetle których zauważono jeden 
niemiecki kontrtorpedowiec klasy „Narwik”.

„Błyskawica” wykonała natychmiast zwrot w prawo i otwarła ogień 
pociskami oświetlającymi. Bezpośrednio po tym zwrocie nastąpił drugi w lewo 
na kurs 065°, na skutek meldunku, że kurs nieprzyjaciela równa się 090° po to, 
aby dać pole strzału działom rufowym i innym okrętom dywizjonu. Meldunek 
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o kursie okazał się błędnym o 180° - i został natychmiast poprawiony na 
kontrkurs równy W. „Błyskawica" niezwłocznie wykonała całym dywizjonem 
zwrot na SIT, /bezpośredni kurs na nieprzyjaciela, nie był możliwy, gdyż oficer 
nawigacyjny zameldował, że wchodzimy na pola minowe/ i otworzyła ogień 
pociskami półpancernymi i oświetlającymi. Nieprzyjaciel zareagował na to 
gęstą zasłoną dymną. Odległość na której prowadzono strzelanie, była nieomal 
na granicznym skutecznym zasięgu dział „Błyskawicy", tak, że ogień ślepy nie 
był możliwy, a ponadto „Haida" i „Piorun" znalazły się w niebezpiecznym 
sektorze. Te powody zmusiły „ Błyskawicę ” do przerwania ognia.

Wkrótce potem „Haida" zameldował, że nieprzyjaciel, wyrzucił się na 
brzeg na Isle de Bas i że pali się. W międzyczasie baterie nadbrzeżne otworzyły 
ogień do 10 flotylli. W omawianej fazie walki, światło dzienne było już w całej 
pełni, tak, że było już widać wyraźnie brzeg francuski i dalsze pozostanie pod 
ostrzałem baterii, w pobliżu baz lotniczych, było niewskazane. Ponieważ 
ponadto nie było już żadnego nieprzyjaciela w pobliżu, przeto „Błyskawica” 
zawróciła na kurs N, prowadząc szyk w formacji przeciwlotniczej, do której 
dołączył wkrótce „Tartar”, „Ashanti”, „Huron” i „Haida”.

O godz. 0612 przy ciągle pogarszającej się widoczności, pojawił się nad 
okrętami dwukrotnie samołot typu Ju 88, do którego „Błyskawica” otwierała za 
każdym razem ogień. Był to ostatni strzał i ostatni nieprzyjaciel spotkany dnia 
9 czerwca 1944 r.

Po odpędzeniu samolotu, dowódca flotylli zażądał od 
głównodowodzącego w Plymouth eskorty lotniczej, celem uprzedzenia 
spodziewanych ataków nieprzyjaciela. Plymouth odpowiedziało negatywnie 
motywując to mgłą i złą pogodą.

W boju tym „Błyskawica” wystrzeliła w sumie 165 pocisków artylerii 
głównej.

Cała flotylla weszła do portu pod bojową galą banderową 
a głównodowodzący złożył osobiście wizytę na „ Tatarze ” i „ Błyskawicy

UWAGI NA TEMAT SPOTKANIA Z NIEPRZYJACIELEM
W DNIU 9 CZERWCA 1944 R.

OGÓLNE
1 .Zadanie nałożone na 10 flotyllę zostało wykonane w całej rozciągłości;

• Nieprzyjaciel został rozbity a jego zamierzone przedarcie się na 
wschód udaremnione.

• Przynajmniej dwa kontrtorpedowce nieprzyjacielskie zostały 
zniszczone na pewno, a dwa następne na pewno uszkodzone.

• Straty własne, poniósł tyłko „Tartar”.
Ustawienie przez „Tartara” flotylli w dwóch kolumnach nie było zbyt 

szczęśliwe, gdyż 20 dywizjon znajdujący się po odwrotnej stronie „Tartara" niż 
nieprzyjaciel nie został dopuszczony do wałki w pierwszej fazie w takim stopniu, 
aby wyzyskać całość swego uzbrojenia.
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Konieczność ewentualnego strzelania torped przed dziobami własnych 
okrętów zupełnie uniemożliwiała 20 dywizjonowi przeprowadzenia ataku torpedowego.

UWAGI DOTYCZĄCE NIEPRZYJACIELA
2 . Niemieckie radary pracują doskonale zapewniając nieprzyjacielowi 

nakrycie najczęściej w pierwszej salwie. To samo potwierdziło się przy 
doświadczeniu zdobytym w kilka dni później pod ogniem niemieckich 
baterii lądowych.

3 . Nocne ładunki prochu używane przez nieprzyjaciela nie dają absolutnie 
żadnego błysku; na uwagę zasługuje również fakt używania przez 
Niemców pocisków kruszących w walce z kontrtorpedowcami.

4 .Efekt pocisków kontrtorpedowca klasy „Narwik” jest przygniatający, 
w porównaniu z kalibrem „Błyskawicy”.

WNIOSKI DOTYCZĄCE „BŁYSKAWICY”
l.W omawianym boju „Błyskawica” walczyła jako okręt dywizjonowy, 

napotykając poważne fizyczne trudności z powodu istniejącego 
rozplanowania pomostu. Praca poszczególnych komórek kierowania 
okrętem i dywizjonem w czasie boju była w wysokim stopniu utrudniona 
ogólną ciasnotą, a brak kabiny taktyczno-operacyjnej, sygnałowej jak 
również oddzielnej kabiny sterowej, dawały się bardzo dokuczliwie we 
znaki. Projekt odnośnych przeróbek przedłożę Panu Admirałowi przed 
następnym remontem okrętu.

2 .Nowoczesna walka nocą na morzu jest oparta przede wszystkim na 
sprawnej pracy radarów. Niestety, „Błyskawica” nie posiada 
wykwalifikowanych operatorów do tej pory. Od inteligentnej i bardzo 
sprawnej pracy tych ludzi zależą decyzje dowódcy okrętu, a zatem 
i przebieg boju. Na „Błyskawicy” zaś tam gdzie powinien być 
doświadczony i odpowiedzialny podoficer lub oficer, jak często bywa 
u Anglików, znajdują się marynarze-kandydaci bez specjalności. Stan 
ten poprawi się, kiedy Komenda Uzupełnień Floty wyszkoli specjalistów 
radarzystów na dłuższych kursach. Pod tym względem stoimy znacznie 
niżej od Anglików, a zaradzić temu mogą tylko radykalne 
i natychmiastowe decyzje.

3 . Okręt do lej pory nie jest wyposażony w tzw. „Action infonnation and 
inforcommu-nication ”. Składa się ona z serii głośników i mikrofonów, 
rozstawionych we wszystkich ważnych punktach mózgu okrętu np.: - 
w kabinie operacyjnej, w radarach, w radiostacji, na pomoście, 
w dalocelowniku w ten sposób, że jednocześnie słychać wszędzie to, co 
ktokolwiek z podłączonych na tę sieć abonentów mówi.

4 . Przy obecnym systemie prowadzenia boju w nocy, niezbędnym jest 
posiadanie trzeciego oficera artylerii, który jednocześnie mógłby pełnić 
obowiązki POKO i oficera kierującego radarem artyleryjskim a w razie 
konieczności również ogniem oświetlającym. Ponadto byłoby to bardzo 
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wskazanym ze względu na obecny system patrolowania w alarmie 
bojowym przez całą noc a w wachcie bojowej lub patrolowej za dnia 
tak, że dalocelownik musi być stale obsadzony przez jednego oficera 
artylerii przez całą dobę. W związku z tym, proszę Pana Admirała 
o przydzielenie jednego młodszego oficera jako trzeciego oficera 
artylerii ORP „Błyskawica”.

5 .Posiadanie aparatu podsłuchowego typu „Headache" dostarcza dowódcy 
bardzo cennych informacji w czasie trwania boju i jest bardzo wskazane.

Melduję Panu Admirałowi, że cały okręt: wszyscy oficerowie, 
podoficerowie i marynarze dobrze zdali egzamin bojowy, wykazując męstwo 
i wysoką sprawność oraz że nie było nikogo, kto by nie spełnił swego zadania 
tak, jakby umiał najlepiej. Najlepsze świadectwo o osiągniętym wyniku dały 
załogi okrętów brytyjskich. Jako przykład mogą posłużyć oficerowie z HMS 
„Tartar”, którzy zgodnie stwierdzili, że tylko celny ogień ORP „Błyskawica" 
uratował ich okręt, obezwładniając niemieckiego „lidera”, oraz dowódca 
HMCS „Haida”, który zameldował głównodowodzącemu w Plymouth, że ogień 
„Błyskawicy” był mu bardzo pomocny zwłaszcza jej celny ogień oświetlający, 
który w znacznym stopniu ułatwił „Hugonowi” i „Haidzie” strzelanie do 
nieprzyjaciela w ostatniej fazie walki.

Meldując powyższe, i mając również na względzie, że był to pierwszy tego 
rodzaju bój w historii polskiej floty wojennej, stawiam wniosek o udzielenie 
pochwały całemu okrętowi oraz o odznaczenie Krzyżem Yirtuti Militari cmdr. 
B. Jonesa - DSO, DSC, RN - dowódcę 10 flotylli, który osobistym męstwem 
przyczynił się walnie do zwycięstwa, którego konsekwencji na przebieg operacji 
desantowych w Normandii nie sposób przecenić.

Dowódca ORP „Błyskawica” 
K. Namieśniowski, kmdr por.

Opis patrolowania niszczyciela „Błyskawica” w rejonie lądowania 
w Normandii oraz jego udział w walce z niemieckimi niszczycielami w dniach 
8-9 czerwca 1944 r. znajduje się również w Kronice ORP „Błyskawica”. 
Wyciąg z niej, dotyczący tych zagadnień, został opublikowany40.

Znamy też sprawozdanie41 dowódcy niszczyciela „Piorun” kmdr. ppor. 
Tadeusza Gorazdowskiego z udziału w tej bitwie, które przechowywane jest 

40 Udział marynarki polskiej w inwazji Francji - 1944. Wyciąg z Kroniki ORP „Błyskawica”, 
w: Marynarka Wojenna. Dokumenty i opracowania, Londyn 1968, s. 125-127; Kronika 
ORP „Błyskawica”, „Nasze Sygnały”, 1954 nr 79, s. 6-7.

41 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Zespół akt Kierownictwa 
Marynarki Wojennej, Sprawozdanie dowódcy ORP „Piorun” kmdr. ppor. Tadeusza 
Gorazdowskiego do szefa KMW L. dz. 79/Tjn/44 z 7. 07. 1944 r. z akcji z kontrtorpedowcami 
niemieckimi typu „Narwik” nocą 8/9. 06. 1944 r„ sygn. MAR. V. 3, t. 1.
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w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. 
Jego treść przedstawiamy poniżej.

Siły własne: 10 Flotylla Niszczycieli w składzie dwóch dywizjonów: 
w skład 19 dywizjonu wchodziły: 37 półdywizjon, który tworzyły: HMS 
„Tartar” i HMS , Ashanti” oraz 38 półdywizjon - HMCS „Haida” i HMCS „Huron” 
i 20 dywizjon, w który tworzyły: 39 półdywizjon - ORP „Błyskawica” i HMS 
„Eskimo” oraz 40 półdywizjon - ORP „Piorun” i HMS „Javelin”.

Zadanie: Zamknięcie kanału La Manche od zachodu przed nawodnymi 
okrętami przeciwnika, które starałyby się przedostać do rejonu lądowania 
z portów Zatoki Biskajskiej oraz daleka osłona i wspieranie konwojów 
przybrzeżnych idących do rejonu inwazji z angielskich portów zachodnich.

Wykonanie: Flotylla wyszła z Plymouth dywizjonami, 7 czerwca - 
19 dywizjon na patrol, z tym, że 8 czerwca około południa 20 dywizjon miał go 
zmienić. W tym celu 20 dywizjon wyszedł z Plymouth 8 czerwca rano, ale 
zanim mogła nastąpić zmiana nadszedł sygnał od głównodowodzącego rejonu 
Plymouth, który odwoływał poprzednie rozkazy i polecał koncentrację flotylli 
w pozycji 49° 30' N; 05° 00’ W.

W swym następnym sygnale głównodowodzący rejonu Plymouth określił 
zadanie, linie patrolowania oraz przekazał wiadomości o nieprzyjacielu. 
Podczas patrolowania nadchodziły również meldunki od samolotów podające 
pozycje jednostek nieprzyjacielskich, ale dla okrętów były one raczej niejasne, 
często ich informacje były nieścisłe, dopiero potwierdzenie ich przez Wydział 
Operacyjny sztabu głównodowodzącego rejonu uwiarygodniało je i wtedy były 
brane pod uwagę.

Podczas patrolowania flotylla była uszykowana następująco: 19 dywizjon 
patrolował dwie mile morskie na południe od 20 dywizjonu. „Piorun” 
znajdował się jako trzeci w otwartym szyku torowym 20 dywizjonu.

Akcja: O godz. 0115 w dniu 9 czerwca flotylla szła kursem 265° 
z prędkością 28 węzłów. „Pioruna” znajdował się na pozycji 49° 25' N, 04° 11' W. 
Około godz. 0120 nadeszły pierwsze radiotelefoniczne meldunki o kontakcie 
radarowym z nieprzyjacielem od HMS „Javelin” i okrętów 19 dywizjonu. 
„Piorun” uzyskał pierwsze radarowe echa o godz. 0124 w namiarze 217° 
i odległości 13000 jardów42 i prawie jednocześnie zaczęły nadchodzić meldunki 
z aparatu Headache (Aparat przeznaczony do podsłuchu radiowego niemieckiej 
marynarki wojennej w latach 1939-1945 obsługiwany przez specjalnie 
wyszkolony personel radiostacji znający dobrze język niemiecki) o ruchach 
nieprzyjaciela. O godz. 0128 wykreślacz kursu zameldował cztery okręty 
nieprzyjaciela na kursie 005° idące z prędkością 30 węzłów i jednocześnie 
Headache zameldował, że nieprzyjaciel wystrzelił cztery torpedy. Meldunek 
o wystrzeleniu torped przez nieprzyjaciela został natychmiast przekazany przez 
radiotelefon do flotylli.

42 1 Yard = 0,914 m.
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W tym czasie 19 dywizjon zaczął oświetlać nieprzyjaciela pociskami 
oświetlającymi. „Błyskawica” również otworzyła ogień i zostały 
zaobserwowane upadki salw nieprzyjaciela w odległości 20 do 50 jardów za 
rufą i z lewej burty. O godz. 0130 „Piorun” otworzył ogień pociskami 
oświetlającymi. O godz. 0131 dowódca „Pioruna” zauważył, że „Błyskawica” 
gwałtownie zmienia kurs w prawo. „Piorun”, starając się utrzymać w śladzie 
„Błyskawicy”, przerwał prowadzenie ognia o godz. 0133 i również skręcił 
w prawo. W tym czasie „Błyskawica” już zniknęła za własną zasłoną dymną. 
Wówczas widoczność nie przekraczała 3000 jardów a w dymie spadała do zera.

Nie mając od „Błyskawicy” żadnej informacji o tym, jakim kursem 
i z jaką prędkością odchodzi, dowódca „Pioruna” nie chciał ryzykować 
wchodzenia w jej zasłonę dymną i zatrzymał cyrkulację swego okrętu na kursie 
N, uważając, że przy prędkości 30 węzłów i dużej odległości strzelania torped, 
unik o 90° jest wystarczający. Po chwili zmienił kurs na 270° a następnie 
na 260°, w kierunku na nieprzyjaciela, zmniejszając prędkość do 20 węzłów 
w nadziei, że „Błyskawica” za chwilę go wyprzedzi.

W tym czasie radar utrzymywał stały kontakt z nieprzyjacielem a jego 
kursy i prędkość były mu stale podawane przez wykreślacz kursu. Radar nie był 
w stanie odszukać okrętów 20 dywizjonu. O godz. 0151 „Piorun” nadal był sam 
a echa nieprzyjaciela w namiarze 227° i w odległości 7000 jardów splątały się 
z echami okrętów 19 dywizjonu. Dowódca „Pioruna” zdecydował nie dołączać 
swym samotnym okrętem do powstałego zamieszania i zmienił kurs na N, 
włączając jednocześnie IFF (Identification of Friend or Foe - Elektonic, Radar 
- rozpoznanie swój - obcy).

O godz. 0159 otrzymał sygnał od dowódcy „Tartara”, że okręt pali się 
i odchodzi kursem 010° z prędkością 6 węzłów oraz, że wszystkie okręty 
niebędące w kontakcie z nieprzyjacielem mają do niego dołączyć. Ponieważ 
w przybliżeniu znał pozycję „Tartara”, zmienił kurs na 220° i prędkość do 
27 węzłów, tym samym zbliżając się do miejsca, w którym w dalszym ciągu 
toczyła się walka między okrętami 19 dywizjonu i nieprzyjacielem.

O godz. 0215 „Piorun” został oświetlony pociskami oświetlającymi 
i ostrzelany z kierunku, w którym znajdowały się okręty własne 
i nieprzyjacielskie, odległość od nich w tym czasie wynosiła około 5000 
jardów. Salwy upadły nieprzyjemnie blisko a rodzaj pocisków oświetlających 
wskazywał, że wystrzelił je jeden z własnych okrętów. W tej sytuacji dowódca 
„Pioruna” zmienił kurs na N i zaczął oddalać się z prędkością 18 węzłów. 
O godz. 0219 radar zameldował trzy echa z kierunki NE nieodpowiadające IFF. 
Uznał, że to muszą być okręty 20 dywizjonu i zaczął zbliżać się do nich, o godz. 0230 
biorąc kurs wprost na meldowane echa. A o godz. 0233 przyjęty został sygnał 
„Błyskawicy”: Namiar...odległość 4000 jardów, otwieram ogień.

Ponieważ namiar „Błyskawicy” był odwróceniem namiaru „Pioruna” na 
meldowane trzy echa a odległość też była ta sama, więc „Piorun” natychmiast 
zapalił swe światła bojowe, równocześnie zawiadomił „Błyskawicę” o swej 
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pozycji i ponownie zapalił światła bojowe na 10 sekund. „Błyskawica” 
odpowiedziała na sygnał i „Piorun” dołączył do szyku 20 dywizjonu o godz. 0242.

Od godz. 0242 do 0438 „Piorun” chodził zmiennymi kursami 
i prędkościami w składzie 20 dywizjonu nie mając kontaktu z nieprzyjacielem. 
W tym czasie dołączyły do szyku uszkodzony „Tartar” i „Ashanti”. Pozostałe 
okręty dywizjonu, „Haida” i „Huron” utrzymywały kontakt z nieprzyjacielem 
i informowały inne okręty o jego ruchach.

Pierwsze echo pojedynczego okrętu „Piorun” otrzymał o godz. 0438 
w namiarze 128° i odległości 16000 jardów i odtąd ten kontakt był stale 
utrzymywany. Za pośrednictwem wykreślacza kursu pomost bojowy okrętu 
w sposób ciągły był informowany o kursie i prędkości nieprzyjaciela. Pierwszy 
raz ogień został otwarty o godz. 0515 na granicy donośności dział 15000 jardów 
do celu oświetlonego pociskami oświetlającymi z niszczycieli „Haida” 
i „Huron”, które w tym czasie znajdowały się w odległości 6000 jardów od 
nieprzyjaciela. O godz. 0520 wykreślacz kursu zameldował, że prędkość 
nieprzyjacielskiego okrętu, która dotychczas wynosiła około 30 węzłów spadła 
do zera. O godz. 0522 ogień został przerwany na odległości 12400 jardów, gdy 
20 dywizjon zmienił kurs na N i działa „Pioruna” wyszły z pola ostrzału. 
Ostrzeliwany okręt, który wyrzucił się na mieliznę koło Isle de Batz został 
ciężko uszkodzony i pozostawiony w płomieniach.

W rezultacie całej akcji zostało stwierdzone, że dwa okręty 
nieprzyjacielskie zostały zniszczone na pewno. Jeden został storpedowany 
przez „Ashanti” z odległości 700 jardów i po otrzymaniu dwóch torped wyleciał 
w powietrze. Drugi, wyrzucony na mieliznę, został zniszczony przez „Haidę” 
i „Hurona” przy pomocy pozostałych okrętów flotylli. Ponadto przypuszczalnie 
został zatopiony trzeci okręt a czwarty mocno uszkodzony.

Uwagi: organizacja łączności na okręcie między radarami, wykreślaczem 
kursu, artylerią i pozostałymi okazała się bardzo dobra, szybka i sprawna. Po 
uzyskaniu kontaktu, tak pomost jak i centrala artyleryjska były stale 
poinformowane o ruchach nieprzyjaciela. Zachowanie załogi było bez zarzutu, 
tak pod względem sprawności, jak spokoju i opanowania. Chociaż 20 dywizjon 
nie miał bliskiego kontaktu z nieprzyjacielem i brał bardzo mały udział 
w walce, jednak było szereg momentów nieprzyjemnych, kiedy można było 
spodziewać się pewnego speszenia, zwłaszcza młodych marynarzy.

Opis działalności niszczyciela „Piorun” w walce z niemieckimi 
niszczycielami w dniach 8-9 czerwca 1944 r. znajduje się również w Kronice 
ORP„Piorun”. Wyciąg z niej został opublikowany43.

43 Wyjątki z Kroniki ORP „Piorun”, „Nasze Sygnały”, 1965 nr 110, s. 1-4.
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Kmdr ppor. w st. spocz. Jerzy TUMANISZWILI1

JAK ZATONĄŁ „GROM”1 2

Był mglisty, bezwietrzny ranek. Staliśmy na kotwicy w drzemiącym 
Harstadzie. Załoga spała niespokojnym snem po trudach nocy 
minionej. Ciężkie były chwile, a i sen ukojenia nie niesie, bo co chwila krótkie 

drażniące dźwięki dają znać o nowym nalocie. Do trapu dobija motorówka. 
Oficer wachtowy z przerażeniem konstatuje, że to...że to sam pan admirał.

Goniec! Biegiem zameldować dowódcy!
Admirał przynosi smutną wiadomość: ORP „Grom” zatonął w pobliżu 

Narwiku. Bliższe szczegóły nieznane. Chodziliśmy po pokładzie, rzucając 
w przestrzeń te same pytania: a czy ten a ten żyje? Biedny „Grom”. Jeżeli swoje 
zadanie spełnił jako Okręt Rzeczypospolitej, to w porządku. Każdy okręt to 

1 Urodzi! się 21 czerwca 1916 r. Absolwent SPMW z 1938 r. Gruzin - oficer kontraktowy. Od 
listopada 1938 r. do marca 1939 r. odbywał kurs aplikacyjny i służył w Kadrze Floty. Od marca 
1939 r. do sierpnia 1940 r. był oficerem wachtowym na ORP „Burza”, potem II oficerem broni 
podwodnej podczas przejścia do Wielkiej Brytanii, kampanii norweskiej i boju pod Calais. Od 
5 października 1940 r. do 30 kwietnia 1941 r. pełnił obowiązki I oficera broni podwodnej na 
OF „Ouragan”. Następnie kierował grupą marynarzy skierowanych do Gunnery School, 
przeznaczonych do obsadzenia ORP „Krakowiak”. 3 maja 1941 r. został zakontraktowany jako 
porucznik marynarki i 13 maja wyznaczony na ORP „Krakowiak” jako II oficer artylerii. 
Od 20 kwietnia 1941 r. do 28 grudnia 1942 r. na ORP „Krakowiak” brał udział w działaniach na 
kanale La Manche, od 30sierpnia 1941 r. był I oficerem artylerii. 30 września 1941 r. otrzymał 
obywatelstwo polskie. Od 15 maja do 5 sierpnia był słuchaczem KOAM. Od sierpnia do 
grudnia brał udział w patrolach na kanale La Manche. 14 października został ranny podczas 
bitwy ze ścigaczami. Od 28 grudnia 1942 r. do grudnia 1943 r. pełnił służbę w CWSF jako 
kierownik grupy artylerii. Od 3 stycznia 1944 do 12 lutego 1945 r. był I oficereriTartylerii na 
ORP „Piorun”. Od 12 lutego 1945 r. był oficerem artylerii Floty. 3 maja 1945 r. otrzymał awans 
do stopnia kapitana marynarki. W październiku 1950 r. wyemigrował do USA, zamieszkał 
w St. Louis, a od 1964 na Florydzie i w 1977 r. kupił posiadłość w stanie Oregon. 1 lipca 1977 r. 
przeszedł na emeryturę. Był czynnym członkiem SMW. Publikował (pseudonim Jerzy Traper) 
w „Polsce Walczącej” a po wojnie w „Naszych Sygnałach”. Został odznaczony Orderem 
Odrodzenia Polski, Orderem Virtuti Militari V klasy, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, 
Medalem Morskim z czterema okuciami i norweskim Medalem za Narwik. Kadry morskie 
Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka Wojenna, cz. I, Korpus oficerów 1918-1947, 
Gdynia 1996, s.451-452.

2 Archiwum Muzeum MW, Relacje oficerów z okresu działalności Polskiej Marynarki Wojennej 
w Wielkiej Brytanii, sygn. 615R.
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samo może spotkać. Ale najgorsza była świadomość, że straciliśmy kolegów. 
Siedziałem na rufie pod działem i myślałem o dziwnym losie Polaka. Polak 
walczy wszędzie użyźniając krwią swoją nawet zimne skaliste wybrzeża 
Skandynawii. Walczy o wolność swego kraju, szukając każdej okazji spotkania 
się ze swym odwiecznym wrogiem.

Rozmyślania przerwał mi wachtowy. Odkotwiczenie. Dostaliśmy rozkaz 
podejścia do HMS „Resolution” po rozbitków z „Groma”. A więc część się 
uratowała. Nadzieja wstępuje w nasze serca w każde serce, które posiadało 
kogoś bliskiego na Gromie”. Ja miałem kolegę, z którym wiele mnie łączyło. 
I myśli moje koło niego chodzą. Zobaczę go, czy też?...

Idziemy dużą prędkością, kręcąc prawdziwy slalom pomiędzy skałami, 
wysepkami i obojowaniem. Spoza wyspy wynurza się sylwetka „Resolutiona”. 
Przez lornetkę dostrzegam tłum marynarzy na pokładzie. Stoją grupkami, 
barwnie rozrzuceni po całym okręcie. Na rufie, w miarę zbliżania się, 
dostrzegamy jakieś osoby dziwacznie ubrane. W wiatrówkach i „kaloryferach”, 
w cywilnych pstrokatych ubraniach, w kombinowanych strojach cywilno- 
-marynarskich. To oni - „gromowcy”. Przerzucam się z lornetką przy oczach 
z jednej postaci na drugą.

O! Popatrz! To Józek, a tu..., spójrz, jaki śmieszny, to Tolek, a...widzisz 
tam w prawo - komandor, spójrz, w jakich portkach!... 
jest!...słyszysz!...jest...odnalazłem go...stoi oparty o wieżę na rufie....ma krótkie 
spodenki i białe długie pończochy i...zieloną wiatrówkę...stoi i...uśmiecha się, 
on zawsze uśmiecha się, ale teraz jakoś inaczej....

Cisza jest na pokładzie „Resolutiona”, cicho jest na naszym okręcie. 
Zbliżamy się powoli. Lekarz przygotowuje pomieszczenia dla rannych. 
Dobijamy. Podaję przez burtę rękę. Długo, długo ściskam, nie ma sensu mówić. 
Rozumiemy się doskonale. W ciszy odbywa się przenoszenie rannych. Patrzą 
się na nas, a który przytomniejszy uśmiecha się i podnosi rękę z kciukiem do 
góry. Potem ci nie ranni weszli na pokład.

Ilu zginęło? - pytam się kolegi.
Około 60. Dużo maszynistów i wielu artylerzystów. Część załogi była 

w pomieszczeniu po wachcie, śniadanie jedli...drzwi się zatrzasnęły....oni 
zostali...wszyscy...żywi...poszli na dno...

Zaprowadziłem go do kabiny.
Powiedz mi, długo w wodzie siedziałeś?
No wiesz, podobno długo, bo czterdzieści minut, ale to tak szybko 

przyszło, pod koniec już sił nie miałem i myślałem, że utonę.
A zimno było? Wczoraj mierzyłem temperaturę wody, było tylko 6°. 

Musieliście fatalnie zmarznąć.
Zimno? W wodzie było zupełnie ciepło, chwilami aż za ciepło, bo wiesz, 

w pierwszej chwili, ponieważ odległość do lądu była stosunkowo niewielka, 
większość postanowiła żeglować na grunt stały, to zawsze bezpieczniej. Więc 
do brzegu, a tu...plusk...plusk...oglądam się, a tu całe bractwo stumetrówką goni 
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z powrotem. Niemcy strzelali z cekaemów do pływających. Teraz jesteśmy im 
za to bardzo wdzięczni. Nigdy nie zapomnę, jak gruby Stasio wyrywał 
z powrotem. Sapał i prychał, a rękami jak wiatrakiem obracał. Rozumiesz, 
każdy uciekał od miejsca gdzie okręt tonął. Wiesz, wiry... wiry! mogą 
wciągnąć, no a wtedy...

A coś ty robił podczas wypadku?
Stałem na pomoście. Szliśmy popukać trochę do Niemców. Poprzedniego 

dnia zrąbaliśmy im parę stanowisk. Dostali zdrowe baty. Waliliśmy z całej 
artylerii: 7 dział 120 mm, 4-40 mm plus broń maszynowa. Wiesz, śmieszny 
widok....domek był, a w nim działko pancerne...strzał...huk i...domku nie ma. 
Zmusiliśmy do milczenia parę działek i zniszczyliśmy wiele stanowisk ogniowych.

Odetchnął z ulga. „Grom” zginął w walce, zadając ciężkie straty Niemcom.
A najważniejsze to fakt - ciągnął dalej kolega - że oni widzieli naszą 

banderę. (Koledzy nasi z dzielnej brygady podhalańskiej, którzy przybyli do 
Norwegii w tym samym dniu, gdy nasze okręty odchodziły, opowiadają, że 
spotkani Niemcy, wzięci do niewoli, wyrażali się o „Gromie” i jeszcze innym 
naszym okręcie jako o psach, które gryzły bardzo boleśnie). Więc potem nalot. 
Właściwie nie wiedziałem, o co chodzi, bo gwizdnęło, huknęło, a potem..., 
potem leciały odłamki...Potem, gdy zorientowaliśmy się, że okręt tonie bardzo 
szybko, skakaliśmy do wody. Ja się trochę zagapiłem, a okręt przechylił się 
raptownie, więc wystartowałem jaskółką, bo nie wierzyłem, że on tonie. To 
wszystko, o reszcie już wiesz.

Stał i opowiadał mi jak jakąś przygodę widzianą w kinie. Odbijamy. Na 
rufie „Resolutiona” oficerowie, cały okręt oblepiony marynarzami. 
Wtem...."Jeszcze Polska nie zginęła...” - zatokę wypełnia melodia hymnu, 
granego przez orkiestrę pancernika . .."póki my żyjemy”...Patrzę na oddalający 
się „Resolution” i czuję, czuję wyraźnie, że coś dławi, dusi strasznie. Zaciskam 
usta, zagryzam wargi i patrzę na oddalający się okręt, patrzę się na 
wyprostowane postacie marynarzy, patrzę się na nasz okręt i na naszych 
wyprostowanych marynarzy i widzę, widzę, jak jednemu z nich kapią łzy jak 
groch, a usta ma mocno zaciśnięte, widzę, jak szklą się oczy drugiego, a trzeci, 
wbrew wszystkim obowiązującym przepisom, oderwał rękę od nogi i przejechał 
się po oczach...” co nam obca przemoc wzięła, mocąodbierzemy”....

Okręt powoli odchodził od przyjaciół, powoli i majestatycznie, jakby 
rozumiał wielkość tej chwili, jakby rozumiał, że w tej chwili biły serca Polaków 
oddalonych o tysiące mil od kraju, tak głośno, że słyszała je cała Polska.

Umilkły ostatnie akordy mazurka Dąbrowskiego. Ocknęły nas tysiączne 
„hip-hip hurra”, wzniesione przez załogę „Resolutiona”. Czapki lecą w górę. 
„Niech żyje Anglia! Niech żyją Anglicy!”. Rozwiał się w jednej chwili 
nastrojowy moment, pękł tak szybko, że nawet łzy, co się jeszcze w oczach 
szkliły, świeciły dziwnie wesoło, jak lodowe krysztaliki w promieniach 
zimowego słońca.

Przygotował do druku kmdr por. rez. mgr Walter PATER
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KIEDY NAPRAWDĘ ZATONĄŁ NISZCZYCIEL 
ORP„GROM”?

Z pozoru, tytułowe zagadnienie nie budzi wątpliwości. Niszczyciel 
ORP „Grom”, duma Polskiej Marynarki Wojennej, zatonął w trakcie 
kampanii norweskiej, w wyniku bombardowania lotniczego, rankiem 4 maja 

1940 r. O ile data dzienna nie podlega dyskusji, o tyle dokładny, minutowy czas 
dramatu okrętu i jego załogi już nie. W przypadku każdego z polskich okrętów, 
utraconych w akcji na Zachodzie (poza zaginionym ORP „Orzeł”), można 
wyznaczyć w miarę dokładny czas trafienia lub, jak w przypadku 
ORP „Kujawiak”, wejścia na minę. To samo dotyczy czasu zatonięcia 
jednostki. Jedynym wyjątkiem jest tu - co charakterystyczne - ORP „Grom”, 
gdyż w jego przypadku określenie czasu trafienia i zatonięcia okrętu według 
różnych relacji różni się o około 30 minut. Jest to duża różnica, jak na 
wydarzenie rozgrywające się w rejonie Narwiku, na ograniczonym akwenie 
Ofotfiordu, u wejścia do Rombaksfiordu, a co ważniejsze na oczach wielu 
obserwatorów - Polaków, ale też Brytyjczyków, Norwegów i Niemców.

Sprecyzowanie dokładnego czasu zatonięcia „Groma” jest istotne, gdyż 
pozwala na postawienie ważnych pytań na temat innych jeszcze okoliczności 
zatonięcia okrętu i śmierci około 60 członków jego załogi.

W istniejącej literaturze przedmiotu najczęściej funkcjonuje opinia, 
zgodna z raportem dowódcy „Groma” kmdr. ppor. (kmdr. por). Aleksandra 
Hulewicza, że atak niemiecki nastąpił 4 maja 1940 r. niedługo po godzinie 
ósmej rano. Odpowiedni fragment Meldunku o zatonięciu ORP „Grom”, 
napisanego już w Plymouth, 12 maja 1940 r„ podaje to następująco: „Koło 
godz. 0750 zeszedłem z pomostu na śniadanie, wydając zarządzenie, że o godz. 
0900 zrobimy przemarsz do Rombaksfiordu i potem przystąpimy do 
bombardowania zaobserwowanych obiektów. W krótkim czasie po 0800 
usłyszałem sygnał alarmu plotn. Wybiegłem natychmiast na pomost, 
usłyszałem jak dalmierzysta podał odległość do dwóch samolotów, np. 27000 
mtr. i jednocześnie naczelnik wachty kmdr ppor. Namieśniowski wydał 
komendę: „cała naprzód - ster prawo na burt”. Jednocześnie oficer 
przeciwlotniczy ppor. mar. Grochowicz Wiktor zameldował: „samolot nad nami - 
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wysokość 5400 mtr.” i zaraz: „rzucił bomby”. Samolot ten zaobserwowano 
w namiarze słońca. Mnie się zdaje, że zaraz prawie po moim przybyciu na 
pomost usłyszałem wybuchy bomb, no i jednocześnie zauważyłem rannych 
dalmierzy stów, potem sam dostałem w rękę jakimś przedmiotem. Gdy 
spojrzałem w niebo - to po prostu było czarno od latających różnych odłamków 
i części ciał ludzkich”1.

Poza kwestią czasu, powyższy fragment wzbudził u części świadków 
wydarzeń i autorów opracowań inną jeszcze wątpliwość. Część autorów zapis 
o odległości do dwóch samolotów 27000 m interpretuje jako błąd i uważa, że 
oznacza to podanie wysokości 2700 m1 2.

W meldunku dowódcy „Groma” wątpliwości budzi sekwencja wydarzeń. 
W tym miejscu zatrzymajmy się jednak tylko nad tytułową kwestią uściślenia 
czasu wydarzeń. Wersja o trafieniu okrętu „w krótkim czasie po 08.00” zawarta 
w meldunku dowódcy okrętu, jest uściślona w oficjalnej kronice ORP „Grom” 
na zapis: „W kilka minut po godz. 08.00 zauważono 2 samoloty nplskie. 
Ogłoszono alarm przeciwlotniczy”3. Te dwie oficjalne wersje przebiegu 
wydarzeń rzutowały na opisy zagłady „Groma” w polskiej literaturze 
przedmiotu.

W wydanym w 1987 r. tomie drugim Kronik Polskiej Marynarki 
Wojennej 1918-1946 Stanisław M. Piaskowski przypisał dramatyczne 
wydarzenia godzinie ósmej rano: „O godz. 08.00 zauważono wysoko nad 
fiordem dwa samoloty npla. W kilka sekund później jeden z nich rzucił wiązkę 
bomb”4. Zdaniem Jerzego Pertka początek fatalnych zdarzeń został 
zapoczątkowany „krótko po 8.00 rano”5.

Edmund Kosiarz określił to na „kilka minut po ósmej”6. W jego opisie 
przesunięciu czasowemu wydarzeń na kilka minut poza godzinę ósmą, 
towarzyszą ewidentne błędy w innych szczegółach, jak zwłaszcza w odniesieniu 
do osoby wydającego rozkazy. W zgodzie z innymi relacjami był to nie kmdr 
ppor. Hulewicz, a jego zastępca kmdr ppor. Namieśniowski. W chwili 
ogłoszenia alarmu przeciwlotniczego, dowódca kmdr ppor. A. Hulewicz 

1 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej IPMS), 
syg. MAR.A.V. 15, Kmdr ppor. Hulewicz Aleksander, Meldunek o zatonięciu ORP „Grom”, 
Plymouth, 12 maja 1940 r„ b.p.

2 Tak czyni m.in. w cytowanej niżej pracy Marek Twardowski. Z kolei sygnalista na „Gromie” 
Stanisław Tomaszewski w relacji pisze wyraźnie o meldunku drugiego z sygnalistów 
(potwierdzonym przez dalmierz) - „odległość 26 tysięcy metrów” (S. Tomaszewski). Zatem 
w tej kwestii meldunek dowódcy ORP "Grom” jest ścisły.

3 IPMS, MAR.A.V.15, Kronika ORP „Grom” - rok 1940, s. 20.
4 S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, t. 2, Albany 1987, s. 123.
5 J. Pertek, Wielkie dni małej floty, Poznań 1990, s. 247.
6 E. Kosiarz, Flota Białego Orła, Gdańsk 1984, s. 151. E. Kosiarz pisze: „Około godz. 8 okręt stał 

w bezruchu, a z jego pokładu bacznie obserwowano wybrzeże. Przy wejściu do fiordu pojawiły 
się sylwetki okrętów brytyjskich. W kilka minut później w pobliżu okrętu przeleciały na 
wysokości około 3000 m dwa samoloty niemieckie. Kmdr ppor. Hulewicz polecił uruchomić 
maszyny i zarządził alarm przeciwlotniczy...”.
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przebywał zapewne w swojej kabinie, w dziobowej nadbudówce okrętu, około 
6-7 metrów poniżej pomostu bojowego. Eksperyment przeprowadzony przez 
autora w końcu 1991 r. na bliźniaku „Groma” - ORP „Błyskawica” (dzięki 
pomocy kierownictwa Muzeum Marynarki Wojennej i dowództwa okrętu) - 
potwierdził, że wybiegnięcie z pomieszczenia dowódcy i wspięcie się po trapie 
(ok. 30 stopni) na pomost bojowy zajmuje sprawnej osobie około 15-20 
sekund7. Czas ten zdaje się potwierdzać wersję kmdr. ppor. Hulewicza 
z meldunku: „...zaraz prawie po moim przybyciu na pomost usłyszałem 
wybuchy bomb...”. Faktem jest, że bomby zrzucone z wysokości ponad 5 tys. 
metrów musiały spadać około pół minuty (w zależności od parametrów pogody, 
wagomiaru bomb i prędkości samolotu Heinkel 111 musialo to trwać ok. 28-34 sek. 
i to bez uwzględnienia czynnika oporu powietrza)8.

Powróćmy jednak do zagadnienia, jak na kwestię dokładnego czasu ataku 
spoglądają inni autorzy. Ryszard Mielczarek, autor monografii ORP „Grom”, 
wydanej jeszcze w 1970 r., opis sekwencji tragicznych wydarzeń rozpoczyna od 
określenia: „Krótko po godzinie 08.00”9. Z kolei, autor ostatniej większej 
publikacji nt. ORP „Grom” Marek Twardowski pisze: „Tuż po godzinie 08.00 
na wysokości około 2700 pojawiły się dwa Heinkle He-111”, ale opis 
zniszczenia okrętu kończy: „Grom” przechylił się na prawą burtę, a następnie 
złamał wpół jak nożyce i tuż po godzinie 08.00 zatonął w ciągu zaledwie trzech minut”10 11.

Charakterystyczne, że większe uzależnienie od relacji kmdr. Hulewicza 
(o ataku, który miał nastąpić wkrótce po godz. ósmej) wykazują autorzy 
opracowań. Relacje świadków wydarzeń różnią się w tej kwestii i to niekiedy 
zasadniczo. Karol Wizner w złożonej relacji określił czas ataku - „około 
godziny ósmej”11. Od jego wersji odbiega relacja Stanisława A. Kuty, który 
przesuwa wydarzenia w czasie. Jak pisze, ze względu na prawie bezsenną noc 
(wskutek kanonady) spóźnił się na wachtę - „wyskoczyłem z hamaka parę 

7 Wizja lokalna na ORP „Błyskawica” wykazała, że w głównej nadbudówce dziobowej są cztery 
poziomy: pokład główny, z którego trap wiedzie na pokład górny (to na nim znajdował się 
salonik i łazienka dowódcy okrętu), dalej trap prowadził w górę - na niższy poziom pomostu 
bojowego (ze stanowiskami nkm plot.) i dopiero po niskim trapie wyżej - na główne 
stanowisko dowodzenia. Kmdr ppor. Hulewicz w chwili zatonięcia ORP „Grom” był jeszcze 
sprawnym człowiekiem - miał wtedy 43 lata (w wieku już ponad 50 lat - na emigracji 
w Kanadzie - pracował ciężko fizycznie).

8 Na podstawie obliczeń przeprowadzonych przez fizyka Czesława Borowczaka, za co składam 
mu serdeczne podziękowanie. Jeżeli „Grom” był zbombardowany z wysokości mniejszej niż 
5400 m - lot bomb trwałby odpowiednio krócej (przy pułapie samolotu ok. 3400 metrów 
byłoby to zapewne kilkanaście - do dwudziestu sekund), ale w takim razie kmdr ppor. 
Hulewicz raczej nie miałby szans znaleźć się na pomoście bojowym przed wybuchem bomb. 
Gdyby z kolei miejsce przebywania kmdr. ppor. Hulewicza w chwili alarmu znajdowało się 
dalej niż jego salonik dowódcy, to i czas jego pojawienia się na pomoście bojowym (głównym 
stanowisku dowodzenia) byłby późniejszy, a więc prawdopodobnie już po wybuchu bomb.

9 R. Mielczarek, ORP „Grom”. Zarys dziejów, Gdańsk 1970, s. 42.
10 M. Twardowski, „Grom”, „Błyskawica”. Niszczyciele typu „Grom”, cz. 2, Gdańsk 2003, s. 31-32.
11 List K. Wiznera z 14 lutego 1991 r., w zbiorach autora.
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minut po ósmej”. Do chwili ataku niemieckiego zdołał jeszcze ubrać się, 
wybiec na górę do łazienki, po czym nie idąc już na śniadanie udał się na swoje 
stanowisko w maszynowni. Tam przejął wachtę, po czym jednak wyszedł na 
pokład. Tam dopiero miał go zastać alarm przeciwlotniczy, od którego do 
chwili upadku bomb - jak wiemy - upłynęło jeszcze nieco czasu12.

Inaczej tytułowe zagadnienie ujmuje Stanisław Tomaszewski, który jako 
sygnalista razem z kilkunastu innymi osobami przebywał w tym czasie na 
pomoście bojowym. Według jego wersji wydarzeń, pierwszy meldunek innego 
sygnalisty o dostrzeżeniu samolotów w znacznej odległości nastąpił o godz. 
08.10. Sam miał o godz. 08.15 dostrzec fatalny samolot nad okrętem (wkrótce 
potem dalmierzy sta określił jego wysokość na 3400 metrów). Meldunek 
S. Tomaszewskiego o dostrzeżeniu samolotu zbiegł się z reakcją kmdr. ppor. 
Namieśniowskiego - ogłoszeniem alarmu przeciwlotniczego i wydaniem 
komendy do maszynowni13.

Zdaniem innego uczestnika wydarzeń Tadeusza Lewandowskiego, 
dzwonki alarmu przeciwlotniczego zastały go przy śniadaniu o godz. 08.15. 
Pobiegł na miejsce pełnienia służby w alarmie przeciwlotniczym, tj. do komory 
amunicyjnej nr 2. Okręt cały czas miał stać w bezruchu. Jak pisze: „Myśląc 
o dzisiejszym strzelaniu postawiłem sobie podręczną drabinkę i zacząłem 
przekładać amunicję do 120-tek z górnych półek na dolne. Właśnie skończyłem 
układać pierwszy rząd, kiedy okręt lekko drgnął i przechylił się nieznacznie na 
lewą burtę - widać robią zwrot - pomyślałem i zabezpieczyłem półkę. Jeszcze 
nie zdjąłem dobrze ręki z drewnianej przegrody, kiedy okrętem targnęła silna 
eksplozja...”14. W relacji zwraca uwagę znaczny odstęp czasowy od ogłoszenia 
alarmu do ruszenia okrętu z miejsca. Z kolei relacja zdaje się potwierdzać, że 
gwałtowny zwrot-unik wykonano już pod lecącymi w dół bombami.

Spośród polskich relacji, najbardziej atak bombowy, trafienie i zatonięcie 
okrętu przesuwa w czasie Kazimierz Hess, w 1940 r. pełniący w stopniu 
porucznika marynarki funkcję I oficera artylerii ORP „Grom”. Jak po latach 
relacjonował przebieg wydarzeń: „O godz. 08.00 zszedłem z wachty bojowej 
i zasiadłem w mesie oficerskiej do śniadania, a kiedy o godz. 09.30 zerwałem 

12 S. A. Kuty, Pamiętam ORP „Grom”, „Nasze Sygnały”, 1985 nr 156, s. 17. Przekonanie 
niektórych autorów, że atak nastąpił tuż po ósmej sprawiło, że Mariusz Borowiak, autor 
kontrowersyjnej książki Mała flota bez mitów skorygował relację S. A. Kuty o opuszczeniu 
hamaka „parę minut po ósmej”. Borowiak pisał: „było to jednak chwilę wcześniej” 
(M. Borowiak, Mała flota bez mitów, Gdańsk 1999, s. 211).

13 S. W. Tomaszewski, Moja służba na ORP „Grom” (od 12 sierpnia 1937 do 4 maja 1940 r.), 
„Nasze Sygnały”, 1990 nr 166, s. 47. Jeżeli od dostrzeżenia na „Gromie” pierwszych 
samolotów, do pojawienia się nad „Gromem” fatalnej maszyny upłynęło aż pięć minut, to 
trudno zrozumieć dlaczego okręt nadal stał w dryfie. Znajdujące się nieopodal okręty 
brytyjskie były w ruchu.

14 T. Lewandowski, 50 lat temu: Jasiu nie chowaj głowy..., „Nasze Sygnały”, 1990 nr 166, s. 60. 
W innym miejscu T. Lewandowski określił liczbę przełożonych przez siebie pocisków na 
cztery-pięć.
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się na przenikliwe wycie „alarmu bojowego”, usłyszałem i poczułem huk 
wybuchów...".Określenie godziny alarmu przeciwlotniczego na 9.30 jest 
w sposób oczywisty błędne (zapewne wskutek błędu drukarskiego). Powyższe 
wątpliwości potwierdza podana dalej informacja K. Hessa, że „...około godz. 
09.00 „Grom” już zniknął z powierzchni wody, unosiły się tylko ■ głowy 
rozbitków i różne pływające szczątki” (okręt oczywiście nie mógł zatonąć przed 
atakiem). Wyławianie rozbitków miało się zdaniem K. Hessa rozpocząć 
ok. godz. 09.30. W wersji maszynowej tego samego tekstu, jaki przed laty 
otrzymałem od kmdr. Jerzego Tumaniszwili, czas ogłoszenia alarmu 
przeciwlotniczego jest skorygowany na godz. 08.3015.

Nie ma dwóch w pełni identycznych opisów dramatu ORP „Grom”. 
Opisy książkowe lokują zbombardowanie „Groma” na ogół na kilka minut po 
ósmej. Relacje świadków wydarzeń są w tym względzie znacznie bardziej 
rozstrzelone i oscylują od godz. 8.00 (w relacji K. Wiznera), poprzez ok. godz. 
8.15 (S. Tomaszewski, T. Lewandowski), aż po K. Hessa, który mówił 
o ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego o godz. 8.30 (do zbombardowania 
okrętu musiało minąć jeszcze co najmniej kilkadziesiąt sekund, a do zatonięcia - 
kilka minut)16. A zatem, zdaniem K. Hessa ORP „Grom” zatonął nie około 
ósmej (jak chcą inni członkowie załogi), a dopiero po wpół do dziewiątej. Jak 
na tragiczne wydarzenie, skupiające uwagę wielu ludzi, rozrzut ocen (ponad pół 
godziny) jest kolosalny.

W poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące pytania, w 1991 roku podjąłem 
próbę dotarcia do cudzoziemskich świadków bombardowania „Groma”. 
Wiadomo bowiem, że polski okręt tonął w sąsiedztwie dwóch brytyjskich 
krążowników (HMS „Aurora” i HMS „Enterprise”) oraz dwóch niszczycieli 
(HMS „Bedouin” i HMS „Faulknor”). Skoro zatem nie mogły przemówić 
dokumenty „Groma” (a nieprecyzyjna relacja dowódcy okrętu budziła 
wątpliwości) musiały przemówić log booki (dzienniki okrętowe) 
towarzyszących „Gromowi” jednostek Royal Navy. To wymagało dotarcia do 
Archiwum Admiralicji w Public Record Office w Kew17. Pomocy w dotarciu do 
akt Admiralicji udzieliło mi działające jeszcze wtedy w Londynie 
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej i osobiście jego prezes, ówczesny 
kpt. mar. w st. spocz. Konstanty Okołów-Zubkowski.

15 Wersja o ogłoszeniu alarmu plot, o godz. 9.30, w: J. Tumaniszwili, Ostatnie chwile na 
„Gromie”. Rozmowa z Kazimierzem Hessem, „Nasze Sygnały”, 1990 nr 167, s. 27. Wersja 
prostująca czas alarmu plot, na 8.30, w: J. Tumaniszwili, Rozmowa z komandorem 
Kazimierzem Hessem, b. d., mps w zbiorach autora. Ten sam czas - godz. 8.30 - powtarza się 
w relacji K. Hessa opublikowanej przez J. Tumaniszwili jeszcze w 1980 r. (J. Tumaniszwili, 
ORP „Grom” i ORP „Orzeł”, „Przegląd Polski” z 10 maja 1980, s. 4). Zdaniem 
S. Tomaszewskiego por. mar. K. Hess był w chwili ataku na pomoście bojowym, czemu 
relacja K. Hessa przeczy, por.: S. W. Tomaszewski, op. cit., s. 47.

16 Czas od trafienia do zatonięcia „Groma” określany jest z reguły na 2-3 minuty, rzadziej na 
„kilka minut” (do maksymalnie 5 minut).

17 W granicach Wielkiego Londynu. Od r. 2003 placówka nosi nazwę: The National Archives.
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Trop okazał się słuszny. W log bookach dwóch brytyjskich okrętów, 
działających w rejonie Narwiku, znalazły się informacje na temat zatonięcia 
„Groma”. Kluczowy jest - jak się wydaje - zapis z log booka krążownika HMS 
„Enterprise”: „08.30 „Grom” sunk by bombs” („08.30 „Grom” zatopiony 
wskutek trafienia bombami”)18.

Poza najważniejszą informacją, log book jest kopalnią wiedzy 
o działaniach w rejonie Narwiku, a nawet o warunkach pogodowych 
i temperaturze wody, co miało duże znaczenie dla zmuszonych do opuszczenia 
tonącego okrętu polskich marynarzy (niektórzy mimo sprawnie 
przeprowadzonej akcji ratunkowej, przebywali w wodzie nawet do ok. 40 min.). 
Według pomiarów dokonanych na „Enterprise” woda w Ofotfiordzie miała 
przed południem 4 maja tylko 38 stopni Fahrenheita, co odpowiada 6 stopniom 
Celsjusza (po południu o jeden stopień więcej). Uważa się, że w wodzie o tej 
temperaturze można przeżyć maksymalnie kilkanaście minut.

W znacznej odległości (na wodach sąsiedniego Heriangsfiordu, 
stanowiącego przedłużenie Ofotfiordu), w chwili niemieckiego ataku na 
„Groma” znajdował się największy okręt brytyjski działający w tym czasie koło 
Narwiku - pancernik HMS „Resolution”. I właśnie w log booku „Resolution” 
z 4 maja 1940 r. znalazła się druga informacja o zatonięciu „Groma”. Różni się 
ona - co ciekawe - o kwadrans od zapisu z log booku „Enterprise’a” - podaje, 
że nastąpiło to już o godz. 8.15 („08.15. Polish destroyer „Grom” sunk by 
bombs”)19.

Konfrontacja obu różniących się zapisów w log bookach HMS 
„Enterprise” i HMS „Resolution” skłania do wniosku, że ze względu na 
niewielką odległość od „Groma” lepsze warunki do obserwowania rozwoju 
wydarzeń i ich właściwego rejestrowania mieli oficerowie na pomoście 
bojowym „Enterprise”. Wątpliwości jednak pozostały. Ich ostateczne 
rozstrzygnięcie, jak się wydaje, przynoszą dane niemieckie.

Dzięki pośrednictwu prof. Czesława Madajczyka mogłem w 1991 r. 
zwrócić się z zapytaniem do znanego niemieckiego znawcy historii II wojny 
światowej na morzu prof. Juergena Rohwera. Na prośbę prof. Rohwera 
informacji w interesujących mnie sprawach udzielił jego bliski 
współpracownik, również wybitny znawca spraw morskich dr Gerhard 
Huemmelchen20. Oprócz stwierdzenia, że sprawcą zatopienia „Groma” była 

18 The National Archives (Public Record Office), Adm. 53/112157 194710, Log book HMS 
„Enterprise” on patrol at Narvik, saturday), 4 May 1940. HMS „Enterprise” - typ „Emerald”, 
zbud. 1918-1926, art. główna 7 x 152 mm, 3 x 102 mm plot., wyp. 7580 t„ załoga 572, por.: 
D. Morris, Cruisers od the Royal and Commonwealth Navies sińce 1879, Liskeard 1987, 
s. 165-166.

19 The National Archives, Adm. 53/113096 194710, Log book HMS „Resolution” at Narvick 
Area, saturday, 4 May 1940.

20 List G. Huemmelchena z 31 grudnia 1991 r., w zbiorach autora. J. Rohwer i G. Huemmelchen 
są autorami znakomitej chronologii wojny na morzu 1939-1945 (Chronology of the War at Sea 
1939-1945. The Naval History of World WarTwo, London 1992).
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załoga por. (Oberleutnanta) Gerharda Korthalsa (dowódcy 2 Eskadry /Staffel/ 
100 Dywizjonu Bombowego /Kampfgruppe 100/, startująca z lotniska 
Trondheim-Vaernes21), nadeszło też potwierdzenie dokładnej godziny 
zatopienia „Groma”. Dr Huemmelchen nadesłał bowiem fragment z wydanego 
drukiem w 1989 r. dziennika działań niemieckiego Kierownictwa Wojny 
Morskiej, gdzie odnośnie sytuacji pod Narwikiem pod datą 4 maja 1940 r. 
zapisano: „O godzinie 08.30 z lądu zaobserwowano zatonięcie wskutek 
zbombardowania byłego polskiego niszczyciela”22.

Świadectwo niemieckie jest w tym przypadku decydujące, gdyż uwaga 
bez przesady setek ich żołnierzy i marynarzy (z zatopionych wcześniej 
niszczycieli komodora Bontego) skupiona była w ostatnich dniach na polskich 
niszczycielach działających w rejonie Narwiku („Gromie” i „Błyskawicy”). 
Oba te okręty cieszyły się wśród Niemców szczególnie złą sławą - ostrzeliwały 
nawet pojedynczych żołnierzy niemieckich. Walka polskich niszczycieli pod 
Narwikiem została uwieczniona na taśmie filmowej przez operatora 
niemieckiego (!), filmującego walki z - ulokowanej wysoko nad fiordem - 
pozycji strzelców górskich. Na zachowanej, krótkiej sekwencji filmowej 
(upowszechnionej przez telewizję norweską z okazji 50-rocznicy walk) widać 
charakterystyczną - choć oddaloną - sylwetkę polskiego niszczyciela „Grom” 
lub „Błyskawica”, ostrzeliwującego pozycje niemieckie, z odległości kilkuset 
zaledwie metrów, intensywnym ogniem dział artylerii głównej 120 mm. Te 
zdjęcia, jak żaden opis najpełniej potwierdzają opinię o zaciętości bojowej 
załóg polskich niszczycieli. Z tego powodu „Grom” i „Błyskawica” były 
określane przez niemieckich żołnierzy mianem „łowców ludzi”. I dlatego 
zagłada „Groma”, zaobserwowana z pobliskiego lądu, wzbudziła radość, po 
czym została z satysfakcją precyzyjnie odnotowana.

Dane strony niemieckiej, dokładnie potwierdzające zapis log booka HMS 
„Enterprise” oraz informację z relacji Kazimierza Hessa, zdają się ostatecznie 
rozstrzygać zagadnienie dokładnego czasu zatonięcia ORP „Grom”. Stało się to 
więc 4 maja 1940 r„ o godzinie 8.30 rano.

Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia kwestia, kiedy nastąpił fatalny 
w skutkach atak bombowca, ściślej - kiedy trafiły bomby, doprowadzając 

Lotnisko Trondheim-Vaemes, jest położone na wschód od miasta Trondheim, nad brzegiem 
Trondheimsfiordu, tuż obok osady Stjoerdal. Jednostka bombowców (2./K. Gr. 100), w której 
służył Korthals została przerzucona do Vaernes 2 maja 1940 r. Z Vaernes do Narwiku jest 
w linii powietrznej 513 km. Przy parametrach technicznych Heinkła 111, w zależności od 
wersji i ładunku, dystans taki był do pokonania w czasie od ok. 1 godz. 20 min. do 1 godziny 
35-40 min. Sprawca zatopienia „Groma” G. Korthals poległ na froncie wschodnim, 3 listopada 
1942 r., jako dowódca 8./KG.51 - 8 Eskadry 51 Pułku Bombowego (Kampfgeschwader 51), 
na podst. listów: G. Huemmelchena z 31 grudnia 1991 r. i Bjoerna Bratbaka z 5 lutego 1992 r. 
oraz pracy: J. B. Cynk, Siły lotnicze Polski i Niemiec. Wrzesień 1939, Warszawa 1989, passim.

22 „Die Versenkung eines ehemals polnischen Zerstoerers durch Bombentreffer um 08.30 Uhr ist 
von Land aus beobachtet [worden]” (podkr. T. K.), zob.: Kriegstagebuch der Seekriegsleitung 
1939-1945, Teil A, Band 9 (Mai 1940), s. 35.
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wkrótce okręt do zatonięcia. Na ogół w literaturze i relacjach powtarza się, że 
od trafienia do pogrążenia się okrętu w wodach fiordu minęły tylko 2-3 minuty 
(o dwóch minutach pisał np. S. Tomaszewski). K. Wizner, a spośród autorów 
opracowań - S. M. Piaskowski, piszą o kilku minutach. Ulf Balke, autor 
monografii Kampfgesch-wader 100 „Wiking”, podaje, że agonia „Groma” 
trwała około pięciu minut23. Relacja niemiecka, ze względów podanych wyżej, 
zasługuje na szczególną uwagę.

Bardzo szybkie zatonięcie okrętu miało wynikać m.in. z fatalnych 
skutków eksplozji aparatu torpedowego. Tymczasem, jak na to wskazuje 
meldunek kmdr. por. Hulewicza, przy drugim aparacie torpedowym 
eksplodował zapewne tylko zbiornik sprężonego powietrza (eksplozja torped 
musiałaby doprowadzić do niemal natychmiastowego unicestwienia delikatnego 
kadłuba niszczyciela). Wersję o eksplozji sprężonego powietrza zdają się 
potwierdzać wizje lokalne na wraku „Groma”, przeprowadzane już kilkakrotnie, 
od pierwszej fachowej eksploracji wraku w październiku 1986. Zdjęcia z tych 
badań potwierdzają dobre zachowanie spoczywających na dnie obu aparatów 
torpedowych „Groma”. Potwierdzają też, że „Grom” przełamał się nie na 
wysokości trafionego drugiego aparatu torpedowego, ale tuż za kominem (czyli 
zupełnie inaczej, niż wyobrażał to sobie znakomity ilustrator-marynista Adam 
Werka). Miejsce przełamania się okrętu miało bezpośredni związek z upadkiem 
bomby obok łodzi ratunkowej przy prawej burcie - na wysokości komina. 
Doprowadziło to do rozległego rozdarcia poszycia na wysokości kotłowni nr 2 
i nieodwracalnego zniszczenia wzdłużnej konstrukcji kadłuba okrętu. 
W konsekwencji spowodowało to jego przełamanie i szybkie zatonięcie24.Ale 
na ile szybkie? Na obecnym etapie badań można przyjąć, że zbombardowanie 
„Groma” nastąpiło około godz. 8.27-8.28, co w trzy minuty później 
doprowadziło do zatonięcia okrętu.

Pojawia się pytanie, czym mogło być spowodowane tak daleko idące 
przesunięcie czasu bombardowania w licznych relacjach, zwłaszcza jednak 
w szczególnie ważnym meldunku dowódcy „Groma” kmdr. ppor. A. Hulewicza 
(o co najmniej 20 minut). Zmiana wachty zawsze jest na okręcie wydarzeniem 
na tyle charakterystycznym i istotnym (wyznaczającym rytm życia 

23 U. Balke, Kampfgeschwader 100 „Wiking”, Stuttgart 1981, s. 42, kserokopia dzięki 
uprzejmości G. Huemmelchena.

24 Pierwsze badanie wraku „Groma”, połączone z jego filmowaniem, odbyło się 6 października 1986 r. 
Dokonał tego zdalnie sterowany aparat podwodny „Scorpio”, spuszczony z m/s „Benjamin”, 
kierowany z powierzchni przez operatorów - Sveina Ronę Olsena i Tronda Oevresetha - list 
B. Bratbaka z 5 lutego 1992 r. Ostatnio, w latach 2004-2005, wrak filmował Mirosław 
Standowicz - Polak zamieszkały w USA. Przejmującą, artystyczną wizję tonięcia „Groma”, 
autorstwa A. Werki zawiera książka: J- Piwowoński, Flota spod biało-czerwonej, Warszawa 1989, 
s. 244. Ilustracja - oprócz błędu odnośnie miejsca przełamania się kadłuba - zawiera inne 
nieścisłości, np. brak jest wymalowanej na dziobie wydatnej fali (był to często stosowany 
zabieg, mający wprowadzić przeciwnika w błąd, co do prędkości okrętu). Istnienie takiej fali 
na dziobie „Groma” w okresie kampanii norweskiej potwierdzają brytyjskie źródła filmowe.
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okrętowego), że trudno raczej uznać, że nie została zauważona. A przecież atak 
miał nastąpić bezpośrednio po zmianie wachty, przypadającej na godz. ósmą 
rano. Kilka minut i dwadzieścia kilka minut po ósmej - to dystans czasowy 
raczej trudny do przeoczenia. Jest to tym bardziej dziwne, że czas na okręcie 
odgrywa zawsze rolę porządkującą, czego wyrazem są precyzyjne zapisy 
w dziennikach okrętowych (log bookach), zawsze zawierające dokładny 
(minutowy) czas wydarzeń. Świadectwem tego są cytowane wyżej zapisy z log 
booków HMS „Enterprise” i HMS „Resolution”.

Prawdopodobnie tendencja do przesunięcia rzeczywistego czasu ataku 
niemieckiego o ok. 20 minut (na kilka minut po ósmej) wynikała stąd, że 
jednym z wyjaśnień faktu zaskoczenia okrętu w dryfie było to, że właśnie 
następowała zmiana wachty. Być może trudno było przyznać, że przekazywanie 
wachty przesunęło się aż tak znacznie w czasie, co sprawiło, że okręt nie był 
gotowy do odparcia zagrożenia. Na obecnym etapie badań skazani jesteśmy 
w tej kwestii jedynie na spekulacje25. Skądinąd wiadomo, że niemieckie 
samoloty były widziane w rejonie Narwiku już przed ósmą rano. Świadczy 
o tym m.in. zapis z log booka HMS „Resolution”: „0750 Air raid”, a to 
powinno narzucać obowiązek szczególnej czujności (ze względu na wiosenne 
wydłużanie się dnia, atak lotniczy był przy tej szerokości geograficznej 
możliwy przez znaczną część doby).

Nie można stracić z pola widzenia, że utrata „Groma” w tak 
dramatycznych okolicznościach była osobistą tragedią jednego z najwyżej 
cenionych dowódców Polskiej Marynarki Wojennej kmdr. ppor. A. Hulewicza 
i spowodowała zachwianie znakomicie rozwijającej się kariery morskiej. Co 
prawda, został on wkrótce awansowany na stopień komandora porucznika (ze 
starszeństwem od dnia 3 maja 1940 r.!) oraz odznaczony osobiście przez króla 
Jerzego VI za walki pod Narwikiem wysokim odznaczeniem brytyjskim 
Distinguished Service Order, ale po „Gromie” już nigdy nie dowodził 
niszczycielami. A to właśnie na stanowiska dowódców szczególnie 
eksploatowanych w morzu niszczycieli kierowano najlepszych oficerów PMW. 
W trakcie późniejszej służby na okrętach, kmdr por. Hulewicz, był już tylko 
(w 1940 r.) dowódcą grupy trawlerów (kutrów dozorowych) w Dartmouth oraz 
zastępcą dowódcy dwóch okrętów - stojącego w Plymouth-Devonport 

25 O braku przygotowania okrętu do odparcia niespodziewanego ataku świadczą też szczegóły, 
ujawnione autorowi w rozmowie przez świadka wydarzeń Jana Pawlicę. Brak rutyny - 
nieprzestrzeganie dobrej praktyki morskiej - wyrażało się m.in. otwarciem grodzi 
wodoszczelnych, włazów i bulajów. Część marynarzy, wolna od wachty, mimo wczesnej pory 
wykorzystywała czas oczekiwania na planowana akcję bojową w głębi fiordu Rombaken na 
opalanie się (relacja ustna J. Pawlicy, udzielona 21 października 1991 r.). Dzień, według 
zgodnych relacji świadków, zapowiadał się piękny, słoneczny.
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ORP „Gdynia” (1940-1941) oraz krążownika ORP „Dragon” (od końca 1942 r. 
aż do utraty okrętu u brzegów Normandii, 8 lipca 1944 r.26.

Pozostaje do wyjaśnienia jeszcze szereg innych tajemnic związanych 
z zatonięciem ORP „Grom”, w tym m.in. zagadnienie pułapu, z jakiego nastąpił 
atak Heinkla 111. Istnieją opinie (m.in. Nilsa Ryenga, wieloletniego dyrektora 
Muzeum Wojennego w Narwiku), głoszące, że - wbrew temu, co podawał kmdr 
ppor. Hulewicz i inne osoby - fatalny atak nastąpił z bardzo niskiego pułapu.

Rozwikłanie tajemnic tragedii ORP „Grom” i jeszcze innych zagadek 
historii Polskiej Marynarki Wojennej pozostaje w zasięgu historyków i innych 
miłośników historii wojennomorskiej. Wymaga to tylko znacznego rozszerzenia 
pola badawczego, a zwłaszcza konfrontowania ze sobą różnych źródeł i relacji - 
nie tylko polskich, ale też m.in. brytyjskich i niemieckich (a jak dowodzi 
sprawa „Groma”, także badania zachowanych śladów materialnych). Dla 
sukcesu takich badań nie bez znaczenia jest i to, że żyją jeszcze niektórzy 
świadkowie wydarzeń.

26 Biogram kmdr. A. Hulewicza w: Kadry Morskie Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka 
Wojenna, cz. I, Korpus oficerów 1918-1947, pod red. J. K. Sawickiego), Gdynia 1996, s. 344. 
Zgodnie z wolą kmdr. A. Hulewicza, po jego śmierci w 1972 r„ urna z prochami została 
zatopiona w Zatoce Gdańskiej. Ponieważ władze konsularne PRL w Kanadzie nie wyrażały 
zgody na oficjalny pogrzeb morski, wykonania woli zmarłego komandora dokonano 
ukradkiem, w trakcie rejsu statkiem wycieczkowym na trasie z Gdyni na Hel - informacje 
kmdr. Feliksa Jasłowskiego z Kanady, uzyskane dzięki życzliwemu pośrednictwu Jakuba 
Guszczyka w 1991 r.
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Zamiast wstępu

Dlaczego piszę? Powodem są oczekiwania nielicznych zresztą osób 
z marynarskiego otoczenia oraz wewnętrzna potrzeba. Jeszcze przed 
kilkoma laty bez absolutnej potrzeby służbowej, społecznej lub rodzinnej 

konieczności, nie brałem się do pióra. Pewien złośliwiec twierdził, że ze 
względu na niechęć do pisania, nie odwołam się nawet od wyroku śmierci, jeśli 
będą jakieś widoki na ułaskawienie. Na zmianę takiego mego nastawienia 
wpłynęły dwa zdarzenia - chęć odpowiedzi na artykuł, który mnie zdenerwował 
oraz pomysł naszego koła Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej 
wydania wspomnień z naszej służby. To moje dwukrotne odstępstwo od 
dotychczasowych zasad, miało taki skutek, jak w złośliwej anegdotce o ciele raz 
puszczonym w ruch.

Kiedyś, jako podrostek męczyłem otoczenie pytaniami o zdarzenia 
z I wojny światowej i po niej. Odpowiedzi nie zadawalały mnie. Sądziłem, że 
żyjący wówczas mogli to znać lepiej. Myliłem się. W czasie II wojny światowej 
dowiadywałem się o ważnych wydarzeniach z opóźnieniem i przeważnie z mało 
wiarygodnego źródła. Więcej wiedziałem o tym, co się działo w bliższej, 
częściowo dalszej, okolicy drogą obserwacji, rozmów, pogłosek, chciejskich 
przepowiedni i analiz. Tym razem chciałem wiedzieć nie tylko, co się dzieje, 
ale i dlaczego. Dlaczego byliśmy słabi i nie przygotowani do wojny jako 
państwo? Dlaczego wypowiadano tyle gromkich słów i zapewnień bez 
pokrycia? Dlaczego nie chcieliśmy, lub nie potrafili dogadać się 
z mniejszościami? Jeśli jest Bóg, to dlaczego dopuszcza do takich okropności 
i okrucieństw? Po co mu to jest potrzebne? Nie mogłem też zgodzić się 
z jednym z przesłań literatury, że cierpienie uszlachetnia. Uważałem, że to 
dobro uszlachetnia, było go tak mało. Może było tylko zbyt rozproszone 
i niewidoczne? W czasie wojny człowiek jest zbyt zajęty teraźniejszością 
i przyszłością, by zadawać pytania o przeszłości - co, jak i dlaczego - nawet 
najbliższym. Po latach, gdy przyszedł właściwy jesieni życia czas 
zastanowienia, nie było już kogo pytać.
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Po wojnie, gdy zaczynałem służbę w MW, nie interesowałem się zbytnio, 
moi koledzy także, co sądzili nasi poprzednicy o służbie i walce (poza zapisami 
w RSO), stosunku do załogi, polityki, miejscu oficera w społeczeństwie itp. 
O całym przedwojennym pokoleniu myśleliśmy raczej obowiązującymi 
kategoriami klasowymi - o tych, których znaliśmy lepiej, bardziej po ludzku.. 
Gdy zrozumieliśmy, że mamy wobec nich zawodowe i ludzkie zobowiązania - 
już ich nie było. Zostało z nich to, co przetrwało na piśmie i to, co w pamięci 
innych. Tych jednak jest już coraz mniej. Moje pokolenie też prawie się 
wykruszyło - i o nas zostaną pytania bez odpowiedzi. Niektórzy z młodszych 
kolegów mówią - pisz, chcemy wiedzieć, jacy rzeczywiście byliście. Inni 
mówią - chcemy wiedzieć, dlaczego wówczas zapadały takie a nie inne 
decyzje, co za tym stało. Po prawie siedemdziesięciu latach znalazłem się 
w położeniu moich ówczesnych rozmówców, których dręczyłem pytaniami - 
jak było. Dawali mi zdawkowe odpowiedzi, ponieważ sami, w większości 
wypadków, nie wiedzieli. Przed laty radziłem innym - jak wiadomo, lżej się 
radzi, niż wykonuje - jeśli nie możesz w czymś się połapać, spróbuj o tym 
napisać. Zmusi cię to zweryfikowania i usystematyzowania tego, co o tym 
wiesz. Właśnie usiłuję sam to teraz zrobić.

Pisanie o decyzjach na wysokich szczeblach wymaga, obok wiedzy, 
dostępu do dokumentów w archiwach, przekopywania opasłych teczek - jestem 
już na to zbyt stary. Pozostają wspomnienia, chociaż pamięć 
osiemdziesięciolatka jest coraz bardziej dziurawa. Czytający chce by 
wspomnienia nie były nudne, rozwlekłe, egocentryczne - by były prawdziwe, 
obiektywne, odsłaniały, syntezowały, etc., etc. - mówiły, co było i dlaczego. 
W tych wymaganiach są sprzeczności trudne do pogodzenia. Żeby zwiększyć 
obszar samowiedzy, trzeba także pisać o sobie. Piszący występuje w tym 
wypadku w roli świadka i tu łatwo zbłądzić. Dwóch patrzących na to samo, nie 
widzi tak samo. Odpowiedź na pytanie „dlaczego” zmusza do analizowania 
uwarunkowań, a przyczyny chodzą zazwyczaj stadami, w różnych maskach. Ta 
najbardziej sprawcza może pozostać w cieniu, a podrzędna ukazać się 
w niezasłużonym świetle. Jeszcze trudniejsza jest ocena osób. Wiemy sporo 
jakimi byli w służbie, znacznie mniej jakimi byli ludźmi, co kryło się za tarczą 
ich słów. Przeważnie już odeszli i nie mogą stanąć w swej obronie. 
Obowiązująca zasada, by oceniać czyny a nie ludzi, jest pokrętna.. Oddzielenie 
czyjegoś „ja” od postępowania jest trudniejsze od oddzielenia swego „ja” w 
podobnym wypadku. Sądzę, że często ludzie nie są świadomi „historyczności” 
tego co robią, swych decyzji. Dotyczy to także obecnych przy tym, w różnym 
stopniu i formie. Częściej sądzą po świeczniku, niż po tym, czym świeci.

Czytający chce poznać sprawcę, winnego. Widzieć go dyndającego na 
szubienicy opinii publicznej, w większym stopniu, niż poznać meritum, 
przebieg, zrozumieć zawiłości całej sprawy. Jednych denerwują zwroty 
w rodzaju - mój bohaterski dowódca dywizji... (wszyscy podwładni 
odpowiedniego szczebla są u niego bohaterscy); drugich - gdy po
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sześćdziesięciu latach od zdarzenia, autor rozczula się marką i bukietem 
koniaku, nie pamiętając o rzeczach ważniejszych; trzecich - wypowiadania 
ostatecznych ocen przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy w tej 
dziedzinie - i co on może o tym wiedzieć - kury macać!

Piszący wspomnienia nie może i nie jest w stanie sprostać wszystkim 
oczekiwaniom i nie narazić się na wybrzydzania. Poprzednio opisałem dla 
dzieci i wnuków swe dzieciństwo, naukę w szkole powszechnej i gimnazjum, 
a także czas okupacji. Dziś to ich nie interesuje, może kiedyś do tego wrócą. 
Opisałem swą służbę w piechocie, raczej od strony zdarzeń, niż przeżyć 
i bardziej ogólnych odniesień. Wspomnienia z OSMW powstały na życzenie 
mego koła Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej. Mieli to zrobić 
wszyscy członkowie koła. Opowiedzieli, lecz nie zapisali i zamiar wydania 
wspomnień większej grupy, pozostał tylko życzeniem. Dobrnąłem więc do 
jesieni 1949 r. Pozostało 54 lata życia, w tym 34 służby. Czy czas przede mną 
wystarczy, by opisać czas za mną? W tym wypadku nie jestem optymistą.

Mam zamiar pisać głównie po to, by opóźniać utratę sprawności. Może 
mi się przy tym uda uchronić od zapomnienia kogoś, kto zasłużył na to swą 
służbą, osobistymi wartościami, sercem dla innych, życzliwością wobec 
otoczenia.

Może uda się bardziej zrozumieć innych i siebie? Może to, co napiszę 
przyda się jako przyczynek do materiałów świadczących o minionym okresie, 
jeśli ktoś to wygrzebie z zasobów Muzeum Marynarki, gdzie zamierzam je 
złożyć.

Czytelniku, nie obiecuje ci dużo - jedynie to, co da się wydobyć 
z pamięci i nadać mu w miarę zrozumiałą formę. Mam niestety, mimo 
trudności, jakie sprawia mi interpunkcja, skłonność do zawiłych zdań, wtrącania 
zastrzeżeń i, jak twierdzi żona, niezbyt trafnych metafor.

Motto:
„Mniemam, że człowiek opowiadający historię zawsze musi mieć kogoś, 
komu je opowiada, i że tylko tym sposobem może je opowiedzieć samemu 
sobie ”,

Umberto Eco

U progu dorosłości

Jesień 1949 r. Wracam z urlopu po promocji. Wyjechałem już 
z przydziałem na trałowce, po powrocie zastałem nowy - okręty podwodne. 
Było nas czterech. Kpt. mar. Władysław Urbański został dowódcą ORP „Ryś”, 
por. mar. Leon Sałkowski - d. o. ORP „Żbik”, ppor. mar. Zygmunt Rudomino - 
oficerem wachtowym na ORP „Żbik” - niestety po roku zabrano go do sztabu MW. 
Mnie przypadła funkcja zastępcy dowódcy okrętu na ORP „Sęp”. Dość 
swobodnego brykania. Wóz gotów, trzeba było włazić w uprząż. Wiązały się 
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z tym, jak się wkrótce przekonałem, trzy podstawowe trudności i tyleż 
okoliczności łagodzących.

Pierwsza trudność. Stanowisko to wymagało przynajmniej kilkuletniej 
praktyki dowodzenia jednym z działów okrętowych oraz ukończenia szkoły 
podwodnego pływania. Tego niestety nie miałem. Zgodnie z Regulaminem 
służby na okrętach Rzeczypospolitej Polskiej z 1947 r. - był to właściwie 
regulamin z 1932 r. z kilkoma poprawkami i obowiązywał do 1951 r. - na 
z. d. o. ciążyły rozliczne obowiązki. Zawsze, we wszystkich flotach uznawano 
go za pannę do wszystkiego i czego, jak czego, ale obowiązków mu nie 
żałowano. Był przełożonym wszystkich osób należących do załogi, naturalnie 
z wyjątkiem d. o., którego zastępował w czasie jego nieobecności. Odpowiadał 
za tok szkolenia, utrzymanie karności, poczucie obowiązku i żołnierskiego 
ducha wśród załogi, porządek, czystość i dobrą konserwację okrętu oraz dobrą 
gospodarkę inwentarzem i materiałami. Musiał dobrze znać okręt, szczególnie 
drenaż i urządzenia służące bezpieczeństwu oraz ratownictwu. Obowiązywała 
go bezwzględna lojalność wobec d. o. Był wykonawcąjego woli, zorientowanym 
i godnym zaufania doradcą. Kierował działami: pokładowym, kwaterunkowym 
i sanitarnym. Według ówczesnej organizacji na naszych okrętach podwodnych, 
wzorowanej na szkole francuskiej, z. d. o. przeprowadzał teoretyczne 
i praktyczne wyważanie okrętu. Z tego powodu podlegały mu pod względem 
dyspozycyjnym wszystkie mechanizmy służące do zanurzania i zapewnienia 
bezpieczeństwa okrętu oraz odpowiednio dział elektromechaniczny. Do 
obowiązków z. d. o. należało także sporządzanie ról i rozkładów okrętowych, 
czyli podziału załogi dla zapewnienia sprawnego użycia uzbrojenia i sprzętu 
technicznego oraz wykonywania innych, systematycznie powtarzających się, 
czynności. W alarmie bojowym, gdy całe uzbrojenie i wyposażenie techniczne 
ma być gotowe do natychmiastowego użycia, a cała załoga jest na 
stanowiskach, z. d. o. miał przydział w centrali i odpowiadał za utrzymanie 
nakazanej przez d. o. prędkości i głębokości zanurzenia oraz podejmowanie 
przedsięwzięć w walce z wdzierającą się wodą, pożarem i usuwaniu uszkodzeń. 
Zarówno w czasie pokoju, jak i wojny, nawet w czasie krótkich wyjść, załoga 
nie może być cały czas na stanowiskach. Stąd, stosownie do potrzeb gotowości, 
celów szkoleniowych i bezpieczeństwa, pełni służbę połowa załogi, zwana 
burtą, lub jedna trzecia zwana wachtą. Prawą burtą dowodzi d. o., lewą z. d. o., 
a wachtą oficer wachtowy. O ile na okręcie jest dostateczna liczba oficerów 
dopuszczonych do samodzielnej wachty, d. o. jest od niej zwolniony. Tą 
przydługą i nudną dla czytającego listę najbardziej ogólnych obowiązków z. d. o. - 
dla d. o. jest ona jeszcze dłuższą - wypisałem dla pokazania jak duża była 
przepaść między moimi ówczesnymi umiejętnościami a tym, czego wymagało 
moje stanowisko oraz jak daleka jest okrętowa rzeczywistość od jej obrazu 
z przedwojennej piosenki - „w hamaku we dnie śpi”. Ciężar ówczesnej 
odpowiedzialności uświadamiam dziś znacznie wyraźniej niż wówczas, gdy 
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młodzieńcza ufność życia działa jak znieczulenie. Nie byłem już „zielony”, 
nadal jednak jeszcze niedostatecznie „granatowy”.

Druga trudność - sam charakter okrętu - zdolność poruszania się 
w trzech płaszczyznach, o jedną więcej niż okręty nawodne, a stąd i dodatkowe 
komplikacje. Także wielkość - wówczas drugi w naszej flocie pod względem 
tonażu, po ORP „Błyskawica”. Był bliźniaczym okrętem ORP „Orzeł”. 
Zwodowany 17 października 1938 r. w stoczni Roterdamsche Droogdok 
Maatschappij. Po pomyślnych próbach w Oslofiordzie, został 16 kwietnia 1939 r. 
przejęty przez polską załogę (ponieważ zachodziła obawa, że pod naciskiem 
Niemiec Holendrzy zatrzymają go dla siebie). Podniesiono polska banderę 
i 18 kwietnia wszedł do Gdyni Prace wykończeniowe w Stoczni Marynarki 
Wojennej trwały do sierpnia. Załodze został więc tylko miesiąc - o czym 
przecież wówczas nie wiedziała - na przygotowanie okrętu do wojny. Już jej 
pierwsze dni przesądziły o dalszych losach okrętu. Pierwszego września zajął 
wyznaczoną mu pozycję w Zatoce Gdańskiej, drugiego wykonał nieudany, 
niestety, atak torpedowy na niszczyciel. Ze względu na oszczędność (płaciliśmy 
za torpedę 100 tys. przedwojennych złotych) strzelił tylko jedną torpedę. 
Niszczyciel łatwo ją wymanewrował. Pełna salwa byłaby niewątpliwie 
skuteczna. Pozostało na okręcie 19 torped. Przetrwały całą wojnę, jednak nie po 
to przecież były kupione. Dwie z nich użyłem w mym pierwszym d. o. 
strzelaniu ćwiczebnym. Była to pierwsza salwa odpalona po wojnie w naszym 
dywizjonie. Obie torpedy niestety zatonęły - przy tym jedna z nich 
przeskoczyła przez motorówkę, która miała ją przyholować do portu po 
wynurzeniu się na końcu przebiegu. Obie torpedy leżą do dziś na dnie. 
Rzeczywistej przyczyny ich zatonięcia nie udało się ustalić.

Wracamy do 1 września 1939 r. Po ataku „Sęp” był przez wiele godzin 
śledzony i atakowanymi bombami głębinowymi. Doznał poważnych uszkodzeń, 
które znacznie obniżyły jego możliwości bojowe. Czas zanurzenia wydłużył się 
do pół godziny, a uszkodzenia wydechu diesla groziły w położeniu podwodnym 
zalaniem całego przedziału. 17 września „Sęp” wszedł na szwedzkie wody 
terytorialne i został internowany. Wrócił do kraju dopiero 24 października 1945 r. 
wraz z „Rysiem” i „Żbikiem”. Niezbędny remont trwał do września 1947 r. Ze 
względu na braki w załodze mało przebywał na morzu. W chwili oddania do 
służby w 1939 r. był okrętem nowoczesnym i solidnie wykonanym. Wyporność 
nawodna 1140 t, podwodna 1650 t, prędkość maksymalna nawodna 19 w, 
podwodna 9 w, robocza głębokość zanurzenia 80 m, 12 wyrzutni torpedowych 
(w tym dwie podwójne, obracalne), 8 torped zapasowych. Działo 105 mm 
Boforsa i tejże firmy hydraulicznie podnoszone podwójne działo 
przeciwlotnicze 40 mm. Dwie śruby, nawrotne, dwusuwowe diesle 2 x 2370 KM 
Sulcera, silniki elektryczne Brown Boweri 2 x 550 KM, dwie baterie 
akumulatorów ołowiowych po 100 ogniw - każde z nich przeciętnie ważyło 
630 kg, czas nieprzerwanego pobytu na morzu 3 miesiące. Było czego się 
uczyć.
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Trzecia trudność - doraźność kadry oficerskiej. Dowódcą dywizjonu, 
a jednocześnie okrętu, był doświadczony w szkole wojny podwodniak kmdr 
por. Bolesław Romanowski. Przy ówczesnych trudnościach i ogólnych 
i brakach w kadrze, dywizjon zabierał mu cały służbowy czas, a więc dla okrętu 
miał go mało. Na ile mógł mu być pomocny świeżo przybyły z. d. o. nie muszę 
przedstawiać. Pozostałym oficerom, awansowanym z podoficerów, brakowało 
tego, co może dać tylko podchorążówka lub szkoła oficerska..

Oficer nawigacyjny ppor. mar. Józef Keller, w pierwszej załodze, 
przyjmującej okręt od stoczni w 1938 r., był bosmatem, gospodarzem grupy 
sygnałowej. Solidny, zdyscyplinowany, o zrównoważonym charakterze.

Oficer broni podwodnej i artylerii ppor. mar. Feliks Prządak - jedyny 
pozostający w służbie członek załogi legendarnego ORP „Orzeł”. Ze względu 
na chorobę nie wyszedł w ostatni rejs tego okrętu i stąd nie podzielił losu 
pozostałych. Świetnie znał torpedy, wyrzutnie torpedowe, całe wyposażenie 
działu i utrzymywał je bez zarzutu. Był trochę gadułą. Koronnym tematem, 
obok broni podwodnej, były wojenne dzieje ORP „Orzeł”, szczególnie przebieg 
i okoliczności ucieczki z Tallina we wrześniu 1939 r. Chętnie o tym opowiadał. 
Z upływem czasu następowały jednak pewne przesunięcia w treści i zmiana 
akcentów. Wydaje mi się, że powodował to sam temat, wywołujący stale 
i u wszystkich słuchaczy duże zainteresowanie i niedosyty, a narrator, chyba 
bezwiednie, temu się poddawał. W miarę starzenia się narastało w nim 
rozżalenie i nie zawsze uzasadnione pretensje.

I oficer mechanik por. mar. Franciszek Rejman - podobnie jak Keller - 
także z pierwszej załogi. Wówczas był bosmanem i gospodarzem działu 
urządzeń hydraulicznych i sprężonego powietrza. Doskonały praktyk. 
Samodzielny, z inicjatywą i dużym poczuciem odpowiedzialności. Miałem 
w nim zawsze lojalnego podwładnego i dużą pomoc w rozwiązywaniu 
okrętowych problemów. Keller i Rejman byli internowani w Szwecji, nie mieli 
więc tej długotrwałej szkoły wojny, jaką przeszli ich koledzy na okrętach 
operujących z Wielkiej Brytanii. Stanowisko II oficera mechanika nie było 
obsadzone. Wszyscy wspomniani oficerowie pełnili służbę bez zarzutu. Nie dali 
mi także odczuć, że na swym stanowisku jestem jeszcze mało kompetentny. 
Byłem i jestem wdzięczny za ich postawę i pomoc.

Pierwsza okoliczność łagodząca - wyrozumiałość względem moich 
oczywistych braków ze strony kmdr. Romanowskiego. Traktował je jako 
niezawinione z mojej strony i nie starał się mnie zgnoić, chociaż mógł to zrobić 
łatwo. Niewątpliwie denerwowały go moje niezbyt szybkie postępy. Uważał, że 
jedynym dobrym wykonawcą z pośród przybyłych jest Rudomino. 
O pozostałych miał znacznie gorsze zdanie.

Druga okoliczność łagodząca - trwający kilka miesięcy, praktycznie całą 
zimę, kurs pływania podwodnego zorganizowany w dywizjonie. Dał on nam, 
kandydatom na podwodniaków, podstawy teoretyczne i ukierunkował 
samodzielne poznawanie okrętu i jego systemów. Wykładowcami byli: kmdr 
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por. Bolesław Romanowski, kpt. mar. Bronisław Szul, kmdr ppor. Denis 
Nowikow - mechanik dywizjonu (wówczas jedyny radziecki oficer w naszej 
jednostce), kpt. mar. Wojtowicz - elektryk dywizjonu, ppor. mar. Feliks 
Prządak i inni. Poznaliśmy zasady organizacji okrętu, pływania podwodnego, 
użycia uzbrojenia, bezpieczeństwa i walki o żywotność, obowiązującą 
terminologię itp.

Trzecia okoliczność łagodząca - zastałem na okręcie grono doskonałych 
przedwojennych podoficerów - zespół zgranych, dobrze wyszkolonych, 
doświadczonych i oddanych okrętowi specjalistów. Także, ci młodzi, już 
powojenni, przejęli od swych mistrzów wiedzę, częściowo też doświadczenie 
i styl służby Na pozostałych okrętach tak dobrze pod tym względem nie było - 
znaczna część - nawet świetnych specjalistów - nie nauczyła się zaglądać do 
kieliszka bez szkody dla służby.

Podoficerów z „Sępa” zawsze wspominam z wdzięcznością i należnym 
im szacunkiem. Niestety, już nie pamiętam niektórych imion. Bosman okrętowy 
st. bosm. Alfred Frytzkowski trzymał podoficerów i marynarzy w garści Był 
porządek, czystość, regulaminowy wygląd zewnętrzny okrętu. Po odejściu 
z Marynarki Wojennej przekwalifikował się na mechanika i pływał na 
niedużych statkach po Bałtyku i Morzu Północnym. Po nim przez wiele lat, 
funkcję bosmana pełnił Henryk Kalinowski.

Gospodarz broni podwodnej bosmanmat Karol Lenczewski dosłużył się 
stopnia kapitana. Zastąpił go godnie Henryk Dera. Nieco krewki, ale dobry 
specjalista. W latach sześćdziesiątych rozpędził dwa patrole sił porządkowych, 
które interweniowały w sąsiedzkim nieporozumieniu. Spowodowało to sprawę 
karną i zwolnienie z wojska. Przez wiele lat był pracownikiem cywilnym 
Szefostwa Broni Podwodnej. Na okręcie zastąpił go bardzo zrównoważony 
Robert Daszkiewicz. Wieloletni gospodarz artylerii st. bosm. Stefan 
Skolimowski, nieco strachliwy i o całkiem niewojskowym wyglądzie. Był 
namiętnym wędkarzem. Kiedyś próbując szczęścia na nabrzeżu basenu nr 10, 
ujrzał wyłaniający się duży łeb z wąsami, rzucił wędkę zaczął uciekać. Dopiero 
po chwili otrzeźwiał - „czego ja uciekam, to przecież tylko foka”. Choroba 
serca spowodowała zwolnienie na emeryturę. W ostatnim okresie służby przy 
najmniejszym skrzywieniu przełożonego robił smutną minę i bronił słowami - 
„na mnie nie można krzyczeć, serduszko, serduszko”, lub tylko łagodnie 
i rozbrajająco się uśmiechał. Nie przeszkodziło mu to, już jako emerytowi, grać 
całymi nocami w pokera, ponoć na wcale pokaźne sumy. I rzeczywiście więcej 
niż kilka lat serce nie wytrzymało.

Radio miało wspaniałych szefów. Pierwszym był st. bosm. Jan 
Surmacewicz a po nim Eugeniusz Szczygieł. Pierwszy grał w drużynie piłki 
nożnej dywizjonu, drugi był świetnym koszykarzem a po odejściu z MW 
zapalonym działaczem tej dyscypliny i szanowanym sędzią. Jego następca 
Czesław Wawrzyniak, jeszcze jako marynarz zdobył wicemistrzostwo 
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marynarki w skoku wzwyż. Potem niestety sporo utył, a sprawność nóg 
zamienił na sprawność uwagi ucha w odbiorze i palca w nadawaniu.

Kierownik maszyn st. bosman Izydor Skorupski był wzorem w służbie. 
Okręt przez wiele lat był wprost wylęgarnią dobrych motorzystów, takich jak: 
Zbigniew Twardowski, Bolesław Mroczek, Zygmunt Kosmala, Jan Gębski, 
Jankowski, Jan Woldan. Ten ostatni skończył następnie OSMW i wrócił na 
okręt jako mechanik. Twardowski, Gębski byli także dobrymi, 
wszechstronnymi sportowcami. Gębski, z własnej woli, nieetatowy organizator 
sportu na okręcie, potrafił to tak prowadzić, że i służba nie cierpiała i załoga nie 
gnuśniała - nawet ewidencję nakazanych sprawdzianów miał zawsze na pokaz. 
Jednej rzeczy tylko nie potrafił - nauczyć Kosmalę pływać.

Bardzo dobry gospodarz drenażu st. bosman Stefański, wkrótce odszedł 
na emeryturę. Po nim przez kilka lat był bosman Kazimierz Klimek. Jego 
następca Jan Zasada to wzór pilności w służbie. Starał się wyszkolić swych 
podwładnych do granic ich pojętności i zdolności manualnych - zapewniało to 
dużą zamienność drenarzystów na okręcie i skuteczność ich działania w walce 
o żywotność w przedziałach. Szefem elektryków był st. bosman Florian Radke. 
Dobry specjalista, jednak w walce o niezależność swej grupy, był czasami nieco 
konfliktowy. Jego następcami byli: Marian Mroczkowski, Józef Munikowski, 
Haliński, Tadeusz Wróbel. W późniejszym okresie prawie wszyscy starsi 
podoficerowie uzyskali średnie wykształcenie w szkole wieczorowej, co było 
z dużą korzyścią i dla nich, i dla okrętu. W przedstawianiu podoficerów 
wybiegłem nieco w czasie, aby ująć ten problem jako całość - dobre tradycje, 
jakie wnieśli w szkoleniu, służbie i okrętowej gospodarce przedwojenni 
podoficerowie oraz ich ciągłość, która się na okręcie utrwaliła.

Absolwenci Szkoły Podoficerów Zawodowych na „Formozie”, 
działającej od 1949 r. do 1952 r., nie spełnili, przynajmniej w naszym 
dywizjonie, pokładanej w nich nadziei. Lepsi z nich zostali wkrótce oficerami, 
a znaczna część, głównie ze względu na notoryczne łamanie dyscypliny, 
okazała się zupełnie nieprzydatna do służby. Musiałem także kilku z nich 
pozbyć się z okrętu - chociaż nie było to takie proste. Nie dostroili się do kadry 
okrętu i okazali się odporni na wszelkie środki wychowawcze.

Marynarze służby czynnej zmieniali się teoretycznie co trzy lata - tyle 
wówczas trwała służba w MW. „Sęp” jako pojedynczy okręt tego typu miał 
utrudnioną wymianę załogi z innymi okrętami, ponieważ „francuzy” miały inne 
uzbrojenie, mechanizmy i systemy. Na początku lat pięćdziesiątych marynarze 
służby czynnej mieli za sobą skromne szkoły. Wojna uczyniła ich jednak 
przedwcześnie dorosłymi i samodzielnymi ponad swój wiek, a były to i są 
cechy na okręcie bardzo cenne. Na solidność tych marynarzy można było 
zawsze liczyć.

Przed wyznaczeniem na „Sępa” byłem na nim tylko raz, w odwiedzinach 
u odbywającego na nim praktykę kol. Krasnowieckiego. Okręt wydał mi się 
salonem. Mimo nagromadzenia mechanizmów, rurociągów, kabli - całość 
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robiła wrażenie logicznie uporządkowanej i przestrzennej. Przeważała 
jasnokremowa farba, dużo niklowanego metalu, czystość i porządek tworzyły 
przyjazną atmosferę nowoczesności. Nie przypuszczałem wówczas, że będzie to 
kiedyś mój okręt.

Zamocowane na dziobie wielkości dłoni stalowe zęby oraz idące do 
obudowy kiosku samotnące liny miały ułatwiać pokonywanie sieci przeciw 
okrętom podwodnym. Dość szeroki pokład, konstruowano go kiedyś z myślą 
o wygodzie załogi przy pracach na powierzchni i alarmie manewrowym. O tym, 
że zwiększa to powierzchnię pokładu jako steru przy ujemnych przegłębieniach, 
wówczas jeszcze nie myślano. Składane dziobowe stery głębokościowe nie 
utrudniały manewru cumowania do mola lub jednostki pływającej. Stosunkowo 
wysoka obudowa kiosku zwiększała zasięg obserwacji z pomostu w położeniu 
nawodnym, zwiększała jednak sylwetkę okrętu, a tym samym 
prawdopodobieństwo wykrycia go. Kratownica, nieco przed włazem do kiosku, 
około metra wysokości, była dość wygodnym pomostem. Stojących na 
pomoście, przed wiatrem i falą, niezbyt skutecznie chroniła szyba 
o regulowanym nachyleniu. Od strony dziobu, do obudowy kiosku przylegała 
osłona działa 105 mm. Po kilku latach, ze względu na brak amunicji, 
wymieniono je na 100 mm a osłonę zlikwidowano. Pozbyto się jej chętnie, 
ponieważ miała dziwną właściwość - pomagała nawet niezbyt dużym falom 
wdzierać się na pomost. Przed pomostem, także od strony dziobu, był ustęp 
nawodny. Podejrzewaliśmy konstruktora wręcz o złośliwość, ponieważ stojący 
na pomoście nie mieli sposobu by uchronić się od fetoru. W późniejszym 
okresie udało się przenieść tą perfumerię w stronę rufy z dobrym skutkiem.

Za włazem do kiosku była klapa hydraulicznie podnoszonego 
podwójnego działka 40 mm. W czasie strzelania do celu podchodzącego od 
dziobu, stało się dosłownie przed dwoma lufami, których szczekliwy głos bił po 
głowie jak pałką. Obsługa działa tego nie doświadczała. Od strony rufy był 
dzwon okrętowy, a obudowa kiosku przechodziła w przykrycie szalupy.

Jak ogólnie wiadomo, z mola na okręt wchodzi się schodnią, 
powszechnie zwaną trapem. Jest on na wszystkich okrętach przedmiotem 
specjalnych starań bosmana okrętowego i z. d. o. - swego rodzaju wizytówką 
okrętu. Wielkość schodni odpowiada wysokości burty, a czystość drewna 
i brezentu, staranność założenia sznurówek itd. ma dać odczuć wchodzącemu, 
że oto dostąpił zaszczytu postawienia swej nogi na tym okrętowym 
pieszczochu, honoru wejścia do szacownego, kulturalnego domu i jeśli tego nie 
docenia jest zwykłą, słodkowodną przybłędą. „Sęp”, podczas przygotowania do 
wyjścia na morze, usuwał schodnię i kładł lekki, wąski trap bez oparć, 
a rzucając cumy, mocował go na pokładzie. Złośliwi traktowali ten trap jako 
sprawdzian trzeźwości wchodzących tuż przed odcumowaniem.

Trzeba uczciwie przyznać, że w samych trapach i służbie na pokładzie 
okręty nawodne są lepsze. Nie tylko warta, ale i orkiestra może się zdarzyć, 
a także tenty, koktajle, saluty i cały przepych ceremoniału. Okrętowi 
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podwodnemu to się nawet nie śni. Jednak w okręcie, jak i w człowieku, ważne 
jest bogactwo wnętrza - a pod tym względem, w gronie swych rówieśników, 
„Sęp” nie miał się czego wstydzić.

Do wnętrza prowadziły cztery włazy - dziobowy, oficerski, przez kiosk 
i rufowy. W porcie przeważnie otwarte były tylko dwa - oficerski i kiosku. 
Nie licząc kiosku, okręt był podzielony na pięć wodoszczelnych przedziałów, 
jak na okręt podwodny, przestronnych, jasnych i niezbyt zagraconych. Jedynie 
w przedziale diesli ciasnocie towarzyszył hałas, gdy silniki były w ruchu. 
Przedział dziobowy, przy złożonych stołach i kojach, mimo swych czterech 
wyrzutni torpedowych, czterech torpedach zapasowych, włazu z tubusem, luku 
do ładowania torped, zbiorników - trymowego i szybkiego zanurzenia - 
wydawał się pusty. Na przedział drugi składały się: przedzielone grodzią słabą 
pomieszczenia podoficerskie i oficerskie. Pod nimi były baterie akumulatorów 
ołowiowych.

W podoficerskim był także manewr i dławica ruchomej wyrzutni 
torpedowej, umieszczonej nad kadłubem sztywnym. Pomieszczenie oficerskie 
to trzy małe, podwójne kabiny, oraz pojedyncza dla dowódcy okrętu. Ta miała 
krótką koję, małą umywalkę z lustrem, sejf i wewnętrzny telefon. Pod koją 
detonatory głowic torpedowych obok butli sprężonego powietrza - normalna 
„kohabitacja” na okręcie podwodnym.

Trzeci przedział wodoszczelny obejmował centralę i przedział 
mechanizmów pomocniczych. Centrala, jako główne stanowisko dowodzenia, 
było wyposażona w manipulatory sterami głębokościowymi (dziobowymi 
i rufowymi), sterem kierunkowym (według potrzeby przełączanym do kiosku 
lub na pomost), stację zanurzenia i wynurzenia, żyrokompas, echosondę, log, 
telegrafy maszynowe, przekaźniki wyrzutni torpedowych, peryskop wachtowy 
i bojowy. Pod parkietem: zbiornik szybkiego zanurzenia, wody pitnej, z obu 
burt zbiorniki regulacyjne.

W pomieszczeniu mechanizmów pomocniczych: akumulatory 
hydrauliczne, podnoszone hydraulicznie podwójne działko plot. 40 mm, dwie 
dmuchawy dużej wydajności, kabina radio, kambuz, ustęp podwodny 
i prowiantura.

Pomieszczenie diesli i pomieszczenie silników elektrycznych stanowiły 
czwarty przedział wodoszczelny. W pierwszym: dwa nawrotne diesle, sprężarka 
spalinowa, manewr rufowej wyrzutni obracalnej, tokarka, i wały napędowe. 
W drugim: dwa silniki elektryczne z tablicami manewrów, sprzęgła i sprężarka 
elektryczna.

Piąty przedział wodoszczelny - rufowy, był z małymi odchyleniami, 
odwróconym powtórzeniem przedziału dziobowego. Sferyczne grodzie mocne 
były wytrzymałe na ciśnienie 8 atm., słabe - 2 atmosfer. Przez wszystkie 
przedziały biegły rurociągi systemów: hydrauliki, powietrza wysokiego 
ciśnienia, wodnego, tlenowego oraz kable elektryczne ze skrzynkami 
rozdzielczymi. Mimo takiego nagromadzenia mechanizmów - wymieniłem 
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tylko podstawowe - wnętrze okrętu było logicznie uporządkowane, przestronne 
i człowiek nie czuł się w nim jak szprotka w puszce. W czasie gdy został 
oddany do użytku, był to wspaniały okręt - jedynie hydroakustyka oraz system 
regeneracji powietrza były na poziomie przeciętnym. Mógł wystrzelić w jednej 
salwie dwanaście torped - niestety, taka sposobność w czasie wojny mu się nie 
zdarzyła.

W porcie, po zajęciach i sprzątaniu okrętu, pozostawała na nim tylko 
służba dyżurna. Załoga przechodziła na bazę brzegową. Były to koszary 
zbudowane dla dywizjonu jeszcze przed wojną. Jednopiętrowe skrzydło 
zajmowały sale sypialne, świetlica i sanitariaty, W drugim, piętrowym, były 
pomieszczenia administracyjne. Każdy okręt miał tu swoją kancelarię; 
w mniemaniu oficerów podnoszoną do rangi mesy. W piwnicy mieściły się 
magazyny - teren chomikowania bosmanów okrętowych i szefów działów 
technicznych. Czystość i porządek na bazie były wieczną, nie do rozwiązania, 
troską wszystkich z. d. o. i służby dyżurnej. Ci sami marynarze, których do 
sprzątania okrętu i utrzymywania we wzorowym porządku ich stacji 
zawiadywania nie trzeba było ponaglać, wykazywali niechęć do pracy dla bazy 
i opieszałość przy sprzątaniu nawet swoich pomieszczeń.

Stołówka mieściła się na parterze trzeciego bloku, a na piętrze łaźnia, 
duża sala, którą później przekształcono w gabinet ćwiczeń ataków 
torpedowych. Jeden z magazynów przydzielono naszej czwórce na 
pomieszczenie mieszkalne. Małe okno pod sufitem, betonowa posadzka. Całą 
wygodę stanowiły dwa piętrowe łóżka, z siennikami wypchanymi słomą i kilka 
taboretów. Nie narzekaliśmy. Jako niepalący, będąc w mniejszości, musiałem 
wdychać dym i popiół z popielniczki, palacze bowiem nie mają żadnych 
względów dla pozostałych. Najgorszym był Pitagoras, który nie mógł usnąć bez 
papierosa w ustach. Mimo wypalonych dziur w piżamie, trwał nadal w swym 
nawyku. Na szczęście obeszło się bez zaczadzenia i pożaru. Przed Nowym 
Rokiem Zygmunt ustrzelił flowerem dziką kaczkę. Zostawił ją na mrozie by 
skruszała. Jednak to szczury miały ją na święta, a nie my. Zaczęliśmy szukać 
mieszkań w Gdyni. Pierwszy wyprowadził się Zygmunt, po nim Urbański. Leoś 
i ja tkwiliśmy w składziku gdzieś ponad rok. Jakoś nie mogę przypomnieć 
okoliczności naszej przeprowadzki.

Przez kilka miesięcy, w oczekiwaniu na wyjazd do Leningradu na kurs 
artylerii okrętowej, mieszkali z nami koledzy Leonard Gołębiowski 
i Mieczysław Miernik. Pierwszy, zwany Bambem, był człowiekiem wyjątkowo 
spokojnym, bezkonfliktowym. Bez oporów znosiłem nawet jego wiecznie 
kopcące się w fifce połóweczki. Dobierał je starannie. Równiutko, pedantycznie 
ucinał żyletką. Pracowicie wygniatał palcami. Cała czynność układała się 
w wielokrotnie powtarzający się rytuał. Było to swoiste rondo, gdzie stałe 
elementy, w niezmiennej kolejności, powtarzały się ze zmiennym nasileniem 
i zaskakującymi wariantami. Nawet dla wroga tytoniu, było to zajmujące 
widowisko. Mietek, bardzo towarzyski, nas za towarzystwo nie uważał 
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i wieczorami gdzieś przepadał. Leoś wybrzydzał, że nie gram w szachy, a więc 
nie dostarczam mu ulubionej rozrywki. Nie chciałem z nim grać, gdyż traktował 
to zbyt hazardowo. W czasie urlopu udało mi się kupić radio „Tesla”. W tym 
czasie to już było coś - jakiś hałas zorganizowany. Leoś jednak nie uznawał 
tego za ekwiwalent mej szachowej niechęci. Dopiero kilka lat później 
dorobiłem się „Pioniera”. Nauczeni wojną, umieliśmy cenić nawet drobiazgi. 
Rzeczy są takie, jakie są i to dopiero użytkownik nadaje im właściwą wartość 
i sens dla siebie. Byliśmy wówczas już dużymi, ale jeszcze nie 
zmanierowanymi, dziećmi i bawiły nas niezbyt wyszukane i drogie zabawki. 
Utrata tej zdolności przerasta czasem w ciężkie następstwa także dla otoczenia.

Któregoś dnia późnej jesieni 1949 r„ na porannej zbiórce, oznajmiono 
nam, że marszałek Rola-Żymierski przechodzi do Rady Państwa, a na 
stanowisko ministra obrony narodowej powołano marszałka Konstantego 
Rokossowskiego. Sposób przeprowadzenia tej zmiany, tak odczuto to w naszej 
jednostce, miał w sobie posmak zamachu stanu. Tłumaczono, że Żymierski 
przechodzi na wyższe stanowisko, zaś powołanie Rokossowskiego, jako 
odpowiedź na pamiętną mowę Churchilla z Fulton - potrzebę zdecydowanego 
przeciwstawienia się wynikającym z niej zagrożeniom. Nominacja ta wywołała 
niepokój - znowu zapachniało prochem. Był to początek dużych zmian, jakie 
nas czekały w niedługim czasie. Po latach uświadomiłem sobie, że miały one 
nastąpić znacznie wcześniej. We wspomnieniach adm. Kuźniecowa (Na 
kanunie) znalazłem wzmiankę, jak to w czasie Konferencji Poczdamskiej 
zwierzał mu się Rokossowski, że go „swatają do polskiej armii”, a więc jego 
przyjście do Polski miało nastąpić trzy lata wcześniej.

W latach siedemdziesiątych, w czasie pobytu w Polsce grupy radzieckich 
oficerów i generałów, nie pamiętam już z okazji jakiej rocznicy, gen. Melenas, 
w luźnej rozmowie na motorówce, powiedział, że jest także w pewnym sensie 
marynarzem. W 1944 r. w Nikołajewie nad Bohem miała powstać polska 
oficerska szkoła marynarki wojennej. Miał być jej komendantem. Nie wiedział, 
lub nie chciał powiedzieć, dlaczego od tego zamiaru odstąpiono.

Po wojnie, w ramach umów międzynarodowych, przysługiwał Polsce 
ustalony tonaż statków i okrętów pokonanych Niemiec. Należną nam część 
okrętów przekazano nam w 1946 r. w postaci trałowców i ścigaczy produkcji 
radzieckiej z czasu wojny. W 1956 r., będąc na WAK w Leningradzie, 
spotkałem kpt. I rangi, który twierdził, że przygotowywał niszczyciel do 
przekazania Polsce w ramach wspomnianego tonażu. Podobno miało być nawet 
dwa niszczyciele. Nie wiedział, dlaczego potem postąpiono inaczej. Można 
z tego sądzić, że uznano wówczas Polskę jeszcze za mało „swoją” i większych 
okrętów nie dano. Te trzy zdarzenia nasuwają przypuszczenia, że głęboka 
sowietyzacja naszego wojska, a tym samym i marynarki, miała nastąpić 
znacznie wcześniej, a zaniechano jej z jakichś przyczyn podyktowanych 
sytuacją międzynarodową.
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We wrześniu 1950 r. dowódcą Marynarki Wojennej został radziecki 
kontradmirał Wiktor Czerokow. Pochodził z leżącej w górach Kaukazu 
Swanetii. W czasie obejmowania obowiązków wizytował jednostki stojące 
w porcie na Helu. Na ile pamiętam, na okręty nie wchodził. Na pewno na 
„Sępie” wówczas nie był. Mężczyzna drobny, ciemnej cery, z siwiejącymi 
włosami. Złośliwi twierdzili, że widocznie specjalnie dobrano osobę, 
odpowiadającą posturą wielkości naszej marynarki. Nominację tą wiązano 
z zaostrzającą się sytuacją międzynarodową skutkiem konfliktu w Korei. Wojna 
ta, tak odległa geograficznie, wydawała się raczej sprawą Chin. Jej przyczyny, 
przebieg i realia wojskowe znaliśmy jedynie z prasy, a jakieś praktyczne 
wnioski z działań na morzu dotarły do nas dopiero po latach..

W roku 1950 pływania było mało. Lato upłynęło na postoju na Helu. 
Bodaj we wrześniu, groźną chmurą przeszła inspekcja. Wszystkie sprawdziany 
odbywały się tylko w porcie. Groziła mi dwójka z WF, ponieważ byłem 
beznadziejny w ćwiczeniach na przyrządach. Na drążku mogłem wykonać tylko 
zwis beznadziejny. Na poręczach o żadnych wyciskaniach nie miałem pojęcia. 
Jedynie ze skokami przez konia i skrzynię nigdy nie miałem trudności. 
Uratował mnie sposób oceny przyjęty przez egzaminującego, ówczesnego szefa 
WF MW kmdr por. Skorupskiego. Przywiązywał on większą wagę do 
poprawności postawy przy podejściu i odejściu od przyrządu niż do samego 
ćwiczenia. Uzyskałem więc następujące oceny: koń i skrzynia - 5, drążek 
i poręcze - podejście i odejście - 5, ćwiczenie - 2, odejście - 5, a stąd średnia - 4. 
Chociaż nigdy nie opanowałem ćwiczeń na przyrządach - uzyskałem kolejną 
naukę życiową - o końcowym efekcie decyduje podejście do rzeczy.

Nastąpiły kolejne zaskakujące zmiany personalne. 17 września 1950 r. 
został zwolniony do rezerwy nasz dowódca dywizjonu kmdr por. Bolesław 
Romanowski. Jego obowiązki przejął kmdr ppor. Bronisław Szul. 
Odchodzącemu nie pozwolono nawet pożegnać się z załogami na zbiórce. 
Widocznie chciano go w ten sposób jeszcze bardziej izolować od 
pozostających, stworzyć wokół niego atmosferę trędowatego.

Był to utalentowany i doświadczony dowódca, który jednak 
w ówczesnych warunkach czuł się niepewnie. W atmosferze podejrzliwości, 

___z której zrobiono wówczas jedną z głównych cnót, gdy obok wymagań 
_bezpośredniego przełożonego, którym w danym wypadku był dowódca MW, 

duży wpływ na tok służby i życia miały piony polityczny i informacja, nie mógł 
prowadzić dywizjonu według swoich przekonań. Wyznaczenie naszej trójki 
bezpośrednio po OSMW na stanowiska, do których w normalnych warunkach 
dochodzono po latach szkolenia specjalistycznego i praktyki, także nie modło 
go zachwycić i dać pozytywną wizję perspektywy w służbie. Nie byliśmy też 
dobrym materiałem do zżycia się towarzyskiego, koleżeńskiego. Obie strony 
nie mogły się wówczas zdobyć na niezbędny po temu wysiłek - głównie 
otwartość, szczerość i zaufanie. Nawet po zmianach 1956 r., gdy Romanowski 
na kilka lat powrócił do służby, warunki nie zmieniły się na tyle, by tą 
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wzajemną obcość pokonać. Swoje credo odnośnie wymagań wobec osobowości 
oficera marynarki wojennej wyłożył w artykule „Cechy charakteru oficera 
marynarki wojennej („PM" 1957 z. 10). Zamiast zrozumienia spotkał się 
z odrzuceniem i przesunięciem na boczny tor. Trudno wobec tego dziwić się, że 
mimo swego żywego i optymistycznego usposobienia, odszedł z MW 
zgorzkniały, z poczuciem swych niewykorzystanych możliwości dla dobra 
służby.

W grudniu 1950 r. aresztowano dowódcę floty kmdr. Stanisława 
Mieszkowskiego. Wytoczono mu sfingowany proces i skazano na śmierć. Jego 
stanowisko objął w styczniu 1951 r. radziecki kpt. I rangi Wiktor Mironow, 
podwodniak, podobno pierwotnie planowany na dowódcę naszego dywizjonu. 
Został nim także oficer radziecki kmdr ppor. Iwan Smirnow. Przyszedł do nas 
ze stanowiska dowódcy okrętu podwodnego Floty Oceanu Spokojnego. 
Podobno pierwotnie planowano go na dowódcę „Sępa”.

Smirnow nie znał języka polskiego, co sprawiało określone trudności 
w dowodzeniu. Ponieważ nie był gadułą, mówił mało, powoli i wyraźnie, 
znaczna część załóg go rozumiała. Zdarzały się także nieporozumienia, czy 
niezrozumienia, wynikające często z różnych znaczeń tych samych słów w obu 
językach, lub używania przez Smirnowa odniesień do osób z nieznanych nam 
utworów. Był doświadczonym dowódcą okrętu. Zespołem jeszcze nie dowodził. 
Był człowiekiem zrównoważonym, spokojnym i pedantycznym. Lubił porządek 
na okrętach i organizację w działaniu. Nie stronił od alkoholu, lecz go nie 
nadużywał Miał spore poczucie humoru, chociaż zachowywał przy tym 
kamienny wyraz twarzy. Przychylnie nastawiony do podwładnych. Nie był 
typem pracoholika, a trudności językowe automatycznie całą pisaninę zwalały 
na szefa sztabu, którym został kmdr Bronisław Szul. Nie nadużywał łaciny, 
nawet w charakterze wtrąceń.

Pierwszy stopień samodzielności

W kwietniu 1951 r. zostałem wyznaczony na dowódcę ORP „Sęp”. 
Dowodzenie dużym (na owe czasy) okrętem podwodnym to duża 
odpowiedzialność za załogę, zdolność bojową i bezpieczeństwo okrętu. Tym 
większa, że związana z większym zakresem samodzielności i swobody niż na 
małych i średnich okrętach nawodnych. Okręt podwodny to samodzielny 
myśliwy, nawet w działaniach grupowych, podczas gdy okręty nawodne 
z zasady działają zespołowo, śledzone na ekranach i kierowane sygnałami 
dowódcy zespołu. Dowódcę podwodnego dzieli od przełożonego przeważnie 
duża odległość, a w położeniu podwodnym dodatkowo kilkunasto lub 
kilkudziesięciometrowa warstwa wody - poważnie utrudniająca, lub nawet 
uniemożliwiająca, dwustronną łączność radiową.

Przestańmy jednak mnożyć różnice i trudności. Te ostatnie mają to do 
siebie, że same lubią się mnożyć - pomaga im usilnie przeciwnik (nawet 
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w czasie pokoju), stale obecna i różnie przejawiająca się potęga morza, ludzka 
słabość, nieumiejętność i nieobowiązkowość, a także bardzo złośliwy nieraz 
przypadek, żywiący się często wymienioną przed nim trójką.

Byłem młody i tylko częściowo zdawałem sobie sprawę z ciążącej na 
mnie odpowiedzialności i jak temu Ickowi ze znanej dykteryjki o zrobieniu 
dziury w cennej perle - jeszcze nie drżała ręka. Wiedziałem, że jestem dopiero 
dowódcą z nominacji i muszę się wielu rzeczy dopiero nauczyć. Sprzyjały temu 
okoliczności - zaczynało się systematyczne szkolenie.

Tandem Smimow-Nowikow (wspomniany już mechanik dywizjonu) 
spowodował znaczne zmiany w systemie szkolenia naszych okrętów. Na 
podstawie radzieckich programów opracowano Kurs Przygotowania Okrętu 
Podwodnego (KPOP). Obejmował on pięć kolejno wykonywanych zadań:

• OP-1 - Opanowanie znajomości okrętu i swych obowiązków 
według przydziałów w organizacji bojowej i codziennej.

• OP-2 - Pływanie nawodne i podwodne.
• OP-3 - Wykorzystanie uzbrojenia.
• OP-4 - Prowadzenie rozpoznania.
• OP-5 - Działania grupowe.

Po zdaniu zadania OP-1 okręt mógł wychodzić na morze dla ćwiczenia 
elementów pływania nawodnego, zanurzania się, pływania podwodnego, walki 
o żywotność okrętu itd. Zadanie OP-3 to trening ataków pozorowanych oraz 
z użyciem artylerii i torped ćwiczebnych - czyli nabywanie umiejętności 
z zakresu taktyki i praktyki użycia broni. OP-4 wymagało umiejętności 
wysadzania grup dywersyjno-rozpoznawczych, rozpoznawania podejść do 
portów itd. Stan umiejętności wymaganych do zaliczenia każdego z zadań 
sprawdzał sztab dywizjonu i wystawiał odpowiednią ocenę. Po uzyskaniu 
pozytywnych ocen z czterech pierwszych zadań okręt osiągał gotowość bojową 
czyli zdolność do wykonywania typowych dla danego typu okrętu działań 
bojowych. Dobre opanowanie całego kursu wymagało kilku miesięcy 
intensywnej pracy całej załogi.

W tym czasie tkwiliśmy jeszcze w rocznym cyklu szkoleniowym typu 
kronsztadzkiego, odziedziczonego po flocie rosyjskiej. W zimie Zatoka Fińska 
była skuta lodem, a więc okręty stały w porcie, remontowano je i szkolono 
załogi „na sucho”. Na wiosnę lody ruszały, a z nimi i okręty. Całe lato trwało 
wytężone szkolenie, by swój szczyt osiągnąć dopiero jesienią. Zatoka znowu 
zamarzała i tak da capo.

U nas, przy trzyletniej wówczas służbie z poboru, jesienią jedną trzecią 
służby zasadniczej zwalniano do rezerwy, okręty traciły nabyte umiejętności, 
a stąd i uprawnienia. Zapadały w kolejny sen zimowy i ślamazarnie 
przebiegające remonty. Pewien ich zakres wykonywały załogi. Wprawdzie 
nasza zatoka, według statystyki, zamarza solidnie co siedem lat, nie łamało to 
jednak powyższego systemu.
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W czerwcu 1951 r. wszedł w życie nowy Regulamin Służby Okrętowej, 
opracowany na podstawie radzieckiego odpowiednika. Trzeba było od nowa, 
przy tym bardzo drobiazgowo, opracowywać całą dokumentację organizacji 
okrętu. Także poprzednio każdy członek załogi, od szefa działu w dół, miał 
swój numer okrętowy i przypisane doń obowiązki w alarmach i rolach. Nowy 
regulamin wymagałby były one ujęte bardzo szczegółowo. Wprowadzono także 
przypisane numerom książeczki, będące wyciągiem z organizacji okrętowej. 
Zawarte w nich obowiązki należało znać na pamięć, poprawnie wykonywać 
wynikające z nich czynności, doprowadzając je, w miarę ćwiczeń, do wprawy 
właściwej nawykom.

Roczne zadania szkoleniowe okrętu musiały być „rozpracowane” 
w dzienniku szkolenia w postaci drobiazgowych przedsięwzięć. Przez jakiś 
czas, sztab dywizjonu musiał co dziesięć dni opracowywać rozkazy 
szkoleniowe, oceniające przebieg szkolenia i precyzujące zadania na kolejną 
dekadę. Wiązało to ręce i sztabowi, i dowódcom okrętów. Na szczęście wkrótce 
tego zaniechano.

Mimo zbiurokratyzowania, szkolenie stało się bardziej celowe i nabrało 
tempa.. Było to niewątpliwie zasługą wcielonych do MW oficerów radzieckich. 
Ponieważ obecnie o nich prawie się nie wspomina, lub przedstawia 
w najgorszym świetle, uważam za swój obowiązek stwierdzić, że byli wśród 
nich ludzie zasługujący na szacunek. Byli i lepsi, i gorsi, jak wszędzie.

Kapitan, a następnie kmdr ppor. Denis Nowikow, w czasie wojny służył 
na małym okręcie podwodnym Floty Północnej. Jego okręt niejednokrotnie 
musiał w położeniu podwodnym forsować pola minowe, osłaniające 
przybrzeżne tory wodne i podejścia do portów przeciwnika. Mimo upływu lat, 
prześladowały go jeszcze wspomnienia zgrzytu minliny ocierającej się o kadłub 
okrętu na głębokości kilkudziesięciu metrów i towarzyszące temu napięcie - 
wybuchnie mina, czy jeszcze nie ta? Miał dużą praktykę i był szczególnie 
wyczulony na umiejętności załóg w walce o żywotność okrętu i jego 
mechanizmów. Usiłował osiągnąć stan, gdy każdy będzie wiedział, co i jak 
w danym wypadku zrobić także po ciemku i innych dolegliwych warunkach 
awarii. Jeżeli Nowikow nie był akurat w morzu na innym okręcie, czekał na 
molo na wchodzących. Pytał czy były lub są jakieś techniczne trudności. 
Wydawał polecenia napraw itp. Szedł razem z dowódcą okrętu do dowódcy 
dywizjonu i do meldunku d. o. spokojnie dodawał swoje specjalistyczne uwagi. 
Okręty były już stare, więc techniczne usterki zdarzały się. Kończył 
niezmiennie słowami: „W obszczem wsio normalno” (ogólnie wszystko 
w porządku). Dowódcy okrętów i mechanicy mogli zawsze liczyć na jego 
fachowe wsparcie i bezinteresowną życzliwość. Odjeżdżając do ZSRR nie 
podał nam swego adresu, ponieważ w biurze konstruktorskim, w którym będzie 
pracował, korespondencja z zagranicą nie jest wskazana. W latach 
siedemdziesiątych był u nas służbowo jego brat. Pytany o Denisa, mówił, że jest 
na Morzu Barentsa na próbach śmigłowcowca. Prosiłem o przekazanie mu 
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medalu Za Zasługi dla Marynarki Wojennej i pamiątkowego albumu. Ówcześni 
dowódcy i mechanicy okrętów podwodnych wiele się od niego nauczyli i są mu 
za to wdzięczni.

Kilka zdarzeń charakteryzujących naszego dowódcę dywizjonu kmdr, 
por. Smirnowa. Po szczegółowej, w kilku pierwszych dniach, lustracji okrętów 
i bazy brzegowej, pochwalił dowódców okrętów za czystość okrętów 
i organizację służby, tylko - „wot eto prządanie oczeń płachoje”. Długo nie 
mogliśmy się domyślić, że chodzi o sprzątanie bazy brzegowej. Trzeba 
stwierdzić, że długotrwałą walkę o poprawę jakości tego sprzątania wygrał 
tylko połowicznie, a i jego następcy (tym i piszący) nie chodzili w glorii.

Jak prawie każdy nowy szef dążył do polepszenia wystroju swego 
gabinetu. W czasie tych pertraktacji z szefem Wojskowej Administracji Koszar, 
wezwał do siebie dowódców okrętów i w obecności wspomnianego oficera, 
nakazał wydać mu ileś tam puszek farby i coś tam jeszcze. Zrozumieliście? Tak. - 
Możecie odejść. Ledwo rozmówca wyszedł, znowu zostaliśmy wezwani 
i odprawieni krótko: Nic mu nie dawać! Bez tłumaczenia brzmiało to bardziej 
dosadnie. Kilkanaście dni musieliśmy wykręcać się jak piskorze między dwoma 
przeciwstawnymi poleceniami.

Na jedno z odbywających się w DMW ćwiczeń na mapach, zostałem 
wyznaczony na dowódcę okrętów podwodnych „niebieskich”. Dowódcą tej 
strony był ówczesny dowódca Bazy Świnoujście kmdr F. Gusiew. W czasie 
rozgrywki podjął on decyzję uderzenia lotnictwem na konwój „czerwonych”. 
Zgłosiliśmy to do kierownictwa, a tam pytają - jakimi torpedami, z niskiego, 
czy wysokiego pułapu odpalania? Gusiew długo się wahał, chociaż samoloty 
były już w powietrzu. Wreszcie wybrał wariant drugi, co i przekazano 
pytającym. Po ataku, Gusiew polecił mi zapytać o wynik. Zażądano schematu 
ataku. Ponieważ o sposobie użycia torped z wysokiego pułapu nic wówczas nie 
wiedziałem, naniosłem na kalce konwój, a Gusiew sam machnął kolorowym 
ołówkiem strzałki z kierunków 45, 135, 225 i 315. Zaniosłem to wspólne dzieło 
i czekamy. Po pewnym czasie komunikat kierownictwa podał - brak zatopień, 
cztery samoloty nie wróciły do bazy. Gusiew zaczął się pienić. Przyszedł szef 
sztabu kierownictwa kmdr por. Mikołaj Bajdukow, by w przyjacielskiej 
rozmowie uzasadnić podany wynik. Chociaż obaj byli cholerykami, zaczęło się 
spokojnie: Kola, Fiedzia. Przeszło na - towariszcz Bajdukow, towariszcz 
Gusiew! - by za chwilę wzmocnić oficjalność: towariszcz kpt. II ranga 
Bajdukow i towariszcz I ranga Gusiew! Te tytuły kilkakrotnie wydłużały się 
i skracały, przeplatane przy tym mocnym słowem. Bajdukow nie ustąpił. 
Kierownictwo tym razem naprawdę miało rację.

Po południu Smirnow wywołał mnie na korytarz - wybierał się właśnie 
z Mironowem na kolację. Wręczył mi grubą teczkę z planem rozgrywki. 
Miałem jej nikomu nie pokazywać, a on za godzinę ją zabierze. Minęła niejedna 
godzina a Smirnow nie wracał. Na czas przerwy nocnej od 21-szej, musieliśmy 
zdać dokumenty do kancelarii. Nieszczęsnej teczki nie mogłem ani zdać do 

174



NA PŁYTKICH I GŁĘBOKICH WODACH

kancelarii, ani tym bardziej zabrać do domu. W obu wypadkach kryminał. Na 
szczęście byłem sam w pokoju, podniosłem więc biurko, wsadziłem teczkę pod 
dywan i w nadziei, że sprzątaczki nie wpuszczą i nikt nie będzie kontrolował, 
poszedłem do domu. Rano wchodzę do pokoju, widzę, że biurko stoi krzywo, 
a więc teczka jest. Smirnow zjawił się dopiero w południe i błyskawicznie 
przeprowadził rozgrywkę epizodów przewidzianych na całą dobę. Nie muszę 
chyba dodawać, że okręty podwodne „niebieskich” były na czas tam gdzie 
miały być i miały oszałamiające powodzenie.

W październiku 1951 r. „Sęp” i „Ryś”, ze Smirnowem jako dowódcą 
zespołu, były z wizytą w Rydze. Wszystko wypadło dobrze. Jednak na kilka 
godzin przed odcumowaniem przyszła mgła - mleko, nic nie widać! Trudno, 
czas upłynął, wychodzimy. Idziemy w dół Dźwiny na silnikach elektrycznych. 
Rzeki nie znamy, a do wyjścia na redę pięć mil. Wprawdzie ruch mały, ale nie 
widzimy nawet nabrzeża i stojących przy nim jednostek. Jakoś szczęśliwie 
przeszliśmy i stanęli na kotwicy. Po kilku godzinach mgła nieco zelżała, ale 
nadal ciągnie się gęstymi pasmami. Podnosimy kotwice. „Sęp” prowadzi. 
Idziemy małą prędkością na jednym dieslu. Zapada noc. W Cieśninie Irbeńskiej 
tor wodny był wówczas przetrałowany na szerokość jednego kabla. Świateł 
brzegowych nie widać. Radarów nie mieliśmy. Boje co kilka mil. Wszyscy na 
pomoście wytrzeszczają oczy, a wyobraźnia w połączeniu z mgłą potrafi 
tworzyć niezłe zwidy. Lepiej jednak, gdy obserwator melduje coś czego nie ma, 
niż przegapi coś istotnego. Rozwidniło się dopiero po wyjściu z Zatoki Ryskiej. 
Wiatr porozrywał mgłę i czasami było widać na kilka mil. Smirnow cały czas 
zachowywał olimpijski spokój i tylko kilka razy dyskretnie badał naszą pozycję 
zliczoną.

W porcie czekała na nas grupa wysokich oficerów z DMW. Zasiedli 
w mesie i całkiem im nie śpiesznie, by umożliwić nam spłukanie pod 
prysznicem tygodniowego brudu i chociaż część niewyspania. Mieliśmy 
wprawdzie butelkę wódki, jednak przy takich zawodnikach nie zasługiwała 
nawet na wzmiankę. Smirnow po cichu poleca mi przynieść spirytus w butelce 
po wódce. Za chwilę zamówienie stoi na stole. Smirnow, który przedtem nalał 
do swego kubka trochę wody, rozlewa mniemaną wódkę i wznosi toast. Goście 
spełniają go ochoczo. Ponieważ nie byli przygotowani na to, że piją spirytus - 
krztuszą się i z trudem chwytają powietrze. Smirnow naturalnie wpada na mnie. 
Muszę przepraszać i tłumaczyć się pomyłką. Po kilku minutach gości wymiotło.

Rosjanie nie lubili niektórych swoich oficerów - Rożkowa, 
Winogradowa, Mołodcowa, Wajsa i może jeszcze kilku innych. Nie byli wobec 
nich lojalni, a nawet, przy ladzie okazji, starali się zrobić im jakąś przykrość.

Któregoś jesiennego wieczoru, wezwał mnie dowódca dywizjonu, 
rozmawiał z kimś przez telefon, a ode mnie zażądał podania wymiarów 
głównych silników elektrycznych w milimetrach. Mam te dane dostarczyć 
natychmiast. Pędzę więc na okręt, wybieram wymiary z życiorysu okrętu i po 
powrocie, kładę kartkę przed Smirnowem. A ten do telefonu: Tak znaczyt 
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towariszcz komandujuszczyj u mienia wsio. Ach, izwinitie razmiery... Potrafił 
około dwudziestu minut zagadać adm. Winogradowa i wyszedł z tego obronną 
ręką.

Święto Morza i Marynarki Wojennej. Dowódcą był wówczas 
kontradmirał Winogradów. Po przyjęciu parady okrętów zakotwiczonych na 
redzie Gdyni, kierownictwo - Bierut, Cyrankiewicz, Rokossowski i inni - ma 
uroczysty obiad na OS „Zetempowiec”. Obecni są także dowódcy zespołów 
i większych okrętów. Komendant OSMW kmdr por. Rożkow, po powitaniu 
gości przy trapie, zostawił swą czapkę w kabinie d. o. W czasie obiadu, jeden 
z żartownisi wsadził tą czapkę do walizeczki, zamknął na klucz i wyrzucił go za 
burtę. Po obiedzie goście mają przejść na kuter torpedowy. Są już przy trapie, 
nie ma jednak żegnającego. Rożkow miota się po kabinie d. o., a pół załogi 
szuka bez skutku zguby. Wreszcie goście zeszli z okrętu pożegnani tylko przez 
d. o. kmdr. por. Roberta Mietielicę, który potem musiał jeszcze znosić 
kilkugodzinną obecność rozwścieczonego szefa.

Następnego dnia, po powrocie okrętów do portu, Smirnow wezwał 
dowódców okrętów i za coś tam chwalił, za inne ganił. Wtem telefon od 
Winogradowa. Nawet my, siedzący o kilka metrów, słyszymy, że lecą gromy. 
Smirnow wytrzymał nawałnicę bez mrugnięcia okiem i zaczyna meldować, że 
o niczym nie wie, że naturalnie w takim dniu i wobec takich gości ten postępek 
jest niebotycznym skandalem. Jeśli tylko dowie się, kto to zrobił, natychmiast 
zamelduje. W jego głosie było początkowo tyle zdziwienia, a następnie tyle 
oburzenia, że nawet my uwierzyliśmy w jego niewinność. Smirnow odkłada 
słuchawkę i mówi do nas: Tak jemu i nada! (to mu się należało), oraz z detalami 
opowiada jak było i kto to zrobił.

Po którejś z awantur zrobionej po pijaku przez jednego z nas, dostajemy 
należną nam porcję „pochwał”, a sprawca porównywany jest do Ostapa 
Bendera. Nikt nie mógł nas oświecić, co to za moralne dno ten Bender. 
Dopiero, gdy kupiłem i przeczytałem Dwanaście krzeseł Ufa i Piętrowa, 
poznałem wreszcie naszego złowieszczego patrona. Mimo tłumaczenia 
Brzechwy, któremu przecież nie można zarzucić, ani nieznajomości obu 
języków, ani braku translatorskich zdolności, chciałem przeczytać to 
w oryginale. Gdy w 1956 r. byłem w Leningradzie, akurat, po długich latach, 
wznowiono i Dwanaście krzeseł i Złote cielę. Nie miałem szans - nakład 
wykupiono błyskawicznie, przeważnie spod lady. Stoisko sprzedaży książek 
w akademii dostało jeden egzemplarz - kupił go dyrektor nauk adm. Ałafuzow.

Chyba gdzieś na początku 1953 r., wysłał mnie Smirnow do biura 
projektów z poleceniem podpisania kilku, jak powiedział, papierków. Dopiero 
tam dowiedziałem się, że na Helu ma być baza dla dywizji okrętów 
podwodnych (dwóch brygad małych okrętów podwodnych i brygady średnich). 
Nie mieliśmy jeszcze naszych okrętów typu „M” i o obu wspomnianych typach 
nic konkretnego nie wiedziałem np.: jakim prądem ładują baterie, pod jakim 
ciśnieniem są butle sprężonego powietrza, jakich gabarytów i ciężaru są 
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akumulatory itp. Nie podpisałem i po powrocie zameldowałem o tym 
Smirnowowi. Nie ucieszył się, powiedział jednak, że jakoś to załatwi. Po kilku 
miesiącach zamiar sformowania dywizji upadł i w ten sposób sprawa się 
rozwiązała.

Dowódca Obrony Wodnego Rejonu Bazy Głównej (OWR) kmdr Mironow 
zażądał udziału dowódcy okrętu podwodnego w prowadzonym przez niego 
ćwiczeniu grupowym. Wyznaczono mnie. Mironow prowadził ćwiczenie 
w tempie i starał się dać zajęcie wszystkim, nauczyć postępowania w typowych 
sytuacjach, oraz ustalić zakres umiejętności ćwiczących na różnych funkcjach. 
„Uśmiercał” dowódcę, wyznaczał na jego miejsce szefa sztabu lub oficera 
operacyjnego itp. Gdy zauważał, że „zabity” jest myślami zbyt daleko od 
ćwiczenia, „wskrzeszał” go i nagradzał zaskakującym wprowadzeniem. Grupa 
ścigaczy źle prowadząc nawigację weszła na moją pozycję, w danym wypadku 
własnego okrętu. Mironow dał wprowadzenie, że hydroakustyk jednego 
ścigacza wykrył okręt podwodny i ma z nim pewny kontakt. Scigacze 
bohatersko rzuciły się do ataku i nie żałowały bomb głębinowych. Mironow 
zamknął incydent słowami: Wot wy odbambili i nabludajetie takuju kartinu - 
wspływajet łódka, wyskakiwajet na mostik Pietraszkiewicz i raznosit was 
odbomirjszej brańju (zbombardowaliście i obserwujecie następujący obrazek - 
wynurza się okręt, wyskakuje na pomost Pietraszkiewicz i obrzuca was 
najwymyślniejszymi wyzwiskami).

Mój przyjaciel - dowódca zespołu desantowego - był nieustannie 
zasypywany przeróżnymi wprowadzeniami, ponieważ tematem ćwiczenia było 
właśnie wysadzanie desantu. Nie dano mu odpocząć nawet jako umownemu 
nieboszczykowi. Wreszcie wpędzono go na mieliznę i natychmiast padło 
sakramentalne pytanie: Wasza decyzja? - Idę dalej - odrzekł zdesperowany 
Leon. W czasie omówienia Mironow stwierdził: Dowódca desantu nie błysnął 
znajomością taktyki; wykazał jednak duże zdecydowanie (reszytelność). Moich 
działań nie omawiał, byłem przecież tylko pożyczonym.

W kilka tygodni po inspekcji w OWR przysłano grubą teczkę 
z załącznikami. Po kilku godzinach po dostarczeniu mu teczki, Mironow wzywa 
Adama Kuźmę i mówi znudzonym głosem: Smatri Kuźma, kakoj uwiesistyj 
trud, adni niedociągi. Czytać skuczno. Niesi ad akta. (Popatrz Kuźma, jakie 
opasłe dzieło, same niedociągnięcia. Nudna lektura. Nieś ad acta).______

W latach siedemdziesiątych, Smirnow i Mironow, już jako emeryci, byli 
naszymi gośćmi na Święcie Morza. Wszystko im się podobało z wyjątkiem 
okrętów desantowych. Kilkakrotnie padał z ich ust zarzut w postaci pytania: 
Zaczem wam eti kaloszy? (po co wam te kalosze).

Z kontradmirałem Aleksandrem Winogradowem, który w kwietniu został 
dowódcą MW, miałem tylko jedno osobiste i to przykre spotkanie. Gdzieś koło 
20-tej meldują mi, że na „Sępa” wszedł niezapowiedziany Winogradów. Pędzę 
na okręt i zastaję admirała wywracającego wszystko na dziobowym 
pomieszczeniu. Między dolnymi wyrzutniami torped znalazł kilkucentymetrową 
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plamę zaschniętej farby - Czto eto? - Zaschnięta farba. Po kilku 
nieprzyjemnych dla mnie stwierdzeniach, pada kategoryczne polecenie: A ty 
zastaw bocmana cztoby on etu krasku zubami wygryź! (masz zmusić bosmana 
by tę farbę wygryzł zębami).

Na szczęście więcej nic nieregulaminowego nie znalazł, a nawet był 
oszołomiony jednoczesnym poniesieniem działa plot, i jego klapy. Jednak 
jeszcze wsiadając do samochodu przypominał o wygryzaniu farby przez 
bosmana. Jego poprzednikowi, admirałowi Czerokowowi taki nakaz nie mógłby 
się zdarzyć. Jednak większość radzieckich oficerów była w sposobie bycia 
bliższa raczej Winogradowowi niż Czerokowowi. Wynikało to z wychowania. 
A tych, u których wynikało to z wyrachowania, sami nie lubili i nie przyjaźnili 
się z nimi. Wobec nas też zachowywali dystans, szczególnie po uprowadzeniu 
„H-ll” do Szwecji. Konsekwencje tego uprowadzenia odczuli w MW wszyscy, 
m.in. nakazano oficerom w czasie wyjść na morze nosić pistolety. W ciasnocie 
okrętu podwodnego było to bardzo uciążliwe i mogło prędzej prowadzić do 
utraty broni, niż jej użycia w obronie osobistej lub wymuszenia posłuchu. 
Wierzyłem, że nigdy nie znajdę się w takiej sytuacji na okręcie, bym musiał 
użyć broni wobec załogi. Mając świadomość, że załoga wie, w jakim celu 
nakazano nam to uzbrajanie się, czułem się po prostu głupio, a przy dążeniu do 
jak największego scalenia załogi, co było moim regulaminowym obowiązkiem - 
nieuczciwie.

Byli też tacy radzieccy oficerowie polskiego pochodzenia, których 
uważano za swoich, którzy służyli Polsce sercem, jak chociażby kmdr por. 
Robert Mietelica i którym też serca nie odmawiano. Na szczególną uwagę 
zasługuje kmdr Wiktor Rukiewicz, komendant OSMW od 7 października 1949 r. 
do 5 listopada 1951 r. Był potomkiem zesłańca. Brak o tym bliższych danych. 
Jest dość duże prawdopodobieństwo, że mógł nim być Michał Rukiewicz 
urodzony w 1795 r., szwoleżer, filomata, więzień klasztoru Bazylianów, 
powiązany z dekabrystami Korpusu Litewskiego. Został skazany na utratę 
szlachectwa, dziesięć lat katorżniczej pracy w kopalni i późniejsze dożywotnie 
osiedlenie na Syberii (według M. Brandys, Koniec świata szwoleżerów, t. 2). 
Może kmdr Rukiewicz coś o tym wiedział. Dziś wątek ten jest już bezpowrotnie 
stracony, a szkoda. Komandora nie znałem osobiście, słyszałem jednak o nim 
same pochwalne opinie. Bezskutecznie starał się o pozostanie w Polsce. U kresu 
życia, ciężko chory na raka, chciał być chociaż pochowany w polskiej ziemi. 
Wbrew jego woli przewieziono go samolotem do Leningradu, gdzie po kilku 
dniach zmarł. Był ostatnim z rodu. Miał dwóch synów, obaj jednak zginęli 
w obronie Leningradu.

Kolejne roczniki absolwentów OSMW wypierały z okrętów także 
oficerów mianowanych z przedwojennych podoficerów. Niektórzy poszli wyżej - 
por. mar. Franciszek Rejman i por. mar. Feliks Prządak do sztabu dywizjonu, 
a inni - ppor. mar. Józef Keller na emeryturę.
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Jesienią 1950 r. przyszedł na „Sępa” por. mar. Marian Widawski, po roku 
został na nim z. d. o. Marian to absolutna wesołość i serdeczność. Pasowało do 
niego stare powiedzenie - można z nim było nawet konie kraść. Niestety, 
wygrzebano mu jakieś akowskie powiązania z okresu okupacji i zwolniono 
z wojska. Miał trudności z uzyskaniem pracy. Kilka lat pływał jako marynarz na 
„białej flocie”, zanim dostał się do PMH. Dopadł go tam ciężki zawał. 
Przywieziono go samolotem z Turcji i doszedł do siebie. Jednak, od tego czasu 
stan jego zdrowia stale się pogarszał, aż spoczął wśród brzóz cmentarza na 
Oksywiu.

Na okręcie Rejmana zmienił por. mar. Adolf Jonaszek. Świetny 
mechanik i dobry oficer. Chyba po dwóch latach, przejął po Nowikowie 
stanowisko mechanika dywizjonu. Przez wiele lat byliśmy w wielkiej przyjaźni. 
Kolejni mechanicy na „Sępie” to por. mar. Ryszard Szymański, por. mar. 
Stanisław Wielebski i por. mar. Jan Woldan. Szymański był po PSM i został 
wcielony do MW trochę na siłę. Jako mechanik był bez zarzutu, ale do służby 
w wojsku nie czuł powołania. Przeszedł do PMH, gdy tylko ukazała się taka 
możliwość. Po kilku latach zostawił rodzinę w kraju i bezpowrotnie rozpłynął 
się na morskich szlakach. Dzielna Jadzia, córka przedwojennego generała 
Galicy, sama przebijała się przez życie z trójką dzieci. Wielebski po odejściu 
z „Sępa”, służył na wielu poważnych stanowiskach. Ostatnio zaczął pisać 
wspomnienia i liczę na to, że sam swą służbę ciekawiej przedstawi. Woldan 
zaczynał na „Sępie” od marynarza i po OSMW wrócił na mechanika. Dobry 
praktyk, świetnie organizował i nadzorował remonty. Niezastąpiony kompan 
z mocną głową. Nieuleczalny rak skrócił jego życie. Prządaka zastąpił ppor. 
mar. Tadeusz Gapiński - energiczny, inteligentny, ze skłonnością do 
racjonalnego, skutecznego działania. Wspólnie przeżyliśmy nasze pierwsze 
zatopione torpedy i kolejne, udane już ataki. Po kilku latach został dowódcą 
ORP „Ryś” - ostatnim, ponieważ w 1955 r. ten poważnie przestarzały okręt 
skreślono z listy. Tadek odszedł z MW w 1956 r. i wiele lat pływał na dużych 
zagranicznych tankowcach.

Szkolenie to ciągłość opanowywania i szlifowania elementów kolejnych 
zadań kursowych i taktycznych. To zmienność, jednocześnie powtarzanie 
i monotonność. W pamięci zachowały się epizody odbiegające czymś od 
normy. Najwięcej emocji dostarczały ataki torpedowe z użyciem torped 
ćwiczebnych ze względu na znaczne prawdopodobieństwo ich utopienia. Te, 
które miał jeszcze „Sęp” kosztowały przed wojną sto tysięcy złotych każda - 
suma znacząca.

Do strzelań ćwiczebnych, głowę z materiałem wybuchowym zamieniano 
na ćwiczebną. Po przejściu nastawionej odległości, sprężone powietrze 
wyciskało z niej wodę, torpeda uzyskiwała dodatnią pływalność i wynurzała się. 
Niekiedy jakiś mechanizm zawodził i torpeda tonęła. Staraliśmy się strzelać tak, 
by końcowy przebieg torped przechodził głębokościami umożliwiającymi 
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podniesienie ich z dna przez nurka. Nie mieliśmy wówczas śmigłowców, które 
oddawały duże usługi w poszukiwaniu torped w późniejszym okresie.

Ustalił się zwyczaj, że okręt, który zgubił torpedę musiał stać w tym 
rejonie na kotwicy i szukać. Bez torpedy nie wpuszczano go do portu przed 
upływem miesiąca. Przy jednej zgubionej stałem kilka tygodni. Okazało się, że 
wbiła się w muł i dopiero poruszona dennym trałem wyskoczyła na 
powierzchnię. Na Zatoce Puckiej kilkakrotnie naszymi zaimprowizowanymi 
trałami dennymi wyławialiśmy cienkie, izolowane kable - pozostałość 
niemieckich eksperymentów z torpedami kierowanymi przewodowe. 
Wydawało się nam wówczas, ze jest to kierunek bez przyszłości. Po latach, 
okazało się, że byliśmy w błędzie.

W czasie jednego strzelania, Leoś (na „Żbiku”) i ja utopiliśmy po jednej 
torpedzie. Leoś stał na kotwicy i szukał, ja mogłem wrócić do portu, ponieważ 
zastępowałem kmdr Szula będącego na urlopie. Gdzieś po trzech tygodniach 
Leosiowi udało się namówić rybaków by przeszukali rejon gdzie 
prawdopodobnie leżała jego torpeda. Musiałem na dobę zastąpić go na kotwicy, 
by mógł wykonać zaplanowane strzelanie artyleryjskie. Rybacy pracowali od 
świtu, zaprosiłem więc ich na obiad. Wspomnieli, że ponieważ zużywają paliwo 
w naszym interesie, należy im się chociaż kilka wiader ropy. Utrzymywanie 
dobrych stosunków z rybakami było niezbędne, więc ustalono, że wieczorem po 
wybraniu sieci dobijądo naszej burty, a paliwo będzie już przygotowane. Przed 
zachodem słońca, jeszcze z wypuszczonymi sieciami, kuter wziął kurs na nasz 
okręt i ze dwa kable przed nami, stwierdził, że coś mu zaciążyło w sieci i ją 
przerwało Postawiono w tym miejscu boję. Rano powrócił „Żbik” z nocnego 
strzelania. Powiedziałem Leosiowi by wzywał nurków i na pewno pod boją 
znajdą jego torpedę. Po strzelaniu artyleryjskim wróciłem do portu. Nurek po 
zejściu na dno od razu zasygnalizował, że ma torpedę Leoś wpadł w euforię. 
Mina mu jednak zrzedła, gdy torpeda okazała się moją. Przedyndał miesiąc na 
kotwicy bez skutku, a „Sępowi” wystarczyła doba. I jak tu nie wierzyć 
w szczęśliwy okręt i dobrą rękę kucharza i mechanika.

Przejście na radzieckie torpedy wymagało wydłużenia o kilkadziesiąt 
centymetrów wyrzutni torpedowych. Odlewy mosiężne nie wytrzymywały prób 
na ciśnienie. Już pod małym ciśnieniem przekształcały się w prysznice. 

— Musiano wykonać odkuwkę o średnicy prawie 60 cm i z niej wyciąć na 
obrabiarce odpowiednie pierścienie.

Ze względu na amunicję musieliśmy wymienić armatę 105 mm na 
radziecką 100 mm. Było z nią trochę kłopotów - iglica nie zawsze skutecznie 
zbijała spłonkę. Częste niewypały były zmorą artylerzystów i całego okrętu. 
Przy biegłym ogniu przestawiano na półautomat i po załadowaniu odpalanie 
następowało samoczynnie. Kiedyś kierujący ogniem Tadek Gapiński musiał 
przerwać strzelanie, by wyrzucić za burtę niewypał. Nie pamiętając, że działo 
ustawione jest na półautomat, wydał komendę - „ładuj”, zanim celowniczowie 
sprowadzili działo na cel. Tym razem odpaliło ono bez pudła i pocisk 
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poszybował na przechodzący o kilka mil statek. Szczęściem upadł przed 
dziobem. Statek zrobił gwałtowny zwrot na oddalenie i dał całą prędkość, na 
jaką było go stać.

Stara amunicja do 40 mm Boforsa nie dawała już smug, a więc 
skuteczność strzelania do celów powietrznych była problematyczną. Nie 
mogliśmy ze względu na wymiary podnośnika wymienić tego działa na inne, 
a uruchomienie produkcji jednego egzemplarza było nieopłacalne. W ogóle taki 
okręt - soliter, jakim był wówczas „Sęp”, pozbawiony przy tym możliwości 
uzyskiwania części zamiennych u przedwojennych producentów, to zakała dla 
służb technicznych, utrudnienie szkolenia i wymienialności załogi, a nawet 
użycia taktycznego.

Osobistego czasu wolnego było mało nawet zimą gdy na morze prawie 
nie wychodziliśmy. Za Smirnowa służbę dyżurnego okrętu pełnili dowódcy. 
Ponieważ do czasu wcielenia wiosną 1954 r. okrętów typu „Kaszub”, było nas 
tylko trzech, służba wypadała co trzeci dzień. Nie była zbyt uciążliwa. Trwała 
od odejścia załóg na bazę po zajęciach popołudniowych do porannego powrotu 
na okręt z. d o. lub d. o. Dyżurny musiał skontrolować stan okrętów pod 
względem bezpieczeństwa postoju co najmniej dwukrotnie w ciągu nocy. 
Elektiyczne ogrzewanie powodowało, że powietrze wewnątrz okrętów było 
bardzo suche, a na zewnątrz, przez większą część roku, zimne i wilgotne. Ta 
zmienność warunków przy przechodzeniu z okrętu na okręt rozstrajała mi nos 
i prawie stale byłem zakatarzony. W późniejszym okresie służbę tą przejęli 
mechanicy okrętowi.

We czwartki, po kolacji do 21-szej, mieliśmy naukę własną - dotyczyło 
to oficerów w całej marynarce. Obecność obowiązkowa. Nauka własna nie 
służyła jednak poszerzaniu horyzontów myślenia. Jak to niewątpliwie 
zakładano, była praktycznie przedłużeniem czasu służbowego i pożytek z niej 
był mizerny. Brak było odpowiedniej literatury, jak również odczuwalnego 
fermentu intelektualnego wokół spraw morza. Jeden wieczór w tygodniu zajęty 
był przez zebrania partyjne, a drugi na zebrania ZMP- na nim d. o. musiał być 
także.

Zebrania partyjne miały pewien utarty schemat. Zazwyczaj ktoś 
referował jakiś temat, po czym następowała dyskusja. Mieliśmy trzech stałych 
dyskutantów - mat Kainka, kol. Pitagoras i w późniejszym okresie kmdr ppor. 
Bełz. Nie pamiętam już, kiedy zmienił kmdr. ppor. Stanisława Ordona na 
stanowisku zastępcy dowódcy dywizjonu ds. politycznych. Kainka 
nieodmiennie podkreślał słuszność słów referującego i powtarzał za nim główne 
wątki. Pitagoras także zgadzał się i rozwijał metodą - należy jednak dodać... 
Bełz miał zwyczaj powtarzać znaczną część referatu i wypowiedzi 
dyskutantów. Uważał, że dopiero jego słowa mają moc sprawczą. W ten sposób 
wysłuchiwaliśmy tego samego najmniej cztery razy, chociaż nie przyczyniało 
się to do lepszego zrozumienia omawianego problemu. Dopiero odejście tej 
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trójki z dywizjonu złamało, nabierający już znamion tradycji, rytuał tych 
zebrań.

Zgodnie z RSO w soboty mieliśmy generalne sprzątanie okrętów, 
a w niedzielne przedpołudnie przegląd okrętów przez dowódcę dywizjonu 
i towarzyszących mu specjalistów. Przy takim toku służby i wypełniania 
wieczorów, do domu wracało się gdzieś około 22-giej. Mieszkałem wówczas 
u państwa Marszalików na ulicy Nowogrodzkiej jako dokwaterowany. Miałem 
pokój na piętrze z wejściem przez kuchnię i pokój gospodarzy. Do mojej 
dyspozycji były dwa ogromne, fornirowane czeczotką, łóżka. One i kaflowy 
piec pozostawiały bardzo mało miejsca na inne meble. Ze względu na późne 
powroty umówiłem się z gospodynią, że ja dostarczam węgiel a ona pali 
w piecu.. Dość często wydawało się jej, że na noc nie wrócę, więc piec był 
zimny i musiałem siedzieć okutany we wszystko, co miałem ciepłego lub iść 
spać. Poza tym, zdarzającym się fizycznym chłodem, mieszkało mi się tam 
dobrze. Goliłem się na okręcie a kąpałem w łaźni na bazie. Gospodarze byli 
miłymi poznaniakami, zgodnymi i prowadzącymi spokojne żucie. Raz nawet 
szczerze ucieszyli się na mój widok. Tak jakoś się złożyło, że będąc bez kluczy 
do mieszkania, musieli siedzieć cały długi i mroźny wieczór na dworze 
w oczekiwaniu na mój zbawczy i tak niepewny powrót. W zasadzie mieszkanie 
to służyło tylko do spania. Prawie nikt mnie nie odwiedzał Na wszelki wypadek 
kupiłem butelkę jakiejś śliwowicy. Pod względem ekonomicznym był to jeden 
z moich życiowych zakupów. Częstowałem nią mych gości przez kilka lat. 
Nawet Leoś, pijący wszystko, po jednym kieliszku orzekł, że tego się pić nie da.

Nie lubiłem dwudniowych świąt. Na szczęście było ich wówczas mało. 
O wolnych sobotach nikt z nas nie miał wówczas zielonego pojęcia. 
Perspektywa dwudniowego święta powodowała, że większość załogi miała 
nagle do załatwienia życiowo ważne i bezzwłoczne sprawy, wymagające ich 
obecności w miejscowościach przeważnie bardzo odległych od Gdyni. Nie 
dawało się tego pogodzić z obowiązującymi przepisami, a odpieranie szturmu 
urlopowiczów nie należało do przyjemności.

Wówczas w pierwszych dniach wielkich świąt nawet knajpy były 
zamknięte Na wielkoświąteczne obiady musiałem jeździć na Oksywie. Raz 
w Wielką Sobotę kupiłem sobie faszerowaną kaczkę. Spodziewana dwudniowa 
sytość przeszła mi tylko smakiem koło nosa. Lodówki nie było i następnego 
dnia musiałem, jak nakazywał nos, kaczkę wyrzucić.

Zdarzyło się kilka mroźnych zim. Gruby lód skuwał nie tylko baseny 
portowe, ale i Zatokę Gdańską. Utkwiło mi w pamięci, że raz jeszcze trzeciego 
kwietnia musieliśmy obrąbywać lód wokół „Sępa”, by przeciwdziałać 
wgniataniu kadłuba lekkiego.

W czasie większych ćwiczeń „Sęp” wykonywał różne zadania, z reguły 
w pojedynkę. Przeważnie były to pozorowane ataki na jakieś zespoły. Raz 
ustawiono nas w charakterze boi zwrotnej dla desantu. Stare barki przez całą 
noc dzielnie walczyły z przeciwną falą, by o świcie podchodzić do brzegu przy 
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bocznej fali, zbyt silnej by mogły utrzymać się na kursie. Innym razem, 
wysadzaliśmy grupę dywersyjno-rozpoznawczą na broniony przez 
„przeciwnika” odcinek wybrzeża. Z tym było sporo kłopotu. Tadzio Gapiński 
dostał pod swą komendę pluton zwiadowców. Miał z nimi wylądować na 
saperskim pontonie w wyznaczonym przez „stronę” miejscu Środkowego 
Wybrzeża. Zwiadowcy mieli rozpoznać system obrony przeciwnika na 
wskazanym odcinku i zameldować o tym przez radio. Trzeciej nocy grupa miała 
wrócić na okręt w miejscu skąd wyruszyła. Początkowo wszystko szło zgodnie 
z planem. Pogoda umożliwiła nam dokładne podejście do punktu wysadzenia. 
Noc ciemna a fala niezbyt duża. Jednak na bocznej fali zwiadowcy mieli 
trudności z wiosłowaniem. Ponton zniosło ponad kilometr od wyznaczonego 
miejsca lądowania. Konieczność taszczenia pontonu przez szeroką w tym 
miejscu plażę, mogło doprowadzić do wykrycia i zatrzymania grupy. Przy 
odrobinie szczęścia udało im się zatrzeć ślady i zakopać ponton w bezpiecznym 
miejscu. Radiostacja, mimo jak wydawało się, pewnego zabezpieczenia, 
zamokła i była bezużyteczna. Bezskutecznie czekaliśmy na meldunki. Piechota, 
którą mieli rozpoznać, była już w mundurach zimowych, podczas gdy nasi 
zwiadowcy w letnich, co ich natychmiast demaskowało. Zabrany prowiant, 
z wyjątkiem konserw, także nasiąkł wodą morską. Rozjemca kmdr Szul musiał 
podkarmiać grupę Chlebem i kiełbasą z bufetu przeciwnika.

Przez dwie doby truliśmy się na okręcie obawą o ich życie. Nasza 
bezczynność tylko pogłębiała to uczucie. W umówioną noc powrotu - cichą 
i mglistą - bezskutecznie czekaliśmy na nich do świtu. Kolejny dzień 
najokropniejszych domysłów i malejącej nadziei. Obustronna radość dopiero 
przed świtem kolejnej nocy - wrócili. Wszystko się wyjaśniło, chociaż nie 
naprawiło.

Jak już wspominałem, przydzieleni na okręt marynarze służby 
zasadniczej byli, z małymi wyjątkami, bez zarzutu Część z nich została 
podoficerami nadterminowymi, a niektórzy zawodowymi. Większość, po 
zwolnieniu do rezerwy, rozpraszała się po kraju. Pracowali w różnych 
zawodach, kończyli różne uczelnie. Jestem przekonany, że jakieś ciepłe uczucia 
nadal ich z morzem łączą, o ile jeszcze żyją.

Dowódca okrętu ma w morzu dużą styczność z sygnalistami. 
W położeniu nawodnym są głównie obserwatorami, po zanurzeniu - sternikami 
Henryk Kalinowski został podoficerem zawodowym i wiele lat, do swej 
tragicznej śmierci, dobrym bosmanem okrętowym. Władysław Dinwebel, 
wrócił na okręt jako mój zastępca ds. polit. Dobrze go wspominam. Dyskant 
został w pamięci przez swą cechę szczególną, szkodliwą u obserwatora - brak 
wyczucia odległości. Miał stałą „odległość dnia” - mogło to być np. 6 kabli - 
niezależnie, czy przedmiot był prawie na horyzoncie, czy prawie przy burcie. 
W określaniu kierunku nigdy się nie mylił.

Podstawowym środkiem łączności wewnętrznej były rury głosowe. 
Obsługujący je w centrali przekazywał polecenia do centrali i odbierał 
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meldunki. Artystą w tej dziedzinie był hydroakustyk Kraczkowski. Mówił 
wyraźnie, szybko i miał coś w barwie głosu zachęcającego, mobilizującego. 
Świetny elektryk Bernard Wróbel został na kilka lat nadterminowym, jednak do 
służby zawodowej nie dał się namówić. Motorzysta Jankowski, inteligentny 
i układny, też nie został w służbie. Wrócił do Poznania, skończył jakąś szkołę 
inżynierską i pracował u Cegielskiego. Kucharz okrętowy Szuszkiewicz był 
z zawodu masarzem. Na ulicy pół Oksywia nisko mu się kłaniało za usługi 
masarskie. Bardzo dbał o załogę. W morzu prawie cały czas siedział w kuchni 
i o każdej porze miał dla każdego coś do zjedzenia i wypicia. Brakowało mu 
tylko talentu do zup. Były wyjątkowo niesmaczne. Gdy już był inny kucharz, 
złośliwi pytali -czy u ciebie dziś znowu zupa a la Szuszkiewicz? Nie sposób 
wymienić wszystkich, którzy przeszli przez „Sępa” w ciągu kilku lat wspólnej 
służby.

Niestety załogi „Sępa” też nie minęły bezpodstawne oskarżenia 
i represje. Aresztowano ośmiu marynarzy. Artylerzystę mata Michnę skazano 
na śmierć, pozostałych na długie więzienie. Późniejsza rehabilitacja nie 
zwróciła życia ani też nie cofnęła psychicznych i fizycznych skutków 
ówczesnych metod śledztwa i pobytu w więzieniu.

W 1952 r„ „Sęp” zajął pierwsze miejsce we współzawodnictwie między 
okrętami, przejmując przechodni puchar od „Błyskawicy”, która zdobyła go 
w poprzednim roku. Zawsze byłem przekonany, że stanowisko dowódcy okrętu, 
a jeszcze takiego jak „Sęp”, jest dla młodego oficera najlepszym z możliwych. 
Masz bezpośredni kontakt z każdym członkiem załogi, z okrętem - jako 
urządzeniem technicznym wysokiej klasy - i morzem - z bliskim jego 
kontaktem za twój kołnierz. Tylko dowódca może powiedzieć - mój okręt - 
pozostali jedynie - nasz okręt. Jeśli techniczne rozwiązania okrętu nie są gorsze 
niż u potencjalnego przeciwnika, a załoga stanowi zgraną całość 
o umiejętnościach prawie szczytowych dla swych funkcji, to dowódca może się 
czuć tym „pierwszym po Bogu” - o ile nie będzie chciał sięgać nosem nieba. 
Duma dumą, a nie mniej ważna jest świadomość, że sam musi się nadal uczyć. 
Nie każdy z załogi okrętu podwodnego może go uratować, ale każdy może go 
zatopić. Każdy kolejny rok był procesem mozolnego wspinania się całej załogi 
do nieosiągalnej doskonałości, która jak horyzont w znanej anegdocie, stale się 
odsuwała.

Wiosną 1954 r. nasza rodzina okrętów podwodnych zaczęła się 
powiększać. Do listopada następnego roku przybyło sześć małych okrętów typu 
„M 15”. Dowódcą pierwszego - ORP „Kaszub” - został dobry nawigator por. 
mar. Czesław Obrębski, z. d. o. por. mar. Jerzy Missima a mechanikiem por. 
mar. Stanisław Wielebski. Okręty te miały dobre właściwości morskie, na 
średniej bałtyckiej fali chodziły prawie suchym pokładem. Z walorami 
taktycznymi było znacznie gorzej. Załogi szybko się do nich przyzwyczaiły. Na 
okrętach tych zrodziła się i okrzepła młoda kadra zespołu na długie lata.
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Kmdr Smirnow, jak i większość radzieckich oficerów zdał obowiązki 
i wyjechał do ZSRR. Dowódcą dywizjonu został kmdr por. Bronisław Szul, 
a mnie wyznaczono na jego szefa sztabu. Nie bez żalu żegnałem „Sępa” 
przekazując go por. mar. Marianowi Załodze. O okręt nie musiałem się 
martwić, szedł w dobre ręce. Dowództwo dywizjonu rozlokowano na hulku - 
starym wycofanym promie kolejowym, o dumnej nazwie „Kopernik”. Pokój do 
pracy przypadł mi w ładnym saloniku na górnym pokładzie śródokręcia. 
Solidnie przeszklony ze wszystkich stron, był lodówką w zimie, a łaźnią 
w lecie. Miękkie fotele, otaczające centralnie umieszczony stół, nasączały 
powietrze przetabaczonym odorem dworcowej poczekalni. Wentylowanie nie 
pomagało.

Szefem sztabu byłem od listopada 1954 r. do końca sierpnia 1955 r. Jest 
to okres, w którym właściwie nie ma czego wspominać. Przeważały obowiązki 
administracyjne. Dużo zbędnej pisaniny. Np. wszystko, co dotyczyło 
mobilizacji było absolutnie tajne i nie podlegało żadnej krytyce. 
Mobilizowaliśmy jedną jednostkę pływającą i w związku z tym, co kwartał 
musieliśmy przepisywać całą dokumentację. Zmieniały się tylko daty, mimo to, 
na każdy przedmiot musiano wystawiać nową asygnatę itp. Kilka dni roboty 
przeważnie wieczorami, dla kmdr Szula i dla mnie.

Z dowódcą dywizjonu stosunki ułożyły się poprawnie. Był wymagający 
jednak w sposób rzeczowy. Czasami, niektóre przedstawiane dokumenty musiał 
przemyśleć. Przewidując to, przychodziłem do niego z dwiema sprawami: 
jedną w której mogłem spodziewać się oporu. I drugą - bezsporną. Zaczynałem 
od pierwszej powodując często oburzenie - Ale co komandor mi tu przyniósł! 
(byłem już kmdr. ppor.). Kto to widział! Tego nie możemy zrobić! Na takie 
dictum przedstawiałem sprawę nie do podważenia. Szul podpisywał, 
odmeldowywałem się i znikałem. Mniej więcej po pół godzinie przychodził 
Szul i mówił: Właściwie to można, może będą mieli pretensje, ale podpiszę. 
I na tym przeważnie sprawa się kończyła, rzadko była grzebana ostatecznie.

Regularnie o 15-tej, jeśli byłem na miejscu, bosmat nadterminowy 
Bukowski przynosił mi pocztę. Przeważnie było tego sporo i nic zajmującego. 
Wówczas nawet nie wiedziałem, że taką strawą i to znacznie obficiej, karmiono 
nawet królów, jeśli się tylko poważnie zajmowali państwem. Widocznie przez 
tą nieświadomość, po piętnastu minutach opadała mnie senność nie do 
przezwyciężenia - musiałem piętnaście minut przedrzemać „w siedzącej pozycji 
służbowej”. Szef kancelarii miał wyjątkową pamięć do dokumentów. 
Wystarczyło mu powiedzieć, że kilka lat temu było pismo w takiej sprawie i po 
kilkunastu minutach przynosił teczkę z żądanym dokumentem.

Mechanikiem dywizjonu został kpt. mar. Władysław Rosół. Dobry 
praktyk, jednak absolutny wróg pisania czegokolwiek. W ostatecznej 
konieczności, zanim się do tego zabrał, był przez kilka dni w agresywnym 
usposobieniu, ze skłonnością do rzucania przedmiotami, do młotków włącznie. 
Po latach to mu przeszło.
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Przełożeni słusznie stwierdzili, że funkcja szefa sztabu dywizjonu 
wymaga większej wiedzy niż po OSMW i wysłali mnie na Akademicki Kurs do 
Akademii Wojenno-Morskiej w Leningradzie. Żegnałem Gdynię na piętnaście 
miesięcy.
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Kmdr w st. spocz. prof. dr hab. Zdzisław MISZTAL

POGLĄDY I KONCEPCJE EUGENIUSZA 
KWIATKOWSKIEGO NA BUDOWĘ I ROZWÓJ 

GOSPODARKI MORSKIEJ W POLSCE
W PIERWSZYCH LATACH PO

II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Snując rozważania traktujące o gospodarce morskiej i kształtującej się 
wokół niej określonej polityki w pierwszej połowie XX wieku trudno 
nie brać pod uwagę poglądów i koncepcji Eugeniusza Kwiatkowskiego w tym 

przedmiocie. Człowiek ten pełniący wysokie funkcje w administracji 
państwowej i gospodarczej, począwszy od 1926 r. był pomysłodawcą 
i realizatorem budowy portu morskiego w Gdyni. Od 1935 r. już jako 
wicepremier i minister skarbu był inicjatorem budowy Centralnego Okręgu 
Przemysłowego. Krótko przed II wojną światową wybudowano wg jego 
koncepcji pierwsze fabryki - w tym Hutę Stalowa Wola. Zdecydowana 
większość przedsięwzięć w budownictwie przemysłowym zawartych w jego 
planach, realizowana była w Polsce po wojnie. Ostatnia wielka budowla 
w postaci zapory wodnej wg jego koncepcji rozpoczęto prze II wojną 
w Niedzicy, doprowadzono do pomyślnego finału już jako zalewu wodnego 
w Czorsztynie, w początku lat 90-tych ubiegłego stulecia. Zauważyć należy, że 
był on człowiekiem wybitnie uzdolnionym i jednocześnie konsekwentnym 
w swoich poczynaniach. Jemu to głównie przypisywano wielkie zasługi 
w znacznym ożywieniu gospodarczym Polski w ostatnich latach przed II wojną 
światową.

* * *

Doceniając wielkie zalety tego człowieka w dziedzinie planowania 
i rozwoju gospodarczego, władze ówczesnego państwa uchwałą Rady 
Ministrów z 12 września 1945 r. powołały do życia Delegaturę Rządu dla 
Spraw Wybrzeża. Jego pełnomocnictwo powierzono właśnie Eugeniuszowi 
Kwiatkowskiemu. Objaśniono wówczas, iż głównym powodem powołania tej 
instytucji było to, że w początkowym etapie odbudowy Wybrzeża i portów 
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morskich realizowanych w ramach tzw. małego planu przypadającego na lata 
1945-1946 było zaangażowanych wiele instytucji, wymagających koordynacji - 
nie mówiono o szczególnych predyspozycjach jej pełnomocnika. Wśród nich 
występował: Główny Urząd Morski, Biuro Odbudowy Portów, Główny Morski 
Urząd Rybacki, Zjednoczenie Stoczni Polskich, Gdańska i Szczecińska 
Dyrekcje Odbudowy, Wydziały Odbudowy i Wydziały Przemysłowe Urzędów 
Wojewódzkich, Dyrekcje Okręgowe Kolei Państwowych w Gdańsku 
i Szczecinie oraz inne.

Zakres zadań, jakie wytyczono delegaturze polegał na nadzorze 
i koordynacji planowego wysiłku instytucji państwowych w następujących 
dziedzinach:

• odbudowa i wykorzystanie morskich portów handlowych na 
Wybrzeżu;

• odbudowa miast portowych;
• odbudowa i uruchomienie przemysłu nadmorskiego;
• współdziałanie w akcji osiedleńczej w miastach nadmorskich;
• dysponowanie budżetem przydzielonym na cele inwestycyjne 

i odbudowę oraz doraźna kontrola poczynań związanych z jego 
realizacją.

Delegatura Rządu posiadała swoją centralę w Gdańsku i Oddział 
w Szczecinie, na czele którego stał kpt. mar. Kazimierz Bartoszyński, 
i obejmowała ona swoim zasięgiem całe Wybrzeże w ramach granicy morskiej 
państwa polskiego. Do podstawowych jej zadań należało opracowanie planu 
odbudowy i zagospodarowanie Wybrzeża. Główny akcent w założonym planie 
położono na odbudowę portów Gdyni i Gdańska oraz na pracach 
zabezpieczających w portach Pomorza Zachodniego ze szczególnym 
uwzględnieniem Szczecina1 11.

Uzyskanie przez Polskę rozległego wybrzeża morskiego wzbogaciło 
całokształt życia społeczno-gospodarczego kraju o nowe istotne wartości. 
Problemem zasadniczym na nowym etapie było to, jak szybko i w jakim stopniu 
sprawy morza i gospodarki morskiej znajdą odbicie w świadomości 
społeczeństwa, a następnie będą urzeczywistniane w praktyce. Głównym celem 
polityki morskiej było świadome przyspieszanie i organizowanie procesu 
przestawiania gospodarki narodowej na gospodarkę morską.

Złożoność tych problemów była szczególna z tego względu, że 
przedsięwzięcia te miano realizować w kraju wyniszczonym długotrwałą wojną, 
w którym niemal doszczętnie zdewastowano gospodarkę morską. Dotyczyła 
ona wywózki urządzeń stoczniowych i portowych przez uchodzące wojska 
niemieckie, bezpośrednie zniszczenia wojenne w wyniku toczących się walk 
i wywóz maszyn i urządzeń przez zwycięskie wojska radzieckie przez zawarte 

1 Sprawozdanie E. Kwiatkowskiego przedłożone na posiedzeniu Krajowej Rady Narodowej
11 października 1946 r. Muzeum Miasta Gdyni.
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umowy międzysojusznicze. Brakowało też ludzi mogących fachowo 
i skutecznie rozwiązywać te skomplikowane zagadnienia.

Nic też dziwnego, że przy ogólnym braku doświadczenia w pracy nad 
odbudową i rozwojem gospodarki morskiej na tak szeroką skalę podejmowano 
różne dyskusje z myślą o lepszym rozwiązywaniu wielu trudnych spraw oraz 
wypracowaniu skutecznych form organizacyjnych dla jej poszczególnych 
dziedzin. Często przy tym odwoływano się do przykładów zebranych 
w odmiennych warunkach ustrojowych na skromnej bazie gospodarczej Polski 
międzywojennej. Siłą napędową w tych poczynaniach był Eugeniusz 
Kwiatkowski wraz z podległymi mu specjalistami i określonym kręgiem ludzi 
wywodzących się z poszczególnych dziedzin gospodarki morskiej, jak i z poza 
nich, z okresu przedwojennego.

Dyskusje te toczyły się na wielu płaszczyznach i dotyczyły kilku 
problemów, na czoło wysuwały się dwa zasadnicze: pierwszym z nich była 
sprawa nacjonalizacji podstawowych dziedzin gospodarki narodowej w Polsce 
i wynikających stąd ściśle określonych zasad dla poszczególnych dziedzin 
gospodarki morskiej; drugi natomiast dotyczył roli głównych portów morskich 
w organicznym powiązaniu z gospodarką narodową, który nie jest przedmiotem 
rozważań w niniejszym opracowaniu ze względu na ograniczone możliwości 
wydawnicze.

Rozpatrując problem pierwszy można stwierdzić, że pozornie sprawa była 
prosta i ostatecznie przesadzona z chwilą ogłoszenia ustawy o nacjonalizacji 
z dn. 3 stycznia 1946 r. W odniesieniu do gospodarki morskiej na całym 
Wybrzeżu odzyskanym sprawy te były wyraźnie sprecyzowane w instrukcji dla 
kierowników grup operacyjnych, wydanej w Lublinie z początkiem 1945 r„ 
w której stwierdzono: „Na terenach poniemieckich nie ma innej własności, jak 
tylko własność państwowa (...). Pełnomocnicy nie maja prawa 
wydzierżawiania ani oddawania żadnych obiektów prywatnych w posiadanie 
osób, czy spółek prywatnych”2. Dalsze wyjaśnienie tych problemów stanowił 
dekret z 6 maja 1945 r. dotyczący majątku opuszczonego lub porzuconego3.

Nie mniej jednak na ziemiach dawnych województwa gdańskiego 
zwłaszcza w gospodarce morskiej Gdyni występował kapitał prywatny. 
Podobnie przedsiębiorstwa prywatne, jakie zdołały się ukonstytuować już 
w pierwszym okresie po wojnie portach Gdańska i Szczecina poczuły się 
zagrożone w wyniku ustawy o nacjonalizacji. W samym tylko porcie gdyńskim 
istniało 22 różnych firm prywatnych w charakterze usługowym, które rozwinęły 

2 Archiwum Akt Nowych, Warszawa, Grupy Operacyjne Przemysłu. Centrala, t. 12.
3 Artykuł II dekretu w odniesieniu do majątku poniemieckiego wyjaśniał „ (...) wszelki majątek 

ruchomy lub nieruchomy, który był własnością lub w posiadaniu państwa niemieckiego, 
a w chwili wejścia w życie niniejszego dekretu nie został jeszcze objęty przez organa 
państwowe lub samorządowe, majątek obywateli niemieckich lub osób, które zbiegły do 
nieprzyjaciela, jest majątkiem porzuconym w zrozumieniu niniejszego dekretu”. Dziennik 
Ustaw RP. 1945 nr 9, poz. 45.
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również agendy w portach Gdańska i Szczecina. Podobnie kapitał prywatny 
pojawił się w rybołówstwie i usługach rybackich.

Z momentem powstawania w portach przedsiębiorstw spółdzielczych 
i państwowych, których celem było zastąpienie w niedalekiej przyszłości firm 
prywatnych, na łamach „Dziennika Bałtyckiego” - podstawowej gazety 
codziennej wydawanej dla całego Wybrzeża - pojawiły się artykuły krytykujące 
celowość organizowania tego rodzaju przedsiębiorstw państwowych; 
wychodzono jednocześnie z założenia, że firmy prywatne dobrze wykonywały 
wszelkie usługi portowe. Prace firm prywatnych - zdaniem gazety - zdały 
egzamin i znalazły uznanie w zagranicznych kołach morskich. „Dlatego porty, 
stocznie, towarzystwa żeglugowe i rybołówcze powinny być wyłączone spod 
gospodarki państwowej i przekształcone bądź w przedsiębiorstwa 
skomercjalizowane, bądź spółki akcyjne”4.

Wysoka ocena firm prywatnych wynikała z faktu, że w trudnej sytuacji 
gospodarczej kraju, przy braku pomocy państwa, potrafiły rozwinąć działalność 
na szeroką skalę. Firmy te wykorzystując doświadczenia z okresu 
międzywojennego sprawnie obsługiwały statki zawijające do porów polskich. 
W miarę jednak upływu czasu, w pogoni za wysokimi zyskami firmy te 
podnosiły opłaty za usługi portowe. Chociaż jednak ich działalność finansowa 
uzależniona była od ruchu cen, jakie się kształtowały w działalności frachtowej portu.

Te zjawiska przyczyniały się do generalnej krytyki kapitału prywatnego 
w portach. Stronnikiem jego ograniczenia jak i likwidacji niedalekiej 
przyszłości był L. Bondkowski, zamieszczając liczne publikacje na ten temat 
w „Dzienniku Bałtyckim”. W ten sposób, jako dość wpływowy dziennikarz na 
wybrzeżu w odróżnieniu od swojego adwersarza B. Kuźmińskiego, stał się 
jednocześnie znacznym rzecznikiem ówczesnych władz państwowych na rzecz 
całkowitej likwidacji kapitału prywatnego w portach5.

Sposób przeciwstawienia się nowym formom zarządzania w gospodarce 
morskiej miał różne formy ze strony określonych grup społecznych. Dość 
często sugerowały one takie zmiany organizacyjne, które zakładały powołanie 
spółek akcyjnych, przedsiębiorstw prywatno-spółdzielczych lub prywatno- 
-państwowych i które nie eliminowały kapitału prywatnego z tej dziedziny 
gospodarki narodowej a stwarzały możliwość jego dalszego działania6.

W trakcie przygotowania planu trzyletniego na lata 1947-1949, który był 
wyrazem ugruntowujących się przeobrażeń ustrojowych w Polsce i obejmował 
swoimi założeniami także gospodarkę morską, pojawiły się głosy poddawano 

4 Problemy te omawiał na łamach „Dziennika Bałtyckiego” B. Kuźmiński - kierownik Działu 
Morskiego gazety. W szeregu publikacji komentował on poglądy dość licznej w owym czasie 
grupy społecznej, bezpośrednio lub pośrednio związanej z kapitałem prywatnym w gospodarce 
morskiej. „Dziennik Bałtycki” z 19 stycznia 1946 r. i z 30 września 1946 r.

5 L. Bondkowski, Porty polskie są zbyt drogie, „Dziennik Bałtycki” z 8 listopada 1946 r.; Idem, 
Kilka słów o kosztach portowych „Dziennik Bałtycki” z 17 grudnia 1946 r.

6 B. Kuźmiński, Inicjatywa państwa i prywatna w portach, „Dziennik Bałtycki” z 3 marca 1946 r.
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w wątpliwość, skuteczność i celowość objęcia ewentualnym planem gospodarki 
morskiej. Formułowano wówczas pogląd, że „ (...) w całokształcie gospodarki 
narodowej istnieją dziedziny, których żaden wewnętrzny układ prawno- 
-gospodarczy danego organizmu państwowego nie jest w stanie całkowicie 
odizolować od przebiegu koniunktury światowej. Jedną z głównych przyczyn, 
które ograniczają możliwość władzy państwowej w pewnych dziedzinach 
planowania gospodarki narodowej jest współzależność tych dziedzin 
gospodarki od stanu i rozwoju całokształtu gospodarki narodowej”7.

Autorzy tych poglądów wychodzili z założenia, że np. żegluga morska 
należy do tych działów gospodarki narodowej, które są bardziej uzależnione od 
innych ośrodków dyspozycyjnych, aniżeli władza planująca. W prawdzie nie 
odrzucali samej zasady konieczności objęcia planem państwowym, gospodarki 
morskiej, ale obwarowali te zasadę wieloma zastrzeżeniami, które poddawały 
w wątpliwość realność planowania8.

W omawianym okresie na równi z intensywną pracą we wszystkich 
dziedzinach gospodarki morskiej, zmierzającą do jej szybkiej odbudowy ze 
zniszczeń wojennych, wojennych ówczesnych instytucjach morskich Wybrzeża, 
w Ministerstwie Żeglugi i Handlu Zagranicznego, Delegaturze Rządu dla Spraw 
Wybrzeża - ta ostatnia była najbardziej twórczą w kreowaniu inicjatyw - na 
łamach lokalnej prasy i forum społecznym szczególnie szeroko dyskutowano 
nad przyszłymi formami organizacyjnymi w przemyśle okrętowym. Stąd też 
problem ten wymaga nieco szerszego naświetlenia. Już na przełomie lat 1945- 
-1946 ówczesna dyrekcja Zjednoczenia Stoczni Polskich (ZSP) z dyrektorem 
naczelnym Henrykiem Umiastowskim rozważała sprawę przyszłego statutu 
tego przedsiębiorstwa, przedstawiając w związku z tym pewne propozycje 
i sugestie Ministerstwu Żeglugi i Handlu Zagranicznego - kompetencyjnemu 
zwierzchnikowi zjednoczenia. Należy zauważyć, że już wcześniej ramowe 
wytyczne do opracowania tego dokumentu zostały narzucone w piśmie 
dyrektora Departamentu Morskiego z 6 września 1946 r. Była w nim mowa 
o tym, że struktura prawna w statucie powinna w pełni odpowiadać zasadom 
aktualnego modelu gospodarczego państwa. W dalszej części pisma 
stwierdzono, że zjednoczenie powinno być przedsiębiorstwem skomercjalizo
wanym i kontrolowanym przez państwo. Dokument zakładał, że statut ten może 
przewidywać wyodrębnieni poszczególnych stoczni, jako przedsiębiorstw 
samodzielnych, zorganizowanych w kompleksie gospodarczym zjednoczenia. 
W końcowej części wytycznych stwierdzono, że sam statut i przedstawione 
w nim kierunki działania powinny zapewnić szybką i skuteczna działalność 
rozwojową zakładów stoczniowych podległych ZSP9.

7 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej WAP), sygn. V/65/16. ZSP, Materiały 
do statutu ZSP w latach 1946-1948, s. 56-60.

8 Ibidem.
9 WAP, sygn. IV 65/1, ZSP, Pismo Departamentu Morskiego Ministerstwa Żeglugi i Handlu 

Zagranicznego do ZSP z 6 września 1946 r., s. 92.
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Kierownictwo zjednoczenia wychodziło z odmiennego założenia 
twierdząc, że podległa mu instytucja niekoniecznie musi być w przyszłości 
formą wydzielonego, skomercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego. 
Również dobrze - jego zdaniem - można było przyjąć formę spółki akcyjnej 
lub tez jakąś inną byleby kierownictwo i głos decydujący należał do państwa. 
W uzasadnieniu takiego stanowiska powoływano się na artykuł piąty ustawy 
o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej, 
który przewidywał, że „(...) wśród różnych alternatyw państwo może 
przedsiębiorstwo przejęte na własność prowadzić we własnym „zarządzie”, nie 
przesądza natomiast o formie ustroju tego zarządu”10 11.

Wnioskodawcy uzasadniając w ten sposób swoje stanowisko zwracali 
uwagę na szereg trudności, a przede wszystkim na brak odpowiednich 
kredytów. Istotnie, banki, mimo iż udzielały w tym czasie kredytów, to nie 
mogły ich przydzielić w tym pierwszym okresie w takich wielkościach, aby 
zapewnić pełny rozwój zakładanej produkcji. Ministerstwo Żeglugi dokonując 
przejęcia przemysłu okrętowego (lipiec 1945 r.) wysunęło szczegółowy projekt 
rozbudowy polskiej floty handlowej. To z kolei stawiało przed zjednoczeniem 
potrzeby doprowadzenia podstawowych stoczni do takiego stanu użyteczności, 
w wyniku którego można by to zadanie wykonać. Potrzeby kredytowe ZSP 
obliczono na ogólną sumę 50 000 000 zł przedwojennych, z tego ok. 20 000 000 
w walucie krajowej i 30 000 000 w walucie zagranicznej11. Wychodzono 
z założenia, że te trudne problemy kredytowe będzie w stanie rozwiązać 
przedsiębiorstwo zorganizowane w ramach spółki akcyjnej, przy czym taka 
struktura zjednoczenia spowoduje zmniejszenie nakładów ze strony skarbu 
państwa, gdyż po okresie organizacji spółki oraz wg założeń statutu, skarb 
państwa pozostawia w swojej gestii 51% akcji i będzie miał swobodę 
w odstąpieniu 49% na rzecz innych dróg finansowych w zamian za kredyty 
zagraniczne „(...) wciągając przez to polskie kapitały rozsiane na obczyźnie”12.

Inicjatorem i zdecydowanym rzecznikiem takich rozwiązań, polegających 
na przekazywaniu w ręce obcego kapitału z zachowaniem pakietu 
większościowego przez skarb państwa był Eugeniusz Kwiatkowski, 
pełnomocnik i koordynator odbudowy Wybrzeża w owym czasie. Uważał, że to 
pozwoli na zachowanie suwerenności polskiej nad gospodarką. Wpajał taki 
sposób postępowania kierownikom podległych mu podmiotów gospodarczych. 
Jako doświadczony działacz gospodarczy, znając jej realia, uważał, że kapitał 
obcy w odbudowie gospodarki morskiej jest nieodzowny.

W toczących się wówczas dyskusjach wskazywano też na możliwości 
pozyskiwania do udziału w ZSP innych przedsiębiorstw krajowych związanych 
ściśle z tą dziedziną przemysłu, jak żegluga i porty. Przy tak współdziałających 

10 WAP, sygn. IV 65/1, ZSP, Materiały do statutu ZSP w latach 1946-1948, s. 56-60.
11 WAP, sygn. IV 65/16, Sprawozdanie dyrekcji ZSP za lata 1945-1949, s. 267.
12 WAP, sygn. IV 65/1, Materiały do statutu ZSP (...).
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przedsiębiorstwach wskazywano na możliwości zorganizowania współpracy 
z międzynarodowymi podmiotami gospodarczymi tego samego rodzaju lub 
podobnymi, bez której zdaniem wnioskodawców, trudno było się obyć. 
W różnych rozważaniach wskazywano też na potrzebę powołania banku 
morskiego, jako gestora skarbu państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw morskich.

W przekonaniu wnioskodawców „(...) bank taki stałby się potężnym 
instrumentem gospodarki polskiej na Wybrzeżu”13. W owym czasie problemom 
tym poświęcono wiele miejsca na różnych naradach konferencjach, które 
odbywały się w ramach ZSP oraz innych większych przedsiębiorstwach 
wybrzeża gdańskiego z udziałem pełnomocnika rządu Eugeniusza 
Kwiatkowskiego. Dyskusjom tym towarzyszyło szereg wyjazdów i kontaktów 
z przemysłem okrętowym za granicą14. Uogólnienia tych poczynań znajdowały 
wyraz na łamach miejscowej prasy i wydawnictw specjalistycznych związanych 
z gospodarką morską.

Często, jako jeden z najistotniejszych powodów potrzeby zorganizowania 
przedsiębiorstw stoczniowych w ramach spółek akcyjnych, podawano to, że 
inne usytuowanie tych przedsiębiorstw uniemożliwi współpracę z zagranicą 
i zahamuje dopływ potrzebnych kredytów.

Na ten temat wypowiedział się również duński specjalista stoczniowy inż. 
Chrystiansen podczas przeprowadzenia oględzin technicznych przemysłu 
okrętowego Gdańska w końcu 1945 r. umieszczając w swoim memoriale taką 
uwagę:” Przypuszczam, że stocznie (będące Z. M.) obecnie w posiadaniu rządu 
polskiego będą istniały jako polskie spółki akcyjne z udziałem prywatnego 
kapitału pod kontrolą rządu”15.

W zasadach podstawowych wysuniętych wówczas przez kierownictwo 
zjednoczenia spotykamy uzasadnienia następującej treści: „Z przeszłości naszej 
należy brać to, co się okazało pożytecznym, a odrzucać to, co było zgubne. Nie 
wszystkie stare formy były złe same w sobie, natomiast będąc narzędziem 
jednostki okazały się złym przez sposób zastosowania ich w życiu”. W dalszej 
części zasad podstawowych mówiło się: „(...), że działalność państwa (przed 
1939 r. Z. M.) obierając jako formę - strukturę prywatno-prawną, dla swojej 
działalności publicznej okazała się pożyteczną (chłodnia i składy portowe 

13 Ibidem.
14 Wyjazdy zagraniczne miały na celu zebranie miarodajnych i fachowych opinii 

rzeczoznawców, co do celowości i możliwości odbudowy polskiego przemysłu okrętowego. 
Rozmowy te odbywały się w ośrodkach przemysłu okrętowego: Francji, Włoch, Wielkiej 
Brytanii i Danii. WAP, sygn. IV 65/5 ZSP, Sprawozdanie organizacyjno-personalne za rok 1945.

15 Inż. Chrystiansen był wybitnym znawca przemysłu okrętowego. W czasie przyjazdu do Polski 
pełnił funkcje dyr. stoczni w Nakskov w Danii. W raporcie przedłożonym władzom polskim 
po wizycie w kilku stoczniach wybrzeża gdańskiego w końcowych wnioskach obszernego 
raportu zdecydowanie opowiedział się za odbudowa i uruchomieniem wizytowanych stoczni. 
Zakładał, ze należy to czynić etapami, począwszy od działalności remontowej stoczni nr 1 
w Gdańsku, która najlepiej była przysposobiona do tego celu. WAP, sygn. IV/ZSP, materiały 
do statutu ZSP w latach 1946-1948, s. 75.
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w Gdyni). Sama struktura prawna w szczegółach winna zachęcić tak konieczny 
dla nas dopływ kapitału zagranicznego, przez zapewnienie pewnego wpływu na 
kierownictwo w postaci udziału w radzie nadzorczej, względnie w postaci 
doradztwa technicznego, z tym, że głos decydujący jak i prawo własności 
w sposób nienaruszony winny zawsze należeć do państwa”. W końcowej części 
zasad podstawowych mówiło się o tym, że „państwo polskie przed wojną 
obrało jako jedna z form publicznej działalności gospodarczej formę 
skomercjalizowanych wydzielonych przedsiębiorstw państwowych 
(Rozporządzenie Prezydenta RP z 17 marca 1927 r. o wydzieleniu 
z administracji państwowej przedsiębiorstw państwowych, przemysłowych, 
handlowych i górniczych oraz o ich komercjalizacji); okazało się, że ta forma 
w wyniku niedającej się uniknąć w niej sztywności małego dostosowania jej do 
potrzeb światowej gospodarki, a przede wszystkim (...) niemożliwości 
zainteresowania kapitałów zagranicznych (...) zwłaszcza w gałęziach produkcji 
przemysłowej była niecelowa”16. Stąd też autorzy tych zasad podkreślali, że dla 
przemysłu okrętowego forma najwłaściwszą byłaby struktura spółki akcyjnej.

Oczywiście dyskusji tych było bardzo wiele. Po latach z całą pewnością 
można stwierdzić, że swoista ich rekapitulacją była konferencja w Gdańsku 
zorganizowana 22 czerwca 1946 r. przez ministra żeglugi Stefana 
Jędrychowskiego, w której uczestniczyli: pełnomocnik delegatury rządu 
Eugeniusz Kwiatkowski, przedstawiciele przemysłu, Ministerstwa Finansów, 
Ministerstwa Hutnictwa Centralnych zarządów i zjednoczeń, Politechniki 
Gdańskiej oraz wielu instytucji współdziałających z przemysłem okrętowym.

Wprowadzeniem do dyskusji był referat inż. Witolda Urbanowicza, który 
m.in. starał się wskazać, że przemysł ten stanowi dużą specyfikę, która 
nabierała szczególnego znaczenia w warunkach Polski powojennej 
wyniszczonej wojną. W referacie tym wskazano na szereg istotnych trudności, 
które zdaniem kierownictwa zjednoczenia, były nie do pokonania w ramach 
własnego kraju17.

W toku konferencji obradowały komisje specjalistyczne, w skład których 
wchodzili przedstawiciele różnych dziedzin przemysłu z udziałem 
kompetentnych osób z kierownictwa ZSP. Po zakończeniu obrad w tych 
komisjach stwierdzono, ze w zdecydowanym stopniu potrzeby przemysłu 
okrętowego będą mogły być pokryte przez odnośne ministerstwa i zjednoczenia 
branżowe. Np. niewiele wiedziano w ZSP o stosunkowo dużych możliwościach - 
już wówczas - przemysłu metalowego i hutniczego. Komisja finansowa 
również potwierdziła, że kredyty na produkcję statków muszą się znaleźć, 
a przemysł krajowy musi wyprodukować potrzebne materiały dla budownictwa 
okrętowego.

16 WAP, sygn. IV/1 ZSP, Materiały do statutu ZSP w latach 1946-1948, s. 75.
17 WAP, sygn. IV/65/21, ZSP, Protokół z konferencji pod hasłem Współpraca przemysłu 

krajowego ze stoczniami, 22 czerwca 1946 r. s. 17.
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Tym samym tropem brnął minister żeglugi stwierdzając m.in.: „(...) 
z jednej strony pracownicy stoczni uzyskali świadomość, że w swojej pracy 
i w swoim rozwoju mogą się stocznie oprzeć na pracy naszych krajowych 
fabryk i hut, z drugiej zaś przedstawiciele przemysłu krajowego uświadomili 
sobie możliwości rozwoju naszego przemysłu okrętowego - możliwości, 
o których przed wojną marzyć nie mogliśmy”18.

Już niebawem okazało się, że były to stwierdzenia gołosłowne, nie oparte 
na faktach. Cała gospodarka była w bardzo złym stanie. Szczególnym 
zniszczeniom wojennym, dewastacji i demontażu uległ przemysł, zaś przemysł 
okrętowy był szczególnym tego wyrazem i znajdował się wręcz w stanie 
embrionalnym. Najmocniejsze słowa i swoiste zaklęcia wypowiadane były 
w sposób woluntarystyczny. Odwoływano się do wielkiego zaangażowania 
i wręcz irracjonalizmu pracujących w nim stoczniowców. Nie zmniejszało to 
piętrzących się trudności przed tą dziedziną gospodarki. Taki stan rzeczy 
potwierdzały najbliższe lata, kiedy przystąpiono do odbudowy stoczni 
i organizowania pierwszej produkcji. Na skutek trudnej sytuacji materialnej 
portowców w Gdańsku, w sierpniu 1946 r. wybuchł strajk pociągając za sobą 
ofiarę śmiertelną19. Również trudna sytuacja w tym wglądzie występowała 
wśród stoczniowców.

Kontynuując rozważania dotyczące tej konferencji należy zwrócić uwagę 
na wspomniane wystąpienie Stefana Jędrychowskiego i wypowiadane przezeń 
poglądy kierownictwa państwowego, które miały zasadnicze znaczenie dla 
przemysłu okrętowego. Stanowiły przełom, w złym kierunku włączając tę 
dziedzinę gospodarki w formy centralistycznego zarządzania pozbawiając jej 
jakichkolwiek pomocy z zagranicy.

W podsumowaniu swego wystąpienia kierownik resortu żeglugi 
stwierdził: „(...) sprawy finansowe muszą być uregulowane tak, jak w całym 
kraju (...) nie mogą być one (unormowane Z. M.)dla stoczni inaczej niż dla 
innych dziedzin życia (...) zadaniem stoczni będzie zastosowanie się do 
naszych form życia gospodarczego tak, aby praca stoczni na tym nie ucierpiała 
(...) ZSP musi się podporządkować tym wszystkim formom kontroli 
państwowej, które obowiązują w naszym systemie gospodarczo-politycznym, 
jaki ukształtował się w Polsce po zakończeniu wojny”20.

W podsumowaniu konferencji naczelny dyrektor ZSP inż. Henryk 
Umiastowski pod swoistą presją ministra żeglugi i uczestniczących z nim 
„urzędników warszawskich” uznał za słuszne zarzuty wysunięte pod adresem 
kierowanej przez siebie instytucji „(...) w związku z zaniedbaniem nawiązania 
należytych kontaktów z wieloma urzędami i instytucjami, a przede wszystkim 
ministerstwem (żeglugi Z. M.) i centralnym urzędem planowania”21.

18 Ibidem.
19 Zajścia w porcie gdańskim, „Dziennik Bałtycki” z 12 sierpnia 1946 r.
20 WAP, sygn. IV/65/21, ZSP, Protokół z konferencji (...), s. 18 i nast.
21 Ibidem.
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Niewątpliwie, ta konferencja stworzyła podstawie do zakończenia 
twórczych dyskusji, jakie toczyły się na tematy przyszłej struktury przemysłu 
okrętowego w sugerowanych układach. Wskazała na to, ze przemysł okrętowy 
stanowiący własność państwa ma się rozwijać w całości w ramach 
ogólnonarodowej gospodarki planowej; z konieczności przyjmują autarkiczne 
formy gospodarcze, jakie obowiązywały w całym państwie.

W następstwie uprzednich analiz działalności zjednoczenia przez organa 
nadrzędne i ustaleń konferencji oraz krytycznej oceny działalności naczelnego 
dyrektora ZSP inż. Henryka Umiastowskiego, został odwołany w końcu 
czerwca 1946 r. z tego stanowiska; funkcję tę powierzono inż. Marianowi 
Rakowskiemu22.

Ocen działalności ówczesnych organów administracji w gospodarce 
morskiej było wiele. Nie wydaje się jednak słuszną zbyt krytyczna ocena 
Delegatury Rządu dla Spraw Wybrzeża i Departamentu Morskiego, jakiej 
dokonał były dyrektor Biura Planowania Morskiego Ministerstwa Żeglugi 
i Handlu Zagranicznego - Ryszard Więckowski w sprawozdaniu sporządzonym 
przez siebie w dn. 27.03.1947 r. Omawiając działalność tych instytucji 
podkreślił, że ich kierownicy - pełnomocnik delegatury Eugeniusz 
Kwiatkowski i dyrektor Departamentu Morskiego Jan Wojnar zamierzali 
reaktywować kapitał szczególnie w portach i stoczniach. Realizacja tego 
zamysłu- zdaniem autora sprawozdania „ (...) całkowicie by przekreśliła 
możliwości koordynacji z zakresie polityki morskiej, jaką dyktują potrzeby 
planowej polityki ekonomicznej i ogólnopaństwowej wynikającej z dokonanych 
przemian ustrojowych”23.

Mimo tak krytycznych uwag autor sprawozdania nie mógł pominąć tego, 
że kadry stoczniowe z okresu międzywojennego tak „ (...) w Ministerstwie 
Żeglugi, jak i innych resortach gospodarki morskiej, przyczyniły się w walny 
sposób do przejmowania zakładów stoczniowych i uruchamiania w nich różnej 
produkcji”24.

Nie wszyscy przedstawiciele kierownictwa gospodarczego państwa 
podzielali optymizm ministra Stefana Jędrychowskiego. Już po konferencji 
czerwcowej w 1946 r., która pozornie zamykała rozważania wokół form 
organizacyjnych polskiego okrętownictwa, nadal toczyły się dyskusje jak 
winien on być usytuowany i jakie są możliwości jego uruchomienia.

Bardziej rozważny w swoich sądach od byłego ministra, nowy minister 
żeglugi Adam Rapacki - dwa lata później - kiedy napotykano nowe trudności 
w odbudowie gospodarki morskiej stwierdził: „ (...) nie mamy żadnych tradycji 
w dziedzinie budowy statków, nie mamy odpowiedniej liczby specjalistów. Ci 
wszyscy, którzy pracowali mieli do czynienia ze stoczniami remontowymi, 

22 Ibidem.
23 Archiwum Zakładu Historii Partii, sygn. 295/XI-152.
24 Ibidem.
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odziedziczyliśmy wprawdzie stocznie duże, ale bardzo zniszczone (pozbawione 
urządzeń wewnętrznych - Z. M.) i nie najbardziej nowoczesne. Trudności, które 
napotykaliśmy w całym przemyśle polskim, w stoczniach były bez porównania 
większe. Szczególne braki odczuwamy w dziedzinie biur konstrukcyjnych”25.

Te ostatnie trudności zdecydowały o tym, ze np. dokumentacje na 
budowę pierwszych rudowęglowców typu „Sodek” zakupiono we francuskiej 
stoczni w Le Havr, dla drobnicowców 650 ton zamówiono we włoskiej stoczni 
„Ansaldo” w Genui, a dla statku typu „Lewant” w belgijskiej stoczni 
„Coekrill”. Zakupienie dokumentacji nie rozwiązywało wszystkich problemów, 
jakie stały przed polskim okrętownictwem w pierwszych latach jego odbudowy 
i rozwoju. Zasadniczy brak kadr stoczniowych był powodem, że musiały one 
być szkolone również w stoczniach zagranicznych we Włoszech i Holandii26. 
W rozważaniach nad kosztami uruchomienia w stoczniach nowej produkcji 
okrętowej wielu rzeczoznawców-nie bez słuszności- wskazywało, że budowa 
statków w Polsce będzie 2,5 raza droższa od ich zakupu np. w stoczniach 
angielskich27.

Duże trudności w rozwoju przemysłu okrętowego sprawiły, że 
w pierwszym okresie jego odbudowy, nastawiły się jedynie na Stocznię 
Gdańską jako zakładu, który miał być przystosowany do produkcji nowych 
statków; natomiast Stocznia Gdyńska i szczecińska spełniać miały role stoczni 
remontowych. O rozbudowie wszystkich stoczni polskich zdecydowały 
w istotnym stopniu umowy ze Związkiem Radzieckim na dostawę statków dla 
tego państwa. W ramach tych umów rozwiązano również problem 
odpowiednich materiałów, głównie blachy okrętowej, niezbędnych do budowy 
statków28.

Te ogólne trudności, które wystąpiły w pierwszych latach po wojnie 
w przemyśle okrętowym, wpływały bezpośrednio na rozwój różnych koncepcji 
koncentrujących się wokół tej dziedziny gospodarki morskiej. Różni 
wnioskodawcy sprawy dotyczącej odbudowy okrętownictwa, nie zawsze 
rozpatrywali w aspekcie rozwoju całej gospodarki morskiej, a głównie floty. 
Trudny początek w okrętownictwie owocował w latach przyszłych. 
W następnym okresie, w szczególnie niesprzyjającej atmosferze politycznej 
kilkumiesięczne dyskusje dotyczące omawianych problemów, mające miejsce 
głównie w pierwszej połowie 1946 r. w ZSP oraz innych dziedzinach 

25 A. Rapacki, Założenia polityki morskiej, „Morze i Marynarz Polski”, 1948 nr 6-7, s. 7.
26 WAP, sygn. IV/65/49, ZSP, Biuletyn prasowy nr 1, styczeń 1949.
27 S. Darski, W. Strong, Rozwój i perspektywy gospodarki morskiej w Polsce, Gdynia brw, 

s. 107 i nast.
28 Sprawa zamówień radzieckich i współpracy z polskim przemysłem okrętowym wymaga 

gruntownego i odrębnego potraktowania poprzez szczegółowe badania historyczne. 
W odczuciach społeczeństwa zwłaszcza ludzi pracujących w gospodarce morskiej istnieje do 
dziś przekonanie, że układy w kwestiach produkcji statków dla Związku Radzieckiego nie 
były równoprawne i dużo tracił na tym polski przemysł okrętowy.
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gospodarki morskiej z inspiracji Delegatury Rządu dla Spraw Wybrzeża i jej 
kierownika Eugeniusza Kwiatkowskiego przy wielkiej symplifikacji były zbyt 
surowo oceniane nierzadko wypaczane. Mianem politycznych poglądów 
określano także uzasadnioną krytykę zarówno na łamach prasy, jak i podczas 
wielu dyskusji nad niedomaganiami, które siłą rzeczy występowały w żywym 
organizmie gospodarki morskiej. Najgorszym było to, ze wobec wielu ludzi - 
działaczy gospodarczych tego okresu- zastosowano różne represje polityczne, 
włącznie z fizycznym usunięciem z wybrzeża gdańskiego.

Bolesław Kasprowicz w pierwszym dziesięcioleciu powojennym 
rozróżniał trzy etapy polityki morskiej w Polsce, w której podstawowe jej 
kierunki kształtowały: w pierwszym - Delegatura Rządu (...), w drugim - 
Ministerstwo Żeglugi i Handlu Zagranicznego, w trzecim - odrębne 
Ministerstwo Żeglugi. Przy rozważaniu tych problemów interesował nas 
głównie etap pierwszy. I mimo, ze otrzymał on wówczas przydomek okresu 
„kwiatkowszczyzny”, a w uzasadnieniu tego stwierdzenia wyjaśniono, że: „(...) 
etap delegatury rządu, to etap oficjalnej trójsektorowości; etap określony 
wówczas jako okres polskiego modelu”29, a takiego w owym czasie być nie 
mogło.

W okresie PRL takie określenie przynosiło ujmę polityczną i brzmiało 
wśród kręgów działaczy państwowych wstydliwie. Dzisiaj po transformacji 
w Polsce, jaka dokonała się w początku lat 90 ubiegłego stulecia, jest to powód 
do chwały, tak zresztą jak cała polityka morska kreowana w okresie 
międzywojennym przez Eugeniusza Kwiatkowskiego. Człowiek ten dzisiaj jest 
uważany - choć nie ma go już wśród nas - za głównego teoretyka, propagatora 
i realizatora międzywojennej polskiej doktryny morskiej, powiązanej 
z całokształtem polskiej polityki gospodarczej; autorytetem politycznym, 
naukowym i moralnym30.

Zalety tego działacza potwierdziły się w całej rozciągłości, kiedy 
kierował delegatura rządu (...), w ciągu kilku lat po zakończeniu II wojny 
światowej.

W tym miejscu wypada tez podkreślić, ze jego walory osobiste i moralne, 
jak uczynność, wielkoduszność, chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, 
stawiały go w rzędzie ludzi nadzwyczaj szlachetnych. Egzemplifikując te zalety 
stwierdzić trzeba, że kiedy pełnił funkcje kierownicze na Wybrzeżu zdarzył się 
wypadek, że zwróciła się do niego żona kmdr. Poznańskiego, ówczesnego dyr. 
SUM z prośbą o wsparcie finansowe, w celu zakupienia niezbędnego leku dla 
chorego męża. E. Kwiatkowski przesłał jej wszystkie zasoby pieniężne, jakie 
posiadał i napisał osobisty list: „Pani Poznańska, mam tylko 19 dolarów. 
Przesyłam je Pani, może będzie Pani mogła rozwiązać problem zdrowotny 

29 B. Kasprowicz, Węzłowe zagadnienia ekonomiczne portów polskich, „Ekonomista”, 1957 nr 4, 
s. 11-12.

30 Z. Sojka, Z. Kasprzak, Polska polityka morska, Gdańsk 1986, s. 13.
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męża zakupując potrzebny lek”31. Nie zabiegał o swoje wygody osobiste, był 
człowiekiem nadzwyczaj skromnym, zadawalał się tym, co stwarzały mu 
ówczesne „przywileje”, wynikające z pełnionej funkcji.

Przy niesprzyjających warunkach politycznych, z chwilą nadejścia okresu 
tzw. „błędów i wypaczeń” przyspieszono zakończenie działalności Delegatury 
(...) rozwiązując ją na mocy uchwały Radu Ministrów z 13 stycznia 1948 r., zaś 
Eugeniusz Kwiatkowski będąc odwołany ze swego stanowiska odsunięty został 
od wszelkich wpływów na sprawy gospodarki morskiej i usunięty z Wybrzeża.

Aktem częściowej rehabilitacji tego człowieka było nadanie mu 1974 
r.pierwszego w dziejach Uniwersytetu Gdańskiego tytułu doktora honoris 
causa; nazwanie nowo budowanej ważnej arterii prowadzącej do portu 
gdyńskiego - trasą Kwiatkowskiego oraz nadanie 1975 r. jednemu ze statków 
PLO nazwy „Eugeniusz Kwiatkowski”32. W latach następnych wybudowano w 
Gdyni pomnik - postać tego człowieka, który usytuowano przy ulicy 10-go 
lutego. Społeczeństwo i środowiska naukowe Trójmiasta na sesjach specjalnych 
i różnych spotkaniach środowiskowych dają wyraz szacunku temu zasłużonemu 
człowiekowi dla Gdyni i szeroko pojętej gospodarki morskiej.

31 List E. Kwiatkowskiego do żony kmdr. Poznańskiego, Muzeum Miasta Gdyni.
32 Z. Sojka, Z. Kasprzak, op. cit., s. 14.
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ORGANIZACJA I ZASADY ZABEZPIECZENIA 
MATERIAŁOWEGO OKRĘTÓW I JEDNOSTEK 

NADBRZEŻNYCH MARYNARKI WOJENNEJ 
do 1968 r.

Charakterystyka organizacji i zasad zabezpieczenia 
materiałowego w Marynarce Wojennej do 1968 r.

Dokonując charakterystyki organizacyjnej oraz zasad zabezpieczenia 
materiałowego w Marynarce Wojennej do 1968 r. należy pamiętać, 
że było ono jedną z fundamentalnych funkcji służb kwatermistrzowskich 

i technicznych wykonywanych w ramach tzw. centralnych organów 
zaopatrujących. Funkcja ta obejmowała m.in. bilansowanie potrzeb jednostek 
Marynarki Wojennej, gromadzenie zapasów sprzętu, surowców i innych 
materiałów, ich dystrybucję, a także organizowanie gospodarki materiałowej1. 
Należy pamiętać, że ogólny system zaopatrzenia wynikał z zasady, iż szczebel 
wyższy w ramach wyznaczonego limitu lub planowanych norm zużycia 
zapewniał środki materiałowe lub pieniężne na ich zakup szczeblowi niższemu1 2.

Na tym teoretycznym tle rozwijał się system logistycznego 
zabezpieczenia funkcjonowania Marynarki Wojennej. Problematyka ta często 
była połączona z mechanizmami zapatrzenia ogólnowojskowego, bowiem takie 
produkty jak broń, amunicja, paliwa, kwaterunek, żywność, służba zdrowia, 
budownictwo i inne, nie wymagały tworzenia odrębnych relacji na tej 
płaszczyźnie zaopatrywania3. Zwrócić należy uwagę na fakt, że zakres potrzeb 
w dziedzinie zabezpieczania materiałowego Marynarki Wojennej był bardzo 
szeroki w porównaniu z innymi rodzajami wojsk. Obok bowiem zaopatrzenia 
typowo morskiego, obejmującego dostawy, wyposażenie i remonty okrętów, 
a także wyposażenie i obsługę portów, występowały również potrzeby 

1 Leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa 1979, s. 512.
2 Ibidem, s. 513; M. Koch, Gospodarka materiałowa w wojsku, Warszawa 1968, s. 5-7.
3 S. Mazurkiewicz, Analiza gospodarki materiałowej w oddziale gospodarczym, Warszawa 1970, 

s. 9.
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o charakterze typowo wojskowym (ogólnowojskowym). Ich realizacja 
odbywała się według różnych zasad. Wyłączano elementy zaopatrzenia 
ogólnowojskowego z zaopatrzenia morskiego, tworząc oddzielny pion, przy 
pozostawieniu całości problemów zaopatrzenia pod wspólnym kierownictwem4. 
Tak było na przykład w Szefostwie Uzbrojenia MW, które realizowało 
zaopatrzenie w sprzęt i uzbrojenie dla wszystkich jednostek Marynarki Wojennej, 
pozostając do 1950 r. w strukturze organizacyjnej Kierownictwa 
Administracyjno-Technicznego, a następnie jako odrębny pion Szefostwa 
(Zarządu) Służb Technicznych i Uzbrojenia MW. Równocześnie dokonywano 
połączenia niektórych elementów gospodarki Marynarki Wojennej 
i ogółnowojskowej, pozostawiając je w organizacyjnej strukturze zaopatrzenia 
Marynarki Wojennej5. Przykładem może być tu służba MPS, kwaterunkowa, 
żywnościowa, samochodowa, a także służba zdrowia.

Całkowicie zaś odrębnym pod względem zaopatrzenia było 
zabezpieczenie Marynarki Wojennej w jednostki pływające. Było ono 
realizowane poprzez Departament Organizacji i Planowania Ministerstwa 
Obrony Narodowej oraz poprzez Inspektorat Techniki i Planowania Sztabu 
Generalnego WP. W Marynarce Wojennej za ten rodzaj zaopatrywania 
odpowiedzialne były służby techniczne, które miały do dyspozycji Wydział 
Budowy Okrętów, a także pion zaopatrzenia materiałowo-technicznego i system 
przedstawicielstw wojskowych.

Do 1956 r. Marynarka Wojenna była zaopatrywana z dwóch 
podstawowych źródeł. Pierwszym było „zaopatrzenie w naturze na rachunek 
MON”6, które stanowiło główne źródło zaopatrzenia Marynarki Wojennej 
w pierwszych powojennych latach, drugim - budżet Marynarki Wojennej. 
W tym okresie system zaopatrzenia materiałowego Marynarki Wojennej 
odbywał się według następującego schematu: gospodarka narodowa lub import 
- centralne składnice - oddział gospodarczy7. Był to tzw. scentralizowany 
system nakazowo-rozdzielczy, na który istotny wpływ wywierała kondycja 
ekonomiczna państwa. System ten polegał na tym, że na podstawie planów 
i zapotrzebowań, które sporządzała Marynarka Wojenna a następnie 
przekazywała do MON, następowało przydzielanie materiałów, sprzętu 
i surowców bezpośrednio z centralnych składów Wojska (przemysłu, czy też 
z importu) do składnic Marynarki Wojennej, a z nich odbywało się 
zaopatrywanie bezpośrednich odbiorców w jednostkach MW, w którym 
uczestniczyły służby techniczne i kwatermistrzowskie oddziałów 

4 W. Ciesielski, Gospodarka materiałowa w wojsku, Warszawa 1968, s. 12-16.
5 Ibidem, s. 16.
6 Klasyfikacja wydatków budżetowych MON, Warszawa 1958, sygn. Fin. 33/58, s. 1-5.
7 M. Koch, op. cit., s. 6-9; Z. Trochimiak, Służby kwatermistrzowskie i sprawy socjalno-bytowe 

Marynarki Wojennej w latach 1945-1985, „Przegląd Morski”, 1985 nr 10, s. 107-108; 
M. Grzybowski, Gospodarowanie zasobami Marynarki Wojennej RP, „Przegląd Morski”, 1994 nr 6, 
s. 21-22.
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gospodarczych8.Funkcjonowaniu tego systemu zaopatrywania towarzyszyło 
wiele uchybień. Szczególnie występowały one w zakresie planowania środków 
finansowych przez oddziały gospodarcze MW, a także w praktycznej realizacji 
kredytów.

Wadliwość planowania środków finansowych przejawiała się 
w pozostawianiu znacznych, niewykorzystanych sum w oddziałach 
gospodarczych; np. w końcu 1947 r. w jednym z oddziałów gospodarczych 
pozostawało ponad 5 min zł niewykorzystanych9. Aby usprawnić planowanie 
środków finansowych, uczynić je bardziej realnym, zastępca dowódcy MW 
ds. administracyjno-technicznych polecił, aby oddziały gospodarcze planowały 
środki pieniężne w trybie miesięcznym. Na każdy miesiąc Wydział Finansów 
Dowództwa MW dokonywał na podstawie miesięcznych zapotrzebowań 
finansowych, zbiorczych zestawień potrzeb finansowych Marynarki Wojennej 
i przesyłał je do Departamentu Finansów MON10 11.

Duży wpływ na jakość procesu zaopatrywania miały niedociągnięcia na 
płaszczyźnie planowania materiałowego. Zjawisko to było szczególnie 
widoczne na przełomie lat 40/50. Występował wtedy widoczny brak 
koordynacji pracy wielu służb w zakresie planowania materiałowego. 
Szczególnie dotyczyło to służb technicznych, które nie prowadziły wzajemnych 
uzgodnień planistycznych między wydziałami, co powodowało duże 
rozbieżności i nieprecyzyjne planowanie potrzeb technicznych 
i materiałowych11.

Po 1956 r. nastąpiło stopniowe przechodzenie od zaopatrzenia 
„w naturze” do „ryczałtowego”. Służby zaczęły uzyskiwać coraz większą 
samodzielność w procesie zaopatrzenia. To przechodzenie do zaopatrzenia 
ryczałtowego generalnie zakończyło się ok. 1966 r.12. W 1957 r. miała miejsce 
reorganizacja systemu zaopatrzenia materiałowego Marynarki Wojennej. Jej 
założeniem było wyeliminowanie wielotorowości w zaopatrywaniu, co według 
meldunków składanych do MON przez Marynarkę Wojenną i przeprowadzone 
kontrole, zostało osiągnięte13. Przykładem wielotorowości zaopatrywania mogą 

8 AMW, sygn. 2295/61/1, Pismo szefa Służb Technicznych i Uzbrojenia MW nr 0756 z 7 maja 1959 r. 
do dowódcy MW w sprawie zabezpieczenia materiałowo-technicznego szefostwa, s. 63-67. 
Patrz schemat 1.

9 AMW, sygn. 9/49/10, Rozkaz szefa Kierownictwa Administracyjno-Technicznego MW nr 14 
z 4 października 1947 r. w sprawie planowania gospodarki finansowej w oddziałach 
gospodarczych MW oraz w sprawie uprawnień dowódców do zatwierdzania, s. 36-38. 
W dokumencie tym nie podano nazwy oddziału gospodarczego, w którym miało miejsce 
pozostanie wspomnianych 5 min zł, niewykorzystanych przez ten oddział w 1947 r.

10 Ibidem, s. 37-38.
11 AMW, sygn. 1675/22/59, Protokół komisji wyznaczonej przez Sztab Generalny WP 

zarządzeniem nr 0085 z 3 listopada 1954 r. do zbadania pracy Szefostwa Techniki 
i Uzbrojenia MW, s. 129-133.

12 Z. Trochimiak, op. cit., s. 111.
13 AMW, sygn. 2295/61/1, Protokół z kontroli gospodarki materiałami, sprzętem i urządzeniami 

w Marynarce Wojennej w latach 1958-1959, pismo nr 03027 z 9 września 1959 r., s. 375-410.
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być jednostki pływające, które były zaopatrywane z kilku źródeł, począwszy od 
Służby Uzbrojenia przez Służbę Zaopatrzenia, a skończywszy na Służbie Broni 
Podwodnej. Od 1957 r. jednostki pływające zaopatrywane były wyłącznie przez 
Służbę Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego. Istotą tej reorganizacji było 
również skrócenie cyklu zaopatrzeniowego o jeden stopień tj. o centralne 
składnice Wojska Polskiego. Począwszy więc od 1957 r. istniejący system 
zaopatrzenia był dwustopniowy. Obejmował on składnice centralne MW, które 
z kolei zabezpieczały podległe pododdziały14. Z dniem 1 stycznia 1958 r. 
oddziały gospodarcze MW otrzymywały ryczałt na zakup sprzętu 
gospodarczego i materiałów jednorazowego użytku15. Miało to na celu 
usprawnienie zaopatrywania w sprzęt codziennego użytku oraz dać możliwość 
prowadzenia realnej gospodarki na tym odcinku.

W dziedzinie gospodarki żywnościowej niezbędne artykuły spożywcze 
Marynarka Wojenna otrzymywała z gospodarki narodowej, w ramach 
centralnego rozdzielnika, oraz z własnej działalności. Z dniem 23 sierpnia 1963 r. 
rozkazem ministra obrony narodowej nr PF 47/MON w zakresie wyżywienia 
wprowadzono gospodarkę ryczałtową16, która umożliwiła urozmaicenie 
posiłków. Jednocześnie powstające mechanizmy gospodarcze zmierzały do 
decentralizacji systemu planowania zaopatrzenia i dostaw w służbie 
żywnościowej, dając tym samym większe kompetencje składnicom poprzez 
przekazywanie im spraw dotyczących bezpośrednio zabezpieczania dostaw dla 
podległych jednostek. Przykładem odbierania asortymentu z przemysłu 
krajowego była służba mundurowa MW, która otrzymywała sorty mundurowe 
bezpośrednio od producenta17.

W celu usprawnienia całokształtu działalności służby mundurowej oraz 
prowadzenia oszczędnej i racjonalnej gospodarki, w 1965 r. oddziały 
gospodarcze Marynarki Wojennej, zgodnie z wytycznymi głównego 
kwatermistrza WP „do pracy służb kwatermistrzowskich w 1965 r.” przeszły na 
nowy system zaopatrzenia mundurowego. Oparty on był na rozliczeniach 
finansowych. Od 1 kwietnia 1965 r. wprowadzony został równoważnik 
pieniężny, w zamian za przedmioty zaopatrzenia wydawane w naturze, a także 
inne ekwiwalenty pieniężne np. za szycie i dodatki krawieckie, dla kadry 
przeznaczonej do rezerwy, czy też ekwiwalent w zamian za sorty mundurowe, 
w ramach tzw. oszczędności mundurowych18. Odtąd kadra otrzymywała 

14 Ibidem, s. 410-420.
15 AMW, sygn. 3405/72/235, Zarządzenie kwatermistrza MW nr 23 z 13 sierpnia 1958 r. 

w sprawie gospodarki sprzętem gospodarczym, materiałami jednorazowego użytku, prądem 
i wodą, s. 51-52.

16 AMW, sygn. 3405/72/54, Zarządzenie kwatermistrza MW nr 2 z 13 lutego 1964 r., s. 74.
17 AMW, sygn. 1328/54/3, Pismo kwatermistrza MW nr 00149 z 13 października 1954 r. do 

dowódcy MW w sprawie 15 Okręgowych Magazynów Mundurowo-Taborowych MW, s. 124.
18 AMW, 5, sygn. 3405/72/96, Wytyczne do pracy w służbie mundurowej oddziałów 

gospodarczych MW na 1965 r., s. 1-20.
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pieniądze na zakup części wyposażenia osobistego. Odtąd też pieniądz służył 
w całym systemie służb kwatermistrzewskich jako narzędzie kontroli ruchu 
materiałowego i wykorzystywania zasobów.

Mówiąc o systemie zaopatrzenia należy pamiętać, że w tym procesie 
ważne miejsce zajmowało planowanie zamierzeń materiałowo-gospodarczych. 
Począwszy od 1961 r. system planowania gospodarczego w wojsku regulowała 
Instrukcja o planowaniu materiałowym w służbach kwatermistrzowskich19. 
Przewidywała ona dwa etapy i rodzaje planowania: oddolne ustalanie potrzeb 
materiałowych i finansowych; odgórne, dyrektywne stawianie zadań oraz 
określanie wskaźników i limitów materiałowych na dany rok20.

Modyfikację planowania gospodarczego i uszczegółowienia tej dziedziny 
działalności służb kwatermistrzowskich Marynarki Wojennej przeprowadzono 
na podstawie zarządzenia kwatermistrza MW nr 11 z 7 grudnia 1966 r., które 
wprowadziło Zasady planowania, organizacji pracy i sprawowania nadzoru 
wewnętrznego w służbach kwatermistrzowskich MW21. Zasady... te miały na 
celu ujednolicenie form planowania gospodarki, jej organizacji, a także 
działalności służb kwatermistrzowskich MW. Uznano bowiem, że prawidłowo 
sporządzony plan gospodarczy „umożliwiał ekonomiczne i celowe 
gospodarowanie środkami materiałowymi i finansowymi oraz racjonalne 
wykorzystanie siły roboczej”22. W myśl powyższej instrukcji plan gospodarczy 
obejmował wszystkie podstawowe zadania i zamierzenia, oparte o odpowiednio 
przeprowadzoną kalkulację potrzeb i możliwości ich pokrycia, z ustaleniem 
terminów przedsięwzięć i podziału środków materiałowo-finansowych do ich 
wykonania. Podstawę do opracowania planów gospodarczych stanowiły 
rozkazy, zarządzenia i przepisy dotyczące działalności poszczególnych służb 
kwatermistrzowskich, wytyczne kwatermistrza MW, wytyczne szczegółowo- 
-fachowe szefów służb, wytyczne dowódców oddziałów gospodarczych, plany 
szkolenia i eksploatacji, a także limity i normy zużycia.

Na podstawie planu gospodarczego MW i wytycznych kwatermistrza 
MW w grudniu każdego roku opracowywane były roczne plany zamierzeń 
gospodarczych na rok następny23. Roczny plan zamierzeń gospodarczych był 
podstawowym planem w działalności aparatu kwatermistrzowskiego oddziału 
gospodarczego w danym roku. Ujmował on syntetycznie ważniejsze 
zamierzenia organizacyjne i gospodarcze służb. Poza tym dokumentem 

19 AMW, sygn. 3403/72/4, s. 371-388. Wcześniej, począwszy od 9 czerwca 1953 r., 
obowiązywała Instrukcja o organizacji i trybie planowania materiałowego w Marynarce 
Wojennej, wprowadzona rozkazem MON nr 00135/MON z 31 grudnia 1952 r.

20 AMW, sygn. 3514/74/157, Zarządzenie kwatermistrza MW nr 11 z 7 grudnia 1956 r. 
w sprawie wprowadzenia Zasad planowania, organizacji pracy i sprawowania wewnętrznego 
nadzoru w służbach kwatermistrzowskich jednostek MW, s. 32-40.

21 Ibidem, s. 32.
22 Ibidem, s. 33-34.
23 Ibidem, s. 35.
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kwatermistrz oddziału gospodarczego opracowywał następujące plany 
szczegółowe (odcinkowe): roczny plan - terminarz szkolenia personelu służb 
kwatermistrzowskich, roczny plan nadzoru wewnętrznego i inne dokumenty 
planistyczne według potrzeb24.

Z kolei szefowie poszczególnych służb kwatermistrzowskich oddziału 
gospodarczego opracowywali następujące plany ważniejszych zamierzeń 
gospodarczych:

• Szef Zaopatrzenia Żywnościowego - preliminarz wpływów 
i wydatków gospodarczych rolno-hodowlanych, preliminarz 
gospodarki piekarniczej, plan finansowy działalności kasyna(n);

• Szef Zaopatrzenia Służby Mundurowej - analizę potrzeb 
i zabezpieczenia w przedmioty zaopatrzenia mundurowego, plan - 
rozdzielnik zaopatrzenia okrętów i pododdziałów, plan napraw 
artykułów mundurowych, preliminarz wpływów i wydatków pralni 
oraz miesięczny plan usług pralni;

• Szef Zaopatrzenia Służby MPS - plan konserwacji i remontu 
sprzętu, plan przechodzenia na eksploatację wiosenno - letnią 
i jesienno-zimową, a także plan odświeżania zapasów MPS;

• Szef Służby Samochodowej - plan dostaw pojazdów i sprzętu 
technicznego oraz napraw; plan pracy obrabiarek, plan przeglądów 
technicznych pojazdów i sprzętu, plan sezonowych obsług 
pojazdów, plan konserwacji pojazdów i sprzętu z zapasów;

• Szef Wojskowej Administracji Koszar - roczny plan zamierzeń, 
plan zatrudnienia pracowników cywilnych, roczny program 
zamierzeń w zakresie konserwacji i remontów bieżących, roczny 
plan wydatków komunalnych, roczny i miesięczne plany napraw 
sprzętu kwaterunkowego, plan zużycia opału .25

Aby zapewnić bieżące sprawne kierowanie pracą służb w oddziale 
gospodarczym, kwatermistrz oddziału opracowywał miesięczne plany pracy. 
Dokument ten odzwierciedlał całokształt zasadniczych zadań przewidzianych 
do wykonywania w danym miesiącu. Poza tym, dążąc do sprawnego 
funkcjonowania i kierowania pracą służb, a także terminowego wykonywania 
stawianych zadań, kwatermistrz oddziału gospodarczego raz w miesiącu 
organizował okresowe odprawy służbowe z szefami służb, gdzie dokonywano 
podsumowania realizacji przedsięwzięć w kończącym się miesiącu i stawiano 
zadania na następny26.

Charakteryzując system zaopatrzenia materiałowego Marynarki 
Wojennej powstaje pytanie, czy spełniał on swoje zadanie i na ile był 
skuteczny. Analiza dokumentów archiwalnych dotyczących działalności 

24 Ibidem, s. 35-36.
25 Ibidem, s. 36-38.
26 Ibidem, s. 39.
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Kwatermistrzostwa MW, Szefostwa Służb Technicznych i Uzbrojenia MW, 
a także rozkazów MON, Sztabu Generalnego WP i Dowództwa MW, wskazuje, 
iż system zaopatrzenia materiałowego MW, jaki funkcjonował do 1968 r., był 
wynikiem możliwości ekonomicznych państwa, a także strukturalnej 
i organizacyjnej sprawności MON i Marynarki Wojennej. System ten był 
zorganizowany na tyle, na ile pozwalała kondycja gospodarcza i ekonomiczna 
państwa, a co za tym idzie wielkość budżetu przyznawanego Siłom Zbrojnym. 
Widać tu małą samodzielność Marynarki Wojennej i całkowite uzależnienie od 
decyzji i mechanizmów działających w Ministerstwie Obrony Narodowej. 
Obserwowano częste zmiany preliminarzy budżetowych27 w ciągu roku, które 
na pewno nie były obojętne dla efektywności zaopatrywania, szczególnie po 
1956 r., kiedy zaczęto wprowadzać system gospodarki ryczałtowej. 
Sygnalizowane problemy w pismach kierowanych z Kwatermistrzostwa MW 
i Szefostwa Służb Technicznych i Uzbrojenia MW do ministra obrony 
narodowej i szefa Sztabu Generalnego WP pozwalają uznać przedstawiony 
system zaopatrzenia materiałowego MW za zbyt sztywny i mało elastyczny 
w stosunku do występujących problemów finansowych i materiałowych na 
szczeblu MON i centralnych instytucji państwowych28.

Ciągły brak wielu materiałów, surowców, sprzętu i urządzeń, przy 
małych możliwościach finansowych i małej samodzielności MW, odbijał się na 
poziomie szkolenia, wykonywaniu zadań, zaspokajaniu potrzeb MW 
o charakterze kwatermistrzowskim, a także wpływał na przebieg 
najważniejszego dla Marynarki Wojennej zaopatrzenia dotyczącego dostaw 
okrętów.

Nie bez znaczenia dla przebiegu procesów zaopatrzeniowych w MW, 
szczególnie w pierwszych powojennych latach jej istnienia, był stan ilościowy 
posiadanych środków transportowych. Bardzo jaskrawo widać to na przykładzie 
lat 1946-1948, gdzie na ogólną etatową liczbę 55 samochodów osobowych, 
Marynarka Wojenna dysponowała 20 samochodami, z czego tylko 9 było 
sprawnych, zaś w przypadku samochodów ciężarowych z przyznanej liczby 114 
pojazdów, Marynarka Wojenna posiadała 28, z czego 24 sprawne. Przeciętnie 
więc na jeden garnizon przypadały dwa samochody ciężarowe29.

Należy jednak mieć świadomość, iż z natury rzeczy system zaopatrzenia 
Marynarki Wojennej nie mógł być systemem autonomicznym. Był tylko 

27 Szerzej w: J. Tomaszewski, Budżet Marynarki Wojennej RP i źródła jej finansowania w latach 
1945-1989, w: Materiały z sympozjum naukowego nt. Polska Marynarka Wojenna w latach 
1918-1989, sygn. AMW, wewn. 912/95, Gdynia 1995, s. 282-291.

28 AMW, sygn. 3338/69/201, Meldunek szefa Służby Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego 
Szefostwa Służb Technicznych i Uzbrojenia MW w sprawie dostaw w 1966 r., s. 141-146; 
Ibidem, Pismo głównego inspektora planowania i techniki Sztabu Generalnego WP do 
dowódcy MW nr 02389 z 28 czerwca 1966 r. dotyczące kontraktacji sprzętu, s. 584-585.

29 AMW, sygn. 2/29/8, Sprawozdanie dowódcy Głównego Portu MW dla dowódcy MW 
z 4 listopada 1946 r. w sprawie stanu zaopatrzenia MW w latach 1946-1948, s. 187-193.
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względnie niezależnym, gdyż działał w instytucjonalnym otoczeniu, które 
w wielu wypadkach szczegółowo i dyrektywnie określało sposoby i specyfikę 
tego procesu. Oczywistym jest więc, że Marynarka Wojenna nie mogła 
organizować odrębnego systemu zaopatrzenia. Jej finansowanie odbywało się 
bowiem w oparciu o środki budżetu państwa przydzielane dla MON. Mimo 
zatem wielu zmian organizacyjnych, funkcjonowała ona generalnie na zasadach 
scentralizowanego systemu zaopatrzenia, spełniając w tym systemie funkcję 
centralnego organu zaopatrzenia w sprzęt morski i okręgowego organu 
zaopatrującego jednostki w sprzęt i materiały o charakterze ogólno wojskowym30.

W 1968 r. utworzone zostaje zintegrowane kierownictwo systemu 
tyłowego zabezpieczenia31, w którym funkcjonować rozpoczęły dwa dotąd 
niezależne piony: kwatermistrzostwa i techniki. Zakończyły się tym samym 
podjęte na początku lat 60. prace zmierzające „do zbliżenia stopnia gotowości 
tyłów do osiągnięcia stopnia gotowości zasadniczych sił MW”32. Tak oto na 
koniec analizowanego okresu ukształtował się system materiałowego 
zaopatrzenia pozwalający, zgodnie z opinią Dowództwa MW, na „w zasadzie 
całkowite zabezpieczanie funkcjonowania Marynarki Wojennej”33, która 
gromadziła swoje zapasy w 20 składnicach centralnych i okręgowych oraz 
magazynach oddziałów gospodarczych. Większość spośród nich znajdowała się 
w rejonie Trójmiasta, gdzie skupionych było ok. 70% wszystkich zapasów 
materiałowych34.

Organizacja i działalność służb technicznych i zaopatrzenia 
w jednostkach nadbrzeżnych Marynarki Wojennej

System służb technicznych i kwatermistrzowskich poza instytucjami 
kierowniczymi, o których rozważano w rozdziale I i II niniejszej pracy, 
tworzyły ogniwa, które praktycznie realizowały proces zabezpieczenia 
Marynarki Wojennej we wszystkie rodzaje zaopatrzenia. Były to instytucje 
realizujące to zadanie dla potrzeb wszystkich jednostek Marynarki Wojennej, 
pływających, lotniczych i nadbrzeżnych. Z uwagi na dużą liczbę jednostek 
nadbrzeżnych, jakie funkcjonowały w Marynarce Wojennej, problematykę 
organizacji służb technicznych i kwatermistrzowskich przedstawiono na 
przykładach jednostek, zdaniem autora najbardziej charakterystycznych.

I tak na przykład w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej z końca lat 40., 
całokształtem spraw zabezpieczania uczelni pod względem technicznym 

30 Patrz schemat 2.
31 AMW, sygn. 3533/75/192, Pismo DMW nr 0743 z 4 maja 1967 r„ s. 12.
32 AMW, sygn. 3496/73/3, Protokół z posiedzenia Rady Wojskowej MW w dniu 14 kwietnia 

1970 r., Pismo nr 0490 z 22 kwietnia 1970 r. s. 172; Z. Trochimiak, op. cit., s. 110.
33 Ibidem, s. 172-181.
34 AMW, sygn. 3596/78/23, Sprawozdanie z działalności Marynarki Wojennej za okres od 1956 

do 1960 r. oraz zamierzenia i koncepcje pracy na lata 1961-1968, s. 12-27.
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i kwatermistrzowskim kierował zastępca komendanta ds. gospodarczo- 
-kwatermistrzowskich. Praktyczna realizacja tych zadań należała do 
Kwatermistrzostwa OSMW. Na jego czele stał kwatermistrz - pomocnik 
komendanta ds. gospodarczych, podległy jednocześnie zastępcy komendanta ds. 
gospodarczo-kwatermistrzowskich35. Cała działalność merytoryczna oparta była 
na pracy oficerów: żywnościowego, materiałowego, finansowego, 
kwaterunkowego, kierownika kasyna oraz podoficera żywnościowego 
i materiałowego. Mieli oni do dyspozycji pluton gospodarczy w liczbie 20 
stanowisk wojskowych i 26 cywilnych, obsługujący: magazyn żywnościowy, 
stołówkę i kuchnię dla podchorążych i szeregowych, magazyn materiałowy, 
warsztat szewsko-krawiecki, warsztat rusznikarski, pralnię, łaźnię, tzw. obsługę 
kwaterunkowo-eksploatacyjną, drużynę samochodową (w liczbie trzech) 
i ambulatorium z izbą chorych na 10 łóżek (lekarz i cztery osoby personelu obsługi)36.

Bardzo zbliżoną organizację analizowanych służb posiadała w swojej 
strukturze Szkoła Specjalistów Morskich. Podobnie jak w Oficerskiej Szkole 
Marynarki Wojennej funkcjonowało tu Kwatermistrzostwo, lecz bez pralni 
i łaźni37. Istniała także różnica w obsadzie osobowej. W Kwatermistrzostwie 
Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej było 31 etatów wojskowych 
i 39 cywilnych, zaś w Szkole Specjalistów Morskich, odpowiednio 47 i 1238.

Analogiczna sytuacja miała miejsce w Kadrze Marynarki Wojennej. 
Tutaj również, podobnie jak w poprzednich placówkach szkoleniowych MW, 
całokształtem zabezpieczenia techniczno-kwatermistrzowskiego kierowało 
Kwatermistrzostwo. Podlegało ono pomocnikowi dowódcy ds. gospodarczych, 
czyli kwatermistrzowi Kadry MW. Miał on do pomocy oficera żywnościowego, 
kierownika kasyna, oficera materiałowego, oficera broni, oficera finansowego - 
płatnika i oficera kwaterunkowo-eksploatacyjnego - technika budowlanego. 
Cały ciężar praktycznej realizacji zadań spoczywał na plutonie gospodarczym, 
który obsługiwał magazyn żywnościowy, stołówkę, kuchnię, magazyn 
materiałowy z warsztatami szewsko-krawieckimi, warsztat rusznikarski, 
obsługę kwaterunkowo-eksploatacyjną, drużynę samochodową, drużynę 
taborową oraz ambulatorium z izbą chorych na 15 łóżek. Całość obejmowała 
40 etatów wojskowych i 4 cywilne, a kwatermistrzostwo 53 etaty wojskowe 
i 5 cywilnych39.

35 AMW, sygn. 87/50/4, Etat Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej nr 20/82, s. 379-380; 
T. Struniewski, Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Geneza 
i rozwój, Gdynia 1972, s. 69-73.

36 Ibidem, s. 380-383; J. Kieszkowski, Szkoły i kursy Marynarki Wojennej w latach 1945-1949, 
„Biuletyn Historyczny”, 1972 nr 3, s. 119-120. Patrz schemat 3.

37 Dla Szkoły Specjalistów Morskich usługi w tym zakresie sprawowały obiekty funkcjonujące 
w garnizonie Gdynia Oksywie.

38 AMW, sygn. 87/50/5, Etat Szkoły Specjalistów Morskich, s. 368-370; Archiwum Muzeum MW, 
Zbiór Relacji (dalej AMMW), A. Icha, Szkoła Specjalistów Morskich (1944-1948), Gdańsk 1962, 
sygn. 355. Patrz schemat 4.

39 J. Kieszkowski, op. cit., s. 112.
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Inaczej przedstawiała się sytuacja w batalionie saperów MW. 
Funkcjonowała tu kompania techniczna i kwatermistrzostwo40. Kompania 
techniczna miała do dyspozycji cztery specjalistyczne plutony41, które poza 
zadaniami wynikającymi ze specyfiki jednostki realizowały również prace na 
rzecz zabezpieczenia potrzeb batalionu o charakterze technicznym. Pozostałe 
funkcje z dziedziny zabezpieczania życia jednostki spełniało 
Kwatermistrzostwo42 43. Tak jak było to w poprzednich instytucjach, ważne 
miejsce w działalności Kwatermistrzostwa batalionu saperów MW zajmował 
pluton gospodarczy o stanie 27 osób. Obsługiwał on funkcjonowanie stołówki, 
kuchni, warsztatów szewsko-krawieckich, drużyny taborowej, a także 
magazynu broni z warsztatem rusznikarskim. Do dyspozycji kwatermistrzostwa 
przeznaczony był również pluton transportowy, liczący 29 osób i ambulatorium 
z izbą chorych na 10 łóżek (lekarz, podoficer sanitarny, felczer i dwóch 
sanitariuszy) .

W istniejącym wśród jednostek Marynarki Wojennej batalionie łączności 
była bardzo podobna sytuacja. Istniała tu jednak pewna różnica polegająca na 
tym, że na szczeblu dowództwa batalionu występował pomocnik dowódcy 
ds. technicznych i zaopatrzenia technicznego, któremu podlegała Sekcja 
Zaopatrzenia Technicznego44 wykonująca specjalistyczne zadania w zakresie 
łączności oraz związane z technicznym zaopatrzeniem batalionu. 
Kwatermistrzostwo było nieco szczuplejsze, w porównaniu z dotychczas 
omówionymi. Składało się z oficera żywnościowego, materiałowego, będącego 
jednocześnie płatnikiem, podoficera administracji koszar - magazyniera 
opałowego oraz 28 - osobowego plutonu gospodarczego z magazynem 
żywnościowym, stołówką, kuchnią, magazynem materiałowym, warsztatem 
szewsko - krawieckim, warsztatem rusznikarskim, magazynem broni, drużyną 
taborową i ambulatorium z izbą chorych na 10 łóżek45.

W jednostkach artylerii Marynarki Wojennej obsada etatowa i skład 
omawianych służb był szczuplejszy. Na przykład w dywizjonach artylerii 
nadbrzeżnej za realizację zadań o charakterze kwatermistrzowskim odpowiadał 
pomocnik dowódcy dywizjonu ds. gospodarczych. Kierował on pracą oficera 

40 AMW, sygn. 87/50/2, Książka etatów, s. 491-496.
41 Ibidem, s. 492-493. Były to plutony: elektrotechniczny, maszyn specjalnych, tartaczno- 

-kafarowy i instalacyjno-montażowy.
42 Ibidem, s. 491-492. Oprócz kwatermistrza tworzyli je: oficer żywnościowy, materiałowy, 

oficer-płatnik, magazynier materiałowy i magazynier żywnościowy.
43 Ibidem, s. 495; AMMW, A. Raichel, Batalion saperów MW w latach 1946-1948, Wejherowo 1962, 

sygn. 100. Patrz schemat 4.
44 AMW, sygn. 87/50/5, Etat nr 35/68 batalionu łączności MW, s. 312-316,; J. Kieszkowski, 

op. cit., s. 134, J. Będźmirowski, Powstanie i działalność 32 batalionu łączności MW w latach 
1946-1956, „Przegląd Morski”, 1989 nr 12, s. 45-46.

45 AMW, sygn. 87/50/5, s. 315-316; AMMW, Cz. Kuczyński, Zarys historii 32 batalionu 
łączności MW w latach 1946-1956, Gdynia 1963, sygn. 356; Ibidem, P. Puczyniec, 
Wspomnienia z lat służby w 32 Batalionie Łączności MW, Gdynia 1964, sygn. 138.
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żywnościowego, oficera płatnika, podoficera materiałowego, podoficera 
administracji budynków oraz magazynu żywnościowego, stołówki, kuchni 
i magazynu materiałowego. Nie było tu warsztatu szewsko-krawieckiego, 
a miejsce plutonu gospodarczego zajmowała drużyna gospodarcza, w składzie: 
mechanik samochodowy - magazynier materiałów pędnych, kierowca 
samochodowy, kierowca - traktorzysta, motocyklista i woźnica. Istniało tu 
również ambulatorium z izbą chorych na 10 łóżek. Tak zorganizowane 
kwatermistrzostwo dywizjonu o stanie etatowym 11 osób wojskowych i jednej 
cywilnej przeznaczone było do zaspokajania potrzeb 460 osób46.

W bateriach artylerii stałej 130 mm do zabezpieczania zadań 
o charakterze kwatermistrzowskim powołane były drużyny gospodarcze 
składające się najczęściej z 11 stanowisk wojskowych i czterech cywilnych, 
w tym z podoficera gospodarczego, magazyniera żywnościowego, kierownika 
stołówki i kuchni47.

Kompania samochodowa MW, która w końcu lat 40. istniała wg etatu 35/97, 
posiadała w swoim składzie drużynę gospodarczą tworzoną przez starszego 
rusznikarza, magazyniera materiałów pędnych, krawca i szewca48.

Wiele instytucji lądowych Marynarki Wojennej nie posiadało żadnych 
organów kwatermistrzowskich. Tak było w przypadku Zakładów Broni 
Podwodnej, Składnicy Materiałów Pędnych MW, Składnicy Materiałów 
Technicznych MW, czy też Zakładów Uzbrojenia MW49.

Wśród instytucji tego typu swoje służby o charakterze kwatermistrzowskim 
posiadały Warsztaty Remontowe MW. Były to duże zakłady posiadające 
9 wydziałów specjalistycznych i zatrudniające w 1948 r. 347 pracowników. Dla 
ich potrzeb w strukturze warsztatów funkcjonował oficer gospodarczy ze swoim 
plutonem gospodarczym o stanie 17 etatów wojskowych i 6 cywilnych. 
Podobnie jak było to w innych plutonach gospodarczych, znajdował się w nim 
specjalista żywnościowy z magazynem żywnościowym, podoficer administracji 
budynków, kierownik stołówki i kuchni oraz drużyna samochodowa 
i ambulatorium z izbą chorych na pięć łóżek50.

Przedstawiając organizację służb technicznych i zaopatrzenia 
w jednostkach nadbrzeżnych Marynarki Wojennej, warto przybliżyć 
rozwiązania, jakie istniały w przypadku batalionów budowlanych pracujących 
na rzecz Marynarki Wojennej. 5 i 9 bataliony budowlane posiadały w swoim 
składzie sekcję gospodarczą, której zadaniem buło zapewnienie egzystencji 
1752 żołnierzom, w przypadku 5 batalionu budowlanego i podobnej liczby 
żołnierzy w 9 batalionie budowlanym. Sekcja ta kierowana była przez szefa sekcji, 
będącego jednocześnie pomocnikiem dowódcy batalionu ds. gospodarczych.

46 J. Kieszkowski, op. cit., s. 137. Patrz schemat 5.
47 AMW, sygn. 4101/97/5, Teczka etatów, Etat nr 35/374 baterii artylerii stałej, s. 86-92,
48 AMW, sygn. 87/50/5, Teczka etatów, Etat nr 35/97 kompanii samochodowej MW, s. 359-361.
49 Ibidem, s. 168-369.
50 Ibidem, s. 186-192.
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Ponadto w sekcji znajdowali się następujący specjaliści: szef zaopatrzenia 
żywnościowego, szef zaopatrzenia mundurowo-taborowego, technik 
kwaterunkowo-budowlany oraz podoficer broni - majster rusznikarz. Sekcji 
gospodarczej podlegał pluton gospodarczy, o stanie 34 wojskowych 
i 10 pracowników cywilnych obsady etatowej31, 43-osobowy pluton 
samochodowy oraz izba chorych na 25 łóżek (lekarz i cztery osoby personelu 
obsługi)51 52.

W jednostkach lotniczych stan służb technicznych i kwatermistrzowskich 
był zbliżony do omówionych. Na podstawie etatu eskadry lotniczej Marynarki 
Wojennej z 1950 r. widać, że działalnością dotyczącą zabezpieczenia 
technicznego i kwatermistrzowskiego zajmowało się kwatermistrzostwo 
eskadry. Na jej czele stał zastępca dowódcy eskadry ds. gospodarczych - 
kwatermistrz. Był on wspierany przez oficera zaopatrzenia technicznego, 
oficera uzbrojenia, oficera kwaterunkowego - technika budowlanego, oficera 
żywnościowo-mundurowego, oficera finansowego - płatnika, oficera 
samochodowego, oficera materiałów pędnych i smarów, kierownika kasyna 
i podoficera żywnościowego. Do bezpośredniego wykonywania zadań 
przeznaczony był pluton gospodarczy dysponujący m.in. magazynem 
i warsztatem mundurowym, magazynem materiałów pędnych i smarów, stacją 
ładowania akumulatorów, magazynami żywnościowymi oraz plutonem 
samochodowym, z drużyną samochodów gospodarczych, drużyną samochodów 
specjalnych i drużyną remontową. Ponadto funkcjonowało tu ambulatorium 
z izbą chorych na 15 łóżek. Obsługę plutonu gospodarczego stanowiło 
23 żołnierzy i 4 pracowników cywilnych, zaś plutonu samochodowego 
27 żołnierzy53. Przedstawione rozwiązania w organizacji służb technicznych 
i służb kwatermistrzowskich jednostek nadbrzeżnych Marynarki Wojeńnej 
wskazują na pewne prawidłowości i podobieństwa. Wiele struktur 
organizacyjnych było zbliżonych do siebie. W przypadku służb technicznych 
można zauważyć, że te piony nie posiadały zbyt rozbudowanych komórek 
organizacyjnych. Skupiały się one głównie na działalności specjalistycznej, 
zgodnej z charakterem jednostki i pod tym kątem były ukształtowane. 
Problematyka zaopatrzenia ograniczała się wyłącznie do przechowywania 
sprzętu i materiałów, najczęściej w oparciu o magazyny techniczne.

W przypadku służb kwatermistrzowskich jednostek nadbrzeżnych całość 
działalności tych służb była skupiona w kwatermistrzostwach. Miały one do 
dyspozycji wielu specjalistów. Najczęściej był to oficer żywnościowy, 
materiałowy, finansowy, a w przypadku mniejszych jednostek ich 

51 AMW, sygn. 4101/97/4, Teczka etatów; Etat nr 19/24 Batalionu Budowlanego, s. 83-87. 
Pluton gospodarczy obsługiwał magazyn żywnościowy, stołówkę, kuchnię, magazyn 
mundurowy, warsztat szewsko-krawiecki i drużynę taborową.

52 Ibidem.
53 AMW, sygn. 87/50/2, Etat nr 35/104 Eskadry Lotniczej MW, Rozkazy i Zarządzenia 

Organizacyjne MON i MW, Korespondencja w sprawie etatów, s. 120-125. Patrz schemat 6.
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odpowiednicy - podoficerowie. Praktyczną stronę działalności kwatermistrzostw 
wykonywały plutony lub drużyny gospodarcze. Najczęściej tam właśnie 
prowadzona była działalność związana z zabezpieczaniem funkcjonowania 
jednostek nadbrzeżnych we wszystkie niezbędne rodzaje zaopatrzenia. 
Większość plutonów (drużyn) gospodarczych miała do dyspozycji .magazyn 
żywnościowy, stołówkę, kuchnię, magazyn MPS, warsztat rusznikarski, a także 
magazyn materiałowy z warsztatem szewsko-krawieckim. Ponadto 
kwatermistrzostwa dysponowały plutonami lub drużynami samochodowymi. 
W jednostkach, w których nie było wyspecjalizowanych organów 
kwatermistrzowskich, ich rolę, gdy była taka potrzeba, spełniały plutony 
gospodarcze kierowane przez oficerów gospodarczych. Pomimo późniejszych 
zmian organizacyjnych i etatowych w strukturach jednostek nadbrzeżnych 
Marynarki Wojennej, charakter działalności służb technicznych 
i kwatermistrzowskich generalnie został zachowany. Istniejący podział „ról” 
w ich funkcjonowaniu, gdzie służby techniczne realizowały działalność 
specjalistyczną jednostek, zaś kwatermistrzostwo z podległymi pionami - 
całość zabezpieczenia istniejących potrzeb bytowych trwa do dzisiaj.

Służby techniczne i zaopatrzenia w bazach Marynarki Wojennej

Na wstępie warto wyjaśnić, co kryje się pod pojęciem „baza morska”. 
Jest to odpowiednio wyposażony obszar wybrzeża morskiego z przylegającym 
do niego określonym akwenem, służący do zabezpieczania bojowej i codziennej 
działalności okrętów i jednostek Marynarki Wojennej54. Bazy morskie dzielą się 
na główne i operacyjne, a te ostatnie na stałe i manewrowe. W skład bazy 
morskiej wchodzą: punkty bazowania (porty) z miejscami i urządzeniami dla 
postoju okrętów, pobierania i uzupełniania zapasów amunicji, paliwa, żywności, 
wody słodkiej, umundurowania i innych rodzajów zaopatrzenia; punkty poboru 
energii elektrycznej, pary i sprężonego powietrza; składy do przechowywania 
uzbrojenia i wszelkich innych rodzajów zaopatrzenia; stocznie okrętowe 
(produkcyjne i remontowe); zakłady i warsztaty remontowe; koszary, domy 
mieszkalne, szpitale i inne. Bazowanie zaś może być stałe (na długi okres 
czasu) i czasowe (na czas wykonywania określonego zadania bojowego lub 
operacyjnego)55.

Podstawę prawną powołania do życia baz Marynarki Wojennej, w postaci 
Bazy Głównej w Gdyni i baz operacyjnych w Świnoujściu, Kołobrzegu i Ustce 
stanowił rozkaz organizacyjny szefa Sztabu Generalnego WP nr 0130/Org. 

54 Mały morski słownik operacyjno-taktyczny, „Przegląd Morski”, 1960 nr 6, s. 87.
55 Ibidem. Szerzej problematykę baz MW i ich zadań opisał J. Przybylski w pracy Rozwój 

Marynarki Wojennej i jej rola w obronie wybrzeża w latach 1949-1956, (maszynopis pracy 
doktorskiej), WAP, Warszawa 1979, s. 418-440.
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z 6 grudnia 1950 r.56 oraz rozkaz ministra obrony narodowej nr 0105/oper 
z 18 grudnia 1950 r.57. Pierwszy dotyczył zmian w Marynarce Wojennej 
i między innymi sformowania baz MW, zaś drugi podporządkowywał dowódcy 
Marynarki Wojennej tereny na Wybrzeżu, na obszarze których znajdowały się 
bazy MW. W myśl rozkazu ministra obrony narodowej nr 0105/oper bazom 
MW podporządkowane zostały następujące tereny:

■ Baza Główna Gdynia - Redłowo, Gdynia, Babie Doły, Puck, port 
we Władysławowie, Rozewie (cypel) i cały Półwysep Helski;

■ Baza MW Świnoujście - wyspa Uznam (w granicach państwa), 
wyspa Wolin i rejon Dziwnowa;

■ Baza MW Kołobrzeg - teren portu wraz z obiektami Marynarki 
Wojennej;

■ Baza MW Ustka - tereny garnizonu Ustka wraz z portem .58
Poza ustaleniem rejonów, na których znajdowały się bazy MW, 

19 stycznia 1953 r. dowódca Marynarki Wojennej rozkazem nr 022/Org. 
wprowadził dokument określający zakres działania baz Marynarki Wojennej 
i ich strefy operacyjne59.

Główna Baza Marynarki Wojennej

W 1950 r. w związku ze wspomnianą reorganizacją Marynarki Wojennej 
powołano do życia Dowództwo Obrony Rejonu Głównej Bazy, według etatu 
nr 35/141 o stanie 250 etatów wojskowych i 63 etatów pracowników 
cywilnych60. W skład Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy wchodziło: 
Dowództwo, Sztab, Wydział Polityczny, Dowództwo Obrony Redy Hel, 
I Odcinek Obserwacji i Łączności, Flotylla Trałowców, dywizjon dozorowców 
oraz Szefostwo Tyłów Bazy Głównej61. Podobnie jak było to na szczeblu 
Dowództwa Marynarki Wojennej, Szefostwo Tyłów Bazy Głównej składało się 
z pionu technicznego, obejmującego Wydział Techniczny, Sekcję Uzbrojenia 
i Sekcję Chemiczną oraz z pionu kwatermistrzowskiego z Sekcją Zaopatrzenia 
Żywnościowego, Sekcją Zaopatrzenia Mundurowego, Sekcją Kwaterunkową 
i Sekcją Zaopatrzenia MPS62. W ramach doskonalenia struktur organizacyjnych 

56 AMW, sygn. 207/50/2, Rozkazy organizacyjne MON i dowódcy MW z 1950 r., s. 574-579.
57 Ibidem, s. 559.
38 Ibidem.
59 AMW, sygn. 3403/72/5. Zakres działania bazy MW i granic lądowych stref operacyjnych, 

s. 35-37. Problematykę zakresu działania baz MW, a także stanu ich sił i możliwości 
taktyczno-operacyjnych przedstawił J. Przybylski w pracach Rozwój Marynarki Wojennej..., 
s. 418-440 oraz Rola i miejsce Marynarki Wojennej w organizacji obrony wybrzeża w latach 
1949-1956, „Biuletyn Historyczny”, 1992 nr 12, s. 98-102.

60 AMW, sygn. 1246/56/20, Etat Dowództwa Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy MW, s. 1-11.
61 Ibidem, s. 2-3. Patrz schemat 7.
62 Ibidem, s. 9-11.
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w 1952 r. Dowództwo Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy przeniesione 
zostało na nowy etat o numerze 35/20063. Istotną zmianą było tu wyłączenie 
Szefostwa Tyłów z Dowództwa Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy 
i umieszczenie tego pionu w składzie nowo utworzonej Bazy Brzegowej 
Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy64. Kolejne przeobrażenia Głównej 
Bazy MW, a tym samym jej służb technicznych i kwatermistrzowskich miały 
miejsce w 1955 r. Wtedy to, na podstawie zarządzenia szefa Sztabu 
Generalnego WP nr 076/Org. z 29 kwietnia 1955 r. Dowództwo Obrony 
Wodnego Rejonu Głównej Bazy przeniesione zostało na etat nr 35/267, 
z jednoczesną zmianą nazwy na Dowództwo Brygady Obrony Wodnego Rejonu 
Głównej Bazy65. Służby techniczne i kwatermistrzowskie, w postaci Oddziału 
Tyłów i Oddziału Techniki i Uzbrojenia znajdowały się w organizacyjnym 
podporządkowaniu Dowództwa Bazy Brzegowej Brygady Obrony Wodnego 
Rejonu Głównej Bazy Marynarki Wojennej66.

Na czele Oddziału Tyłów stał pomocnik dowódcy bazy ds. zaopatrzenia, 
który kierował pracą Sekcji Żywnościowej, Sekcji Mundurowo-Taborowej, 
Sekcji Kwaterunkowej, Sekcji MPS, drużyny samochodowej i kompanii 
funkcyjnych. Oddział Techniki i Uzbrojenia bazy składał się z: Wydziału 
Technicznego, Wydziału Uzbrojenia, Wydziału Broni Podwodnej oraz Stacji 
Demagnetyzacyjnej67. W tym samym roku, zgodnie z decyzją dowódcy zawartą 
w rozkazie nr 00330/Oper., dowództwo brygady przeniesione zostało z Gdyni - 
Oksywia do portu wojennego Hel68. 1957 r. przyniósł bardzo istotne zmiany 
organizacyjne dotyczące kształtu służb technicznych i kwatermistrzowskich 
w Brygadzie Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy. Zgodnie bowiem 
z decyzją ministra obrony narodowej, wyrażoną w rozkazie organizacyjnym 
nr 047/Org. z 15 czerwca 1957 r., z dniem 1 września 1957 r. powołane zostały 
komendy portów wojennych w Gdyni i na Helu69. Tym samym rozformowano 
Bazę Brzegową Brygady Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy z Oddziałem 

63 AMW, sygn. 697/54/2, s. 529-530. Odbyło się to na podstawie zarządzenia szefa Sztabu 
Generalnego WP nr 0394/Org. z 20 listopada 1952 r.

64 Ibidem, s. 375.
65 AMW, sygn. 3794/86/54, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego WP nr 076/Org. 

z 29 kwietnia 1955 r. w sprawie sformowania Dowództwa Brygady Obrony Wodnego Rejonu 
Głównej Bazy, s. 54.

66 AMW, sygn. 2024/60/5, Instrukcja o zakresie działania i statuty Dowództwa MW i podległych 
jednostek, s. 44; Rozkazy MON z 1955 r. Dowództwo Bazy Brzegowej Brygady Obrony 
Wodnego Rejonu Głównej Bazy MW podlegało Dowództwu Brygady Obrony Wodnego 
Rejonu Głównej Bazy.

67 AMW, sygn. 3406/72/21, Etat Dowództwa Brygady Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy MW, 
s. 102-109.

68 AMW, sygn. 3403/72/9, Rozkazy dowódcy MW z lat 1953-1954, s. 751-752.
69 AMW, sygn. 3563/76/9, Rozkazy organizacyjne dowódcy MW z 1957 r., Rozkaz 

organizacyjny dowódcy MW nr 026/Org. z 9 lipca 1957 r. w sprawie sformowania KPW Gdynia 
i Hel, s. 53-58. Podlegały one Dowództwu Brygady Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy. 
Patrz schematy 8 i 9.
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Tyłów i Oddziałem Techniki i Uzbrojenia.
Komendy portów wojennych w Gdyni i w Helu, funkcjonujące według 

oddzielnych etatów (odpowiednio 35/340 i 35/341) przejęły dotychczasowe 
zadania służb technicznych i kwatermistrzowskich Głównej Bazy. Stały się 
najważniejszymi organami administracyjno-gospodarczymi portów wojennych 
bazy, realizującymi wszystkie rodzaje zaopatrzenia w stosunku do okrętów 
i przydzielonych jednostek70. Pomijając zmiany ilościowe obsady personalnej 
wprowadzone w późniejszych latach, Dowództwo Brygady Obrony Wodnego 
Rejonu Głównej Bazy Marynarki Wojennej przetrwało w powyższej postaci 
organizacyjnej do 1965 r., kiedy podjęta została decyzja ojej przeformowaniu 
w 9 Flotyllę Obrony Wybrzeża.

Baza Marynarki Wojennej Świnoujście

Sformowanie Bazy Marynarki Wojennej w Świnoujściu nastąpiło 
w oparciu o rozkaz ministra obrony narodowej nr 0130/Org. z 6 grudnia 1950 r., 
na bazie dotychczasowego Dowództwa Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego 
i wg etatu nr 35/14871. Powyższy etat zakładał następujące piony organizacyjne 
bazy: Dowództwo, Sztab, Sekcję Polityczną, Sekcję Finansów oraz Szefostwo 
Tyłów72. Skupiało ono całość służb technicznych i kwatermistrzowskich, które 
z kolei znajdowały się w Dziale Technicznym i Uzbrojenia oraz Dziale 
Intendenckim Szefostwa Tyłów Bazy. Dział Techniczny i Uzbrojenia tworzyła 
Sekcja Techniczna i Sekcja Uzbrojenia. W Dziale Intendenckim znajdowała się 
Sekcja Żywnościowa, Sekcja Mundurowo-Taborowa, Sekcja Zaopatrzenia 
MPS, Sekcja Kwaterunkowa i Sekcja Samochodowa. Szefostwu Tyłów bazy 
podlegała również Izba Chorych na 30 łóżek, pluton administracyjno-funkcyjny 
oraz Grupa Okrętów Pomocniczych i Przystani Bazy73. Wyłączenie w 1953 r. 
służb technicznych i uzbrojenia z podporządkowania Szefostwu Tyłów MW 
znalazło swoje odzwierciedlenie również w obrazie tych służb w organizacji 
baz. Na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP nr 140/Org. 
z 21 marca 1953 r. Baza MW Świnoujście została przeniesiona na nowy etat 
o numerze 35/217. W myśl powyższych uregulowań służby techniczne istniały 
już jako oddzielny pion struktury bazy, tworząc Wydział Techniki i Uzbrojenia 
Bazy.

Organizacja Wydziału Tyłów Bazy, który przejął rolę Szefostwa Tyłów 
po wyłączeniu służb technicznych i uzbrojenia, w części kwatermistrzowskiej 

70 AMW, sygn. 3563/76/9, s. 125-136. Zadania komend portów wojennych zostały określone 
w Instrukcji o organizacji i zakresie działania komend portów wojennych Marynarki Wojennej 
wprowadzonej do użytku na podstawie rozkazu dowódcy MW nr 033/Org. z 7 sierpnia 1957 r. 
Patrz załącznik 1.

71 AMW, sygn. 1246/56/20, Księga etatów, etat nr 35/148, s. 75-88.
72 AMW, sygn. 697/54/2, Etat Dowództwa Bazy MW Świnoujście, s. 427-435.
73 Ibidem, s. 430-435.
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była bardzo podobna do wcześniejszych rozwiązań. Wydział Tyłów składał się 
z: Sekcji Zaopatrzenia Żywnościowego, Sekcji Zaopatrzenia Mundurowo- 
-Taborowego, Sekcji Zaopatrzenia MPS, Sekcji Kwaterunkowej i Izby Chorych 
na 30 łóżek74. Kolejne zmiany nastąpiły w latach 1955-1959. 31 października 1956 r. 
rozkaz organizacyjny szefa Sztabu Generalnego WP nr 0200/Grg, przeniósł 
bazę na nowy etat 35/311, o stanie osobowym 270 wojskowych 
i 11 pracowników cywilnych75. Wydział Tyłów został zastąpiony przez 
kwatermistrzostwo bazy. Zauważyć jednak należy, że służby techniczne 
i zaopatrzenia działające w Bazie MW Świnoujście zachowały swój 
wcześniejszy układ organizacyjny, pomimo rozbudowania ich struktur76. 
W połowie 1959 r. miały miejsce ostatnie, biorąc pod uwagę okres 
funkcjonowania bazy, zmiany w organizacyjnym kształcie tej instytucji. Szef 
Sztabu Generalnego WP w dniu 4 maja 1959 r., rozkazem nr 047/Org. polecił 
przenieść Bazę MW Świnoujście na etat 35/374, zwiększając tym samym liczbę 
stanowisk wojskowych z 270 do 303. Istotną zmianą wynikającą z powyższego 
rozkazu było pojawienie się nowej komórki - Komendy Portu Wojennego 
Świnoujście. Przejęła ona większość zadań bazy, dotyczących materiałowo- 
-technicznego zabezpieczenia jej funkcjonowania. Zwiększyła również 
skuteczność pracy służb technicznych i kwatermistrzowskich bazy w zakresie 
ich obowiązków.

Z początkiem lat 60. ukształtowała się struktura Bazy MW Świnoujście, 
która obejmowała: Dowództwo, Sztab, Wydział Polityczny, Sekcję Kadr, 
Sekcję Finansów, Wydział Techniki i Uzbrojenia, Kwatermistrzostwo 
i Komendę Portu Wojennego w Świnoujściu77. Układ ten przetrwał do 1965 r., 
kiedy w miejsce Bazy MW Świnoujście powstała 8 Flotylla Obrony Wybrzeża.

Baza MW Kołobrzeg

Podobnie jak było to w przypadku omówionych już baz Marynarki 
Wojennej, decyzja o powołaniu Bazy Marynarki Wojennej w Kołobrzegu 
zawarta została w rozkazie ministra obrony narodowej nr 0130/Org. z 6 grudnia 
1950 r. W myśl tego dokumentu polecono dowódcy Marynarki Wojennej 
rozformowanie istniejącej od 30 września 1946 r. Komendy Portu Wojennego 
Kołobrzeg i zorganizowanie na jej miejsce Dowództwa Bazy Marynarki 
Wojennej Kołobrzeg78. Bazę tę sformowano wg etatu 35/150, który zakładał 
istnienie Dowództwa, Sztabu, Sekcji Politycznej i Szefostwa Tyłów, przy 
obsadzie personalnej obejmującej 114 żołnierzy i 30 pracowników cywilnych 

74 AMW, sygn. 4101/97/4, Etaty jednostek MW, s. 54-63.
75 AMW, sygn. 3563/76/7, Rozkazy i zarządzenia organizacyjne szefa Sztabu Generalnego WP 

i zmiany do etatów, s. 541.
76 AMW, sygn. 4101/97/4, Etaty jednostek MW, s. 24-38.
77 Ibidem, s. 57-67.
78 AMW, sygn. 207/50/2, Rozkazy organizacyjne MON i dowódcy MW z 1950 r., s. 574-579.
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Służby techniczne i kwatermistrzowskie bazy skupiono w Szefostwie Tyłów. 
Składało się ono z Sekcji Technicznej, Sekcji Uzbrojenia i Intendentury. Sekcja 
Techniczna kierowała pracą urządzeń elektrycznych, warsztatu podręcznego 
i magazynu technicznego, całość w składzie 6 stanowisk wojskowych 
i 9 cywilnych. Sekcja Uzbrojenia miała do dyspozycji magazyn broni, magazyn 
amunicji wraz z pięcioosobową ich obsługą.

Bardziej złożona, choć podobna do innych baz była struktura 
Intendentury. Tworzyła ją Sekcja Żywnościowa ze stołówką, kuchnią, 
magazynem żywnościowym i drużyną taborową; Sekcja Mundurowa 
posiadająca magazyn i warsztat mundurowy, a także Sekcja Kwaterunkowa 
i Sekcja Zaopatrzenia MPS79 80. W pracy Intendentury uczestniczyło 39 osób 
personelu wojskowego i 10 pracowników cywilnych, którzy stanowili obsadę 
tego pionu Bazy MW Kołobrzeg .

W marcu 1953 r. miała miejsce reorganizacja bazy. Podstawą jej 
przeprowadzenia był rozkaz szefa Sztabu Generalnego WP nr 0140/Org. 
z 21 marca 1953 r.81. Przeniósł on Dowództwo Bazy MW Kołobrzeg na etat 35/218, 
który zmniejszał stan obsady personalnej do 108 wojskowych i 21 cywilnych 
stanowisk, przy jednoczesnej rozbudowie pionów organizacyjnych bazy. 
W myśl powyższych uregulowań Baza MW Kołobrzeg składała się 
z: Dowództwa, Sztabu, Grupy Oficerów - Specjalistów, Sekcji Łączności, 
Sekcji Organizacyjno - Ewidencyjnej, Sekcji Hydrograficznej, Sekcji Finansów 
oraz istniejącego w miejsce Szefostwa Tyłów, Wydziału Techniki i Uzbrojenia 
i Wydziału Tyłów, funkcjonujących oddzielnie82. Pomimo formalnego 
rozdzielenia, służby techniczne i kwatermistrzowskie zachowały swój 
wcześniejszy charakter. Składały się praktycznie z tych samych ogniw 
organizacyjnych, za wyjątkiem niewielkich modyfikacji83. W takim układzie 
organizacyjnym Baza Marynarki Wojennej Kołobrzeg przetrwała do końca 
grudnia 1955 r. Wówczas, w związku z redukcją sił zbrojnych oraz zmianą 
zadań operacyjnych dla Marynarki Wojennej, zgodnie z zarządzeniem szefa 
Sztabu Generalnego WP nr 0283/Org.nastąpiło rozformowanie bbazy.

Baza Marynarki Wojennej Ustka

Baza Marynarki Wojennej w Ustce powstała jako ostatnia w systemie 
tworzonych od 1950 r. baz84. Zgodnie z etatem nr 34/151 posiadała 145 

79 AMW, sygn. 697/54/2, Etat Dowództwa Bazy MW Kołobrzeg nr 35/218, s. 436-440.
80 Ibidem, s. 436.
81 AMW, sygn. 1246/54/63, Teczka etatów, s. 101-109.
82 AMW, sygn. 3794/86/54, Księga etatów, etat Bazy MW Kołobrzeg nr 35/218, s. 14-54.
83 Ibidem.
84 AMW, sygn. 697/54/2, s. 160. Baza MW Ustka powstała na podstawie zarządzenia szefa 

Sztabu Generalnego WP nr 077/Org. z 12 marca 1953 r.
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stanowisk wojskowych i 30 cywilnych85. Struktura organizacyjna bazy 
obejmowała: Dowództwo, Sztab, Sekcję Polityczną, Sekcję Finansową, 
Szefostwo Tyłów i Izbę Chorych86.

Organizacja Szefostwa Tyłów, które skupiało całość służb technicznych 
i kwatermistrzowskich bazy, była taka sama, jak w przypadku Bazy MW 
Kołobrzeg. Obejmowała ona Sekcję Techniczną, Sekcję Uzbrojenia oraz 
Intendenturę87. Rozkaz organizacyjny szefa Sztabu Generalnego WP 
nr 0140/Org. z 21 marca 1953 r. przeniósł Bazę MW Ustka na nowy etat 35/218, 
taki sam jak w przypadku Bazy MW w Kołobrzegu, która również, na 
podstawie tego samego zarządzenia została poddana reorganizacji88. 14 stycznia 
1954 r. dowódca Marynarki Wojennej zgodnie ze swoim rozkazem nr 04/Org. 
dokonał zmian w organizacji służb technicznych i kwatermistrzowskich. 
Nastąpiło wtedy zlikwidowanie Szefostwa Tyłów bazy i powołanie w jego 
miejsce Wydziału Techniki i Uzbrojenia oraz Wydziału Tyłów89. Ich struktura 
była identyczna ze strukturą tych wydziałów w Bazie MW Kołobrzeg. Tak jak 
było to również w przypadku Bazy MW Kołobrzeg, zarządzenie szefa Sztabu 
Generalnego WP nr 0283/Org. z 8 grudnia 1955 r. zakończyło okres 
działalności bazy w Ustce90. Powyższa prezentacja służb technicznych 
i kwatermistrzowskich w bazach Marynarki Wojennej wskazuje, że ich 
organizacja odzwierciedlała organizację i jej zmiany, jakie następowały 
w systemie kierowniczych organów służb technicznych i kwatermistrzowskich 
Marynarki Wojennej.

Kiedy w 1950 r. powstało Szefostwo Tyłów Marynarki Wojennej, taki 
sam organ funkcjonował w bazach MW. Decyzje, które w 1953 r. przyniosły 
rozdzielenie służb technicznych od kwatermistrzostwa miały też swoje 
konsekwencje i odbicie w strukturze tych pionów istniejących w bazach MW. 
Z kolei likwidacja Zarządu Tyłów MW przeprowadzona w 1956 r. i powrót do 
instytucji Kwatermistrzostwa MW była procesem, który również miał miejsce 
w organizacji baz MW. Świadczy to między innymi, iż piony techniki 
i kwatermistrzostwa, które funkcjonowały w bazach były integralną częścią 
systemu służb technicznych i kwatermistrzowskich Marynarki Wojennej, 
odpowiedzialną za praktyczną stronę zabezpieczania baz we wszelkiego rodzaju 
zaopatrzenie o charakterze techniczno-kwatermistrzowskim.

85 AMW, sygn. 697/54/18, Meldunki o stanach ilościowych i etatach Marynarki Wojennej 
w 1952 r., s. 38.

86 AMW, sygn. 1246/56/20, Teczka etatów, Etat nr 35/151, s. 135-142; AMW, sygn. 4101/97/2, 
Etaty jednostek Marynarki Wojennej, s. 8-9.

87 Ibidem.
88 AMW, sygn. 912/55/2, Rozkazy i zarządzenia MON z 1953 r., s. 49-50.
89 AMW, sygn. 1234/56/7, Rozkazy organizacyjne dowódcy MW z 1954 r., s. 5-14.
90 AMW, sygn. 3563/76/4, Rozkazy organizacyjne dowódcy MW z 1955 r., s. 119. W miejsce 

Bazy MW Ustka sformowano 9 dywizjon Obrony Wodnego Rejonu.
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Służby techniczne i zaopatrzenia we flotyllach obrony wybrzeża

W 1965 r. nastąpiły kolejne, istotne przeobrażenia w organizacji 
Marynarki Wojennej. 20 lutego 1965 r. szef Sztabu Generalnego WP wydał 
zarządzenia nr 07/Org. nakazujące dowódcy Marynarki Wojennej w terminie do 
31 maja 1965 r. przeformowanie Brygady Obrony Wodnego Rejonu Głównej 
Bazy, Komendy Portu Wojennego Gdynia i Komendy Portu Wojennego Hel - 
w 9 Flotyllę Obrony Wybrzeża oraz Bazy Marynarki Wojennej Świnoujście 
wraz z podległymi jednostkami - w 8 Flotyllę Obrony Wybrzeża91. Przyczyną 
powyższych zmian było dążenie do organizacyjnego uporządkowania 
zasadniczych sił Marynarki wojennej, a także usprawnienia dowodzenia nimi, 
ich działalności operacyjno-taktycznej i zaopatrzenia materiałowo- 
-technicznego. Należy podkreślić, że przedstawione zmiany były wynikiem prac 
prowadzonych od 1961 r., nad doskonaleniem systemu dowodzenia Marynarki 
Wojennej i zbliżania jej struktur do flot ZSRR i NRD. Dążono do 
efektywniejszego sprzężenia systemu kierowania Marynarki Wojennej z siłami 
Układu Warszawskiego na Morzu Bałtyckim92.

9 Flotylla Obrony Wybrzeża

Zgodnie ze wspomnianym zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego WP 
nr 07/Org. z dniem 31 maja 1965 r. utworzono 9 Flotyllę Obrony Wybrzeża93. 
Składała się ona z: Dowództwa, Sztabu, Wydziału Politycznego, komend 
portów wojennych w Gdyni i w Helu oraz 35 różnego rodzaju jednostek 
i instytucji94. W myśl wprowadzonych rozwiązań organizacyjnych służby 
techniczne i zaopatrzenia 9 Flotylli Obrony Wybrzeża skupione zostały 
w Komendzie Portu Wojennego Gdynia i Komendzie Portu Wojennego Hel. 
W komendach portów wojennych, będących organami administracyjno- 
-gospodarczymi flotyll w zakresie zaopatrywania okrętów i ich załóg, a także 
podporządkowanych jej jednostek nadbrzeżnych i instytucji, służby techniczne 
i zaopatrzenia znajdowały się w Wydziale Techniki i Uzbrojenia 
i w Kwatermistrzostwie.

Wydział Techniki i Uzbrojenia składał się z Sekcji Remontów 
i Eksploatacji, Sekcji Uzbrojenia, Sekcji Broni Podwodnej oraz Sekcji 

91 AMW, sygn. 3563/76/33, Rozkazy i zarządzenia MON z lat 1964-1965, s. 159-162. Termin 
„flotylla” oznacza związek operacyjny sit Marynarki Wojennej przeznaczony do prowadzenia 
działań bojowych. Może być samodzielnym związkiem lub częścią floty. Słownik 
podstawowych terminów morskich, „Przegląd Morski”, 1981 nr 7-8, s. 74.

92 Szerzej problematykę tę przedstawił J. Przybylski w pracy Marynarka Wojenna PRL..., s. 157-159.
93 AMW, sygn. 3563/76/34, s. 65-72. Rozkaz dowódcy MW nr 027/Org. z 29 kwietnia 1965 r. 

w sprawie Flotyll Obrony Wybrzeża. 1 czerwca 1965 r. 9 Flotylla Obrony Wybrzeża miała 
57 etatów wojskowych i 7 etatów cywilnych.

94 Patrz schemat 10 i załącznik 2.
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Zaopatrzenia Technicznego. Ponadto wydziałowi podlegał skład amunicji, skład 
broni podwodnej oraz skład sprzętu technicznego. Kwatermistrzostwo tworzyła 
Sekcja Żywnościowa ze składem żywnościowym oraz sekcja Mundurowa 
i Sekcja MPS95. Działalność pionu techniki i zaopatrzenia wspierana była przez 
Sekcję Eksploatacji Portu i Urządzeń Portowych, kompanię samochodową, 
Garnizonową Przychodnię Specjalistyczną z Izbą Chorych na 40 łóżek 
i piekarnią garnizonową (tylko w Komendzie Portu Wojennego Gdynia). 
Z początkiem 1966 r. system komend portów wojennych 9 Flotylli Obrony 
Wybrzeża został rozszerzony o nowe ogniwo. Była nim Komenda Portu 
Wojennego Gdańsk. Jej powstanie związane było z utworzeniem w grudniu 
1965 r. Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza i przejściem jej z dniem 
1 stycznia 1966 r. na zaopatrywanie w Marynarce Wojennej96.

Komenda Portu Wojennego Gdańsk składała się z następujących pionów 
organizacyjnych: Komendy, Wydziału Organizacji i Planowania, Węzła 
Łączności, Wydziału Techniki i Uzbrojenia, Kwatermistrzostwa, plutonu 
transportowego i Izby Chorych97. Służby techniczne i zaopatrzenia komendy 
tworzył Wydział Techniki i Uzbrojenia oraz Kwatermistrzostwo. Były one 
o wiele mniej rozbudowane w porównaniu z Komendą Portu Wojennego 
Gdynia czy Hel. Wydział Techniki i Uzbrojenia posiadał tu tylko warsztat 
techniczny, w którym realizowano całość praktycznej działalności wydziału. 
Kwatermistrzostwo zaś opierało się na pracy sekcji: żywnościowej, 
mundurowej i MPS98.

8 Flotylla Obrony Wybrzeża

Decyzje podjęte w 1965 r. w stosunku do Dowództwa Bazy Marynarki 
Wojennej w Świnoujściu spowodowały przeformowanie bazy w 8 Flotyllę 
Obrony Wybrzeża o etacie nr 35/44699 i stanie osobowym 60 stanowisk 
wojskowych i 5 cywilnych, a także sformowanie Komendy Portu Wojennego 
Świnoujście wg etatu nr 35/444100. 8 Flotylla Obrony Wybrzeża, podobnie jak 
9 Flotylla Obrony Wybrzeża, składała się z: Dowództwa, Wydziału 
Politycznego, Sztabu, Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu oraz 

95 Patrz schemat 11 i 12.
96 Morska Brygada Okrętów Pogranicza powstała na podstawie zarządzenia szefa Sztabu 

Generalnego WP nr O135/Org. z 22 grudnia 1965 r. W związku z przekazaniem jednostek 
brygady na zaopatrzenie Marynarce Wojennej, tym samym zarządzeniem utworzono 
Komendę Portu Wojennego Gdańsk podporządkowaną 9 Flotylli Obrony Wybrzeża 
i Komendę Portu Wojennego Kołobrzeg, którą podporządkowano 8 Flotylli Obrony 
Wybrzeża. AMW, sygn. 3537/75/6, s. 155 i sygn. 3537/75/7, s. 115.

97 AMW, Księga Etatowa MW, Etat nr 35/447, sygn. 3537/75/6, s. 155-169. Patrz schemat 13.
98 Ibidem.
99 AMW, Rozkazy i zarządzenia szefa Sztabu Głównego MW z 1965 r., sygn. 3563/76/34, s. 68.
100 AMW, Księga etatowa MW, etat nr 35/446, sygn. 353~iri5n, s. 115-120.
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z 21 różnego rodzaju podległych jednostek i instytucji101.
Główną rolę w procesie materiałowo - technicznego zabezpieczania 

działań 8 Flotylli Obrony Wybrzeża odgrywała Komenda Portu Wojennego 
w Świnoujściu. Ta licząca 183 stanowiska wojskowe i 15 stanowisk cywilnych 
instytucja składała się z następujących pionów organizacyjnych: Komendy, 
Sekcji Politycznej, Wydziału Organizacji i Planowania, Sekcji Mobilizacyjnej, 
Sekcji Zaopatrzenia Chemicznego, Sekcji Zaopatrzenia Nawigacyjno- 
-Hydrograficznego, Wydziału Techniki i Uzbrojenia, Kwatermistrzostwa, 
Sekcji Finansów, Sekcji Eksploatacji Portów i Urządzeń Portowych i kompanii 
samochodowej102. Wśród wymienionych pionów znajdowały się służby 
techniczne i kwatermistrzowskie. Tak jak było to w przypadku omówionych już 
struktur 9 Flotylli Obrony Wybrzeża, tak i tu tworzył je Wydział Techniki 
i Uzbrojenia oraz Kwatermistrzostwo. Piony te generalnie nie różniły się od 
struktur swoich odpowiedników z 9 Flotylli Obrony Wybrzeża. I tak, Wydział 
Techniki i Uzbrojenia składał się z: Sekcji Remontów i Eksploatacji, Sekcji 
Uzbrojenia, Sekcji Broni Podwodnej i Sekcji Zaopatrzenia Technicznego, 
natomiast Sekcja Żywnościowa, Sekcja Mundurowa i Sekcja MPS tworzyły 
Kwatermistrzostwo Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu.

W związku ze wspomnianym utworzeniem w końcu 1956 r. Morskiej 
Brygady Okrętów Pogranicza, w ramach 8 Flotylli Obrony Wybrzeża powołana 
została w styczniu 1966 r. Komenda Portu Wojennego Kołobrzeg. Jej skład 
istniejący wg etatu nr 35/458103 był zbliżony do powołanej w tym samym czasie 
Komendy Portu Wojennego Gdańsk i obejmował: Komendę, Sekcję Polityczną 
Wydział Organizacji i Planowania, Węzeł Łączności, Wydział Techniki 
i Uzbrojenia, Kwatermistrzostwo i Izbę Chorych104.

Mówiąc o służbach technicznych i kwatermistrzowskich we flotyllach 
obrony wybrzeża można stwierdzić, że ich struktury organizacyjne 
w przedmiocie analizowanych służb były bardzo podobne. Podstawowymi 
organami flotyll w dziedzinie materiałowo-technicznego zabezpieczenia ich 
działalności były bowiem komendy portów wojennych. Ich funkcjonowanie na 
tym polu koordynowały służby techniczne i kwatermistrzowskie w postaci 
Wydziału Techniki i Uzbrojenia oraz Kwatermistrzostwa. Tak ukształtowany 
system organizacji 9 Flotylli Obrony Wybrzeża z Komendą Portu Wojennego 
Hel, Gdynia i Gdańsk oraz 8 Flotylli Obrony Wybrzeża z Komendą Portu 
Wojennego Świnoujście i Kołobrzeg przetrwał do 1968 r. Biorąc pod uwagę 
treść i analizę niniejszego materiału należy stwierdzić, ze jedną z głównych 
dziedzin działalności służb technicznych i kwatermistrzowskich było 
materiałowo-techniczne zabezpieczenie funkcjonowania jednostek oraz różnych 

101 Ibidem, s. 2-157. Patrz załącznik 3.
102 AMW, Księga Etatowa MW, sygn. 3537/75/7, s. 90-114. Patrz schemat 14.
103 Ibidem, Księga Etatowa MW, Etat nr 35/458, s. 115.
104 Ibidem, s. 115-120; Patrz schemat 15.
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organów Marynarki Wojennej i w tym aspekcie prowadzenie prac 
zmierzających do jak najlepszego ukształtowania infrastruktury gwarantującej 
pomyślną realizację zadań.

Z analizy procesów związanych z organizacją zabezpieczenia 
materiałowo-technicznego Marynarki Wojennej wynika, że zakres potrzeb 
Marynarki Wojennej na tej płaszczyźnie był o wiele większy niż w innych 
rodzajach Sił Zbrojnych. Poza bowiem zaopatrzeniem typowo 
ogólnowojskowym, takim jak mundurowe, kwaterunkowe, żywnościowe, MPS, 
samochodowe, zdrowotne itp., Marynarka Wojenna realizowała szeroki 
wachlarz zaopatrywania jednostek typowo morskich, obejmujący dostawy, 
wyposażenie i remonty okrętów, a także wyposażenie i obsługę portów. W tej 
analizie nie bez znaczenia były również jednostki lotnicze i nadbrzeżne 
Marynarki Wojennej, których obecność w jej składzie miała także istotny 
wpływ na złożoność organizacji powyższego systemu.

Realizacja tych jakże szerokich potrzeb, odbywała się w różny sposób. 
Na przykład w służbie uzbrojenia funkcjonował model, w którym 
zaopatrywanie ogólnowojskowe oddzielono od typowo morskiego, tworząc dwa 
oddzielne piony, pod wspólnym kierownictwem. Z kolei w służbach takich jak: 
MPS, kwaterunkowa, żywnościowa, samochodowa, mundurowa i służba 
zdrowia, nie było takiego podziału i problemy zaopatrzeniowe rozwiązywano 
całościowo.

Stwierdzić należy również, że do połowy lat 50. Marynarka Wojenna 
była zaopatrywana z dwóch podstawowych źródeł: pierwszym było 
zaopatrzenie „w naturze”, które odbywało się z budżetu MON i było 
zasadniczym źródłem zaspokajania potrzeb, drugim - budżet przydzielany 
Marynarce Wojennej. Cechą charakterystyczną powyższego systemu była jego 
centralizacja. Polegał on bowiem na przydziale określonych materiałów, 
surowców, sprzętu itp. z centralnych składów Wojska Polskiego, na podstawie 
sporządzanych przez MW planów i zapotrzebowań.

Począwszy od 1956 r. mieliśmy do czynienia ze stopniowym 
przechodzeniem do tzw. zaopatrzenia ryczałtowego. W 1957 r. w Marynarce 
Wojennej zaczął funkcjonować system dwustopniowego zaopatrzenia. 
Obejmował on centralne składnice Marynarki Wojennej i magazyny oddziałów 
gospodarczych. Wyeliminowano tu składy centralne WP, przez co skrócony 
o usprawniony został cykl realizacji zaopatrzenia. Od 1958 r. oddziały 
gospodarcze Marynarki Wojennej otrzymały ryczałt na zakup sprzętu 
gospodarczego i materiałów jednorazowego użytku.

W 1963 r. system ryczałtowy wprowadzono w służbie żywnościowej 
Marynarki Wojennej, która do tego czasu otrzymywała produkty żywnościowe 
z gospodarki narodowej, w ramach centralnych rozdziałów i z własnej 
działalności rolnej. Ten sam system rozliczeń finansowych wprowadzono 
w 1965 r. do służby mundurowej MW. do końca analizowanego okresu system 
rozliczeń ryczałtowych funkcjonował w całym Kwatermistrzostwie MW.
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Praktyczna realizacja przedsięwzięć zaopatrzeniowych odbywała się 
w jednostkach MW, w tym w bazach MW, a w późniejszych latach, we 
flotyllach Obrony Wybrzeża.

W jednostkach nadbrzeżnych MW całością spraw techniczno- 
-kwatermistrzowskiego zabezpieczania kierowały kwatermistrzostwa (Oficerska 
Szkoła Marynarki Wojennej, Kadra Marynarki Wojennej, Szkoła Specjalistów 
Morskich, jednostki artylerii nadbrzeżnej i baterie artylerii stałej), lub 
kwatermistrzostwa i kompanie techniczne (batalion saperów, batalion łączności, 
eskadry lotnicze). W przypadku służb technicznych piony te nie były zbyt 
rozbudowane. Skupiały się na działalności specjalistycznej, a zadania 
zaopatrzeniowe ograniczały się najczęściej do przechowywania i wydawania 
sprzętu bądź materiałów. Tam gdzie nie było oddzielnych pionów technicznych, 
ich zadania realizowały kwatermistrzostwa, które korzystały z pomocy oficerów 
zaopatrzenia technicznego i podległych im komórek (kompanii technicznej, 
sekcji technicznej), funkcjonujących w ramach kwatermistrzostwa.

Wiele instytucji Marynarki Wojennej nie posiadało wyspecjalizowanych, 
własnych organów technicznych i kwatermistrzowskich realizujących proces 
zaopatrzenia. Tak było w przypadku Zakładów Broni Podwodnej, Zakładów 
Uzbrojenia, Zakładów Elektrycznych, a także składnic i magazynów. W tym 
przypadku instytucje te były podporządkowane nadrzędnym służbom 
technicznym i kwatermistrzowskim, jako pododdziały gospodarcze. Do 
bezpośredniego wykonywania zadań zabezpieczających życie jednostek od 
strony materiałowo-technicznej powołane były odpowiednio plutony (drużyny) 
gospodarcze oraz plutony (drużyny) samochodowe (drużyny taborowe), a także 
ambulatoria z izbami chorych. Większość z analizowanych plutonów 
gospodarczych kierowała pracą magazynów żywnościowych, stołówek, kuchni, 
magazynów MPS, warsztatów rusznikarskich, magazynów materiałowych 
i warsztatów szewsko-krawieckich.

Struktura organizacyjna służb technicznych i kwatermistrzowskich 
w bazach MW była bardzo podobna i praktycznie odzwierciedlała ich 
organizację na szczeblu Dowództwa Marynarki Wojennej. Kiedy bowiem 
powstało Szefostwo Tyłów MW, taki sam organ funkcjonował w bazach. Gdy 
rozdzielono w 1953 r. służby techniczne od służb kwatermistrzowskich, taki 
sam podział nastąpił w strukturze organizacyjnej baz. Również likwidacja 
w 1956 r. Zarządu Tyłów MW i powrót do instytucji Kwatermistrzostwa MW, 
miało swoje wierne odbicie w organizacji służb technicznych 
i kwatermistrzowskich baz MW.

Podstawowymi organami flotyll obrony wybrzeża w dziedzinie 
materiałowo-technicznego zabezpieczania ich działalności były komendy 
portów wojennych. Funkcjonowały w nich wydziały techniki i uzbrojenia oraz 
kwatermistrzostwa. Struktura organizacyjna KPW pozwalała na sprawne 
funkcjonowanie organizmów, jakimi były flotylle Obrony Wybrzeża 
i kierownicze instytucje służb technicznych i kwatermistrzowskich Marynarki
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Wojennej. Mogły one realizować kontrolno-planistyczną sferę swoich 
uprawnień, w przeciwieństwie do lat 1950-1957, kiedy to likwidacja tych jakże 
ważnych ogniw, spowodowała przejęcie zadań KPW przez organa służb 
technicznych i kwatermistrzowskich DMW, co było wysoce niekorzystne 
z punktu widzenia sprawności i efektywności działania tych służb.

Należy zaznaczyć, że prace w zakresie zabezpieczania funkcjonowania 
Marynarki Wojennej nie mogłyby być prawidłowo prowadzone bez stworzenia 
odpowiedniego zaplecza dla tych przedsięwzięć. Chodziło tu głównie 
o zorganizowanie infrastruktury pozwalającej na skuteczne przeprowadzanie 
zamierzeń i procesów związanych z materiałowo-technicznym zaopatrywaniem 
jednostek Marynarki Wojennej. Do połowy lat 60. zorganizowano większość 
funkcjonujących do dzisiaj obiektów o tym charakterze. Widoczny jest zatem 
ogrom dokonań zmierzających do jak najlepszego kształtowania infrastruktury 
kwatermistrzowskiej Marynarki Wojennej, a tym samym dążeń do 
zabezpieczania jej logistycznych (tyłowych) potrzeb na jak najwyższym 
poziomie.
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Schemat 1

SCHEMAT SYSTEMU ZAOPATRZENIA MW w NATURZE 
w RAMACH BUDŻETU MON do 1956 r.
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Schemat 2

ZAOPATRZENIE MATERIAŁOWE w MARYNARCE WOJENNEJ do 1968 r.

---- wytyczne

---- zasoby

---- plany

Źródło: Opracowanie własne.
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ORGANIZACJA SŁUŻB TECHNICZNYCH i KWATERMISTRZOWSKICH 
OFICERSKIEJ SZKOŁY MARYNARKI WOJENNEJ (1948-1955)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: AMW, sygn. 87/50/5, s. 379-383.
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228 ORGANIZACJA SŁUŻB TECHNICZNYCH i KWATERMISTRZOWSKICH 
w BATALIONIE SAPERÓW MW (1948-1958)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: AMW, sygn. 87/50/2, s. 491-496.

„BIU
LETY

N H
ISTO

RY
CZN

Y
” 

S. K
U

D
ELA

 
2006 N

R 21



ORGANIZACJA SŁUŻB TECHNICZNYCH i KWATERMISTRZOWSKICH 
DYWIZJONU ARTYLERII NABRZEŻNEJ (1948-1956)

229 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: AMW, sygn. 87/50/5, s. 255-259.
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SŁUŻBY TECHNICZNE i ZAOPATRZENIA ESKADRY LOTNICZEJ MW 
(1948-1950)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: AMW, sygn. 87/50/2, s. 120-125.
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ORGANIZACJA DOWÓDZTWA OBRONY REJONU GŁÓWNEGO BAZY 
wg etatu nr 35/141 z 06.12.1950 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: AMW, sygn. 207/50/2, s. 574-579 oraz sygn. 1246/20, s. 1-11.
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ORGANIZACJA KOMENDY PORTU WOJENNEGO HEL 
wg etatu nr 35/340 (wrzesień 1957 r.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: AMW, sygn. 3406/72/24, s. 150-158 i sygn. 3563/76/9, s. 53-58.
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ORGANIZACJA KOMENDY PORTU WOJENNEGO HEL 
wg etatu nr 35/341 (wrzesień 1957 r.)

233

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: AMW, sygn. 3406/72/24, s. 159-168 i sygn. 3563/76/9, s. 53-58. g
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ORGANIZACJA 9 FLOTYLLI WYBRZEŻA 
wg etatu nr 35/447 (stan na 01.06.1965 r.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: AMW, sygn. 3563/76/34, s. 65-72; sygn. 3537/75/6, s. 2-150.
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ORGANIZACJA KOMENDY PORTU WOJENNEGO GDYNIA 
wg etatu nr 35/443 (stan na 01.06.1965 r.)

235 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: AMW, sygn. 3563/76/34, s. 70-71; sygn. 3537/75/6, s. 93-127.
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ORGANIZACJA KOMENDY PORTU WOJENNEGO HEL 
wg etatu nr 35/445 (stan na 01.06.1965 r.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: AMW, sygn. 3563/76/34, s. 70-71; sygn. 3537/75/6, s. 128-139.
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ORGANIZACJA KOMENDY PORTU WOJENNEGO GDAŃSK 
wg etatu nr 35/457 (stan w latach 1966-1968)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: AMW, sygn. 3537/75/6, s. 155-169.
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ORGANIZACJA KOMENDY PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE 
wg etatu nr 35/444 (stan na 01.06.1965 r.)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: AMW, sygn. 3563/76/34, s. 68; sygn. 3537/75/7, s. 90-114.
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ORGANIZACJA KOMENDY PORTU WOJENNEGO KOŁOBRZEG 
wg etatu nr 35/458 (stan w 1966-1968)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: AMW, sygn. 3537/75/7, s. 115-120.
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Załącznik 1

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA 
KOMEND PORTÓW WOJENNYCH MARYNARKI WOJENNEJ 

(wybrane fragmenty)

Zadania komend portów wojennych Marynarki Wojennej:
Komenda Portu Wojennego jest organem administracyjno-gospodarczym 

w porcie wojennym, powołanym do wykonywania następujących 
podstawowych zadań:

a) realizowanie wszystkich rodzajów zaopatrzenia w stosunku do 
okrętów i ich załóg bazujących w porcie stale lub czasowo oraz 
w stosunku do jednostek nadbrzeżnych, zakładów i instytucji 
Marynarki Wojennej przydzielonych na zaopatrzenie,

b) utrzymanie na właściwym poziomie obsługi i konserwacji 
nabrzeży i urządzeń portowych oraz organizowanie i przeprowa
dzanie ich remontów,

c) rozstawienie w porcie okrętów bazujących stale i czasowo,
d) zapewnienie utrzymania porządku w garnizonie portowym,
e) organizowanie według wytycznych szefa Sztabu Głównego 

Marynarki Wojennej obrony przeciwatomowej, przeciwchemicznej 
portu wojennego, służby obserwacyjno-meldunkowej systemu 
obrony przeciwlotniczej oraz łączności w porcie wojennym,

f) prowadzenie spraw organizacyjno-ewidencyjnych i mobilizacyjnych, 
g) zabezpieczenie potrzeb zespołów okrętów taborem pływającym.

Komendant portu wojennego, jego zastępcy i ich zakres działań
Na czele Komendy Portu Wojennego stoi komendant portu wojennego 

podległy bezpośrednio dowódcy Marynarki Wojennej. Komendantowi portu 
wojennego podlegają wszystkie jednostki wchodzące organizacyjnie w skład 
Komendy Portu Wojennego, a także okręty mające stałe miejsce postoju poza 
portami bazy, a będące w porcie na czasowym bazowaniu, względnie remoncie.

Komendant portu wojennego odpowiada za zaopatrzenie techniczne, 
materiałowe, kwatermistrzowskie i finansowe jednostek będących na 
zaopatrzeniu Komendy Portu Wojennego. Do wykonywania swoich zadań 
komendant portu wojennego ma zastępcę ds. politycznych, zastępcę ds. techniki 
i uzbrojenia, zastępcę ds. przystani i obsługi urządzeń portowych, kwatermistrza 
oraz następujące zasadnicze organa pracy:

- Sztab
- Wydział (Sekcja) Techniki i Uzbrojenia
- Sekcję Finansów
- Kwatermistrzostwo
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cd. załącznika 1

Obsługę Przystani i Urządzeń Portowych
Komendę Ochrony.

1. Zastępca komendanta portu wojennego ds. techniki i uzbrojenia kieruje 
całokształtem spraw z zakresu zabezpieczenia potrzeb materiałowo- 
-technicznych i uzbrojenia, eksploatacji, remontów sprzętu i urządzeń 
technicznych oraz magazynowania materiałów i sprzętu technicznego 
i uzbrojenia.

2. Zastępca komendanta portu wojennego ds. przystani i obsługi urządzeń 
portowych był jednocześnie dowódcą taboru pływającego Komendy Portu 
Wojennego. Kieruje eksploatacją taboru pływającego, jego obsługą, utrzymuje 
porządek w porcie, kieruje i zabezpiecza należytą eksploatację portowych sieci: 
wodnej, elektrycznej, parowej, dźwigów oraz innych technicznych urządzeń 
portowych.

3. Kwatermistrz Komendy Portu Wojennego kieruje całokształtem spraw 
zaopatrzenia materiałowego Komendy Portu Wojennego i jednostek 
przydzielonych gospodarczo w zakresie służb kwatermistrzowskich.

Wydział Techniki i Uzbrojenia Komendy Portu Wojennego (dotyczy tylko 
KPW Hel)

A. W zakresie spraw technicznych i zaopatrzenia techniczno-okrętowego: 
a) planuje i ustala potrzeby materiałowe, 
b) opracowuje plany materiałowe,
c) realizuje zaopatrzenie w materiały techniczno-okrętowe jednostek 

zgodnie z systemem zaopatrzenia,
d) prowadzi magazyny materiałów, sprzętu techniczno-okrętowego 

i portowego,
e) kieruje eksploatacją podległych urządzeń energetycznych 

i zabezpieczeniem w energię elektryczną.
B. W zakresie broni podwodnej:

a) zaopatruje jednostki we wszelki sprzęt i materiały broni 
podwodnej zgodnie z ustalonym systemem zaopatrywania,

b) przechowuje materiały i sprzęt,
c) zdaje sprzęt do remontu w Zakładach Broni Podwodnej 

Marynarki Wojennej,
d) kontroluje stan sprzętu i materiałów pod względem ilościowym 

i jakościowym,
e) zabezpiecza poligony torpedowe i minowe.

C. W zakresie uzbrojenia:
a) zaopatruje jednostki podlegle gospodarczo w sprzęt uzbrojenia, 

amunicję, części zamienne oraz materiały konserwacyjne,
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cd. załącznika 1

b) organizuje remont sprzętu uzbrojenia,
c) przeprowadza okresowe przeglądy sprzętu uzbrojenia i amunicji. 

(Istniejąca w KPW Gdynia Sekcja Techniczna miała zakres obowiązków jak 
wyżej z wyjątkiem części B).

Sekcja Finansów Komendy Portu Wojennego:
a) opracowuje w oparciu o wytyczne Oddziału Finansów 

Dowództwa Marynarki Wojennej i obowiązujące przepisy, plany 
finansowe,

b) administruje sumami budżetowymi,
c) wykonuje czynności związane z obrotami pieniężnymi w zakresie 

potrzeb Komendy Portu Wojennego i jednostek przydzielonych 
na zaopatrzenie finansowe.

Kwatermistrzostwo Komendy Portu Wojennego:
a) planuje i zaopatruje Komendę Portu Wojennego, okręty bazujące 

i jednostki przydzielone na zaopatrzenie we wszelkie materiały 
w zakresie zaopatrzenia żywnościowego, mundurowo-taborowego, 
MPS i kwaterunkowego,

b) magazynuje i konserwuje zapasy materiałowe w zakresie służby 
kwatermistrzowskiej oraz administruje tymi zapasami,

c) administruje wszelkimi obiektami wojskowymi należącymi do 
Komendy Portu Wojennego oraz obiektami i urządzeniami tych 
jednostek, które pozostawały na zaopatrzeniu w Komendzie Portu 
Wojennego, przeprowadza remonty konserwacyjne i okresowe,

d) prowadzi sprawy związane z zakwaterowaniem jednostek, 
instytucji i zakładów łącznie z prowadzeniem ewidencji kwater 
stałych jednostek i zakładów zaopatrywanych przez Komendę 
Portu Wojennego,

e) kontroluje stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w porcie 
i organizuje przedsięwzięcia w tym zakresie,

f) zabezpiecza w transport samochodowy jednostki Komendy Portu 
Wojennego,

g) organizuje i kieruje naprawami sprzętu i materiałów 
kwatermistrzowskich w podległych warsztatach naprawczych,

h) kontroluje gospodarkę kwatermistrzowską w pododdziałach 
i jednostkach pływających Komendy Portu Wojennego,

i) prowadzi sprawy dotyczące przechowywania zapasów.

Źródło: AMW, sygn. 3563/76/9, s. 125-136.
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Załącznik 2

WYKAZ
JEDNOSTEK PODLEGŁYCH 9 FLOTYLLI OBRONY WYBRZEŻA 

(stan na 1 czerwca 1965 r.)

1. Dywizjon trałowców - Hel,
2. Dywizjon trałowców bazowych - Hel,
3. Dwie grupy organizacyjno - przygotowawcze trałowca bazowego - Hel,
4. 11 dywizjon ścigaczy - Hel,
5. 15 dywizjon kutrów trałowych - Hel,
6. 41 dywizjon okrętów ratowniczych - Gdynia - Oksywie,
7. 45 dywizjon pomocniczych jednostek pływających - Gdynia - Oksywie,
8. 43 grupa pomocniczych jednostek pływających - Hel,
9. 3 bateria artylerii stałej - Hel - Bór,

10. 11 bateria artylerii stałej - Gdynia - Redłowo,
11. 25 bateria artylerii stałej - Gdańsk - Stogi,
12. 27 bateria artylerii stałej - Hel,
13. 28 bateria artylerii stałej - Gdynia - Oksywie,
14. 34 bateria artylerii stałej - Rozewie,
15. 7 Rejon Obserwacji i Łączności - Gdynia - Pogórze,
16. 1 Węzeł Łączności - Hel,
17 .11 Składnica i Warsztaty Sprzętu Obserwacji i Łączności - Hel,
18. Kompania samochodowa KPW Gdynia - Gdynia - Oksywie,
19. Kompania samochodowa KPW Hel - Hel,
20. Warsztat pływający MW - Hel,
21. 40 garnizonowa piekarnia wojskowa - Gdynia - Oksywie,
22. Wojskowa Administracja Koszar - Gdynia - Redłowo,
23. Wojskowa Administracja Koszar - Gdańsk - Stogi,
24. Wojskowa Administracja Koszar - Rozewie,
25. Wojskowa Administracja Koszar nr 1 - Gdynia - Oksywie,
26. Wojskowa Administracja Koszar nr 1 i 2 - Hel,
27. Wojskowa Administracja Koszar - Gdynia - Pogórze,
28. Wojskowa Administracja Koszar - Jurata,
29. Garnizonowa Przychodnia Specjalistyczna z izbą chorych na 40 łóżek - 

Gdynia - Oksywie,
30. Garnizonowa Przychodnia Specjalistyczna z izbą chorych na 40 łóżek - Hel,
31. Komenda Garnizonu - Gdynia - Oksywie,
32. Komenda Garnizonu - Hel,
33. Garnizonowy Klub Oficerski - Gdynia - Oksywie,
34. Garnizonowy Klub Oficerski - Hel,
35. Garnizonowy Klub Żołnierski - Hel.

Źródło: AMW, sygn. 3563/76/34, s. 70-71.
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Załącznik 3

WYKAZ
JEDNOSTEK PODLEGŁYCH 8 FLOTYLLI OBRONY WYBRZEŻA 

(stan na 1 czerwca 1965 r.)

1. 2 Brygada Okrętów Desantowych - Świnoujście,
2. 12 dywizjon trałowców bazowych - Świnoujście,
3. 28 grupa dozorowców - Świnoujście,
4. 14 dywizjon kutrów trałowych - Świnoujście,
5. 42 dywizjon pomocniczych jednostek pływających - Świnoujście,
6. 17 bateria artylerii stałej - Janogród,
7. 19 bateria artylerii stałej - Kołobrzeg,
8. 31 bateria artylerii stałej - Ustronie Morskie,
9. 8 Rejon Obserwacji i Łączności - Świnoujście,

10. 2 Węzeł Łączności - Świnoujście,
11. 12 Składnica i Warsztaty Sprzętu Obserwacji i Łączności - Świnoujście,
12. Grupa konserwacyjna MW - Przyton,
13. Pluton obrony przeciwchemicznej - Świnoujście,
14. Kompania samochodowa KPW Świnoujście - Świnoujście,
15. Wojskowa Administracja Koszar - Świnoujście,
16. Wojskowa Administracja Koszar - Janogród,
17. Wojskowa Administracja Koszar - Kołobrzeg,
18. Garnizonowa Przychodnia Specjalistyczna z izbą chorych na 30 łóżek - 

Świnoujście,
19. Komenda Garnizonu - Świnoujście,
20. Garnizonowy Klub Oficerski - Świnoujście,
21. Orkiestra Garnizonowa - Świnoujście.

Źródło: AMW, sygn. 3563/76/34, s. 68-69.
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Kmdr ppor. dr Mariusz KONARSKI

WYCHOWANIE PERSONELU ORAZ 
DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA W JEDNOSTKACH 

LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ 
W LATACH 1945-1963

Cele i metody wychowania personelu i kształtowania jego morale

Najważniejszym celem wychowawczym personelu lotniczego 
jednostek lotnictwa morskiego w interesującym nas okresie było 
kształtowanie postaw ideowo-moralnych, etycznych i osobowościowych, które 

byłyby zgodne z ideałami tworzonej wówczas socjalistycznej rzeczywistości. 
Prowadzili je dowódcy wszystkich szczebli dowodzenia od dowódcy drużyny 
do dowódcy pułku włącznie. Główne zadania w tym względzie wykonywali 
oficerowie polityczni jako organizatorzy tej pracy, ale także pozostali 
oficerowie techniczni i ogólnowojskowi. Ich praca polegała na rozmowach 
indywidualnych, odprawach służbowych oraz osobistym przykładzie.

Do podstawowych form wychowania realizowanych z personelem 
lotnictwa MW w interesującym nas okresie należały:

• szkolenie polityczne i obywatelskie,
• praca kulturalno-oświatowa w tym szkolenie ogólne kadry i marynarzy,
• rozwój przodownictwa i współzawodnictwa w szkoleniu 

i dyscyplinie,
• działalność organizacji partyjnych, młodzieżowych i społecznych.

Odpowiednie postawy w odniesieniu do oficerów formowano już 
w dęblińskiej „szkole orląt”. Młodzież, która rozpoczynała naukę w szkole 
lotniczej w pierwszych latach powojennych wywodziła się z różnych środowisk 
społecznych (robotniczych, inteligenckich, chłopskich i miejskich). Jej 
wcześniejszą edukację poważnie zakłóciła wojna. Szczególnie tyczyło się to 
wykształcenia ogólnego młodzieży urodzonej w latach 1927-1938. Stąd też od 
kandydatów na pilotów i nawigatorów wymagano początkowo wykształcenia na 
poziomie szkoły powszechnej, aż do pełnego średniego włącznie. Wiedza tych 
kandydatów o zachodzących wówczas w Polsce przemianach społeczno- 
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-politycznych była też niewielka. W tych okolicznościach, ze względu na 
ogólny poziom wykształcenia, część ich nauki poświęcano na uzupełnienie 
z zakresu języka polskiego, matematyki, fizyki, historii i geografii.

Program szkoły zakładał ponadto wychowanie patriotyczne 
podchorążych, rozwijanie ich wiedzy i zainteresowań kulturalnych, 
zamiłowania do służby w lotnictwie wojskowym oraz poczucia dumy z jego 
tradycji i dorobku oraz wyrabianie kondycji psychofizycznej, hartu i odwagi 
przez rozwijanie kultury fizycznej i sportu. Również istotną, z punktu widzenia 
sprawujących władzę, była troska o zapewnienie sobie wpływu na środowisko 
lotnicze. Cel ten osiągano przez różne formy oddziaływania politycznego1. Stąd 
też pierwsza połowa lat pięćdziesiątych poświęcona była na rozwijanie wiedzy 
marksistowsko-leninowskiej wśród personelu i słuchaczy uczelni. Kształcenie 
humanistyczne podchorążych uzupełnione wiedzą polityczną stało się jedną 
z istotnych części ich kształcenia teoretycznego. Obejmowało historię Polski, 
wiadomości o Polsce i świecie, wybrane zagadnienia marksizmu-leninizmu oraz 
dzieje Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Wraz z powstaniem Dowództwa Lotnictwa Marynarki Wojennej w jego 
składzie zorganizowano Wydział Polityczny, którego szefem został kmdr ppor. 
Zbigniew Tenerowicz. Oznaczało to powstanie organu koordynującego 
działalność szkoleniową, oświatowo-wychowawczą, ideologiczną itd. Podstawą 
do szczegółowego omawiania zadań do realizacji na każdy miesiąc były 
odprawy w Zarządzie Politycznym MW.

Szkolenie polityczne i obywatelskie personelu lotnictwa MW

Szkolenie to było jedną z form ogólnej działalności prowadzonej 
z personelem lotnictwa MW. Jego celem było wyrobienie wśród oficerów, 
podoficerów i marynarzy poczucia wierności narodowi i jego demokratycznym 
władzom. Zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami politycznymi, 
społecznymi i kulturalnymi, jakie w tym czasie zachodziły w kraju. Przekazanie 
najważniejszych faktów z historii walk narodu polskiego prowadzonych 
głównie w okresie powstań, a przede wszystkim z historią polskiego ruchu 
robotniczego (rewolucja 1905 r., Rewolucja Październikowa, strajki robotnicze, 
rady delegatów robotniczych funkcjonujące w 1918 r. w Polsce, działalność 
Komunistycznej Partii Polski oraz działalność PPR w okresie II wojny 
światowej)1 2.

Kolejnym celem tego szkolenia było wyrobienie dezaprobaty do 
wszelkich form ucisku społecznego. Należało zapoznać personel lotnictwa MW 
z podstawowymi prawami rozwoju społecznego. Chodziło przede wszystkim 

1 J. Celek, Wychowanie ideowo-polityczne podchorążych dęblińskiej szkoły lotniczej, „Przegląd 
Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju”, 1975 nr 11, s. 19.

2 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 1883/59/46, s. 23-25.
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o filozoficzne i ekonomiczne przyczyny jak również o wszystkie zjawiska 
zachodzące w przyrodzie. Miało to stanowić podstawę do szerszego 
wychowania w zakresie laicyzacji marynarzy, tak, aby mogli przenieść to do 
działalności w cywilu. Dwa, czy trzy lata służby nie zmieniało w tym zakresie 
ich poglądów. Dawało im jedynie wstęp, wprowadzenie, czy też zachęcenie do 
rozważań tej problematyki. Ten cykl zawierał tylko 12 godzin zajęć w czasie 
dwóch lat służby. Mając na względzie ówczesny układ polityczny, w jakim się 
Polska znalazła, nacisk kładziono na przekonanie stanu osobowego 
o postępowej roli Związku Radzieckiego w polityce międzynarodowej. To były 
główne zadania, które szkolenie to miało spełnić. Dochodziła do tego jeszcze 
działalność na rzecz wychowania antyimperialistycznego - pod czym 
rozumiano wszystko to, co jest skierowane przeciwko Polsce, ZSRR 
i państwom demokracji ludowej. Szczególny nacisk kładziono na tę dziedzinę 
szkolenia po powstaniu paktu NATO i następnie Układu Warszawskiego. 
Europa została wtedy podzielona na dwa obozy i na te sprawy należało zwrócić 
większą uwagę. Należy podkreślić, że była to tylko jedna z form wychowania. 
Wychowanie personelu Marynarki Wojennej (w tym jej lotnictwa) obejmowało 
indywidualną pracę dowódców i wszystkich przełożonych, od dowódcy 
drużyny do dowódcy pułku czy też do dowódcy dywizji lotnictwa MW. 
Wszyscy byli zobowiązani do prowadzenia indywidualnej pracy 
wychowawczej, każdy w odniesieniu do bezpośrednio podległych mu ludzi. 
Obejmowało także działalność kształtowania właściwych morale wojska czy 
prowadzenie tych form pracy, które wpływały na to, by żołnierz chętnie 
wykonywał swoje obowiązki, aktywnie się szkolił, był zainteresowany 
rozwojem ruchu przodownictwa, a więc starał się być lepszym od kolegi oraz 
ruchu współzawodnictwa, żeby jego drużyna była lepsza, pluton, klucz lotniczy, 
eskadra lotnicza. Miało to na celu pełne angażowanie ludzi do szkolenia 
ogólnego, do dobrej obsługi sprzętu lotniczego, posiadanej broni. Było to 
kolejna forma działalności wychowawczej. Dotyczyła ona także odpowiedniego 
zachowania się oficerów, podoficerów i marynarzy. Rozumiano przez to nie 
spóźnianie się do pracy, terminowe powroty z przepustek, nie spożywanie 
alkoholu w godzinach służbowych oraz dbałość o podwładnych i powierzone 
mienie. Troszczono się także o to, by oficer właściwie odnosił się do żony i dzieci3.

Obok troski o dyscyplinę troszczono się również o gospodarkę. Stąd duża 
ilość czynów społecznych. Przykładowo we własnym zakresie malowano sale, 
a ponieważ nie było środków na ten cel, wykorzystywano marynarzy - 
fachowców z pododdziałów - często kosztem ich szkolenia.

Z uwagi na stan ówczesnego zaplecza kulturalnego należało rozwijać 
działalność sportową. Uważano, że każdy marynarz, podoficer czy oficer 
powinien posiadać odznakę „Sprawny do Pracy i Obrony”. Celem 
zmobilizowania do zwiększonego wysiłku odznakę tą wprowadzono jako 

3 Ibidem, s. 180-181.
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trzystopniową. Kładziono nacisk na to szczególnie w latach 1951-1953. 
Zagospodarowywano w ten sposób niedzielę. Wcześniej, w latach 1945-1950 
organizowano dla marynarzy wspólne wyjścia na mszę świętą. W owym czasie 
(do 1956 r.) na przepustki mogło wychodzić do 10% stanu osobowego 
marynarzy. Dla pozostałych w koszarach należało jakoś zagospodarować wolny 
czas. Jedną z propozycji było wyświetlanie filmów na terenie koszar. Inną 
propozycją, szeroko stosowaną było organizowanie zawodów sportowych.

Podsumowując można stwierdzić, że kładziono nacisk na indywidualną 
pracę z ludźmi. To wszystko składało się na wychowanie marynarza 
wykonującego obowiązki podczas służby wojskowej jak również 
przygotowanie go do pracy społecznej w cywilu. Zatem wojsko stawało się 
szkołą obywatelskiego wychowania4.

Szkolenie polityczne obejmujące kadrę i marynarzy oraz pracowników 
cywilnych prowadzono w oparciu o jednolity program obowiązujący w całym 
Wojsku Polskim. Prowadzono je według zasad ustalonych przez Główny 
Zarząd Polityczny. Na treść programów i podstawowe zasady organizacji 
szkolenia politycznego, a szczególnie oficerów, Zarząd Polityczny MW do 
końca 1956 r. nie miał żadnego wpływu. Jedynie miał on swobodę w doborze 
tematu do szkolenia pracowników cywilnych. Prowadzono je w grupach. 
Przykładowo, w latach 1952-53 w jednostkach lotniczych działało 14 grup 
szkolenia służby zasadniczej, 5 grup szkolenia podoficerów nadterminowych 
oraz 9 grup szkolenia oficerów. Zajęcia organizowano dwa razy w tygodniu. 
W trakcie programowego szkolenia przedstawiano zafałszowaną i uproszczoną 
wizję dziejów Polski. Najwięcej miejsca poświęcano na opisy działań Wojska 
Polskiego na wschodnim froncie. Szczególnie nawiązywano do działań 
polskiego lotnictwa w rejonie Warki oraz w operacji berlińskiej. W maju 1955 r. 
ustanowiono obchody Święta Lotnictwa na 23 sierpnia. Podkreślano, że 
zorganizowane u boku sowieckiego sojusznika lotnictwo polskie 23 sierpnia 
1944 r. przystąpiło do działań bojowych. Starano się również wpoić 
przeświadczenie o wyższości technicznej sprzętu lotniczego produkowanego 
w ZSRR i Polsce, podobnie akcentując wkład radzieckich naukowców 
w rozwój światowego lotnictwa.

Dużą wagę przywiązywał aparat polityczny w jednostkach lotniczych do 
zabezpieczenia szkolenia lotniczego. Kładziono nacisk na pracę z młodymi 
pilotami, którym pomagano wdrożyć się do służby, poznać otoczenie, zadbać 
o właściwy wypoczynek przed lotami.

Obok wzmożonej indoktrynacji politycznej lotnicy uczestniczyli 
w akcjach niemających nic wspólnego ze szkoleniem lotniczym jak ruch 
łączności miasta ze wsią. Zaangażowana w nie kadra miała utrudnione warunki 
do organizacji właściwej pracy wychowawczej z personelem latającym i technicznym5.

4 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 1882/59/58, s. 47-51.
5 T. Kmiecik, Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1962, s. 171-172.
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Organizacja szkolenia politycznego oficerów

Od początku organizacji jednostek lotnictwa Marynarki Wojennej 
natrafiano na trudności kadrowe. Brakowało pilotów i fachowców różnych 
specjalności lotniczych. Ich brak stopniowo uzupełniano oficerami z lotnictwa 
lądowego oraz absolwentami szkół lotniczych. Na stan ilościowy kadry 
oficerskiej negatywnie odbiły się zwolnienia oficerów wywodzących się 
z wojska II Rzeczpospolitej. Stan kadry oficerskiej lotnictwa Marynarki 
Wojennej według specjalności w październiku 1950 r. przedstawia tabela 1.

Tabela 1

OFICEROWIE LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ 
w 1950 r.

Specjalność Etat Stan 
Fakt.

Ofic.
LWP

Ofic.
II 

RP

Pochodzenie społeczne Czł.
PZPRRobotnicze Chłopskie Inne

Piloci 70 44 42 0 19 10 15 21

Technicy 34 17 16 1 11 3 3 7

Uzbrojenie 9 5 5 - 4 1 - 1

Łączność 6 6 6 - 2 2 2 2

Piechota 3 2 2 2 2 - - 2

Kwaterm. 9 8 5 3 5 1 2 3

Sł. zdrowia 5 5 5 - - - 5 -

Administr. 2 1 1 - 1 - - 1

Ogółem: 138 88 82 6 44 17 27 37

Źródło: A.W1V. Akta Oddziału Kadr, sygn. 273/52/18. s. 103, 184.

Cały stan osobowy oficerów lotnictwa Marynarki Wojennej objęty był od 
1949 r. jednolitym systemem szkolenia ideologicznego. Z obowiązku 
uczestniczenia w tym szkoleniu mogli być zwolnieni jedynie ci oficerowie, 
którzy szkolili się w Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu 
w Dywizyjnych Szkołach Partyjnych, albo byli kierownikami grup szkolenia 
politycznego marynarzy i podoficerów. W tej formie szkolenia, w zależności od 
szczebla jego organizacji i poszczególnych lat, obowiązywał różny roczny 
wymiar godzin. Przykładowo w roku szkolnym 1950/51 i 1953/54 oraz 1954/55 
dla oficerów szkolonych w jednostkach (pułk, dywizjon) przeznaczano 72 
godziny, w roku szkolnym 1955/56 już tylko 62 godziny6.

6 AMW. Akta Zarządu Politycznego MW'. sygn. 959/79 s. 223.
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Programy zawierały wybrane problemy z historii Polski i polskiego ruchu 
robotniczego, problemy ekonomiczne, współczesnego imperializmu 
i zagadnienia aktualne, jak również historię KPZR oraz podstawy marksizmu- 
-leninizmu. Ponadto były w nich obecne w szerokim zakresie, decyzje 
KC PZPR wyrażane w formie uchwał plenarnych. Podlegały one gruntownej 
analizie, z której wyprowadzano wnioski i zadania do działalności służbowej 
i ideowo-wychowawczej. Jednakże treścią szkolenia ideologicznego oficerów 
były podstawy i zasady marksizmu-leninizmu. Miało ono za zadanie 
systematyczne podnoszenie poziomu ideologicznego kadry i wyposażenie jej 
w niezbędne minimum wiedzy potrzebnej do szkolenia i wychowania 
podwładnych oraz umożliwiającej wywieranie określonego wpływu na 
środowisko. Zajęcia w grupach szkolenia marksistowsko-leninowskiego 
odbywały się w godzinach służbowych, przeważnie 3-4 razy w miesiącu, 
w zależności od szczebla ich organizacji i trwały od 2 do 6 godzin7.

W każdym roku, po zakończeniu szkolenia organizowano zajęcia 
repetycyjne. Celem ich było ugruntowanie przerobionej wiedzy oraz 
wyjaśnianie wątpliwości zrodzonych podczas ich przerabiania. Wszystkich 
uczestników szkolenia obowiązywało zaliczenie tych zajęć. Sprawdzian ten 
traktowano bardzo rygorystycznie używając przy tym nacisku zarówno 
służbowego jak i partyjnego8. Kierownikami grup i wykładowcami w szkoleniu 
ideologicznym oficerów byli zazwyczaj zastępcy dowódców jednostek 
ds. politycznych, starsi instruktorzy lub instruktorzy sekcji politycznych. 
Zajęcia prowadzono metodą pogadanki. Poprzedzały je instruktaże dla 
wykładowców w liczbie 4 godzin w tygodniu. Ponadto oficerowie, będący 
członkami lub kandydujący do partii, zobowiązani byli uczestniczyć w jednej 
z form szkolenia partyjnego, przeprowadzanego w czasie pozasłużbowym. 
Najwięcej oficerów, członków partii uczestniczyło w szkoleniu w szkołach 
partyjnych i w Dywizyjnych Szkołach Partyjnych9.

Oficerów obowiązywał również udział w organizowanych cztery razy 
w miesiącu w godzinach służbowych - informacjach politycznych. Zapoznawano 
się w ich trakcie z ważnymi wydarzeniami w kraju i na świecie. Zalecano też, 
aby uczestniczyli oni w organizowanych w Domu Oficera i klubach 
garnizonowych w czasie pozasłużbowym odczytach lektorskich i prelekcjach 
o tematyce historycznej i ideologicznej. Tematyka odczytów dotyczyła głównie 
aktualnych problemów krajowych i międzynarodowych oraz doświadczeń 
i przebiegu II wojny światowej, roli w niej Armii Radzieckiej i Ludowego 
Wojska Polskiego10. Poziom szkolenia oficerów podobnie jak frekwencja i ich 
osobiste nim zainteresowanie był różny. Zależał on zarówno od ogólnego 
stopnia wiedzy wykładowców jak też i słuchających ich oficerów. Zarówno 

7 Relacja kmdr, w st. spocz. Z. Misztala z 13 stycznia 2002 r„ w posiadaniu autora.
8 AMW, Akta Zarządu Politycznego MW, sygn. 3245/66 s. 53-60.
9 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 819/66 s. 69-71.

10 Relacja kmdr, w st. spocz. Z. Misztala z 13 stycznia 2002 r„ w posiadaniu autora.
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u jednych jak i u drugich poziom ten nie był wysoki, stąd i uzyskiwane rezultaty 
nie zawsze były najlepsze. W pogoni za bardzo dobrą oceną lub dobrą oceną dla 
grupy, pojawiły się tendencje do zawyżania ocen wystawianych w ciągu roku 
i dopiero inspekcje oraz końcowe zajęcia repetycyjne pozwalały stwierdzić 
rzeczywisty poziom wyszkolenia oficerów11.

W szkoleniu oficerów, od 1955 r. zniesiono podział na odrębne dwa 
piony - ideologiczny i partyjny, a w ich miejsce utworzone zostały dla 
wszystkich oficerów Grupy Studiowania Przedmiotów Społeczno-Politycznych 
(historyczne, ekonomiczne, filozoficzno-socjologiczne i religioznawczo- 
-etyczne). Zadaniem aparatu partyjno-politycznego było spowodowanie, aby jak 
najwyższy procent oficerów został objęty wybraną formą szkolenia. Do grup 
tych mogli należeć głównie ci oficerowie, którzy mieli odpowiednie w danym 
kierunku przygotowanie i zamiłowanie11 12. Ponadto w dalszym ciągu członkowie 
partii uczestniczyli w różnych formach szkolenia partyjnego (Dywizyjne Szkoły 
Partyjne, Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu).

W ramach troski o ogólny poziom oficerów w jednostkach lotnictwa 
morskiego podobnie jak w całej marynarce zwrócono szczególną uwagę na 
uzupełnianie przez nich wykształcenia średniego lub zdobywanie wyższego 
wykształcenia. W tym celu zorganizowano w ramach 33 Dywizji Lotnictwa 
MW licea wieczorowe dla dorosłych (w Babich Dołach i w Siemkowicach). 
Uczestniczyły w tym żony kadry oraz kilkunastu podoficerów zawodowych.

Jednym z zadań było również prowadzenie zdecydowanej walki 
z wypadkami nadzwyczajnymi i nadużywaniem alkoholu13. Najwięcej kar 
nakładano za niedbały stosunek do służby wojskowej, naruszenie regulaminów, 
niedbały stosunek do broni, samowolne oddalenia, pijaństwo oraz sprzeczki 
z przełożonymi14. W przypadku personelu latającego poważnym problemem 
było chuligaństwo w powietrzu połączone z pijaństwem i w opisywanym 
okresie za te przewinienia nakładano najwięcej kar15.

Organizacja szkolenia politycznego podoficerów 
zawodowych i nadterminowych

Podobnie jak w przypadku oficerów od początku organizacji lotnictwa 
morskiego brakowało podoficerów zawodowych różnych specjalności. 
Początkowo przyjmowano do służby przedwojennych podoficerów 
zawodowych wywodzących się z Morskiego Dywizjonu Lotniczego oraz 
przyjmowano do tej służby podoficerów służby zasadniczej. W 1950 r. 

11 CAW, prot. 1143/65/134, s. 417.
12 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 3292/68/103, s. 27-28.
13 Relacja kmdr, w st. spocz. Z. Misztala z 13 stycznia 2002 r., w posiadaniu autora.
14 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 819/54/24, s. 56.
15 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 1883/59/46, s. 219.
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przedłużono zasadniczą służbę wojskową do trzech lat. Stworzyło to warunki 
do rekrutacji podoficerów służby zasadniczej do zawodowej służby wojskowej. 
Dwa lata później wzorem radzieckim wprowadzono w miejsce służby 
zawodowej służbę nadterminowa. Nie poprawiło to znacząco sytuacji w tym 
korpusie w jednostkach lotnictwa morskiego. Nadal były wolne etaty16.

Podoficerowie zawodowi (nadterminowi) w jednostkach lotniczych 
Marynarki Wojennej od 1950 r. szkolili się w ogólnym systemie szkolenia 
politycznego marynarzy i podoficerów według programów GZP WP. Zajęcia 
dla nich odbywały się 2 razy w tygodniu po 2 godziny. W szkoleniu 
podoficerów' nadterminowych stosowano metodę pogadanki i zajęć 
repetycyjnych. W jednostkach organizowano w zależności od liczby 
podoficerów jedną lub dwie grupy szkolenia politycznego podoficerów 
zawodowych. Roczny wymiar godzin szkolenia dla podoficerów wynosił 
w 1952/53 r. - 164 godziny, w tym po 72 godziny przeznaczono na pogadanki 
i zajęcia repetycyjne oraz 20 godzin pozostawiono do decyzji Zarządu 
Politycznego MW17 18.

Udział podoficerów nadterminowych w szkoleniu politycznym i poziom 
ich przygotowania do poszczególnych zajęć był podobny jak przy szkoleniu 
oficerów. Przy czym wielu podoficerów prezentowało niski poziom 
przygotowania ogólnego (mimo obowiązujących przepisów w służbie 
nadterminowej pozostawiano podoficerów bez pełnego wykształcenia 
podstawowego) i byli oni zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych 
wymagających ciągłej ich tam obecności dla zapewnienia normalnego toku 
życia i służby jednostek (magazyny, kuchnie, stołówki, obsługa samolotów itp.)ls. 
Aparat partyjno-polityczny wykazywał również mniejsze zainteresowanie 
przebiegiem szkolenia podoficerów' nadterminowych, aniżeli szkoleniem 
oficerów' i marynarzy. Obowiązujące do 1955 r. jednolite programy szkolenia 
politycznego podoficerów nadterminowych i służby zasadniczej też nie 
wpływały dodatnio na ich udział i aktywność w zajęciach. Ponadto we 
wszystkich grupach szkolenia starano się uczyć formułek i cytatów, a to 
sprawiało dla podoficerów wiele trudności. Często nie można było wypow iadać 
swoich myśli, bowiem wszystko to. czego nie było w materiałach GZP WP 
mogło być uznane przez kierownika grupy jako niewłaściwe, a nawet wrogie. 
W 1955 r. zmieniono program szkolenia politycznego podoficerów 
nadterminowych19.

Od roku szkolnego 1955/56 wprowadzono 3-letni program szkolenia 
politycznego dla podoficerów nadterminowych. Wyodrębniono w nim dwie 
grupy tematów, a mianowicie różne dla podoficerów' znajdujących się na 

16 Cz. Ciesielski. W. Pater. J. Przybylski. Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. Zarvs 
dziejów. Warszawa 1992. s. 244-245.

1 AMW. Akia Zarządu Politycznego, sygn. 336/56/20 s. 1 10.
18 AMW. Akta Zarządu Politycznego, sygn, 1458/56/105 t. 86/1 s. 2-10.

Relacja kmdr w st. spocz. Z. Misztala z lipca 2003 r„ w posiadaniu autora.
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funkcjach dowódczych i na stanowiskach administracyjno-gospodarczych20. 
W nowym programie zwrócono szerszą uwagę na samodzielną pracę podoficera 
nad materiałami GZP WP. Stąd więcej czasu przewidziani na zajęcia 
repetycyjne aniżeli na pogadanki. W ciągu trzech lat przewidywano na I rok 
szkolenia 144 godziny (pogadanki - 40 godz., zajęcia repetycyjne - 74 godz.. 
aktualne tematy - 30 godz.). W drugim roku szkolenia 160 godz. (48 - 74-38) 
oraz w trzecim roku 160 godz. (pogadanki - 62 godz., zajęcia repetycyjne - 
76 godz. i tematy aktualne 22 godziny). W dalszym ciągu zajęcia dla 
podoficerów nadterminowych przeprowadzano dwa razy w tygodniu po 
2 godziny lekcyjne. Nowy program wpłynął na znaczne ożywienie 
zainteresowania podoficerów problematyką szkolenia politycznego.

Organizacja szkolenia politycznego marynarzy

Marynarze, którzy pełnili służbę w jednostkach lotnictwa morskiego 
prezentowali raczej niski poziom intelektualny. Zdarzały się wypadki, że 
należało ich nauczyć czytać i pisać. Trudno przychodziło im także zrozumienie 
zagadnień politycznych21.

Szkolenie polityczne marynarzy i podoficerów służby zasadniczej do 
1953 r. prowadzono 3 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne, zawsze na 
pierwszych godzinach zajęć. Na każdy temat przeznaczano 6 godzin szkolenia 
w tym: 2 godziny - pogadanka, 2 godziny - praca samokształceniowa 
i 2 godziny - zajęcia repetycyjne (seminaryjne). Te ostatnie polegały na 
sprawdzaniu przez kierownika grupy poziomu opanowania przez marynarzy 
przerobionego tematu. Do 1953 r. program szkolenia politycznego w Marynarce 
Wojennej nie różnił się od programu obowiązującego w Wojskach Lotniczych. 
W każdym tygodniu, w dniach, w których nie było programowych zajęć 
politycznych organizowano dla marynarzy i podoficerów 30-minutowe 
informacje polityczne zwane prasówkami. Ponadto, co najmniej raz w tygodniu 
przeprowadzano dla marynarzy gawędy lub odczyty lektorskie organizowane 
przez Zarządy ZMP. Od roku szkolnego 1954/55 zmieniono nieco organizację 
szkolenia politycznego. Prowadzone poprzednio w godzinach służbowych 
zajęcia samokształceniowe przeniesiono na czas pozasłużbowy. Obecność na 
pracy samokształceniowej była obowiązkowa. Odtąd zajęcia polityczne dla 
marynarzy w godzinach służbowych organizowane były dwa razy w tygodniu 
po dwie godziny. Do dwóch w tygodniu zmniejszono również liczbę prasówek. 
W poszczególnych latach na programowe szkolenie polityczne wydzielono od 
258 godzin w latach 1949-1952 do 150 godzin w latach 1956-1957. Wyraźne 

:u AMW. Akta Zarządu Politycznego, sygn. 1458/56. 1.105. s. 48-51.
J AMW, Akta Zarządu Politycznego. 1458/56/39. s. 26.
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zmniejszenie liczby godzin szkolenia politycznego wpłynęło na rezygnację 
z pracy samokształceniowej i zajęć repetycyjnych na każdą z przeprowadzanych 
pogadanek22.

W jednostkach organizowano oddzielne dla każdego rocznika grupy 
szkolenia politycznego. Starano się, aby liczba marynarzy w danej grupie nie 
przekraczała 30 osób. W jednostkach lotniczych szkolenie polityczne 
marynarzy w roku szkolnym 1951/52 składało się z 5 grup II rocznika oraz 
8 grup III rocznika23. Wraz z rozwojem lotnictwa Marynarki Wojennej liczba 
grup szkolenia politycznego ulegała ciągłym zmianom. Niemniej jednak zasady 
ich organizacji do końca 1956 r. nie uległy zmianie.

W programach szkolenia zasadniczą uwagę zwrócono na wyrobienie 
wśród marynarzy przekonania i zrozumienia, że są oni odpowiedzialni za 
obronę Ojczyzny, że powinni szanować swoich przełożonych, niezłomnie 
przestrzegać przysięgi wojskowej, a także żelaznej wojskowej dyscypliny. 
Wiele uwagi zwracano na wyrobienie u marynarzy szacunku do posiadanej 
broni i obsługiwanego sprzętu lotniczego. Ponadto zapoznawano ich 
z życiorysami Bolesława Bieruta, Konstantego Rokossowskiego i innych 
sławnych Polaków oraz ich roli w walce „o wolność”. Marynarz miał znać 
tradycje i bohaterskie walki żołnierzy LWP, a także podstawowe zasady 
socjalizmu i ustroju Polski Ludowej. Ponadto dążono do możliwie szerokiego 
zapoznania marynarzy z podstawowymi osiągnięciami Polski Ludowej, ZSRR 
i krajów demokracji ludowej. Wskazywano, że sojusz robotniczo-chłopski jest 
podstawą władzy ludowej, a spółdzielczość produkcyjna jedyną drogą wsi 
polskiej do dobrobytu i kultury. Szeroko uwypuklono, że przyjaźń i pomoc 
ZSRR jest podstawą niepodległości Polski i jej osiągnięć. W programach 
szeroko uwzględniano wybrane problemy z historii ojczystej i polskiego ruchu 
robotniczego.

Programy szkolenia politycznego służyły zapoznaniu marynarzy z istotą 
budownictwa socjalistycznego w Polsce i w świecie oraz podobnie jak wśród 
kadry służyły one obronie marynarzy przed wpływem obcej ideologii i miały za 
cel wychowywać ich w głębokiej nienawiści do imperializmu. Jednakże 
w zajęciach politycznych dla marynarzy pomijano udział żołnierza polskiego na 
wszystkich frontach II wojny światowej oraz problematykę morską i znaczenie 
Morza Bałtyckiego dla polskiej gospodarki. Podczas szkolenia politycznego 
marynarzom przedstawiano aktualną sytuację polityczną kraju i świata oraz 
częstokroć po raz pierwszy mieli okazję zetknąć się z dziejami kraju oraz swego 
regionu. Stąd uznawano, że to szkolenie jest pierwszą edukacją ogólną 
i polityczną marynarzy. Najważniejszym, co podkreślano, osiągnięciem 
szkolenia politycznego było wychowanie świadomych działaczy 
młodzieżowych i partyjnych oraz aktywistów przekonanych o słuszności 

22 Tamże, s. 83-86.
23 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 819/54/23, s. 37-39.

254



WYCHOWANIE PERSONELU ORAZ DZIAŁALNOŚĆ...

socjalizmu, którzy po odejściu do rezerwy mieli włączać się do budowy 
ludowej Polski24.

Po wypadku uprowadzenia okrętu hydrograficznego ORP „Żuraw” do 
Szwecji w sierpniu 1951 r., GZP WP zwrócił większą uwagę w programach 
szkolenia politycznego na wychowanie żołnierzy w oparciu o postępowe 
i rewolucyjne tradycje. Zarząd Polityczny Marynarki Wojennej czynił starania 
o wprowadzenie w programach szkolenia marynarzy kilku tematów związanych 
z pełnioną przez nich służbą ukazujących morskie tradycje narodu i znaczenie 
gospodarki morskiej dla Polski, osiągnięcia Polski Ludowej na wybrzeżu 
i morzu. W cyklu tym proponowano następujące tematy:

1 . Wybrzeże tętni twórczym życiem dla dobra PRL.
2 .Ludowa marynarka handlowa i rybołówstwo w Polsce Ludowej.
3 .Budownictwo okrętowe w Polsce Ludowej.
4 . ZSRR wielkie mocarstwo morskie.
5 .Kraje skandynawskie w planach imperialistów amerykańskich .25
Część z tych propozycji została uwzględniona. Wprowadzono 6-godzinny 

temat poświęcony morskim tradycjom narodu polskiego. Uwzględnienie tej 
problematyki w programach szkolenia wymagało przygotowania przez ZP MW 
odpowiednich konspektów i materiałów pomocniczych. Chcąc wyjść naprzeciw 
zapotrzebowaniu społecznemu i spełnić stawiane przez GZP WP zadania 
w grudniu 1952 r. Zarząd Polityczny MW zorganizował konferencję 
historyków - marynistów mieszkających w Trójmieście w celu uzyskania od 
nich potrzebnych materiałów do szkolenia politycznego marynarzy i do 
organizacji Muzeum Marynarki Wojennej. Konferencja znacznie ożywiła 
zainteresowania dziejami oręża polskiego na morzu.

Starania Zarządu Politycznego MW oraz odpowiedni klimat wytworzony 
po II Zjeździe Partii wpłynęły na to, że główny Zarząd Polityczny WP 
w programie szkolenia politycznego szeregowych i podoficerów WP na rok 
szkolny 1954-1955 przewidział dla marynarzy specjalny cykl tematyczny 
o problematyce morskiej. Było w nim pięć 6-godzinnych (2 godz. pogadanki 
i po 2 godz. pracy samokształceniowej i zajęć repetycyjnych). Tematy 
dotyczyły tradycji bojowych Marynarki Wojennej, osiągnięć gospodarki 
morskiej PRL, oraz tradycji sojuszniczej floty radzieckiej. Okazało się, że te 
działania spowodowały żywsze zainteresowanie marynarzy problematyką 
morską i życiem floty. Szkolenie polityczne w latach 1949-1965 było dla 
marynarzy szkołę politycznej edukacji i zasad socjalistycznego państwa.

Istotnym zadaniem była likwidacja analfabetyzmu wśród marynarzy 
służby czynnej. Na początku lat pięćdziesiątych odsetek ten wynosił kilka 
procent. Dla tej grupy marynarzy, wywodzących się głównie z kompanii 
wartowniczych, organizowano naukę w oparciu o szkoły podstawowe położone

24 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 1883/59/46, s. 180-181.
25 Tamże, s. 183-184.
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najbliżej garnizonu. W przypadku Babich Dołów była to szkoła z Gdyni - 
Pogórza. Spektakularnym przykładem kształcenia marynarzy od podstaw był 
Józef Fudała, który od marynarza doszedł do stopnia starszego bosmana. 
Zdarzały się też przypadki, że rodzice marynarzy zdobywających w ten sposób 
wiedzę, po napisaniu przez nich własnoręcznie listów, przysyłały 
podziękowania na ręce przełożonych. Listy te najczęściej także pisały inne 
osoby, gdyż oni sami nie potrafili pisać26 *.

Rozwój przodownictwa w szkoleniu i dyscyplinie

Za podstawowy cel przodownictwa uważano wyzwalanie aktywności 
oraz inicjatywy marynarzy i kadry dla wykonania w najlepszy sposób 
postawionych zadań. Zarówno przodownictwo jak i współzawodnictwo 
doceniano jako element rywalizacji i rozwijano, co wpływało na poprawę 
jakości wychowania, szkolenia, umacniania dyscypliny jak również 
kształtowania postawy żołnierskiej i stosunku do obowiązków służbowych. 
W miarę wprowadzania coraz nowszego i bardziej skomplikowanego sprzętu 
i uzbrojenia wzrosły wymagania w zakresie umiejętności jego obsługi. 
W związku z tym wprowadzono w Marynarce Wojennej instytucję klasowych 
specjalistów i współzawodnictwo o tytuł najlepszego specjalisty. Mogli ubiegać 
się o nie oficerowie podoficerowie i marynarze. W zależności od posiadanych 
umiejętności praktycznych i teoretycznych oraz stażu służby ubiegano się 
o tytuł specjalisty ł lub II klasy. W praktyce oznaczało to możliwości szybszego 
awansu, pierwszeństwo w wyznaczeniu na wyższe stanowisko lub w przyjęciu 
do szkoły oficerskiej2'.

W 1951 r. wprowadzono w Wojsku Polskim odznakę „Wzorowy 
Żołnierz”, którą wyróżniano podoficerów i marynarzy przodujących 
w szkoleniu i dyscyplinie. Rok później wprowadzono odznakę „Wzorowy 
Marynarz”. Obok przodownictwa indywidualnego organizowano również 
współzawodnictwo zespołowe. W oparciu o przepisy typowania przodujących 
pododdziałów jednostek nadbrzeżnych miano to nadawano na szczeblu 
Marynarki Wojennej. Uczestnictwo w konkursie wymagało zdania zadań 
szkoleniowych na ocenę bardzo dobrą lub dobrą, bezawaryjne działanie, 
zdyscyplinowanie oraz wysoki stan moralno-polityczny. Pododdziałom, które 
zdobyły ten tytuł przyznawano nagrody. Honorowano również nagrodami 
rzeczowymi najlepszych oficerów, podoficerów i marynarzy. W 1952 r. po raz 
pierwszy tytuł przodującego samolotu przyznano załodze samolotu 
myśliwskiego Jak-9 z 34 pułku lotnictwa myśliwskiego.

26 Relacja kmdr, w st. spocz. Z. Misztala z 13 stycznia 2002 r., w posiadaniu autora.
‘ J. Ćwirko, J. Zaworski, Przodownictwo i współzawodnictwo w Marynarce Wojennej PRL. 

Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych Marynarki Wojennej, 1970 nr 5, s. 200-201.
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Sposób widzenia i oczekiwania związane z przodownictwem oddaje 
poniższy cytat z 1951 r. dotyczący przodowników w 30 Pułku Lotnictwa MW: 
„Trudny, lecz zaszczytny obowiązek służby wojskowej w naszej jednostce 
w codziennym znoju pracy i nauki rodzi nowe szeregi przodowników 
wyszkolenia bojowego i politycznego - najwierniejszych synów narodu 
polskiego. Świadomym i ofiarnym stosunkiem do swych obowiązków 
służbowych, wykazują oni, że myśl o Ojczyźnie towarzyszy im w żołnierskim 
trudzie, dodając im bodźca do jeszcze bardziej ofiarnej pracy i służby dla dobra 
ukochanej Ojczyzny”28. Oceniano, że wprowadzone formy przodownictwa 
i współzawodnictwa poważnie wpłynęły na podniesienie stanu dyscypliny, 
poziomu wyszkolenia bojowego i politycznego oraz porządku wojskowego. 
Stosowano więc zaostrzanie jego kryteriów oraz wprowadzano dodatkowe 
bodźce emocjonalne takie jak wykonywanie pamiątkowych fotografii na tle 
bandery lub sztandaru jednostki, powiadamianie zakładów pracy oraz rodzin 
o odniesionych sukcesach. Starano się o umasowienie tego ruchu poprzez jego 
szeroką popularyzację29.

Przykładowo w 15 samodzielnej eskadrze lotnictwa rozpoznawczego MW 
pracę nad rozwojem przodownictwa prowadzili dowódcy pododdziałów, 
organizacja partyjna oraz Koła Młodzieży Wojskowej. Dowódcy pododdziałów 
systematycznie śledzili postępy podwładnych wyróżniających się pod 
względem dyscypliny, wyszkoleniu i pracy na sprzęcie lotniczym oraz 
wyglądem zewnętrznym. Organizacja partyjna i młodzieżowa omawiały na 
zebraniach postępy wyróżniających się marynarzy, wskazując im, w jakiej 
dziedzinie powinni nad sobą popracować. Ponadto otaczają ich opieką 
i udzielają pomocy w uzyskaniu tytułu „Wzorowy Marynarz”. Odznaka ta jest 
wręczana przodownikom przed frontem stanu osobowego jednostki. Zdjęcia 
wzorowych marynarzy wieszano następnie w świetlicy w specjalnej gablocie. 
Wyróżniano ich także organizując wycieczki do miejsc historycznych na okręty 
oraz na imprezy w klubach oficerskich. W 1961 r. w eskadrze odznaki 
„Wzorowy Marynarz” posiadało 13 marynarzy w tym było 3 członków PZPR, 
8 KMW oraz 2 bezpartyjnych. Tylko jeden z nich karany był dyscyplinarnie - 
za niewłaściwy wygląd zewnętrzny30.

Od 1960 r. wprowadzono kolejną formę współzawodnictwa, miano 
„drużyny służby socjalistycznej”. Zgłoszeń mieli dokonywać sami marynarze 
z danego pododdziału. Tytuł ten można było uzyskać poprzez: aktywne 
uczestnictwo w pracy społecznej, kulturalnej oraz politycznej, dbałość o sprzęt 
i umundurowanie, uzyskanie oszczędności w zużyciu paliwa, oleju itp. Ponadto 
należało uzyskać co najmniej dobre oceny ze szkolenia, prezentować wysoki 
poziom zdyscyplinowania, a także trzy czwarte drużyny musi posiadać odznaki 

28 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 315/53/23, s. 102-103.
29 J. Ćwirko, J. Zaworski, op. cit., s. 203.
30 AMW. Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 2712/63/13, s. 889.
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„Wzorowy Marynarz”, zaś jedna czwarta klasy w specjalnościach. Zespół, który 
otrzymał to miano wyróżniano fotografią pamiątkową na tle sztandaru lub 
bandery jak również dyplomami i wyróżnieniami będącymi w gestii dowódcy.

Współzawodnictwo i przodownictwo dotyczyło także kadry. Jako 
przykład może posłużyć kpt. pil. Leon Sysiak z 34 plm, który w 1961 r. 
otrzymał tytuł przodującego pilota lotnictwa Marynarki Wojennej31. Uznawano, 
że w praktyce ta forma współzawodnictwa dodatnio wpływała na kształtowanie 
dyscypliny i gotowości bojowej jednostek. Kolejną formą przodownictwa była 
możliwość zdobywania drugich klas specjalności wojskowych. Przykładowo 
w 1954 r. w lotnictwie morskim 21% stanu osobowego było przodownikami 
wyszkolenia, w tym 45% stanowili członkowie i kandydaci partii oraz 27% 
członkowie ZMP, pozostali to niezorganizowani. Od 1957 r. zaczęto 
wprowadzać w lotnictwie morskim klasy kwalifikacyjne dla personelu 
latającego, a następnie w specjalnościach elektromechanicznych. 
Przodownictwo i współzawodnictwo było ważnym elementem w wychowaniu 
kadry i marynarzy jednostek lotnictwa morskiego. W interesującym nas okresie 
procent przodowników wahał się wynosił od 29% do 39% stanu osobowego. 
Należy podkreślić, że zgodnie z ówczesnymi wymaganiami było ono nasycone 
ideologią.

Praca kulturalno-oświatowa

Do 1950 r., w pierwszym okresie funkcjonowania działalności kulturalno- 
-oświatowej, starano się osiągnąć takie podstawowe cele jak: ukształtowanie 
kadry i marynarzy w kierunku zaangażowania po stronie nowej władzy, 
kształtowanie postaw patriotycznych oraz podniesienie na wyższy poziom 
wykształcenia kadry (poziom średni) i marynarzy (poziom podstawowy) jak 
również walka z analfabetyzmem. Celom tym służyły w Marynarce Wojennej 
placówki kulturalno-oświatowe oraz instytucje kulturalno-oświatowe. 
W pierwszym przypadku były to świetlice marynarskie, kluby marynarskie 
(eskadrowe, pułkowe, garnizonowe) oraz instytucje upowszechniające wartości 
kulturalne w sposób profesjonalny. Do tej grupy zaliczano Dom Marynarza 
i Dom Marynarki Wojennej, czasopiśmiennictwo MW, Orkiestrę 
Reprezentacyjną MW, Zespół Pieśni i Tańca MW oraz Zespół Estradowy MW 
„Flotylla”32.

Od 1950 r. zaczęto organizowanie masowych imprez z okazji świąt, 
uroczystości lub rocznic. Ich scenariusz był podobny i powielany we 
wszystkich jednostkach Marynarki Wojennej. Jednym z najważniejszych 
elementów działalności kulturalno-oświatowej stała się wówczas gazetka 

31 Ibidem, s. 880.
32 P. Przybysz, System działalności kulturalno-oświatowej w Marynarce Wojennej w latach 

1945-1989, Gdynia 1995, s. 8.
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ścienna pododdziału czy też klubu. Organizację pracy kulturalno-oświatowej 
w lotnictwie MW przedstawia schemat.

Schemat 1

ORGANIZACJA PRACY KULTURALNO-OŚWIATOWEJ w LATACH 1953-1957

Opracowano na podstawie: AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 2989/64/16, s. 32-34 
i relacji kmdr. Z. Misztala.

Kolejny etap działalności kulturalno-oświatowej to lata 1950-1956. 
Celem jej w owym okresie było, obok podwyższania poziomu wiedzy:

• umacnianie socjalistycznych zdobyczy państwa ludowego 
i likwidacja przeciwników politycznych (wrogich elementów 
reakcyjnego podziemia);

• utrwalanie przyjaźni i braterstwa broni z bratnimi siłami zbrojnymi 
Związku Radzieckiego;

• popularyzowanie socjalistycznych wartości kulturowych.
Po „październikowej odwilży” w 1956 r. nastąpił rozkwit działalności 

kulturalno-oświatowej. Powstało wówczas wiele specjalistycznych kół 
zainteresowań i ognisk prowadzonych przez fachowy personel. W garnizonie 
w Babich Dołach powstało 8 sekcji zainteresowań zaś 7 sekcji 
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w Siemirowicach. Były to następujące sekcje: fotograficzna, muzyczna, 
miłośników literatury, historii, geografii, elektrotechniki, radiotechniki, 
modelarska, bilardowa, pingpongowa, lekkoatletyczna i ciężarowa33. 
W dalszym ciągu kładziono nacisk na pogłębianie wiedzy przez kadrę oraz 
podnoszenie jej poziomu wykształcenia. Ponadto zajmowano się 
wyrównywaniem braków i opóźnień występujących u marynarzy, którzy 
z różnych powodów nie ukończyli szkoły podstawowej. Jeszcze w 1961 r. 
w lotnictwie morskim 9,6% marynarzy nie posiadało wykształcenia 
podstawowego34. Ważnym elementem było również wprowadzanie kadry 
i marynarzy w życie społeczno-kulturalne kraju traktowane jako czynne 
uczestnictwo w kulturze.

Od 1957 r. zainicjowano zbiorowe wyjścia marynarzy do placówek 
kulturalnych takich jak kina, teatry oraz muzea. Ich celem było 
upowszechnienie kultury, rozbudzenie wrażliwości na piękno i estetykę. Dla 
osiągnięcia lepszego efektu organizowano spotkania z reżyserami filmowymi 
i teatralnymi oraz aktorami biorącymi w nich udział. Przykładowo w 1957 r. 
w 30 plmsz w Siemirowicach zorganizowano 6 takich wyjść. Uczestniczyło 
w nich 400 marynarzy35. W 1960 r. w Klubie Garnizonowym w Babich Dołach 
wyświetlono 104 filmy w tym 65 dla marynarzy służby czynnej. O działalności 
klubu świadczy ilość zorganizowanych imprez: 3 festiwale filmowe, 
8 występów zespołów artystycznych, tyleż informacji politycznych, 7 sztuk 
teatralnych, 6 akademii i 7 spotkań z literatami, 2 wieczory poetyckie oraz 
kiermasz. Nie zapominano o najmłodszych, dla których urządzono zabawy 
i kuligi. Uczestniczyło w tych przedsięwzięciach kilkadziesiąt tysięcy osób, 
przede wszystkim kadra i ich rodziny oraz marynarze służby czynnej36. Ponadto 
organizowano odczyty o różnorodnej tematyce, wystawy malarskie, 
prezentowano książki i ich autorów.

W latach 1957-1960 położono duży nacisk na oświatowe oddziaływanie 
bibliotek. Przygotowywały one m.in. podręczniki i książki niezbędne kadrze 
w toku uzupełniania średniego wykształcenia. Ponadto organizowały spotkania 
autorskie i wieczorki literackie oraz wystawy popularyzujące publikacje 
techniczne i popularnonaukowe. Rozwój czytelnictwa wśród kadry i marynarzy 
przedstawia przykład biblioteki garnizonowej w Babich Dołach za lata 1952 
i 1960. W wymienionym okresie czytelnictwo wzrosło blisko czterokrotnie 
wśród kadry zaś pięciokrotnie wśród marynarzy37.

33 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 2989/64/16, s. 32-34.
34 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 2712/63/13, s. 654.
35 Ibidem, s. 12-13.
36 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 2712/63/13, s. 10-17.
37 Ibidem, s. 111-113; sygn. 818/66, s. 11.
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cd. załącznika 1

Obsługę Przystani i Urządzeń Portowych 
Komendę Ochrony.

1. Zastępca komendanta portu wojennego ds. techniki i uzbrojenia kieruje 
całokształtem spraw z zakresu zabezpieczenia potrzeb materiałowo- 
-technicznych i uzbrojenia, eksploatacji, remontów sprzętu i urządzeń 
technicznych oraz magazynowania materiałów i sprzętu technicznego 
i uzbrojenia.

2. Zastępca komendanta portu wojennego ds. przystani i obsługi urządzeń 
portowych był jednocześnie dowódcą taboru pływającego Komendy Portu 
Wojennego. Kieruje eksploatacją taboru pływającego, jego obsługą utrzymuje 
porządek w porcie, kieruje i zabezpiecza należytą eksploatację portowych sieci: 
wodnej, elektrycznej, parowej, dźwigów oraz innych technicznych urządzeń 
portowych.

3. Kwatermistrz Komendy Portu Wojennego kieruje całokształtem spraw 
zaopatrzenia materiałowego Komendy Portu Wojennego i jednostek 
przydzielonych gospodarczo w zakresie służb kwatermistrzowskich.

Wydział Techniki i Uzbrojenia Komendy Portu Wojennego (dotyczy tylko 
KPW Hel)

A. W zakresie spraw technicznych i zaopatrzenia techniczno-okrętowego: 
a) planuje i ustala potrzeby materiałowe, 
b) opracowuje plany materiałowe,
c) realizuje zaopatrzenie w materiały techniczno-okrętowe jednostek 

zgodnie z systemem zaopatrzenia,
d) prowadzi magazyny materiałów, sprzętu techniczno-okrętowego 

i portowego,
e) kieruje eksploatacją podległych urządzeń energetycznych 

i zabezpieczeniem w energię elektryczną.
B. W zakresie broni podwodnej:

a) zaopatruje jednostki we wszelki sprzęt i materiały broni 
podwodnej zgodnie z ustalonym systemem zaopatrywania,

b) przechowuje materiały i sprzęt,
c) zdaje sprzęt do remontu w Zakładach Broni Podwodnej 

Marynarki Wojennej,
d) kontroluje stan sprzętu i materiałów pod względem ilościowym 

i jakościowym,
e) zabezpiecza poligony torpedowe i minowe.

C. W zakresie uzbrojenia:
a) zaopatruje jednostki podległe gospodarczo w sprzęt uzbrojenia, 

amunicję, części zamienne oraz materiały konserwacyjne,
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cd. załącznika 1

b) organizuje remont sprzętu uzbrojenia,
c) przeprowadza okresowe przeglądy sprzętu uzbrojenia i amunicji. 

(Istniejąca w KPW Gdynia Sekcja Techniczna miała zakres obowiązków jak 
wyżej z wyjątkiem części B).

Sekcja Finansów Komendy Portu Wojennego:
a) opracowuje w oparciu o wytyczne Oddziału Finansów 

Dowództwa Marynarki Wojennej i obowiązujące przepisy, plany 
finansowe,

b) administruje sumami budżetowymi,
c) wykonuje czynności związane z obrotami pieniężnymi w zakresie 

potrzeb Komendy Portu Wojennego i jednostek przydzielonych 
na zaopatrzenie finansowe.

Kwatermistrzostwo Komendy Portu Wojennego:
a) planuje i zaopatruje Komendę Portu Wojennego, okręty bazujące 

i jednostki przydzielone na zaopatrzenie we wszelkie materiały 
w zakresie zaopatrzenia żywnościowego, mundurowo-taborowego, 
MPS i kwaterunkowego,

b) magazynuje i konserwuje zapasy materiałowe w zakresie służby 
kwatermistrzowskiej oraz administruje tymi zapasami,

c) administruje wszelkimi obiektami wojskowymi należącymi do 
Komendy Portu Wojennego oraz obiektami i urządzeniami tych 
jednostek, które pozostawały na zaopatrzeniu w Komendzie Portu 
Wojennego, przeprowadza remonty konserwacyjne i okresowe,

d) prowadzi sprawy związane z zakwaterowaniem jednostek, 
instytucji i zakładów łącznie z prowadzeniem ewidencji kwater 
stałych jednostek i zakładów zaopatrywanych przez Komendę 
Portu Wojennego,

e) kontroluje stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w porcie 
i organizuje przedsięwzięcia w tym zakresie,

f) zabezpiecza w transport samochodowy jednostki Komendy Portu 
Wojennego,

g) organizuje i kieruje naprawami sprzętu i materiałów 
kwatermistrzowskich w podległych warsztatach naprawczych,

h) kontroluje gospodarkę kwatermistrzowską w pododdziałach 
i jednostkach pływających Komendy Portu Wojennego,

i) prowadzi sprawy dotyczące przechowywania zapasów.

Źródło: AMW, sygn. 3563/76/9, s. 125-136.
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Załącznik 2

WYKAZ 
JEDNOSTEK PODLEGŁYCH 9 FLOTYLLI OBRONY WYBRZEŻA 

(stan na 1 czerwca 1965 r.)

1. Dywizjon trałowców - Hel,
2. Dywizjon trałowców bazowych - Hel,
3. Dwie grupy organizacyjno - przygotowawcze trałowca bazowego - Hel,
4. 11 dywizjon ścigaczy - Hel,
5. 15 dywizjon kutrów trałowych - Hel,
6. 41 dywizjon okrętów ratowniczych - Gdynia - Oksywie,
7. 45 dywizjon pomocniczych jednostek pływających - Gdynia - Oksywie,
8. 43 grupa pomocniczych jednostek pływających - Hel,
9. 3 bateria artylerii stałej - Hel - Bór,

10. 11 bateria artylerii stałej - Gdynia - Redłowo,
11. 25 bateria artylerii stałej - Gdańsk - Stogi,
12. 27 bateria artylerii stałej - Hel,
13. 28 bateria artylerii stałej - Gdynia - Oksywie,
14. 34 bateria artylerii stałej - Rozewie,
15. 7 Rejon Obserwacji i Łączności - Gdynia - Pogórze,
16. 1 Węzeł Łączności - Hel,
17. 11 Składnica i Warsztaty Sprzętu Obserwacji i Łączności - Hel,
18. Kompania samochodowa KPW Gdynia - Gdynia - Oksywie,
19. Kompania samochodowa KPW Hel - Hel,
20. Warsztat pływający MW - Hel,
21. 40 garnizonowa piekarnia wojskowa - Gdynia - Oksywie,
22. Wojskowa Administracja Koszar - Gdynia - Redłowo,
23. Wojskowa Administracja Koszar - Gdańsk - Stogi,
24. Wojskowa Administracja Koszar - Rozewie,
25. Wojskowa Administracja Koszar nr 1 - Gdynia - Oksywie,
26. Wojskowa Administracja Koszar nr 1 i 2 - Hel,
Tl. Wojskowa Administracja Koszar - Gdynia - Pogórze,
28. Wojskowa Administracja Koszar - Jurata,
29. Garnizonowa Przychodnia Specjalistyczna z izbą chorych na 40 łóżek - 

Gdynia - Oksywie,
30. Garnizonowa Przychodnia Specjalistyczna z izbą chorych na 40 łóżek - Hel,
31. Komenda Garnizonu - Gdynia - Oksywie,
32. Komenda Garnizonu - Hel,
33. Garnizonowy Klub Oficerski - Gdynia - Oksywie,
34. Garnizonowy Klub Oficerski - Hel,
35. Garnizonowy Klub Żołnierski - Hel.

Źródło: AMW, sygn. 3563/76/34, s. 70-71.
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Załącznik 3

WYKAZ
JEDNOSTEK PODLEGŁYCH 8 FLOTYLLI OBRONY WYBRZEŻA 

(stan na 1 czerwca 1965 r.)

1. 2 Brygada Okrętów Desantowych - Świnoujście,
2. 12 dywizjon trałowców bazowych - Świnoujście,
3. 28 grupa dozorowców - Świnoujście,
4. 14 dywizjon kutrów trałowych - Świnoujście,
5. 42 dywizjon pomocniczych jednostek pływających - Świnoujście,
6. 17 bateria artylerii stałej - Janogród,
7. 19 bateria artylerii stałej - Kołobrzeg,
8. 31 bateria artylerii stałej - Ustronie Morskie,
9. 8 Rejon Obserwacji i Łączności - Świnoujście,

10. 2 Węzeł Łączności - Świnoujście,
11. 12 Składnica i Warsztaty Sprzętu Obserwacji i Łączności - Świnoujście,
12. Grupa konserwacyjna MW - Przyton,
13. Pluton obrony przeciwchemicznej - Świnoujście,
14. Kompania samochodowa KPW Świnoujście - Świnoujście,
15. Wojskowa Administracja Koszar - Świnoujście,
16. Wojskowa Administracja Koszar - Janogród,
17. Wojskowa Administracja Koszar - Kołobrzeg,
18. Garnizonowa Przychodnia Specjalistyczna z izbą chorych na 30 łóżek - 

Świnoujście,
19. Komenda Garnizonu - Świnoujście,
20. Garnizonowy Klub Oficerski - Świnoujście,
21. Orkiestra Garnizonowa - Świnoujście.

Źródło: AMW, sygn. 3563/76/34, s. 68-69.
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Kmdr ppor. dr Mariusz KONARSKI

WYCHOWANIE PERSONELU ORAZ 
DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA W JEDNOSTKACH 

LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ 
W LATACH 1945-1963

Cele i metody wychowania personelu i kształtowania jego morale

Najważniejszym celem wychowawczym personelu lotniczego 
jednostek lotnictwa morskiego w interesującym nas okresie było 
kształtowanie postaw ideowo-moralnych, etycznych i osobowościowych, które 

byłyby zgodne z ideałami tworzonej wówczas socjalistycznej rzeczywistości. 
Prowadzili je dowódcy wszystkich szczebli dowodzenia od dowódcy drużyny 
do dowódcy pułku włącznie. Główne zadania w tym względzie wykonywali 
oficerowie polityczni jako organizatorzy tej pracy, ale także pozostali 
oficerowie techniczni i ogólnowojskowi. Ich praca polegała na rozmowach 
indywidualnych, odprawach służbowych oraz osobistym przykładzie.

Do podstawowych form wychowania realizowanych z personelem 
lotnictwa MW w interesującym nas okresie należały:

• szkolenie polityczne i obywatelskie,
• praca kulturalno-oświatowa w tym szkolenie ogólne kadry i marynarzy,
• rozwój przodownictwa i współzawodnictwa w szkoleniu 

i dyscyplinie,
• działalność organizacji partyjnych, młodzieżowych i społecznych.

Odpowiednie postawy w odniesieniu do oficerów formowano już 
w dęblińskiej „szkole orląt”. Młodzież, która rozpoczynała naukę w szkole 
lotniczej w pierwszych latach powojennych wywodziła się z różnych środowisk 
społecznych (robotniczych, inteligenckich, chłopskich i miejskich). Jej 
wcześniejszą edukację poważnie zakłóciła wojna. Szczególnie tyczyło się to 
wykształcenia ogólnego młodzieży urodzonej w latach 1927-1938. Stąd też od 
kandydatów na pilotów i nawigatorów wymagano początkowo wykształcenia na 
poziomie szkoły powszechnej, aż do pełnego średniego włącznie. Wiedza tych 
kandydatów o zachodzących wówczas w Polsce przemianach społeczno- 
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-politycznych była też niewielka. W tych okolicznościach, ze względu na 
ogólny poziom wykształcenia, część ich nauki poświęcano na uzupełnienie 
z zakresu języka polskiego, matematyki, fizyki, historii i geografii.

Program szkoły zakładał ponadto wychowanie patriotyczne 
podchorążych, rozwijanie ich wiedzy i zainteresowań kulturalnych, 
zamiłowania do służby w lotnictwie wojskowym oraz poczucia dumy z jego 
tradycji i dorobku oraz wyrabianie kondycji psychofizycznej, hartu i odwagi 
przez rozwijanie kultury fizycznej i sportu. Również istotną, z punktu widzenia 
sprawujących władzę, była troska o zapewnienie sobie wpływu na środowisko 
lotnicze. Cel ten osiągano przez różne formy oddziaływania politycznego1. Stąd 
też pierwsza połowa lat pięćdziesiątych poświęcona była na rozwijanie wiedzy 
marksistowsko-leninowskiej wśród personelu i słuchaczy uczelni. Kształcenie 
humanistyczne podchorążych uzupełnione wiedzą polityczną stało się jedną 
z istotnych części ich kształcenia teoretycznego. Obejmowało historię Polski, 
wiadomości o Polsce i świecie, wybrane zagadnienia marksizmu-leninizmu oraz 
dzieje Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Wraz z powstaniem Dowództwa Lotnictwa Marynarki Wojennej w jego 
składzie zorganizowano Wydział Polityczny, którego szefem został kmdr ppor. 
Zbigniew Tenerowicz. Oznaczało to powstanie organu koordynującego 
działalność szkoleniową, oświatowo-wychowawczą, ideologiczną itd. Podstawą 
do szczegółowego omawiania zadań do realizacji na każdy miesiąc były 
odprawy w Zarządzie Politycznym MW.

Szkolenie polityczne i obywatelskie personelu lotnictwa MW

Szkolenie to było jedną z form ogólnej działalności prowadzonej 
z personelem lotnictwa MW. Jego celem było wyrobienie wśród oficerów, 
podoficerów i marynarzy poczucia wierności narodowi i jego demokratycznym 
władzom. Zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami politycznymi, 
społecznymi i kulturalnymi, jakie w tym czasie zachodziły w kraju. Przekazanie 
najważniejszych faktów z historii walk narodu polskiego prowadzonych 
głównie w okresie powstań, a przede wszystkim z historią polskiego ruchu 
robotniczego (rewolucja 1905 r., Rewolucja Październikowa, strajki robotnicze, 
rady delegatów robotniczych funkcjonujące w 1918 r. w Polsce, działalność 
Komunistycznej Partii Polski oraz działalność PPR w okresie II wojny 
światowej)1 2.

Kolejnym celem tego szkolenia było wyrobienie dezaprobaty do 
wszelkich form ucisku społecznego. Należało zapoznać personel lotnictwa MW 
z podstawowymi prawami rozwoju społecznego. Chodziło przede wszystkim 

1 J. Celek, Wychowanie ideowo-polityczne podchorążych dęblińskiej szkoły lotniczej, „Przegląd 
Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju”, 1975 nr 11, s. 19.

2 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 1883/59/46, s. 23-25.
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o filozoficzne i ekonomiczne przyczyny jak również o wszystkie zjawiska 
zachodzące w przyrodzie. Miało to stanowić podstawę do szerszego 
wychowania w zakresie laicyzacji marynarzy, tak, aby mogli przenieść to do 
działalności w cywilu. Dwa, czy trzy lata służby nie zmieniało w tym zakresie 
ich poglądów. Dawało im jedynie wstęp, wprowadzenie, czy też zachęcenie do 
rozważań tej problematyki. Ten cykl zawierał tylko 12 godzin zajęć w czasie 
dwóch lat służby. Mając na względzie ówczesny układ polityczny, w jakim się 
Polska znalazła, nacisk kładziono na przekonanie stanu osobowego 
o postępowej roli Związku Radzieckiego w polityce międzynarodowej. To były 
główne zadania, które szkolenie to miało spełnić. Dochodziła do tego jeszcze 
działalność na rzecz wychowania antyimperialistycznego - pod czym 
rozumiano wszystko to, co jest skierowane przeciwko Polsce, ZSRR 
i państwom demokracji ludowej. Szczególny nacisk kładziono na tę dziedzinę 
szkolenia po powstaniu paktu NATO i następnie Układu Warszawskiego. 
Europa została wtedy podzielona na dwa obozy i na te sprawy należało zwrócić 
większą uwagę. Należy podkreślić, że była to tylko jedna z form wychowania. 
Wychowanie personelu Marynarki Wojennej (w tym jej lotnictwa) obejmowało 
indywidualną pracę dowódców i wszystkich przełożonych, od dowódcy 
drużyny do dowódcy pułku czy też do dowódcy dywizji lotnictwa MW. 
Wszyscy byli zobowiązani do prowadzenia indywidualnej pracy 
wychowawczej, każdy w odniesieniu do bezpośrednio podległych mu ludzi. 
Obejmowało także działalność kształtowania właściwych morale wojska czy 
prowadzenie tych form pracy, które wpływały na to, by żołnierz chętnie 
wykonywał swoje obowiązki, aktywnie się szkolił, był zainteresowany 
rozwojem ruchu przodownictwa, a więc starał się być lepszym od kolegi oraz 
ruchu współzawodnictwa, żeby jego drużyna była lepsza, pluton, klucz lotniczy, 
eskadra lotnicza. Miało to na celu pełne angażowanie ludzi do szkolenia 
ogólnego, do dobrej obsługi sprzętu lotniczego, posiadanej broni. Było to 
kolejna forma działalności wychowawczej. Dotyczyła ona także odpowiedniego 
zachowania się oficerów, podoficerów i marynarzy. Rozumiano przez to nie 
spóźnianie się do pracy, terminowe powroty z przepustek, nie spożywanie 
alkoholu w godzinach służbowych oraz dbałość o podwładnych i powierzone 
mienie. Troszczono się także o to, by oficer właściwie odnosił się do żony i dzieci3.

Obok troski o dyscyplinę troszczono się również o gospodarkę. Stąd duża 
ilość czynów społecznych. Przykładowo we własnym zakresie malowano sale, 
a ponieważ nie było środków na ten cel, wykorzystywano marynarzy - 
fachowców z pododdziałów - często kosztem ich szkolenia.

Z uwagi na stan ówczesnego zaplecza kulturalnego należało rozwijać 
działalność sportową. Uważano, że każdy marynarz, podoficer czy oficer 
powinien posiadać odznakę „Sprawny do Pracy i Obrony”. Celem 
zmobilizowania do zwiększonego wysiłku odznakę tą wprowadzono jako 

3 Ibidem, s. 180-181.
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trzystopniową. Kładziono nacisk na to szczególnie w latach 1951-1953. 
Zagospodarowywano w ten sposób niedzielę. Wcześniej, w latach 1945-1950 
organizowano dla marynarzy wspólne wyjścia na mszę świętą. W owym czasie 
(do 1956 r.) na przepustki mogło wychodzić do 10% stanu osobowego 
marynarzy. Dla pozostałych w koszarach należało jakoś zagospodarować wolny 
czas. Jedną z propozycji było wyświetlanie filmów na terenie koszar. Inną 
propozycją, szeroko stosowaną było organizowanie zawodów sportowych.

Podsumowując można stwierdzić, że kładziono nacisk na indywidualną 
pracę z ludźmi. To wszystko składało się na wychowanie marynarza 
wykonującego obowiązki podczas służby wojskowej jak również 
przygotowanie go do pracy społecznej w cywilu. Zatem wojsko stawało się 
szkołą obywatelskiego wychowania4.

Szkolenie polityczne obejmujące kadrę i marynarzy oraz pracowników 
cywilnych prowadzono w oparciu o jednolity program obowiązujący w całym 
Wojsku Polskim. Prowadzono je według zasad ustalonych przez Główny 
Zarząd Polityczny. Na treść programów i podstawowe zasady organizacji 
szkolenia politycznego, a szczególnie oficerów, Zarząd Polityczny MW do 
końca 1956 r. nie miał żadnego wpływu. Jedynie miał on swobodę w doborze 
tematu do szkolenia pracowników cywilnych. Prowadzono je w grupach. 
Przykładowo, w latach 1952-53 w jednostkach lotniczych działało 14 grup 
szkolenia służby zasadniczej, 5 grup szkolenia podoficerów nadterminowych 
oraz 9 grup szkolenia oficerów. Zajęcia organizowano dwa razy w tygodniu. 
W trakcie programowego szkolenia przedstawiano zafałszowaną i uproszczoną 
wizję dziejów Polski. Najwięcej miejsca poświęcano na opisy działań Wojska 
Polskiego na wschodnim froncie. Szczególnie nawiązywano do działań 
polskiego lotnictwa w rejonie Warki oraz w operacji berlińskiej. W maju 1955 r. 
ustanowiono obchody Święta Lotnictwa na 23 sierpnia. Podkreślano, że 
zorganizowane u boku sowieckiego sojusznika lotnictwo polskie 23 sierpnia 
1944 r. przystąpiło do działań bojowych. Starano się również wpoić 
przeświadczenie o wyższości technicznej sprzętu lotniczego produkowanego 
w ZSRR i Polsce, podobnie akcentując wkład radzieckich naukowców 
w rozwój światowego lotnictwa.

Dużą wagę przywiązywał aparat polityczny w jednostkach lotniczych do 
zabezpieczenia szkolenia lotniczego. Kładziono nacisk na pracę z młodymi 
pilotami, którym pomagano wdrożyć się do służby, poznać otoczenie, zadbać 
o właściwy wypoczynek przed lotami.

Obok wzmożonej indoktrynacji politycznej lotnicy uczestniczyli 
w akcjach niemających nic wspólnego ze szkoleniem lotniczym jak ruch 
łączności miasta ze wsią. Zaangażowana w nie kadra miała utrudnione warunki 
do organizacji właściwej pracy wychowawczej z personelem latającym i technicznym5.

4 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 1882/59/58, s. 47-51.
5 T. Kmiecik, Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1962, s. 171-172.
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Organizacja szkolenia politycznego oficerów

Od początku organizacji jednostek lotnictwa Marynarki Wojennej 
natrafiano na trudności kadrowe. Brakowało pilotów i fachowców różnych 
specjalności lotniczych. Ich brak stopniowo uzupełniano oficerami z lotnictwa 
lądowego oraz absolwentami szkół lotniczych. Na stan ilościowy kadry 
oficerskiej negatywnie odbiły się zwolnienia oficerów' wywodzących się 
z wojska II Rzeczpospolitej. Stan kadry oficerskiej lotnictwa Marynarki 
Wojennej według specjalności w październiku 1950 r. przedstawia tabela 1.

Tabela 1

OFICEROWIE LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ 
w 1950 r.

Specjalność Etat Stan 
Fakt.

Ofic. 
LWP

Ofic.
II 

RP

Pochodzenie społeczne Czł.
PZPRRobotnicze Chłopskie Inne

Piloci 70 44 42 2 19 10 15 21

Technicy 34 17 16 1 11 3 3 7

Uzbrojenie 9 5 5 4 1 - 1

Łączność 6 6 6 - 2 2 2 2

Piechota 3 2 2 2 2 - 9

Kwaterm. 9 8 5 3 5 1 2 3

Sł. zdrowia 5 5 5 - - - 5 -

Administr. 2 1 1 - 1 - - 1

Ogółem: 138 88 82 6 44 17 27 37

Źródło: AMW, Akta Oddziału Kadr, sygn. 273/52/18, s. 103, 184.

Cały stan osobowy oficerów lotnictwa Marynarki Wojennej objęty był od 
1949 r. jednolitym systemem szkolenia ideologicznego. Z obowiązku 
uczestniczenia w tym szkoleniu mogli być zwolnieni jedynie ci oficerowie, 
którzy szkolili się w Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu 
w Dywizyjnych Szkołach Partyjnych, albo byli kierownikami grup szkolenia 
politycznego marynarzy i podoficerów. W tej formie szkolenia, w zależności od 
szczebla jego organizacji i poszczególnych lat, obowiązywał różny roczny 
wymiar godzin. Przykładowo w roku szkolnym 1950/51 i 1953/54 oraz 1954/55 
dla oficerów szkolonych w jednostkach (pułk, dywizjon) przeznaczano 72 
godziny, w roku szkolnym 1955/56 już tylko 62 godziny6.

6 AMW. Akta Zarządu Politycznego MW. sygn. 959/79 s. 223.
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Programy zawierały wybrane problemy z historii Polski i polskiego ruchu 
robotniczego, problemy ekonomiczne, współczesnego imperializmu 
i zagadnienia aktualne, jak również historię KPZR oraz podstawy marksizmu- 
-leninizmu. Ponadto były w nich obecne w szerokim zakresie, decyzje 
KC PZPR wyrażane w formie uchwał plenarnych. Podlegały one gruntownej 
analizie, z której wyprowadzano wnioski i zadania do działalności służbowej 
i ideowo-wychowawczej. Jednakże treścią szkolenia ideologicznego oficerów 
były podstawy i zasady marksizmu-leninizmu. Miało ono za zadanie 
systematyczne podnoszenie poziomu ideologicznego kadry i wyposażenie jej 
w niezbędne minimum wiedzy potrzebnej do szkolenia i wychowania 
podwładnych oraz umożliwiającej wywieranie określonego wpływu na 
środowisko. Zajęcia w grupach szkolenia marksistowsko-leninowskiego 
odbywały się w godzinach służbowych, przeważnie 3-4 razy w miesiącu, 
w zależności od szczebla ich organizacji i trwały od 2 do 6 godzin7.

W każdym roku, po zakończeniu szkolenia organizowano zajęcia 
repetycyjne. Celem ich było ugruntowanie przerobionej wiedzy oraz 
wyjaśnianie wątpliwości zrodzonych podczas ich przerabiania. Wszystkich 
uczestników szkolenia obowiązywało zaliczenie tych zajęć. Sprawdzian ten 
traktowano bardzo rygorystycznie używając przy tym nacisku zarówno 
służbowego jak i partyjnego8. Kierownikami grup i wykładowcami w szkoleniu 
ideologicznym oficerów byli zazwyczaj zastępcy dowódców jednostek 
ds. politycznych, starsi instruktorzy lub instruktorzy sekcji politycznych. 
Zajęcia prowadzono metodą pogadanki. Poprzedzały je instruktaże dla 
wykładowców w liczbie 4 godzin w tygodniu. Ponadto oficerowie, będący 
członkami lub kandydujący do partii, zobowiązani byli uczestniczyć w jednej 
z form szkolenia partyjnego, przeprowadzanego w czasie pozasłużbowym. 
Najwięcej oficerów, członków partii uczestniczyło w szkoleniu w szkołach 
partyjnych i w Dywizyjnych Szkołach Partyjnych9.

Oficerów obowiązywał również udział w organizowanych cztery razy 
w miesiącu w godzinach służbowych - informacjach politycznych. Zapoznawano 
się w ich trakcie z ważnymi wydarzeniami w kraju i na świecie. Zalecano też, 
aby uczestniczyli oni w organizowanych w Domu Oficera i klubach 
garnizonowych w czasie pozasłużbowym odczytach lektorskich i prelekcjach 
o tematyce historycznej i ideologicznej. Tematyka odczytów dotyczyła głównie 
aktualnych problemów krajowych i międzynarodowych oraz doświadczeń 
i przebiegu II wojny światowej, roli w niej Armii Radzieckiej i Ludowego 
Wojska Polskiego10. Poziom szkolenia oficerów podobnie jak frekwencja i ich 
osobiste nim zainteresowanie był różny. Zależał on zarówno od ogólnego 
stopnia wiedzy wykładowców jak też i słuchających ich oficerów. Zarówno 

7 Relacja kmdr, w st. spocz. Z. Misztala z 13 stycznia 2002 r., w posiadaniu autora.
8 AMW, Akta Zarządu Politycznego MW, sygn. 3245/66 s. 53-60.
9 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 819/66 s. 69-71.

10 Relacja kmdr, w st. spocz. Z. Misztala z 13 stycznia 2002 r„ w posiadaniu autora.
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u jednych jak i u drugich poziom ten nie był wysoki, stąd i uzyskiwane rezultaty 
nie zawsze były najlepsze. W pogoni za bardzo dobrą oceną lub dobrą oceną dla 
grupy, pojawiły się tendencje do zawyżania ocen wystawianych w ciągu roku 
i dopiero inspekcje oraz końcowe zajęcia repetycyjne pozwalały stwierdzić 
rzeczywisty poziom wyszkolenia oficerów11.

W szkoleniu oficerów, od 1955 r. zniesiono podział na odrębne dwa 
piony - ideologiczny i partyjny, a w ich miejsce utworzone zostały dla 
wszystkich oficerów Grupy Studiowania Przedmiotów Społeczno-Politycznych 
(historyczne, ekonomiczne, filozoficzno-socjologiczne i religioznawczo- 
-etyczne). Zadaniem aparatu partyjno-politycznego było spowodowanie, aby jak 
najwyższy procent oficerów został objęty wybraną formą szkolenia. Do grup 
tych mogli należeć głównie ci oficerowie, którzy mieli odpowiednie w danym 
kierunku przygotowanie i zamiłowanie11 12. Ponadto w dalszym ciągu członkowie 
partii uczestniczyli w różnych formach szkolenia partyjnego (Dywizyjne Szkoły 
Partyjne, Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu).

W ramach troski o ogólny poziom oficerów w jednostkach lotnictwa 
morskiego podobnie jak w całej marynarce zwrócono szczególną uwagę na 
uzupełnianie przez nich wykształcenia średniego lub zdobywanie wyższego 
wykształcenia. W tym celu zorganizowano w ramach 33 Dywizji Lotnictwa 
MW licea wieczorowe dla dorosłych (w Babich Dołach i w Siemirowicach). 
Uczestniczyły w tym żony kadry oraz kilkunastu podoficerów zawodowych.

Jednym z zadań było również prowadzenie zdecydowanej walki 
z wypadkami nadzwyczajnymi i nadużywaniem alkoholu13. Najwięcej kar 
nakładano za niedbały stosunek do służby wojskowej, naruszenie regulaminów, 
niedbały stosunek do broni, samowolne oddalenia, pijaństwo oraz sprzeczki 
z przełożonymi14. W przypadku personelu latającego poważnym problemem 
było chuligaństwo w powietrzu połączone z pijaństwem i w opisywanym 
okresie za te przewinienia nakładano najwięcej kar15.

Organizacja szkolenia politycznego podoficerów 
zawodowych i nadterminowych

Podobnie jak w przypadku oficerów od początku organizacji lotnictwa 
morskiego brakowało podoficerów zawodowych różnych specjalności. 
Początkowo przyjmowano do służby przedwojennych podoficerów 
zawodowych wywodzących się z Morskiego Dywizjonu Lotniczego oraz 
przyjmowano do tej służby podoficerów służby zasadniczej. W 1950 r. 

11 CAW, prot. 1143/65/134, s. 417.
12 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 3292/68/103, s. 27-28.
13 Relacja kmdr, w st. spocz. Z. Misztala z 13 stycznia 2002 r., w posiadaniu autora.
14 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 819/54/24, s. 56.
15 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 1883/59/46, s. 219.
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przedłużono zasadniczą służbę wojskową do trzech lat. Stworzyło to warunki 
do rekrutacji podoficerów służby zasadniczej do zawodowej służby wojskowej. 
Dwa lata później wzorem radzieckim wprowadzono w miejsce służby 
zawodowej służbę nadterminowa. Nie poprawiło to znacząco sytuacji w tym 
korpusie w jednostkach lotnictwa morskiego. Nadal były wolne etaty16.

Podoficerowie zawodowi (nadterminowi) w jednostkach lotniczych 
Marynarki Wojennej od 1950 r. szkolili się w ogólnym systemie szkolenia 
politycznego marynarzy i podoficerów według programów GZP WP. Zajęcia 
dla nich odbywały się 2 razy w tygodniu po 2 godziny. W szkoleniu 
podoficerów nadterminowych stosowano metodę pogadanki i zajęć 
repetycyjnych. W jednostkach organizowano w zależności od liczby 
podoficerów jedną lub dwie grupy szkolenia politycznego podoficerów 
zawodowych. Roczny wymiar godzin szkolenia dla podoficerów wynosił 
w 1952/53 r. - 164 godziny, w tym po 72 godziny przeznaczono na pogadanki 
i zajęcia repetycyjne oraz 20 godzin pozostawiono do decyzji Zarządu 
Politycznego MW17 18.

Udział podoficerów nadterminowych w szkoleniu politycznym i poziom 
ich przygotowania do poszczególnych zajęć był podobny jak przy szkoleniu 
oficerów. Przy czym wielu podoficerów prezentowało niski poziom 
przygotowania ogólnego (mimo obowiązujących przepisów w służbie 
nadterminowej pozostawiano podoficerów bez pełnego wykształcenia 
podstawowego) i byli oni zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych 
wymagających ciągłej ich tam obecności dla zapewnienia normalnego toku 
życia i służby jednostek (magazyny, kuchnie, stołówki, obsługa samolotów itp.)is. 
Aparat partyjno-polityczny wykazywał również mniejsze zainteresowanie 
przebiegiem szkolenia podoficerów nadterminowych, aniżeli szkoleniem 
oficerów i marynarzy. Obowiązujące do 1955 r. jednolite programy szkolenia 
politycznego podoficerów nadterminowych i służby zasadniczej też nie 
wpływały dodatnio na ich udział i aktywność w zajęciach. Ponadto we 
wszystkich grupach szkolenia starano się uczyć formułek i cytatów, a to 
sprawiało dla podoficerów wiele trudności. Często nie można było wypowiadać 
swoich myśli, bowiem wszystko to. czego nie było w materiałach GZP WP 
mogło być uznane przez kierownika grupy jako niewłaściwe, a nawet wrogie. 
W 1955 r. zmieniono program szkolenia politycznego podoficerów 
nadterminowych19.

Od roku szkolnego 1955/56 wprowadzono 3-letni program szkolenia 
politycznego dla podoficerów nadterminowych. Wyodrębniono w nim dwie 
grupy tematów, a mianowicie różne dla podoficerów znajdujących się na 

16 Cz. Ciesielski. W. Pater. J. Przybylski. Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. Zarys 
dziejów. Warszawa 1992. s. 244-245.

1 AMW. Akta Zarządu Politycznego, sygn. 336/56/20 s. 110.
18 AMW, Akta Zarządu Politycznego, sygn. 1458/56/105 t. 86/1 s. 2-10.

Relacja kmdr w st. spocz. Z. Misztala z lipca 2003 r„ w posiadaniu autora.
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funkcjach dowódczych i na stanowiskach administracyjno-gospodarczych20. 
W nowym programie zwrócono szerszą uwagę na samodzielną pracę podoficera 
nad materiałami GZP WP. Stąd więcej czasu przewidziani na zajęcia 
repetycyjne aniżeli na pogadanki. W ciągu trzech lat przewidywano na I rok 
szkolenia 144 godziny (pogadanki - 40 godz.. zajęcia repetycyjne - 74 godz., 
aktualne tematy - 30 godz.). W drugim roku szkolenia 160 godz. (48 - 74-38) 
oraz w trzecim roku 160 godz. (pogadanki - 62 godz., zajęcia repetycyjne - 
76 godz. i tematy aktualne 22 godziny). W dalszym ciągu zajęcia dla 
podoficerów nadterminowych przeprowadzano dwa razy w tygodniu po 
2 godziny lekcyjne. Nowy program wpłynął na znaczne ożywienie 
zainteresowania podoficerów problematyką szkolenia politycznego.

Organizacja szkolenia politycznego marynarzy

Marynarze, którzy pełnili służbę w jednostkach lotnictwa morskiego 
prezentowali raczej niski poziom intelektualny. Zdarzały się wypadki, że 
należało ich nauczyć czytać i pisać. Trudno przychodziło im także zrozumienie 
zagadnień politycznych21.

Szkolenie polityczne marynarzy i podoficerów służby zasadniczej do 
1953 r. prowadzono 3 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne, zawsze na 
pierwszych godzinach zajęć. Na każdy temat przeznaczano 6 godzin szkolenia 
w tym: 2 godziny - pogadanka, 2 godziny - praca samokształceniowa 
i 2 godziny - zajęcia repetycyjne (seminaryjne). Te ostatnie polegały na 
sprawdzaniu przez kierownika grupy poziomu opanowania przez marynarzy 
przerobionego tematu. Do 1953 r. program szkolenia politycznego w Marynarce 
Wojennej nie różnił się od programu obowiązującego w Wojskach Lotniczych. 
W każdym tygodniu, w dniach, w których nie było programowych zajęć 
politycznych organizowano dla marynarzy i podoficerów 30-minutowe 
informacje polityczne zwane prasówkami. Ponadto, co najmniej raz w tygodniu 
przeprowadzano dla marynarzy gawędy lub odczyty lektorskie organizowane 
przez Zarządy ZMP. Od roku szkolnego 1954/55 zmieniono nieco organizację 
szkolenia politycznego. Prowadzone poprzednio w godzinach służbowych 
zajęcia samokształceniowe przeniesiono na czas pozasłużbowy. Obecność na 
pracy samokształceniowej była obowiązkowa. Odtąd zajęcia polityczne dla 
marynarzy w godzinach służbowych organizowane były dwa razy w tygodniu 
po dwie godziny. Do dwóch w tygodniu zmniejszono również liczbę prasówek. 
W poszczególnych latach na programowe szkolenie polityczne wydzielono od 
258 godzin w latach 1949-1952 do 150 godzin w latach 1956-1957. Wyraźne 

!u AMW. Akta Zarządu Politycznego, sygn. 1458/56. 1.105. s. 48-51.
11 AMW, Akta Zarządu Politycznego. 1458/56/39, s. 26.
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zmniejszenie liczby godzin szkolenia politycznego wpłynęło na rezygnację 
z pracy samokształceniowej i zajęć repetycyjnych na każdą z przeprowadzanych 
pogadanek22.

W jednostkach organizowano oddzielne dla każdego rocznika grupy 
szkolenia politycznego. Starano się, aby liczba marynarzy w danej grupie nie 
przekraczała 30 osób. W jednostkach lotniczych szkolenie polityczne 
marynarzy w roku szkolnym 1951/52 składało się z 5 grup II rocznika oraz 
8 grup III rocznika23. Wraz z rozwojem lotnictwa Marynarki Wojennej liczba 
grup szkolenia politycznego ulegała ciągłym zmianom. Niemniej jednak zasady 
ich organizacji do końca 1956 r. nie uległy zmianie.

W programach szkolenia zasadniczą uwagę zwrócono na wyrobienie 
wśród marynarzy przekonania i zrozumienia, że są oni odpowiedzialni za 
obronę Ojczyzny, że powinni szanować swoich przełożonych, niezłomnie 
przestrzegać przysięgi wojskowej, a także żelaznej wojskowej dyscypliny. 
Wiele uwagi zwracano na wyrobienie u marynarzy szacunku do posiadanej 
broni i obsługiwanego sprzętu lotniczego. Ponadto zapoznawano ich 
z życiorysami Bolesława Bieruta, Konstantego Rokossowskiego i innych 
sławnych Polaków oraz ich roli w walce „o wolność”. Marynarz miał znać 
tradycje i bohaterskie walki żołnierzy LWP, a także podstawowe zasady 
socjalizmu i ustroju Polski Ludowej. Ponadto dążono do możliwie szerokiego 
zapoznania marynarzy z podstawowymi osiągnięciami Polski Ludowej, ZSRR 
i krajów demokracji ludowej. Wskazywano, że sojusz robotniczo-chłopski jest 
podstawą władzy ludowej, a spółdzielczość produkcyjna jedyną drogą wsi 
polskiej do dobrobytu i kultury. Szeroko uwypuklono, że przyjaźń i pomoc 
ZSRR jest podstawą niepodległości Polski i jej osiągnięć. W programach 
szeroko uwzględniano wybrane problemy z historii ojczystej i polskiego ruchu 
robotniczego.

Programy szkolenia politycznego służyły zapoznaniu marynarzy z istotą 
budownictwa socjalistycznego w Polsce i w świecie oraz podobnie jak wśród 
kadry służyły one obronie marynarzy przed wpływem obcej ideologii i miały za 
cel wychowywać ich w głębokiej nienawiści do imperializmu. Jednakże 
w zajęciach politycznych dla marynarzy pomijano udział żołnierza polskiego na 
wszystkich frontach II wojny światowej oraz problematykę morską i znaczenie 
Morza Bałtyckiego dla polskiej gospodarki. Podczas szkolenia politycznego 
marynarzom przedstawiano aktualną sytuację polityczną kraju i świata oraz 
częstokroć po raz pierwszy mieli okazję zetknąć się z dziejami kraju oraz swego 
regionu. Stąd uznawano, że to szkolenie jest pierwszą edukacją ogólną 
i polityczną marynarzy. Najważniejszym, co podkreślano, osiągnięciem 
szkolenia politycznego było wychowanie świadomych działaczy 
młodzieżowych i partyjnych oraz aktywistów przekonanych o słuszności 

22 Tamże, s. 83-86.
23 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 819/54/23, s. 37-39.
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socjalizmu, którzy po odejściu do rezerwy mieli włączać się do budowy 
ludowej Polski24.

Po wypadku uprowadzenia okrętu hydrograficznego ORP „Żuraw” do 
Szwecji w sierpniu 1951 r., GZP WP zwrócił większą uwagę w programach 
szkolenia politycznego na wychowanie żołnierzy w oparciu o postępowe 
i rewolucyjne tradycje. Zarząd Polityczny Marynarki Wojennej czynił starania 
o wprowadzenie w programach szkolenia marynarzy kilku tematów związanych 
z pełnioną przez nich służbą ukazujących morskie tradycje narodu i znaczenie 
gospodarki morskiej dla Polski, osiągnięcia Polski Ludowej na wybrzeżu 
i morzu. W cyklu tym proponowano następujące tematy:

1 . Wybrzeże tętni twórczym życiem dla dobra PRL.
2 .Ludowa marynarka handlowa i rybołówstwo w Polsce Ludowej.
3 .Budownictwo okrętowe w Polsce Ludowej.
4 .ZSRR wielkie mocarstwo morskie.
5 .Kraje skandynawskie w planach imperialistów amerykańskich .25
Część z tych propozycji została uwzględniona. Wprowadzono 6-godzinny 

temat poświęcony morskim tradycjom narodu polskiego. Uwzględnienie tej 
problematyki w programach szkolenia wymagało przygotowania przez ZP MW 
odpowiednich konspektów i materiałów pomocniczych. Chcąc wyjść naprzeciw 
zapotrzebowaniu społecznemu i spełnić stawiane przez GZP WP zadania 
w grudniu 1952 r. Zarząd Polityczny MW zorganizował konferencję 
historyków - marynistów mieszkających w Trójmieście w celu uzyskania od 
nich potrzebnych materiałów do szkolenia politycznego marynarzy i do 
organizacji Muzeum Marynarki Wojennej. Konferencja znacznie ożywiła 
zainteresowania dziejami oręża polskiego na morzu.

Starania Zarządu Politycznego MW oraz odpowiedni klimat wytworzony 
po II Zjeździe Partii wpłynęły na to, że główny Zarząd Polityczny WP 
w programie szkolenia politycznego szeregowych i podoficerów WP na rok 
szkolny 1954-1955 przewidział dla marynarzy specjalny cykl tematyczny 
o problematyce morskiej. Było w nim pięć 6-godzinnych (2 godz. pogadanki 
i po 2 godz. pracy samokształceniowej i zajęć repetycyjnych). Tematy 
dotyczyły tradycji bojowych Marynarki Wojennej, osiągnięć gospodarki 
morskiej PRL, oraz tradycji sojuszniczej floty radzieckiej. Okazało się, że te 
działania spowodowały żywsze zainteresowanie marynarzy problematyką 
morską i życiem floty. Szkolenie polityczne w latach 1949-1965 było dla 
marynarzy szkołę politycznej edukacji i zasad socjalistycznego państwa.

Istotnym zadaniem była likwidacja analfabetyzmu wśród marynarzy 
służby czynnej. Na początku lat pięćdziesiątych odsetek ten wynosił kilka 
procent. Dla tej grupy marynarzy, wywodzących się głównie z kompanii 
wartowniczych, organizowano naukę w oparciu o szkoły podstawowe położone 

24 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 1883/59/46, s. 180-181.
25 Tamże, s. 183-184.
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najbliżej garnizonu. W przypadku Babich Dołów była to szkoła z Gdyni - 
Pogórza. Spektakularnym przykładem kształcenia marynarzy od podstaw był 
Józef Fudała, który od marynarza doszedł do stopnia starszego bosmana. 
Zdarzały się też przypadki, że rodzice marynarzy zdobywających w ten sposób 
wiedzę, po napisaniu przez nich własnoręcznie listów, przysyłały 
podziękowania na ręce przełożonych. Listy te najczęściej także pisały inne 
osoby, gdyż oni sami nie potrafili pisać26 *.

Rozwój przodownictwa w szkoleniu i dyscyplinie

Za podstawowy cel przodownictwa uważano wyzwalanie aktywności 
oraz inicjatywy marynarzy i kadry dla wykonania w najlepszy sposób 
postawionych zadań. Zarówno przodownictwo jak i współzawodnictwo 
doceniano jako element rywalizacji i rozwijano, co wpływało na poprawę 
jakości wychowania, szkolenia, umacniania dyscypliny jak również 
kształtowania postawy żołnierskiej i stosunku do obowiązków służbowych. 
W miarę wprowadzania coraz nowszego i bardziej skomplikowanego sprzętu 
i uzbrojenia wzrosły wymagania w zakresie umiejętności jego obsługi. 
W związku z tym wprowadzono w Marynarce Wojennej instytucję klasowych 
specjalistów i współzawodnictwo o tytuł najlepszego specjalisty. Mogli ubiegać 
się o nie oficerowie podoficerowie i marynarze. W zależności od posiadanych 
umiejętności praktycznych i teoretycznych oraz stażu służby ubiegano się 
o tytuł specjalisty I lub II klasy. W praktyce oznaczało to możliwości szybszego 
awansu, pierwszeństwo w wyznaczeniu na wyższe stanowisko lub w przyjęciu 
do szkoły oficerskiej" .

W 1951 r. wprowadzono w Wojsku Polskim odznakę „Wzorowy 
Żołnierz”, którą wyróżniano podoficerów i marynarzy przodujących 
w szkoleniu i dyscyplinie. Rok później wprowadzono odznakę „Wzorowy 
Marynarz”. Obok przodownictwa indywidualnego organizowano również 
współzawodnictwo zespołowe. W oparciu o przepisy typowania przodujących 
pododdziałów jednostek nadbrzeżnych miano to nadawano na szczeblu 
Marynarki Wojennej. Uczestnictwo w konkursie wymagało zdania zadań 
szkoleniowych na ocenę bardzo dobrą lub dobrą, bezawaryjne działanie, 
zdyscyplinowanie oraz wysoki stan moralno-polityczny. Pododdziałom, które 
zdobyły ten tytuł przyznawano nagrody. Honorowano również nagrodami 
rzeczowymi najlepszych oficerów, podoficerów i marynarzy. W 1952 r. po raz 
pierwszy tytuł przodującego samolotu przyznano załodze samolotu 
myśliwskiego Jak-9 z 34 pułku lotnictwa myśliwskiego.

26 Relacja kmdr, w st. spocz. Z. Misztala z 13 stycznia 2002 r„ w posiadaniu autora.
"7 J. Ćwirko, J. Zaworski. Przodownictwo i współzawodnictwo w Marynarce Wojennej PRL. 

Rocznik Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych Marynarki Wojennej, 1970 nr 5, s. 200-201.

256



WYCHOWANIE PERSONELU ORAZ DZIAŁALNOŚĆ...

Sposób widzenia i oczekiwania związane z przodownictwem oddaje 
poniższy cytat z 1951 r. dotyczący przodowników w 30 Pułku Lotnictwa MW: 
„Trudny, lecz zaszczytny obowiązek służby wojskowej w naszej jednostce 
w codziennym znoju pracy i nauki rodzi nowe szeregi przodowników 
wyszkolenia bojowego i politycznego - najwierniejszych synów narodu 
polskiego. Świadomym i ofiarnym stosunkiem do swych obowiązków 
służbowych, wykazują oni, że myśl o Ojczyźnie towarzyszy im w żołnierskim 
trudzie, dodając im bodźca do jeszcze bardziej ofiarnej pracy i służby dla dobra 
ukochanej Ojczyzny”28. Oceniano, że wprowadzone formy przodownictwa 
i współzawodnictwa poważnie wpłynęły na podniesienie stanu dyscypliny, 
poziomu wyszkolenia bojowego i politycznego oraz porządku wojskowego. 
Stosowano więc zaostrzanie jego kryteriów oraz wprowadzano dodatkowe 
bodźce emocjonalne takie jak wykonywanie pamiątkowych fotografii na tle 
bandery lub sztandaru jednostki, powiadamianie zakładów pracy oraz rodzin 
o odniesionych sukcesach. Starano się o umasowienie tego ruchu poprzez jego 
szeroką popularyzację29.

Przykładowo w 15 samodzielnej eskadrze lotnictwa rozpoznawczego MW 
pracę nad rozwojem przodownictwa prowadzili dowódcy pododdziałów, 
organizacja partyjna oraz Koła Młodzieży Wojskowej. Dowódcy pododdziałów 
systematycznie śledzili postępy podwładnych wyróżniających się pod 
względem dyscypliny, wyszkoleniu i pracy na sprzęcie lotniczym oraz 
wyglądem zewnętrznym. Organizacja partyjna i młodzieżowa omawiały na 
zebraniach postępy wyróżniających się marynarzy, wskazując im, w jakiej 
dziedzinie powinni nad sobą popracować. Ponadto otaczają ich opieką 
i udzielają pomocy w uzyskaniu tytułu „Wzorowy Marynarz”. Odznaka ta jest 
wręczana przodownikom przed frontem stanu osobowego jednostki. Zdjęcia 
wzorowych marynarzy wieszano następnie w świetlicy w specjalnej gablocie. 
Wyróżniano ich także organizując wycieczki do miejsc historycznych na okręty 
oraz na imprezy w klubach oficerskich. W 1961 r. w eskadrze odznaki 
„Wzorowy Marynarz” posiadało 13 marynarzy w tym było 3 członków PZPR, 
8 KMW oraz 2 bezpartyjnych. Tylko jeden z nich karany był dyscyplinarnie - 
za niewłaściwy wygląd zewnętrzny30.

Od 1960 r. wprowadzono kolejną formę współzawodnictwa, miano 
„drużyny służby socjalistycznej”. Zgłoszeń mieli dokonywać sami marynarze 
z danego pododdziału. Tytuł ten można było uzyskać poprzez: aktywne 
uczestnictwo w pracy społecznej, kulturalnej oraz politycznej, dbałość o sprzęt 
i umundurowanie, uzyskanie oszczędności w zużyciu paliwa, oleju itp. Ponadto 
należało uzyskać co najmniej dobre oceny ze szkolenia, prezentować wysoki 
poziom zdyscyplinowania, a także trzy czwarte drużyny musi posiadać odznaki 

28 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 315/53/23, s. 102-103.
29 J. Ćwirko, J. Zaworski, op. cit., s. 203.
3(1 AMW. Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 2712/63/13, s. 889.
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„Wzorowy Marynarz”, zaś jedna czwarta klasy w specjalnościach. Zespół, który 
otrzymał to miano wyróżniano fotografią pamiątkową na tle sztandaru lub 
bandery jak również dyplomami i wyróżnieniami będącymi w gestii dowódcy.

Współzawodnictwo i przodownictwo dotyczyło także kadry. Jako 
przykład może posłużyć kpt. pil. Leon Sysiak z 34 plm, który w 1961 r. 
otrzymał tytuł przodującego pilota lotnictwa Marynarki Wojennej31. Uznawano, 
że w praktyce ta forma współzawodnictwa dodatnio wpływała na kształtowanie 
dyscypliny i gotowości bojowej jednostek. Kolejną formą przodownictwa była 
możliwość zdobywania drugich klas specjalności wojskowych. Przykładowo 
w 1954 r. w lotnictwie morskim 21% stanu osobowego było przodownikami 
wyszkolenia, w tym 45% stanowili członkowie i kandydaci partii oraz 27% 
członkowie ZMP, pozostali to niezorganizowani. Od 1957 r. zaczęto 
wprowadzać w lotnictwie morskim klasy kwalifikacyjne dla personelu 
latającego, a następnie w specjalnościach elektromechanicznych. 
Przodownictwo i współzawodnictwo było ważnym elementem w wychowaniu 
kadry i marynarzy jednostek lotnictwa morskiego. W interesującym nas okresie 
procent przodowników wahał się wynosił od 29% do 39% stanu osobowego. 
Należy podkreślić, że zgodnie z ówczesnymi wymaganiami było ono nasycone 
ideologią.

Praca kulturalno-oświatowa

Do 1950 r., w pierwszym okresie funkcjonowania działalności kulturalno- 
-oświatowej, starano się osiągnąć takie podstawowe cele jak: ukształtowanie 
kadry i marynarzy w kierunku zaangażowania po stronie nowej władzy, 
kształtowanie postaw patriotycznych oraz podniesienie na wyższy poziom 
wykształcenia kadry (poziom średni) i marynarzy (poziom podstawowy) jak 
również walka z analfabetyzmem. Celom tym służyły w Marynarce Wojennej 
placówki kulturalno-oświatowe oraz instytucje kulturalno-oświatowe. 
W pierwszym przypadku były to świetlice marynarskie, kluby marynarskie 
(eskadrowe, pułkowe, garnizonowe) oraz instytucje upowszechniające wartości 
kulturalne w sposób profesjonalny. Do tej grupy zaliczano Dom Marynarza 
i Dom Marynarki Wojennej, czasopiśmiennictwo MW, Orkiestrę 
Reprezentacyjną MW, Zespół Pieśni i Tańca MW oraz Zespół Estradowy MW 
„Flotylla”32.

Od 1950 r. zaczęto organizowanie masowych imprez z okazji świąt, 
uroczystości lub rocznic. Ich scenariusz był podobny i powielany we 
wszystkich jednostkach Marynarki Wojennej. Jednym z najważniejszych 
elementów działalności kulturalno-oświatowej stała się wówczas gazetka 

31 Ibidem, s. 880.
32 P. Przybysz, System działalności kulturalno-oświatowej w Marynarce Wojennej w latach 

1945-1989, Gdynia 1995, s. 8.
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ścienna pododdziału czy też klubu. Organizację pracy kulturalno-oświatowej 
w lotnictwie MW przedstawia schemat.

Schemat 1

ORGANIZACJA PRACY KULTURALNO-OŚWIATOWEJ w LATACH 1953-1957

Opracowano na podstawie: AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 2989/64/16, s. 32-34 
i relacji kmdr. Z. Misztala.

Kolejny etap działalności kulturalno-oświatowej to lata 1950-1956. 
Celem jej w owym okresie było, obok podwyższania poziomu wiedzy:

• umacnianie socjalistycznych zdobyczy państwa ludowego 
i likwidacja przeciwników politycznych (wrogich elementów 
reakcyjnego podziemia);

• utrwalanie przyjaźni i braterstwa broni z bratnimi siłami zbrojnymi 
Związku Radzieckiego;

• popularyzowanie socjalistycznych wartości kulturowych.
Po „październikowej odwilży” w 1956 r. nastąpił rozkwit działalności 

kulturalno-oświatowej. Powstało wówczas wiele specjalistycznych kół 
zainteresowań i ognisk prowadzonych przez fachowy personel. W garnizonie 
w Babich Dołach powstało 8 sekcji zainteresowań zaś 7 sekcji 
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w Siemirowicach. Były to następujące sekcje: fotograficzna, muzyczna, 
miłośników literatury, historii, geografii, elektrotechniki, radiotechniki, 
modelarska, bilardowa, pingpongowa, lekkoatletyczna i ciężarowa33. 
W dalszym ciągu kładziono nacisk na pogłębianie wiedzy przez kadrę oraz 
podnoszenie jej poziomu wykształcenia. Ponadto zajmowano się 
wyrównywaniem braków i opóźnień występujących u marynarzy, którzy 
z różnych powodów nie ukończyli szkoły podstawowej. Jeszcze w 1961 r. 
w lotnictwie morskim 9,6% marynarzy nie posiadało wykształcenia 
podstawowego34. Ważnym elementem było również wprowadzanie kadry 
i marynarzy w życie społeczno-kulturalne kraju traktowane jako czynne 
uczestnictwo w kulturze.

Od 1957 r. zainicjowano zbiorowe wyjścia marynarzy do placówek 
kulturalnych takich jak kina, teatry oraz muzea. Ich celem było 
upowszechnienie kultury, rozbudzenie wrażliwości na piękno i estetykę. Dla 
osiągnięcia lepszego efektu organizowano spotkania z reżyserami filmowymi 
i teatralnymi oraz aktorami biorącymi w nich udział. Przykładowo w 1957 r. 
w 30 plmsz w Siemirowicach zorganizowano 6 takich wyjść. Uczestniczyło 
w nich 400 marynarzy35. W 1960 r. w Klubie Garnizonowym w Babich Dołach 
wyświetlono 104 filmy w tym 65 dla marynarzy służby czynnej. O działalności 
klubu świadczy ilość zorganizowanych imprez: 3 festiwale filmowe, 
8 występów zespołów artystycznych, tyleż informacji politycznych, 7 sztuk 
teatralnych, 6 akademii i 7 spotkań z literatami, 2 wieczory poetyckie oraz 
kiermasz. Nie zapominano o najmłodszych, dla których urządzono zabawy 
i kuligi. Uczestniczyło w tych przedsięwzięciach kilkadziesiąt tysięcy osób, 
przede wszystkim kadra i ich rodziny oraz marynarze służby czynnej36. Ponadto 
organizowano odczyty o różnorodnej tematyce, wystawy malarskie, 
prezentowano książki i ich autorów.

W latach 1957-1960 położono duży nacisk na oświatowe oddziaływanie 
bibliotek. Przygotowywały one m.in. podręczniki i książki niezbędne kadrze 
w toku uzupełniania średniego wykształcenia. Ponadto organizowały spotkania 
autorskie i wieczorki literackie oraz wystawy popularyzujące publikacje 
techniczne i popularnonaukowe. Rozwój czytelnictwa wśród kadry i marynarzy 
przedstawia przykład biblioteki garnizonowej w Babich Dołach za lata 1952 
i 1960. W wymienionym okresie czytelnictwo wzrosło blisko czterokrotnie 
wśród kadry zaś pięciokrotnie wśród marynarzy37.

33 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 2989/64/16, s. 32-34.
34 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 2712/63/13, s. 654.
35 Ibidem, s. 12-13.
36 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 2712/63/13, s. 10-17.
37 Ibidem, s. 111-113; sygn. 818/66, s. 11.

260



WYCHOWANIE PERSONELU ORAZ DZIAŁALNOŚĆ...

Tabela 2

CZYTELNICTWO w LATACH 1952 i 1960 
(biblioteka garnizonowa w Babich Dołach)

Lata 1952 1960

Stan księgozbioru 2138 5054

Liczba czytelników 820 3728
w tym:

Oficerowie 91 344
Podoficerowie 51 158
Marynarze 607 3008
Osoby cywilne 60 218

Działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

W lotnictwie Marynarki Wojennej PZPR rozpoczęła działalność w marcu 
1949 r. Wówczas to aparat polityczny Eskadry Lotniczej MW zarejestrował 
członków oraz kandydatów partii. Powołano do życia podstawową organizację 
partyjną (POP), której sekretarzem został ppor. Kazimierz Hoppe. W maju 1949 r., 
POP liczyła 61 członków i kandydatów. W tej liczbie było 51 członków PPR 
i 10 PPS. W miarę powiększania się ich liczby podzielono POP na oddziałowe 
organizacje partyjne. Powstały one przy Dowództwie Eskadry, Kluczu 
Lotniczym i Kompanii Ochrony wraz z Plutonem Gospodarczym.

Wiosną 1949 r. usunięto 15 oficerów i podoficerów zawodowych 
wywodzących się z wojska II RP. Oceniono, że po tym fakcie 97% kadry 
oficerskiej oraz wszyscy podoficerowie zawodowi to wychowankowie LWP. 
Od czerwca 1949 r. nowym dowódcą eskadry został kpt. Bogdan Pałuczak, 
członek PZPR. We wrześniu w jednostce było 52 oficerów, w tym 26 członków 
partii i 2 członków ZMP oraz 58 podoficerów zawodowych, z których 9 było 
członkami partii, a 39 członkami ZMP38.

Zadania pracy partyjno-politycznej wynikały z aktualnej sytuacji w kraju 
oraz na arenie międzynarodowej. Zarząd Polityczny MW wydawał raz na 
kwartał szczegółowe wytyczne do pracy aparatu politycznego. Przed pracą 
partyjno-polityczną stanęły wówczas następujące zadania:

• wychowanie stanu osobowego w duchu internacjonalizmu 
proletariackiego, a szczególnie umacnianie przyjaźni ze Związkiem 
Radzieckim;

• wskazywanie na istotę i cel toczącej się walki klasowej na wsi;

38 AMW, Akta Oddziału Komunikacji, sygn. 524/872 s. 36.
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• popularyzowanie rewolucyjnych i postępowych tradycji narodu 
polskiego;

• wykazywanie w oparciu o osiągnięcia Związku Radzieckiego 
wyższość ustroju socjalistycznego nad kapitalistycznym;

• demaskowanie agresywnego charakteru polityki państw
kapitalistycznych i przeciwstawianie pokojowego charakteru 
Związku Radzieckiego i państw demokracji ludowej;

• mobilizowanie stanu osobowego do sumiennej służby dla dobra 
Polski Ludowej;

• kształtowanie naukowego światopoglądu” .39
Zadanie powyższe realizowano w toku zajęć politycznych, pracy 

świetlicowej i poprzez rozmowy indywidualne. Przykładowo w czerwcu 1949 r. 
przerabiano na kursach partyjnych m.in. takie tematy jak: „Odrodzone Wojsko 
Polskie spadkobiercą patriotycznych i internacjonalistycznych tradycji ludu 
polskiego”, „Zadania PZPR w walce o pokój na froncie ideologicznym”, 
„Wewnętrzne sprzeczności imperializmu” czy też „Drogi wiodące od 
demokracji ludowej do socjalizmu”. Przewidziano na każdy z tych tematów po 
2 godziny40.

Szkolenie partyjno-polityczne prowadzono siłami aktywu wywodzącego 
się z PZPR i ZMP. Nie legitymowali się oni większym doświadczeniem 
a często posiadali braki w wykształceniu ogólnym. W 1955 r. 18,3% z nich 
posiadało 2-letnią szkołę polityczną, 27% roczną szkołę polityczną, 6,3% 
szkoły liniowe, 47% kursy od 4 do 10 miesięcy zaś 3,4% nie posiadało w ogóle 
wykształcenia wojskowego. Ponadto 40% oficerów politycznych posiadało 
wykształcenie na poziomie 7 klas szkoły podstawowej zaś 9% miało ukończone 
szkoły średnie. Ich staż partyjny również był krótki, blisko połowy wynosił od 
1 do 5 lat41. Powyższe dane świadczą że poziom tego szkolenia nie mógł być 
wysoki. Prowadzili je w większości młodzi ludzie bez większego 
doświadczenia oraz specjalistycznego przygotowania. Często zdarzało się, że 
odczytywano materiały przygotowane przez GZP bez odpowiedniego ich 
komentowania. Stan liczebny członków i kandydatów PZPR w lotnictwie MW 
w latach 1951-1963 przedstawia poniższa tabela.

39 AMW, Akta Szefostwa Lotnictwa, sygn. 99/50/2, k. 52-54.
40 AMW, Akta Zarządu Politycznego MW, sygn. 223/52/33, k. 159-161.
41 CAW, sygn. 1389/68, teczka 684, s. 9-79.
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CZŁONKOWIE i KANDYDACI PZPR w LATACH 1951-1963

Tabela 3

1951 1953 1954 1958 1960 1962 1963

Oficerowie 78 151 196 275 256 161 203
Podoficerowie zawodowi 
(nadterminowi)

16 20 42 62 54 26 34

Podoficerowie 
zasadniczej służby

19 88 79 1 2 14 16

Marynarze 26 51 68 50 15 52 27

Pracownicy cywilni 9 17 22 55 23 19 18

Ogółem: 148 333 407 411 350 272 298

Źródło: AMW, Akta Zarządu Politycznego MW. sygn. 3245/66//15, k. 66; 2345/66/100, k. 310;
3245/66/119, k. 350; 3245/66/211, k. 9; 3566/76/137, k 20; 3566/76/136, k. 19.

Zaprezentowane w tabelach dane pozwalają na ustalenie procentu kadry, 
marynarzy oraz pracowników cywilnych członów partii. Przykładowo w 1953 r. 
członkowie PZPR stanowili 16,44% personelu lotnictwa MW, w tym 
upartyjnienie oficerów wynosiło 68%, podoficerów zawodowych 
(nadterminowych) - 29%, podoficerów służby zasadniczej - 46% oraz 14,5% 
marynarzy. Pod koniec opisywanego okresu w 1963 r., członkowie partii 
stanowili 26,5% całego stanu osobowego lotnictwa MW, w tym było 85,6% 
oficerów, 27% podoficerów zawodowych (nadterminowych), 16,8% 
podoficerów służby zasadniczej oraz 4,5% marynarzy.

Działalność Związku Młodzieży Polskiej

W październiku 1948 r. w wojsku rozpoczęły działalność koła Związku 
Młodzieży Polskiej. Głównym zadaniem ZMP było wychowywanie członków 
w duchu patriotyzmu i wierności przysiędze wojskowej, rozwijanie 
i pogłębianie świadomości socjalistycznej oraz przodownictwo 
i współzawodnictwo w szkoleniu i dyscyplinie. Kierowanie całokształtem 
działalności ZMP w Zarządzie Polityczno-Wychowawczym MW powierzono 
sekcji młodzieżowej, której kierownikiem wyznaczono ppor. mar. Krzysztofa 
Ładosza. Utworzono 12 etatów instruktorów ZMP w jednostkach.

Podstawowe ogniwa ZMP składały się z kół tworzonych w kompaniach 
i równorzędnych pododdziałach. Kierowały nimi zarządy pułkowe, które 
nadzorowali zastępcy dowódcy jednostki do spraw politycznych. Koła i zarządy 
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prowadziły wśród marynarzy pracę ideowo-wychowawczą, kulturalną, 
oświatową i sportową. Mobilizowały członków do przodownictwa 
i współzawodnictwa. W pracy kulturalno-oświatowej koncentrowano się na 
pracy świetlicowej (gazetki ścienne, sekcje zainteresowań) oraz na 
propagowaniu różnych form amatorskiego ruchu artystycznego takich jak m.in. 
zespoły muzyczne, pieśni i tańca, teatralne. Aktywnie włączano się do 
organizacji akademii z okazji świąt państwowych i wojskowych. Jednym 
z błędów popełnionych przez organizacje było odrzucanie ludzi określanych 
jako „klasowo obcy”. Zadania ZMP formułowano w Zarządzie Politycznym 
MW poprzez Wydział Młodzieżowy przekazywano je do Wydziału 
Politycznego 33 Dywizji Lotnictwa MW, w których zadania te dostosowywano 
do specyfiki lotnictwa MW. Tak sformułowane zadania kierowano do realizacji 
w obu pułkach.

Organizacja młodzieżowa w wojsku prowadziła działalność do 
rozwiązania w 1957 r.42 W ciągu 8 lat istnienia Związek kształtował 
świadomość marynarzy w duchu socjalistycznym i był nosicielem idei 
marksizmu-leninizmu oraz programu PZPR, dla której był rezerwą kadrową43. 
Nadzór nad pracą ZMP sprawowali szef Wydziału Politycznego 33 DL MW 
i kierownicy sekcji politycznej w pułkach zaś bezpośrednią pracą kierowali 
i odpowiedzialność ponosili pomocnik szefa Wydziału Politycznego 33 DL MW 
(instruktor młodzieżowy 33 DL MW), a w pułku instruktor młodzieżowy 
i wybierany przez ogół członków ZMP zarząd pułkowy tej organizacji. Do 
zasadniczych zadań ZMP należało: zwiększanie szeregów organizacji oraz 
przodownictwo w pracy i dyscyplinie.

*
Działalność wychowawcza dowódców, oficerów politycznych oraz 

organizacji partyjnych i ZMP zapewniła stały wzrost poziomu wyszkolenia 
wojskowego, a także poziomu ogólnego wszystkich grup personelu lotnictwa 
Marynarki Wojennej. Stworzyła ona również warunki (poprzez pracę 
kulturalno-oświatową) do właściwego wykorzystania czasu wolnego przez 
pełniących służbę w lotnictwie marynarzy, a służba ta do 1956 r. trwała 3 lata.

42 B. Rudnicki, Wychowanie w Wojsku Polskim w latach 1945-1989, „Wojsko i Wychowanie”, 
1999 nr 3, s. 59-61.

43 Z. Wojciechowski, Działalność aparatu politycznego Marynarki Wojennej w latach 1945- 
-1956, Warszawa 1988, s. 272-273.
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Kmdr por. SG dr Grzegorz GORYŃSKI

BAZA REMONTOWA WOJSK OCHRONY 
POGRANICZA W GDAŃSKU WESTERPLATTE

Gdyby istniała, skończyłaby właśnie 50 lat. Jubileuszu jednak nie 
było, gdyż od momentu powstania powoli obumierała i czekała na 
cud, który nie nastąpił. Z Bazy Remontów i Technicznego Zaopatrzenia 

Okrętów i Kutrów Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku Westerplatte, bo 
o niej mowa, dziś już niewiele zostało.

Właściwe (bezawaryjne) funkcjonowanie jednostek pływających Wojsk 
Ochrony Pogranicza wymagało ciągłej obsługi technicznej, uzupełniania 
zaopatrzenia i magazynowania zapasów. Aby sprostać tym specjalistycznym 
zadaniom, konieczne było powołanie w strukturze służby morskiej WOP pionu 
technicznego. Uczyniono to w trakcie zmian organizacyjnych 
przeprowadzonych w służbie morskiej w połowie 1951 r. Od lipca powołano 
Wydział Remontu Zaopatrzenia Technicznego i Nadzoru Służby Morskiej WOP 
w Gdańsku. Podlegał on bezpośrednio zastępcy dowódcy WOP do spraw 
morskich, a zorganizowano go do przeprowadzania remontów taboru 
pływającego znajdującego się na wyposażeniu poszczególnych dywizjonów 
oraz do zaopatrywania w paliwo, smary i specjalny techniczny sprzęt morski. 
Jego szefem mianowano 7 lipca 1951 r. przedwojennego oficera Marynarki 
Wojennej pionu technicznego kmdr. por. inż. Romana Somnickiego1.

Utworzenie wydziału usprawnić miało pracę inżynierów i techników 
zajmujących się przygotowaniem jednostek pływających do działań na morzu. 
Powstał kompetentny organ, który koordynował prace remontowe na okrętach 
i kutrach we wszystkich dywizjonach - począwszy od ich planowania, poprzez 
zawieranie umów na prace techniczne w stoczniach, po kontrolę jakości 
wykonanych prac i ich terminowość. Prócz tego planował on i realizował 
zaopatrzenie techniczno-specjalhe oraz finansował te przedsięwzięcia. Struktura 
ta nie funkcjonowała jednak długo, gdyż w kwietniu 1952 r. wydział ten 

1 H. Dominiczak, Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1985, Warszawa 1985, s. 71; 
Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie (dalej ASG), sygn. 230/103, k. 103-106, Rozkaz 
personalny nr 0131 dowódcy WOP z 7 lipca 1951 r.; Ibidem, k. 45-48, Organizacja i zakres 
pracy Wydziału Remontów, Zaopatrzenia i Nadzoru Technicznego Służby Morskiej WOP.
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przemianowano na bazę2. Prace zmierzające do jej utworzenia rozpoczęto pod 
koniec 1951 r. od ustalenia obiektów, jakie należy wybudować. Ich projekty 
wykonać miało Biuro Projektów Budownictwa Morskiego w Gdańsku. Nieco 
wcześniej podjęto w dowództwie MW starania o zgodę na przejęcie przez WOP 
terenu Westerplatte3.

Całościowy (generalny) plan budowy remontowej bazy WOP powstał 
w pierwszej połowie 1952 r. Inwestycja ta oparta była na założeniu, że jednostki 
pływające WOP powinny być remontowane we własnym zakładzie 
remontowym. Zorganizowanie trzech dywizjonów jednostek pływających oraz 
wyposażanie ich w tabor pływający, stworzyło konieczność wybudowania do 
jego remontów i obsługi, a w ostatecznym efekcie do ich normalnego 
funkcjonowania, odpowiedniej bazy.

Ogólny plan przewidywał wybudowanie na Westerplatte następujących 
obiektów: wyciągu podłużnego (slipu) na 350 ton nośności; czterech baraków 
murowanych o kubaturze ok. 3000 m3 każdy (dwa przeznaczono na koszary dla 
żołnierzy Bazy Remontowej i Dywizjonu Morskiego 16 Brygady WOP 
a pozostałe dwa magazyny); halę remontową o kubaturze 4700 m3 do remontu 
małych kutrów (motorówek) o drewnianym kadłubie; główny budynek 
warsztatowy ( mieścić się w nim miały działy: tokarski, ślusarski, łączności, 
silnikowy i artylerii) o kubaturze 13200 m3; kadłubowni mającej kubaturę 2600 m3 
(do obróbki blach stalowych, kuźni i spawalni); budynków gospodarczych - 
łaźni, kotłowni i pralni (2000 m3) oraz kanałów centralnego ogrzewania, 
instalacji wodnych i elektrycznych. Koszt tej inwestycji miał wynosić 9100000 zł4.

2 H. Dominiczak, op. cit., s. 73.
3 Przejęcie przez WOP od MW basenu amunicyjnego byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej 

nie było proste. O jego przekazanie zastępca dowódcy WOP ds. morskich zwróci! się 9 kwietnia 
1951 r. do dowódcy MW. W tym czasie Ministerstwo Żeglugi podjęło również starania 
o przejęcie tego terenu z zamiarem budowy bazy CPN. Na interwencję Sztabu Generalnego 
w Państwowym Komitecie Planowania Gospodarczego prośba Ministerstwa Żeglugi została 
odrzucona, gdyż basen Westerplatte wraz z przyległym terenem został zastrzeżony do celów 
obronnych. Dopiero 16 kwietnia 1953 r. płk Fonkowicz informował dyr. Szefostwa 
Zaopatrzenia MBP, że minister obrony narodowej wyraził zgodę na przekazanie terenu 
Westerplatte jednostce WOP. 5 maja 1953 r. przedstawiciel MW Marian Matelski przekazał go 
przedstawicielom BRITZOIK WOP ppor. Tadeuszowi Broniewiczowi i ppor. Konradowi 
Sobocińskiemu. ASG, sygn. 245/93, k. 199, Pismo zastępcy dowódcy WOP ds. morskich 
z 9 kwietnia 1951 r. do dowódcy MW; Ibidem, sygn. 245/93, k. 202, Pismo szefa Zarządu 
I Sztabu Generalnego nr 01293/1 z lipca 1952 r. do dowódcy MW; ASG, sygn. 5/93, k. 203, 
Pismo szefa Departamentu Kwaterunkowego Głównego Kwatermistrzostwa nr 02233/11 
z 16 kwietnia 1953 r. do dyr. Szefostwa Zaopatrzenia MBP; ASG, sygn. 245/93, k. 205, 
Protokół zdawczo-odbiorczy spisany 5 maja 1953 r. w Bazie Remontów i Technicznego 
Zaopatrzenia Okrętów i Kutrów WOP w sprawie przekazania basenu Westerplatte wraz 
z przyległym terenem.

4 ASG, sygn. 240/178, k. 7-8, Pismo dyr. Szefostwa Zaopatrzenia MBP nr U-I/1343/52 
z czerwca 1952 r. do wicemin. BP gen. M. Mietkowskiego; ASG, sygn. 230/105, k. 281-282, 
Pismo dowódcy WOP nr 03784 z 26 października 1951 r. do Wydz. Budowlanego Szefostwa 
Zaopatrzenia MBP.
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8 lipca 1952 r. wiceminister bezpieczeństwa publicznego gen. Mieczysław 
Mietkowski ostatecznie zatwierdził budowę bazy. Miała być ona zrealizowana 
w latach 1952-1954 za sumę 10500000 zł5.

Na początku 1952 r. podjęto również prace nad przyszłym etatem bazy 
remontowej. W styczniu tr. pełniący obowiązki szefa Wydziału por. Zbigniew 
Konopka przedstawił zastępcy dowódcy WOP do spraw morskich odpowiedni 
projekt. Przewidywał on, że baza będzie liczyła 252 wojskowych (45 oficerów, 
98 podoficerów - w tym 60 zawodowych i 109 marynarzy) oraz 47 
pracowników kontraktowych. Przygotowany przez por. Konopkę projekt nie 
zyskał jednak pełnej akceptacji zastępcy dowódcy WOP ds. morskich. O ile 
zasadniczo zaakceptowana została jej organizacja, to ilość etatów kmdr Gricuk 
poważnie zmniejszył. 10 kwietnia 1952 r. rozkazem ministra BP 
dotychczasowy Wydział Remontów, Zaopatrzenia Technicznego i Nadzoru 
Służby Morskiej WOP w Gdańsku przemianowany został na Bazę Remontów 
i Technicznego Zaopatrzenia Okrętów i Kutrów WOP (BRITZOIK WOP)6. Jej 
etat (nr 350/1) początkowo liczył 97 wojskowych (25 oficerów, 30 podoficerów - 
w tym 14 nadterminowych i 42 marynarzy) oraz 29 pracowników cywilnych. 
Nie był on w pełni obsadzony, gdyż nie istniała wówczas jeszcze taka 
potrzeba7. W późniejszym okresie miał on ulec zmianom.

Działalnością bazy kierował jej dowódca. Podlegał on bezpośrednio 
dowódcy WOP i jego zastępcom. Odpowiadał za: wyszkolenie bojowe 
i polityczne oraz wychowanie, dyscyplinę i „stan moralno-polityczny” całego 
składu osobowego bazy; stan zabezpieczenia materiałowego, technicznego, 
gospodarki finansowej, uzbrojenia i gotowości bojowej; realizację planów 
produkcyjnych w warsztatach, ich jakość i dotrzymywanie terminów remontu 

5 ASG, sygn. 245/93, k. 185-186, Pismo dyr. Szefostwa Zaopatrzenia MBP nr U-I636/53 
z 5 maja 1953 r. do min. BP; ASG, sygn. 240/178, k. 9, Pismo dowódcy WOP nr 01912 
z 27 czerwca 1952 r. do wicemin. BP gen. M. Mietkowskiego.

6 ASG, sygn. 239/8, k. 113-118, Pismo szefa Wydz. Remontowego nr 074 z 24 stycznia 1952 r. 
do zastępcy dowódcy WOP ds. morskich; H. Dominiczak, op. cit., s. 73.

7 W 1952 r. baza otrzymała następującą organizację: dowództwo, sekcja polityczna, sekcja 
personalna, kancelaria, warsztaty remontowe, wydział planowania, wydział techniczny, dział 
mechaniczno-ślusarski, dział kadłubowy, dział silnikowy, dział elektryczny, dział łączności, 
dział obróbki cieplnej, dział remontu uzbrojenia, sekcja finansowa, wydział zaopatrzenia, sekcja 
zaopatrzenia technicznego, sekcja mundurowa, sekcja uzbrojenia i specjalnego zaopatrzenia 
morskiego, sekcja zaopatrzenia łączności, pluton gospodarczy. We wrześniu 1953 r. 
dotychczasowy etat bazy (nr 350/1) projektowano zwiększyć o ok. 100 etatów. 28 grudnia 1953 r. 
przemianowano ją na nowy etat nr 350/2. Wprowadzono m.in. dział: obróbki drewnianej; 
wyciąg podłużny 350 ton, dźwig portowy 2,5 tony i drużynę ochrony. ASG, sygn. 463/21, 
k. 103-106, Obsada etatowa oficerów BRITZOIK WOP; ASG, sygn. 240/183, k. 20, Protokół 
przekazania obowiązków szefa Wydz. Remontów Zaopatrzenia i Nadzoru Technicznego Służby 
Morskiej WOP; ASG, sygn. 245/98, k. 125-128, meldunek dowódcy BRITZOIK WOP 
nr 01586 z 17 listopada 1953 r. do Dowództwa WOP; ASG, sygn. 243/6, k. 159-160, Projekt 
uzupełnienia etatu nr 350/1 Bazy Remontu i Technicznego Zaopatrzenia Okrętów i Kutrów WOP; 
ASG, sygn. 242/1, k. 264-266; Rozkaz organizacyjny dowódcy WOP nr 0042 (Pismo 
nr 005076/0rg. z 30 grudnia 1953 r.).
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okrętów oraz planowe przekazywanie ich do pełnienia służby; organizację 
„socjalistycznego współzawodnictwa pracy” w warsztatach oraz ochronę 
przeciwpożarową obiektów bazy i znajdujących się w remoncie okrętów8.

Zorganizowana w Gdańsku Westerplatte baza z własnym warsztatem 
remontowym miała być w założeniach wszechstronnie przystosowana do 
obsługi technicznej taboru pływającego. Jej istnienie w takim kształcie 
wydawało się uzasadnione. Jednak faktyczne funkcjonowanie bazy w ustalonej 
1954 r. strukturze organizacyjno-produkcyjnej (schemat 1) budziło wątpliwości, 
nie tylko dowództwa bazy i kierownictwa WOP, ale również innych instytucji, 
gdyż nie uzyskała ona w 1956 r. pełnej zdolności produkcyjnej. Zdania na temat 
jej dalszej przyszłości były różne. Kierownictwo WOP zamierzało dokończyć 
jej budowę, wyposażyć w potrzebne urządzenia i powiększyć jej etat, nie 
zawsze licząc się z ponoszonymi kosztami. Natomiast instytucje sprawujące 
nadzór kładły nacisk na rentowność bazy (małej stoczni remontowej), dążąc do 
obniżania i tak poważnych wydatków, wskazywały też na inne stocznie, które 
mogłyby przejąć jej zadania.

Diagnoza i projekty uzdrowienia bazy

W 1957 r. istnienie bazy poddano gruntownej analizie i kontroli. 
Wynikała ona z szerszego, ogólnokrajowego kontekstu - podjęcia przez rząd 
prac w celu określenia sytuacji gospodarczej w dziedzinie remontu statków. 
Z inicjatywy Ministerstwa Żeglugi przy współudziale Ministerstwa Kontroli 
Państwowej powołano międzyresortową komisję9 do zbadania istniejącego 
stanu w przemyśle stoczniowym, opracowania bilansu produkcyjnego 
wszystkich stoczni w skali ogólnokrajowej i podjęcie ewentualnych działań 
naprawczych. Komisja zainteresowała się również BRITZOIK WOP, z powodu 
informacji o niepełnym wykorzystaniu jej mocy produkcyjnych.

Okazało się, że krajowe stocznie remontowe posiadają znaczące (20%) 
wolne moce produkcyjne. Zdaniem komisji wszelkie remonty jednostek 
pływających WOP powinny być prowadzone przez Stocznię MW w Gdyni, 
ponieważ jest ona dobrze doinwestowana i specjalnie przygotowana do remontu 
jednostek typu wojskowego. W związku z niepełnym wykorzystaniem 
istniejących już mocy produkcyjnych polskich stoczni, także i baza WOP, która 
już wówczas nie była w pełni wykorzystana - jej zdolność produkcyjną komisja 
oceniła na podstawie ekspertyzy na 500.000 godzin roboczych normatywnych, 
okazało się, że była ona wykorzystywana w 20% - nie miałaby także 

8 ASG, sygn. 466/62. k. 3-18, Tabele funkcyjne Bazy Remontów.
9 Komisja Międzyresortowa powołana została przez przewodniczącego Państwowej Komisji 

Planowania Gospodarczego zarządzeniem nr 07 z 9 czerwca 1956 r. ASG, sygn. 621/3. k. 6, 
Pismo kierownika zespołu wojskowego płk. M. Waluchowskiego Komisji Planowania przy 
Radzie Ministrów nr 0270 z 22 marca 1957 r. do min. spraw wewnętrznych.
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w przyszłości odpowiedniego obciążenia produkcyjnego. Dlatego też - zdaniem 
płk. Waluchowskiego - należałoby przeanalizować możliwości wykorzystania 
mocy produkcyjnych BRITZOIK WOP, aby „gospodarka narodowa nie 
ponosiła strat z racji braku efektów z zainwestowanych środków”. Zaznaczył on 
także, że omawiano możliwość wykorzystania jej mocy produkcyjnych przez 
morskie przedsiębiorstwa usługowe, gdyby MSW nie miało innej koncepcji 
rozwiązania tego problemu10 11.

Takie stanowisko komisji wpłynęło na podjęcie przez Dowództwo WOP 
oraz inne przedstawicielstwa prac analityczno studyjnych przeznaczenia 
i wykorzystania bazy. Powołano również kilka komisji, które miały znaleźć 
odpowiedzi na nurtujące pytania. Zastanawiano się także nad celowością jej 
dalszego istnienia.

Próby połączenia ze Stocznią Marynarki Wojennej

Analizę możliwości wykorzystania BRITZOIK WOP będącej częścią 
Stoczni Marynarki Wojennej jako bazy macierzystej, rozpatrywała na zlecenie 
Ministerstwa Kontroli Państwowej w lutym 1957 r. komisja11 ze stoczni MW. 
Wskazała ona na szereg niedociągnięć, jakie występują w funkcjonowaniu bazy 
WOP. Ośrodek ten złożony ze: slipu podłużnego, hali obróbki mechanicznej, 
hali szkutniczej, magazynów, budynków z urządzeniami pomocniczymi oraz 
budynki ogólnego użytku oraz nabrzeża długości ok. 400 m, nie przedstawiał 
sobą według komisji skompletowanej bazy remontowej. Pewne elementy są 
nadmiernie rozbudowane, a wiele innych brakowało. Ośrodek nie posiadał 
właściwej załogi warsztatowej i był wykorzystywany w minimalnym stopniu. 
Dlatego też jego produkcja ograniczała się do drobnych napraw małych 
jednostek pływających. Według komisji ośrodek ten mógłby być 
wykorzystywany jako baza do przeprowadzania drobnych remontów i prac 
konserwatorskich na jednostkach pływających o wyporności do około 300 ton 
po wprowadzeniu następujących uzupełnień i dostosowań, przyjmując 
założenie, że slip stanowi sobą główny instrument działalności ośrodka:

• powiększenia płyty przyslipowej i wyposażenia jej w urządzenie 
dźwigowe,

• poszerzenie rynny slipowej,
• przystosowanie nabrzeża do wystawiania małych jednostek (do 100 ton) 

dźwigiem pływającym,

10 Ibidem; ASG, sygn. 621/3, k. 48-50, Wyciąg z protokołu posiedzenia komisji międzyresortowej 
dla sporządzenia bilansu remontów jednostek morskich oraz określenia zakresu rozbudowy 
stoczni remontowych na wybrzeżu powołanej zarządzeniem przewodniczącego PKPG nr 7 
z 9 czerwca 1956 r.

11 W skład komisji weszli: dyr. Stoczni MW inż. Z. Jasiński, gł. inż. Stoczni MW K. Kupras 
i szef produkcji stoczni S. Kubski.
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• wyposażenia nabrzeża w odpowiedni dźwig portowy,
• przystosowanie istniejącej hali obróbki mechanicznej jako hali do 

drobnych napraw mechanizmów okrętowych. W tej hali winna 
znajdować się odpowiednia ilość lekkich obrabiarek, dział 
ślusarski, rusznikarski i stanowiska spawalnicze,

• w obecnej hali szkutniczej ustawić warsztat szkutniczo-stolarski do 
przeprowadzania napraw na jednostkach wyslipowanych 
i wystawionych dźwigiem na ląd. Nie należy zakładać, że do hali 
tej wprowadzać się będzie obiekty do remontu.

• dostosować stanowiska pomocnicze takie jak: kuźnia, sprężarka, 
źródło i sieć CO, sieć elektryczna do pełnych potrzeb.

Po przeprowadzeniu tych usprawnień - zdaniem komisji - ośrodek 
zatrudniałby około 200 ludzi. Powinien być zawsze oparty o większą bazę 
macierzystą do szybkiego kooperowania i wykonywania poważniejszych prac 
z dziedziny remontu mechanizmów, rurociągów, obróbki mechanicznej, 
odlewnictwa, prac kadłubowych i elektrycznych. Na bazie macierzystej 
powinien także spoczywać obowiązek szerokiej pomocy w dostawach 
materiałów technicznych potrzebnych do remontu. Komisja ta określiła, że 
wykonanie wskazanych usprawnień wymagałoby kredytów inwestycyjnych 
w granicach 10 - 20 milionów złotych. Jej zdaniem uruchomienie ośrodka 
obecnie przy niepełnym obciążeniu szeregu baz remontowych na wybrzeżu jest 
niecelowe i ekonomiczne nieuzasadnione. Do takiego wniosku komisję skłoniły 
następujące przesłanki:

• wszystkie remonty dla potrzeb WOP może obecnie i w perspektywie 
najbliższych lat realizować Stocznia MW,

• uzyskanie kredytów na reorganizację ośrodka byłoby w obecnych 
warunków wydatkiem niecelowym,

• skompletowanie załogi natrafiłoby na poważne trudności,
• ilość posiadanych przez WOP jednostek nie zapewni pełnego 

obciążenia tego ośrodka,
• uzyskanie dodatkowych zamówień do wykorzystania rezerw wobec 

niedociążenia stoczni remontowych byłoby w obecnym okresie 
i latach najbliższych niemożliwe. Ponadto rodzaj i lokalizacja 
ośrodka stwarza pewne dodatkowe trudności stojące na drodze do 
przyjmowania zleceń z zewnątrz.

Wnioski podsumowujące z przeprowadzonych przez komisję złożoną 
z przedstawicieli Stoczni MW były następujące:

1 .uzupełnienie i uruchomienie ośrodka w okresie kilku lat po zwiększeniu 
się stanu jednostek pływających WOP będzie celowe;
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2 .przyjęcie ośrodka przez Stocznię MW i uruchomienie go po pewnym 
czasie według ustalonych planów jest możliwe do przeprowadzenia pod 
warunkiem, że Stocznia nie poniesie z tego tytułu wydatków lub 
uszczerbku w gospodarce zakładowej .12

Komisja nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej możliwości 
wykorzystania bazy morskiej WOP jako ośrodka remontowego Stoczni 
Marynarki Wojennej. Pomysłu tego bezwarunkowo nie poparła także Rada 
Robotnicza tej stoczni. Stwierdziła tylko, że w zasadzie przychyla się ona do 
wniosków komisji, mimo, że „takie rozwiązanie będzie stwarzać dla Stoczni 
MW duże trudności, bez osiągnięcia dodatkowych korzyści”13.

Przesyłając do Zespołu Kontroli Państwowej Obrony Narodowej 
Ministerstwa Kontroli Państwowej odpowiedź Dowództwa Marynarki 
Wojennej w sprawie BRITZOIK WOP kontradmirał Jan Wiśniewski 
przedstawił następujące propozycje rozwiązania:

• Stocznia MW jest w stanie i zobowiązuje się wykonywać wszystkie 
remonty jednostek pływających WOP w okresie najbliższych kilku 
lat,

• w celu właściwego wykorzystania parku maszynowego i urządzeń 
produkcyjnych ośrodka, a także w celu zmniejszenia własnych 
nakładów inwestycyjnych Stocznia MW winna przejąć wszystkie 
urządzenia ośrodka, aby:
- maszyny i urządzenia przydatne Stoczni MW wykorzystać, 

natomiast inne maszyny i urządzenia Stocznia winna upłynnić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- slip i urządzenia przyslipowe ośrodka WOP przejmie do 
wykorzystania i eksploatacji Stocznia MW. Przekazanie slipu 
Stoczni w związku z trudnością wydzielenia go z terenu WOP, 
może nastąpić w drodze dzierżawy, z zastrzeżeniem, że do 
Stoczni należy całkowite nim dysponowanie.

W związku z dużą odległością bazy WOP od Stoczni MW wykorzystanie 
istniejących hal produkcyjnych, budynków, magazynów i pozostałej 
infrastruktury byłoby bardzo utrudnione, a praktycznie nawet niemożliwe. 
Powodem była konieczność dokonania poważnych inwestycji, aby mogły być 
wykorzystane do dalszej produkcji.

Według kontradm. J. Wiśniewskiego doinwestowanie w tym czasie 
ośrodka WOP było niecelowe i gospodarczo nieuzasadnione. Za główny powód 
podał on niemożność całkowitego wykorzystania mocy produkcyjnej 
istniejących na wybrzeżu stoczni. Te przesłanki skłoniły Dowództwo Marynarki 

12 ASG, sygn. 621/3, k. 13-15, Protokół z komisyjnych oględzin ośrodka remontowego „W” 
dokonanych przez przedstawicieli Stoczni MW na zlecenie Ministerstwa Kontroli Państwowej 
z 15 lutego 1957 r.

13 Ibidem.
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Wojennej do przedstawienia propozycji, aby baza pozostała nadal własnością 
WOP. Natomiast, kiedy fundusz remontowy wzrośnie, za kilka lat ośrodek ten 
mógłby być przekazany Stoczni MW, która będzie zmuszona rozbudować swój 
potencjał produkcyjny14. Propozycja Marynarki Wojennej, która mogła być 
rozstrzygającą ze względu na szczególny charakter tego terenu zastrzeżonego 
do celów obronnych państwa, niewiele nowego wnosiła.

Poszukiwanie innych możliwości

Opinię podobną w treści do opinii komisji przedstawicieli Stoczni MW, 
sformułował kierownik Katedry Politechniki Gdańskiej prof. Jerzy Doerffer. 
Rozpatrywał on BRITZOIK WOP jako zaplecze techniczne jednostek WOP 
stacjonujących w Gdańsku w celu wykonywania wszelkiego rodzaju remontów, 
a nie, jak uważało Dowództwo WOP, bazy remontowej i zaopatrzenia 
technicznego wszystkich jednostek pływających WOP. Wskazywał na bardzo 
mały, bo tylko 20% stopień jej wykorzystania, gdy cały potencjał produkcyjny 
oszacował na około 500.000 roboczogodzin rzeczywistych. Prof. Doerffer 
ocenił, że wobec tych przesłanek oraz „ograniczenia rozbudowy floty WOPu” - 
co akurat nie odpowiadało rzeczywistości - nie ma perspektyw na pełne ich 
(godzin roboczych) wykorzystanie. Zwrócił uwagę na to, że aby „warsztaty” 
mogły wykonywać wszelkie remonty, powinny być jeszcze doinwestowane. 
Wskazał również na Stocznię MW, posiadającą poważny nie w pełni 
wykorzystany potencjał produkcyjny, która mogłaby remontować jednostki 
WOP bez żadnych dodatkowych inwestycji. Prof. Doerffer wyraził pogląd, że 
utrzymanie warsztatów WOP w dotychczasowym stanie i w ówczesnej sytuacji 
gospodarczej kraju było nieuzasadnione. Wskazał również kilka propozycji 
bardziej celowego jego zdaniem ich wykorzystania. Pierwsza, zakładała 
przekazanie BRITZOIK WOP Zjednoczeniu Budownictwa Inżynieryjno- 
-Morskiego (ZBIM) na bazę sprzętu. Kolejna, dotyczyła przejęcia jej przez 
Zarząd Portu Gdańsk15 na warsztaty portowe. Obie zakładały wyodrębnienie 
zabudowań znajdującego się tam Dywizjonu Okrętów Pogranicza 
16 Kaszubskiej Brygady WOP od terenu warsztatów oraz pewnych nakładów, 
jakie należało ponieść na dostosowanie tych warsztatów do nowych celów. 
Remont jednostek WOP mógłby natomiast wykonywać w Stoczni MW, 
mogącej zaspokoić potrzeby remontowe także tej formacji. Koncepcja 
przekazania bazy WOP Stoczni MW - zdaniem prof. Doerffera - nie była przez 

14 Ibidem, sygn. 621/3, k. 27, Pismo dowódcy Marynarki Wojennej nr 0810 z 24 kwietnia 1957 r. 
do Ministerstwa Kontroli Państwowej.

15 Z pismem o rozpatrzenie możliwości przekazania Zarządowi Portu Gdańsk warsztatów WOP 
na półwyspie Westerplatte zwrócił się do posła na Sejm kontradm. Wiśniewskiego dyr. ZPG 
Stanisław Palschul. Ibidem, sygn. 621/3, k. 31, Notatka dotycząca potrzeb ZP Gdańsk 
w zakresie warsztatów mechanicznych i szkutniczych.
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komisję16 brana pod uwagę, ze względu na jej dużą zdolność produkcyjną, 
a także poważne trudności w administrowaniu odległymi warsztatami. W ocenie 
profesora podstawowym warunkiem celowości eksploatacji jakiegokolwiek 
zakładu przemysłowego jest opłacalność produkcji. Dlatego jego zdaniem 
należy dać dyrekcji Stoczni MW w przypadku przejęcia bazy całkowicie 
„wolną rękę”, co do metody i zakresu jej eksploatacji w przyszłości, gdyż 
potencjał produkcyjny istniejących zakładów (Stoczni MW i BRITZOIK WOP) 
jest bardzo duży i co najmniej dwukrotnie przekracza istniejące potrzeby. 
Powodować to będzie trudności w zapewnieniu im produkcji dającej pełne 
obciążenie. Eksploatacja częściowa natomiast - zdaniem profesora - jest 
nieekonomiczna i będzie przynosiła jedynie straty dla gospodarki narodowej. 
Stąd jego wniosek, że eksploatacja nierentowna jest nie celowa, a nawet 
niedopuszczalna w obecnej sytuacji ekonomicznej, pomimo poważnych 
nakładów inwestycyjnych poczynionych w przeszłości. Dlatego „celowym 
może okazać się zamknięcie tych warsztatów przy ich odpowiednim 
zabezpieczeniu, zezwalając Stoczni Marynarki Wojennej lub innym Stoczniom 
na zabranie takiego wyposażenia, które nie będzie potrzebne w przypadku 
ponownego wznowienia produkcji np. tokarnia 10 m, hamulec 1500 KM, 
szlifierka, wytaczarka. Resztę urządzeń należy odpowiednio zakonserwować 
i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub „rozszabrowaniem”. Wszystkie remonty 
drobne powinny być wykonywane przez same załogi jednostek WOP, 
a remonty poważniejsze, dla których jednostka nie może zawinąć do Gdyni 
może wykonywać Gdańska Stocznia Remontowa”. Taki wariant rozwiązania 
zawarty w dekretacji opinii z 30 marca 1957 r. był dla zastępcy dowódcy WOP 
do spraw morskich kmdr. ppor. Henryka Romanka nie do przyjęcia17.

Profesor Doerffer kierując się zasadami rachunku ekonomicznego 
wskazał bolesny, ale rozsądny kierunek rozwiązania. Czy taka stocznia 
remontowa Wojskom Ochrony Pogranicza była potrzebna? Zapewne w chwili 
podejmowania decyzji o jej budowie nie zastanawiano się nad rachunkiem 
ekonomicznym czy sytuacją gospodarczą Polski. Jej budowa realizowana pod 
nadzorem oficerów radzieckich, w tym także i zastępcy dowódcy WOP do 
spraw morskich kmdr. Iwana Gricuka, była raczej pochodną „zimnej wojny” 
oraz obowiązującej w Polsce doktryny wojskowej uzależniającej Polskę 
bardziej od ZSRR, niż od zdrowego rozsądku.

Dyrektor Zespołu Ministerstwa Kontroli Państwowej płk H. Serwach 
w piśmie skierowanym do dowódcy WOP wskazał, że poniesione dotychczas 

16 Sześcioosobową komisję pod przewodnictwem prof. J. Doerffera powołano na podstawie 
Zarządzenia nr 4 Ministerstwa Żeglugi z 15 stycznia 1957 r. do zbadania poprawności 
kierunku inwestowania stoczni remontowych.

17 ASG, sygn. 621/3, k. 51, Opinia prof. mgr. inż. J. Doerffera o warsztatach remontowych WOP 
na Westerplatte w Gdańsku.
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koszty w wysokości ponad 20 min zł (!) nie były celowe18. Wniosek taki 
wynikał w jego ocenie z-faktu nieukończenia tej inwestycji, co spowodowało 
brak możliwości remontowania jednostek pływających WOP we własnej 
stoczni remontowej. Zdaniem płk. Serwacha w czasie budowy tej bazy 
remontowej nie uwzględniono dostatecznie czynników jej ekonomiczności 
i rentowności oraz racjonalnej rozbudowy poszczególnych działów. 
Uruchomienie bazy jako samodzielnego zakładu wymagałoby dodatkowych 
inwestycji w granicach 10-20 min zł, „co nie jest celowe a w obecnej sytuacji 
gospodarczej kraju nie wydaje się możliwe do przeprowadzenia.” Wskazał on 
na możliwość przeprowadzenia wszelkich remontów jednostek pływających 
WOP przez Stocznię Marynarki Wojennej, a także na możliwość przyjęcia 
przez Stocznię Marynarki Wojennej tego obiektu oraz w miarę wzrostu 
ilościowego jednostek pływających Marynarki Wojennej i Wojsk Ochrony 
Pogranicza na planowe uruchamianie poszczególnych działów19.

W sprawie wykorzystania możliwości produkcyjnych bazy powołano 
komisję złożoną z przedstawicieli MSW i bazy WOP. Stwierdziła ona, że przy 
istniejącej organizacji pracy istnieją „luzy” produkcyjne (wolne moce 
przerobowe) na kilku działach. Dla przykładu obrabiarki wykorzystywano 
w minimalnym stopniu, a ich czas efektywnego wykorzystania wynosił:

- 10% na szlifierkach do wałów i szlifierkach płaszczyznowych; 
strugarkach poprzecznych; urządzeniach do obróbki cieplnej 
i prasie mimośrodowej;

18 Faktyczne nakłady wyłożone na Bazę Remontów o około 4 min zł mniejsze i przedstawiały się 
następująco: wartość zainstalowanych maszyn i urządzeń - 2121055 zł, budowa slipu - 
5817440 zł, roboty instalacyjne 1064793 zł, budowa budynków - 6480000 zł, koszty 
dokumentacji - 355091 zł, wartość budynków wykonanych sposobem gospodarczym - 
100000 zł. Z wyliczeń tych wynika, że od rozpoczęcia budowy w 1952 r. do końca 1956 r. na 
jej budowę wydano 15936379 zł. Podstawą decyzji o podjęciu budowy bazy było założenie, że 
jednostki pływające WOP powinny być remontowane we własnym zakładzie remontowym. 
Do końca 1956 r. w ocenie Dowództwa WOP nie zakończono budowy i wymagała ona 
dodatkowych inwestycji 8-10 min zł. Koszty utrzymania bazy na podstawie rozliczeń 
przeprowadzonych za rok 1956 kształtowały się następująco: dziennie 11530 zł, miesięcznie 
345914 zł, rocznie 4150000 zł. Koszty te po planowanym zatrudnieniu w miejsce żołnierzy 
pracowników cywilnych, miały osiągnąć granicę 5 min zł. Niezależnie od tych nakładów, ze 
względu na nieprzygotowanie bazy do realizacji remontów „generalnych” oraz brak 
możliwości technicznych slipowania dwóch jednostek, ich remonty wykonywane są 
w stoczniach państwowych. Ich koszty kształtują się na poziomie 1,5 min zł. Porównując 
koszty: utrzymania bazy przy zatrudnieniu pracowników cywilnych (5 min zł) i kosztami 
remontów realizowanych w stoczniach państwowych (1,5 min zł) z wydatkiem jaki by 
ponoszono w przypadku realizacji wszystkich remontów w stoczniach państwowych, które 
oszacowano na ok. 5 min zł wynikało, że posiadanie bazy generowało rocznie straty około 
1,5 min zł oraz dawało niższą jakość wykonanych prac gdyż, jak podano „jakość wykonanych 
remontów w stoczniach państwowych jest niewspółmiernie wyższa.” ASG. sygn. 621/3, k.53-56, 
Notatka służbowa zastępcy dowódcy WOP ds. morskich w sprawie Bazy Remontów 
i Technicznego Zaopatrzenia Okrętów i Kutrów WOP.

19 ASG, sygn. 621/3, k. 25, Pismo płk. Serwacha nr ZON/022/57 z 11 marca 1957 r. do dowódcy WOP.
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- 20% na tokarkach uniwersalnych i prasie balansowej;
- 70% na tokarkach pociągowych.

Wskazano jednocześnie na możliwość ich zagospodarowania - na 
produkcję części zamiennych do pojazdów mechanicznych: wszelkiego rodzaju 
sworznie, tuleje, wałki skrzyni biegów z wieloklinami, śruby, końcówki układu 
paliwowego, koła zębate o zębach czołowych, których przerób w stosunku 
rocznym wynosiłby 6000 roboczogodzin. W dziale silnikowym 
niewykorzystywane - hamowni i stołu pobierczego do badania pomp 
wtryskowych. Urządzenia te postulowano wykorzystać do remontów silników, 
szczególnie wysokoprężnych oraz do sprawdzania i napraw instalacji 
elektrycznej. Ilość maszyn i urządzeń działu silnikowego - według komisji - 
pozwalała na wykonywanie remontów kapitalnych silników samochodowych 
(wysokoprężnych) w ilości 3-4 miesięcznie. Uwarunkowano to jednak 
zatrudnieniem dodatkowych 4-6 pracowników cywilnych w ramach 
istniejącego etatu oraz majstra w miejsce brygadzisty (podoficera 
nadterminowego). Natomiast w dziale elektrycznym, przy istniejących 
urządzeniach wskazano na możliwość wykonywania wszelkich prac z zakresu 
remontów i konserwacji sprzętu elektrycznego, silników spalinowych, łącznie 
z przewijaniem prądnic i starterów. Stolarnia i wyciąg mogłyby służyć - 
w ocenie komisji - do przeglądu i konserwacji wszelkich jednostek 
pływających MO20.

Decyzja zapadła

Problem uzdrowienia bazy WOP rozpatrywano także na szczeblu 
Dowództwa WOP i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Starano się znaleźć 
argumenty uzasadniające konieczność posiadania przez Wojska Ochrony 
Pogranicza Bazy Remontowej. Zastępca dowódcy WOP do spraw morskich 
kmdr ppor. Henryk Romanek uważał jej istnienie za zasadne. Wskazywał na 
konieczność dalszej jej rozbudowy, aby dostosować działalność bazy do 
wzrastających potrzeb, aby mogła ona w przyszłości wykonywać wszelkie 
remonty jednostek pływających WOP, za wyjątkiem remontów generalnych 
jednostek typu „9” o kadłubach drewnianych z powodu dużej pracochłonności 
robót (100 do 120 tys. roboczogodzin). Po rozbudowie, miałaby ona także 
realizować inną działalność w ramach służb Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych: remonty motorówek i silników samochodowych. Rozbudowę, 
według kmdr. Romanka, należało zrealizować w dwóch etapach:

• pierwszy w latach 1958-1959, miał polegać na doinwestowaniu 
bazy w wysokości 4 min zł, czyli 25% kosztów pierwotnych,

• drugi w latach 1960-1962 obejmowałby jej rozbudowę, na którą 
należało wydatkować 6 min zł.

20 Ibidem, sygn. 621/3, k. 16-17, Protokół z 3 maja 1957 r. w sprawie wykorzystania możliwości 
produkcyjnych BRITZOIKWOP.
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Przekazanie bazy innemu przedsiębiorstwu rodziło zdaniem kmdr. 
Romanka problem podziału terenu na Westerplatte, aby normalnie 
funkcjonowała stocznia i można było wykonywać czynności służbowych 
dywizjonu Okrętów Pogranicza. Ze względu na ograniczony teren - zajmowany 
przez jedną jednostkę wojskową - najwłaściwszym jego zdaniem 
współużytkownikiem, mogła być tylko Stocznia Marynarki Wojennej. Jednak 
zasadnicza niezgodność funkcjonalna w wykorzystaniu basenu (wspólne 
wyjście i wspólne nabrzeże) powodować mogła trudności w wykonywaniu 
zadań służbowych przez dywizjon, gdyż w okresach nasilenia remontów basen 
będzie zajęty przez różne jednostki cywilne. Należało się również liczyć z utratą 
tego terenu.

Na tej podstawie kmdr Romanek zaproponował:
• pozostawić Bazę Remontów w posiadaniu MSW,
• zabezpieczyć doinwestowanie w kwocie około 10 min złotych 

w ciągu 5 lat w celu doprowadzenia jej do pełnej wydajności, 
warunkowanej obecnym zespołem produkcyjnym hal i urządzeń do 
350.000 roboczogodzin,

• powstałe (doraźne) nadwyżki mocy produkcyjnych wykorzystać na 
potrzeby innych służb MSW .21

Dowódca WOP płk Eugeniusz Dostojewski przekazał w całości 
stanowisko zastępcy dowódcy WOP do spraw morskich dowódcy Wojsk 
Wewnętrznych gen. bryg. Wacławowi Komarowi prosząc o decyzję w tej 
sprawie. Płk Dostojewski wskazał jeszcze na zagadnienie, które jest z bazą 
związane, sprawę technicznego i materiałowego zaopatrzenia jednostek 
morskich WOP, które to zadania Baza Remontowa spełnia. Dowódca WOP 
przedstawił dwie propozycje:

• z punktu ekonomicznego wydaje się uzasadnionym przekazać 
całkowicie Bazę Stoczni Marynarki Wojennej, zapewniając 
jednocześnie remonty w stoczniach państwowych,

• o ile Marynarka Wojenna nie wyrazi zgody na przyjęcie bazy - 
pozostawić ją w dalszym ciągu w posiadaniu Dowództwa WOP, 
zabezpieczając jej doinwestowanie, zezwalając przejście z budżetu 
na własny rozrachunek.

Generał Komar 29 kwietnia 1957 r. zadekretował „Bazę zostawić 
u siebie. Występować sukcesywnie o doinwestowanie w porozumieniu 
z Centralnym Zarządem Zaopatrzenia MSW”22. W dwa tygodnie później 
minister spraw wewnętrznych Władysław Wicha w skierowanym do kierownika 
Zespołu Wojskowego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów piśmie 

21 Ibidem, sygn. 621/3, k. 53-56, Notatka służbowa zastępcy dowódcy WOP ds. morskich 
w sprawie Bazy Remontów i Technicznego Zaopatrzenia Okrętów i Kutrów WOP.

22 Ibidem, sygn. 621/3, k. 22-24, Notatka służbowa w sprawie Bazy Remontów i Technicznego 
Zaopatrzenia WOP.
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opowiedział się za pozostawieniem Bazy Remontowej WOP w podporządko
waniu MSW. Wskazał on na stale zwiększającą się ilość remontowanych 
jednostek pływających WOP. W 1958 r. bilans ten miał wynosić 150000 godzin 
roboczych, w 1960 r. już 200000, a w 1965 r. 400000. Z tej liczby na remonty 
w stoczniach państwowych planowano przeznaczyć po 10000 godzin roboczych 
w okresie lat 1958-1961 oraz po 70000 w latach 1962-1965. Czas ten 
zarezerwowano zasadniczo na remonty kapitalne jednej lub dwóch jednostek 
rocznie, które miała przede wszystkim zrealizować Stocznia Marynarki 
Wojennej. W szczególnym przypadku brano także pod uwagę Szczecińską 
Stocznię Remontową. Pozostałe remonty jednostek WOP miano wykonywać 
w Bazie Remontowej, której moc produkcyjną w wyniku zmian 
organizacyjnych oraz częściowego doinwestowania planowano znacząco 
zwiększyć. Potencjał ten w 1957 r. wynosił 114000 roboczogodzin. W 1960 r. 
miał on osiągnąć 200000, a w 1965 - 350000. Jako główne powody, które 
zdaniem ministra spraw wewnętrznych wpływały na pozostawienie Bazy 
Remontowej w dotychczasowym podporządkowaniu to:

• teren, zajmowany przez bazę wspólnie z inną jednostką wojskową 
o charakterze operacyjnym, który był trudny do podziału, aby 
zapewnić wystarczającą przestrzeń zarówno jednostce wojskowej 
i ewentualnej stoczni. Jednocześnie W. Wicha wskazywał, że ze 
znanych lub proponowanych instytucji, które ewentualnie mogłyby 
przejąć bazę, biorąc pod uwagę trudności lokalizacyjne oraz 
wojskowy charakter tego terenu, tylko Marynarka Wojenna byłaby 
najwłaściwszym współużytkownikiem Westerplatte,

• zaproponowane przez Marynarkę Wojenną rozwiązanie - część 
maszyn zostałaby wykorzystana w Gdyni, a część upłynniona - 
w ocenie ministra - spowodowałoby w praktyce „przekreślenie 
działalności Bazy jako obiektu gospodarczego, który został 
zbudowany kosztem 16 min zł i pracuje już od czterech lat” .23

Ostatecznie decyzja w sprawie pozostawienia BRITZOIK WOP 
w dotychczasowej przynależności zapadła 13 sierpnia 1957 r. na konferencji 
w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Jej uczestnicy z Ministerstwa 
Żeglugi i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego, Szefostwa 
Sztabu Generalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Handlu 
Zagranicznego, Urzędu Rady Ministrów i Komisji Planowania przy RM 
uzgodnili, że „Stocznia WOP, znajdująca się na Westerplatte pod względem 
swego położenia oraz mocy produkcyjnej nie nadaje się do przejęcia przez 
Ministerstwo Żeglugi i należy ją pozostawić w dotychczasowej przynależności 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ograniczając inwestycje do koniecznych dla 

23 Ibidem, sygn. 621/3, k. 7-8, Pismo ministra spraw wewnętrznych z 16 maja 1957 r. do 
kierownika Zespołu Wojskowego Komisji Planowania przy RM.
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potrzeb WOP”24. Powyższe stanowisko zakończyło dyskusje25 o ewentualnym 
podporządkowaniu Bazy Remontowej. Wskazała ona na szereg niedoskonałości 
w jej funkcjonowaniu oraz pozwoliła określić dla niej zakres przedsięwzięć 
naprawczych.

W drugiej połowie 1957 r. Bazę Remontów i Technicznego Zaopatrzenia 
Okrętów i Kutrów WOP poddano dwukrotnej, wnikliwej kontroli. Pierwszą 
inspekcję przeprowadzono od 13 do 16 września 1957 r. Objęła ona oprócz 
produkcji i stanu zaopatrzenia również zagadnienia służby, wyszkolenia, 
porządku wojskowego i dyscypliny. Wskazano na liczne uchybienia. Dotyczyły 
one m.in. planowania remontów jednostek, wykorzystania pracowników 
w produkcji, ich kwalifikacji oraz kontroli technicznej. Absencja pracowników 
cywilnych wynosiła 12% (utrzymywała się w normie), a wojskowych, 
kształtując się na poziomie 30-35%, przewyższała założoną normę. Za 
przyczynę nadmiernej absencji uznano spadek dyscypliny wykonawczej oraz 
branie marynarzy do służby wewnętrznej i prac pozawarsztatowych (złe 
planowanie służby przez dowódcę pododdziału). Udział załóg okrętów 
w trakcie remontów był znikomy, gdyż zabierano je do dywizjonu. Etaty bazy 
nie odpowiadały istniejącym potrzebom produkcyjnym. W ocenie komisji 
opracowano je w latach 1952-1953, kiedy jej organizacja była bardzo 
prymitywna. W działach produkcyjnych bazy było 98 etatów (11 oficerów, 
18 podoficerów i 69 żołnierzy służby zasadniczej). Faktycznie pracowało 
66 pracowników w tym 4 cywili, z czego bezpośrednio w produkcji tylko 35. 
Na tej podstawie opracowano wnioski, które przyczynić się miały do 
usprawnienia działalności. W pierwszej kolejności Komisja wskazała na 
konieczność zmiany dotychczasowych etatów bazy. Reorganizację według niej, 
należało przeprowadzić w dwóch etapach. W pierwszym - wewnętrznym, 
dotychczasową ilość pracowników miano lepiej wykorzystać w produkcji. 
Drugi etap, polegający na całkowitej zmianie etatów, miał rozstrzygnąć 
zasadność takiej ich ilości, gdyż nowa obsada powinna opierać się na wysoko 
kwalifikowanych pracownikach i nowej organizacji produkcji. Miano także 
poprawić organizację pracy i służby, zmniejszając absencję pracowników 
o 10-15%, wprowadzić szkolenie przy warsztatowe w celu podniesienia 
kwalifikacji, zwiększyć kontrolę techniczną i kontrolę materiałową, ożywić 
działalność racjonalizatorską, przeprowadzić aktualizację norm produkcyjnych, 
zwiększyć ilość kontraktów ofertowych, szczególnie na usługi slipowe i pracę 
obrabiarek. Zwrócono również uwagę na konieczność podwyższenia jakości 
remontów jednostek pływających i terminowości ich wykonania. Należało 

24 Ibidem, sygn. 621/3, k. 10-11, Protokół z konferencji odbytej w Komisji Planowania przy RM 
pod przewodnictwem ministra A. Wanga 13 sierpnia 1957 r. w sprawie stoczni remontowych 
i remontu statków.

25 W tej sprawie dowódca Wojsk Wewnętrznych skierował pismo do dowódcy Marynarki 
Wojennej informujące go, że warsztaty WOP na Westerplatte nie mogą być przekazane 
Zarządowi Portu Gdańsk. Ibidem, sygn. 621/3, k. 29, Pismo nr Mor. 469 z 27 września 1957 r.
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również opracować analizę zdolności produkcyjnej warsztatów, dając 
odpowiedzi na pytania: ile „roboczogodzin rzeczywistych” mogą przepracować 
warsztaty miesięcznie, ile jednostek może być remontowanych jednocześnie 
i ile czasu potrzeba na wykonanie przeciętnego remontu bieżącego i średniego 
dla motorówek i jednostek typu „KP”26.

Dwa miesiące później z rozkazu dowódcy WOP od 18 listopada do 
5 grudnia przeprowadzono kolejną kontrolę Bazy Remontowej. Sprawdzano 
wówczas całokształt zagadnień związanych z produkcją i ustalono profil 
produkcyjny oraz długofalowy plan rozwoju. Ogólna ocena bazy wypadła 
negatywnie. Złożyło się na to kilka czynników. Działalność produkcyjna 
warsztatów nie odpowiadała istniejącym możliwościom - w niepełnym stopniu 
wykorzystywano istniejący park maszynowy, nieterminowo wykonywano 
remonty oraz niedostateczna była jakość wykonywanych prac. Duża płynność 
kadr, związana ze zwolnieniami do rezerwy marynarzy, wpływała ujemnie na 
organizację produkcji oraz utrzymanie urządzeń. Kwalifikacje marynarzy były 
niewystarczające, a ich zatrudnienie miesięczne było o 52 roboczogodziny 
mniejsze niż pracowników cywilnych. Równocześnie ich praca była o ok. 30% 
mniej wydajna. Produkcja warsztatów bazy remontowej w porównaniu ze 
stoczniami państwowymi była znacznie droższa. Cena 1 roboczogodziny 
w bazie wynosiła 42,54 zł., a w stoczniach ok. 35 zł. Uwzględniając profil 
produkcji na najbliższe lata istniała konieczność doinwestowania bazy w latach 
1958-1961 o sumę 4082000 zł. Mimo, że przedstawiony przez komisję obraz 
bazy nie był pozytywny, a dotychczasowa jej działalność produkcyjna 
i zaopatrzeniowa nie była zadawalająca, uznano, że przy posiadanych 
zdolnościach produkcyjnych istniała możliwość dalszego zwiększenia ilości 
i jakości wykonywanych zadań. Należało jednak przeprowadzić konkretne 
zmiany: zreorganizować istniejący system działalności, wprowadzić nowe etaty 
w warsztatach i w zaopatrzeniu oraz finansować jej działalność z budżetu 
resortu MSW, gdyż przejście na rozrachunek gospodarczy było niemożliwe27.

Niezależnie od stwierdzonych usterek, istnienie Bazy Remontu 
i Technicznego Zaopatrzenia Okrętów i Kutrów WOP komisja uznała za 
uzasadnione ze względu na konieczność wykonania remontów i konserwacji 
istniejących oraz nowych jednostek pływających, które wprowadzano do służby 
zgodnie z planem budowy. Trzeba też było zaopatrywać cztery dywizjony OP 
i SSM WOP w sprzęt techniczno-morski, sorty mundurowe i środki finansowe.

Dowódca WOP zaaprobował wnioski zgłoszone przez komisję dotyczące 
dalszego funkcjonowania bazy remontowej w nowym kształcie organizacyjnym. 
Następnie przedstawił ministrowi Spraw Wewnętrznych wniosek o zmianę 
struktury gospodarczej Bazy Remontów. Został on 2 lipca 1958 r. zatwierdzony 

26 ASG, sygn. 467/2, k. 638-645, Sprawozdanie z przeprowadzonej inspekcji Bazy Remontów 
i Technicznego Zaopatrzenia Okrętów i Kutrów WOP.

27 ASG, sygn. 998/48, k. 13-21, Protokół komisji w sprawie działalności Bazy Remontów 
i Technicznego Zaopatrzenia Okrętów i Kutrów WOP.
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przez ministra Spraw Wewnętrznych. Na tej podstawie 31 grudnia 1958 r. 
dotychczasowa Baza Remontu i Technicznego Zaopatrzenia Okrętów i Kutrów 
WOP została zlikwidowana. W jej miejsce 1 stycznia 1959 r. powołano dwie 
odrębne instytucje: jednostkę wojskową „Główna Składnica Zaopatrzenia 
Techniczno-Morskiego WOP” oraz przedsiębiorstwo państwowe pod zarządem 
MSW o nazwie „Przedsiębiorstwo Remontu Okrętów - Westerplatte”28.

Powstanie bazy morskiej, mającej remontować oraz zaopatrywać tabor 
pływający WOP było, jak się wydaje, rozwiązaniem celowym. Jej 
zorganizowanie i czteroletnie funkcjonowanie wiązało się jednak z dużymi 
nakładami finansowymi ponoszonymi przez Wojska Ochrony Pogranicza 
i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Brak należytego nadzoru gospodarczego 
ze strony dowództwa WOP nad jej działalnością oraz nieliczenie się z kosztami 
funkcjonowania oraz zaniechanie podjęcia w odpowiednim czasie zmian 
organizacyjnych, przyczyniło się w znacznym stopniu do stopniowej likwidacji 
Bazy Remontów i Technicznego Zaopatrzenia Okrętów i Kutrów WOP.

28 ASG, sygn. 1283/112, k. 110-111, Rozkaz dowódcy WOP nr 0161/Sztab z 4 października 
1958 r.; ASG, sygn. 1280/85, k. 480-481, Rozkaz dowódcy WOP nr 0212/Sztab z 18 grudnia 1958 r.
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Schemat 1

ORGANIZACJA BAZY REMONTÓW i TECHNICZNEGO 
ZAOPATRZENIA OKRĘTÓW i KUTRÓW WOP

(czerwiec 1956 r.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: ASG, sygn. 466/62, k. 3-19.

282



Kmdr por. rez. mgr inż. Jerzy BOJKO

KLUB MARYNARKI WOJENNEJ (1945-2005)

W okresie międzywojennym w największych garnizonach Wojska 
Polskiego działały Domy Oficera, Domy Podoficera i Domy 
Żołnierza, w których utrzymaniu partycypowały wszystkie stacjonujące w nich 

jednostki. W Domu Żołnierza mieścił się zwykle teatr żołnierski, kino, 
biblioteka, czytelnia, świetlice, poradnia dla samouków, gospoda, zakład 
fryzjerski, punkt fotograficzny i pokoje noclegowe dla przyjezdnych żołnierzy. 
Obok Domu Żołnierza, w miarę możliwości terenowych, istniał plac sportowo- 
-rekreacyjny. Obsługa miała zapewnić żołnierzom „nieskrępowany 
wypoczynek, ale równocześnie oddziaływać na nich wychowawczo”. Zdarzało 
się, że z ich usług korzystali oficerowie, podoficerowie zawodowi, pracownicy 
wojska i ich rodziny1.

W Marynarce Wojennej nie było takich instytucji. W dużej mierze ich 
rolę odgrywały kasyna, np. Kasyno Oficerów Floty w siedzibie Dowództwa 
Floty, opisywane przez kmdr. Borysa Karnickiego w Marynarskim worku 
wspomnień1 2 3. Pierwsze kasyna rozpoczęły działalność w 1921 r. Odgrywały one 
rolę ośrodków kulturalno-oświatowych i wychowawczych dla oficerów, 
podoficerów i ich rodzin. W kasynach odbywały się reprezentacyjne spotkania 
z okazji świąt państwowych i wojskowych, pobytu dostojników czy wizyt 
obcych okrętów w Gdyni. Były ośrodkiem rozrywek i spotkań kadry. Były 
miejscem wielkich bali i zabaw, z których dochód kierowano np. na fundusz 
teatru marynarskiego. Ze względu na sprawną organizację oraz staranny dobór 
uczestników, zyskały one najwyższe uznanie społeczne a udział w nich był 
zaszczytem. Nie rzadziej niż raz w miesiącu organizowano w kasynie dla 
oficerów żonatych „obiad koleżeński”. Odbywały się też „towarzyskie herbaty , .,,3z tańcami .

1 Józef K. Sługocki, Wychowanie w Marynarce Wojennej II Rzeczypospolitej (1918-1939), 
Słupsk, 2003, s.119. Więcej informacji nt. domów żołnierza w II RP: Stanisław Piekarski, 
Domy żołnierza polskiego, Warszawa 1997; W cieniu muz, Warszawa 1999.

2 Borys Karnicki, Marynarski worek wspomnień, Warszawa 1987, s. 13.
3 Józef K. Sługocki, op. cit., s.139.
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Kasyno Podoficerów Floty, powstałe w 1937 r. w Gdyni, stawiało sobie 
za cel utrzymanie współżycia towarzyskiego i koleżeńskiego podoficerów i ich 
rodzin, rozwijanie i krzewienie wiedzy ogólnej i wojskowej, godne 
reprezentowanie korpusu na zewnątrz. W kasynie działały sekcje kulturalno- 
-oświatowa, teatralna, gier towarzyskich. Funkcjonował koleżeński fundusz 
odprawowy. Sekcja kulturalno-oświatowa organizowała wycieczki, odczyty 
i pogadanki. Kasyna były utrzymywane przede wszystkim ze składek ich 
członków, były rodzajem spółdzielni. Rachunki regulowano w nich specjalnymi 
żetonami. Statut towarzystwa Kasyno Podoficerów Floty w Gdyni zatwierdził 
dowódca Floty kontradmirał Józef Unrug4.

Lata 1945-1950: Dom Marynarza Marynarki Wojennej, 
Dom Marynarki Wojennej i Klub Oficerski Marynarki Wojennej

Nawiązaniem do przedwojennej tradycji było utworzenie po zakończeniu 
działań wojennych Domu Marynarza Marynarki Wojennej, który rozpoczyna 
działalność 7 lipca 1945 r. Od 1946 r. zwany był Domem Marynarki Wojennej. 
Rozkaz organizacyjny Nr 00163/Org. z 7 lipca 1945 r., podpisany przez naczelnego 
dowódcę Wojska Polskiego marszałka Polski Michała Rolę-Żymierskiego brzmiał: 
„Celem stworzenia Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej na Morzu 
Bałtyckim - rozkazuję: sformować do dnia 30 lipca 1945 r.[.„] f) „Dom Marynarza” 
Marynarki Wojennej w Gdyni w/g etatu Nr 35/6 - o składzie osobowym 
82 ludzi”; [,..]5. Spełniał on bardzo ważną rolę wiodącej placówki kulturalno- 
-oświatowej, jednej z pierwszych na wybrzeżu.

We wrześniu posiadał niemal pełną obsadę personalną. W jego skład 
wchodziła orkiestra, która liczyła 43 muzyków. Działało kino, teatr, pracownia 
malarsko-rzeźbiarska. Siedzibą Domu Marynarza był dawny Dom Zdrojowy 
przy ówczesnej ul. Czołgistów (dziś Aleja Piłsudskiego).Uszkodzony gmach 
wyremontowano własnymi siłami. Na piętrach umieszczono orkiestrę dętą 
i jazzową z rodzinami, na parterze znajdowała się sala imprezowa i bufet. 
Organizowano tam akademie, wieczory literackie, odczyty i koncerty oraz 
codzienne zabawy taneczne. Ze względu na oddalenie nowej siedziby od 
śródmieścia, klub pozyskał dodatkowy lokal przy Skwerze Kościuszki nr 12. 
Przedtem znajdowała się tam radziecka Komenda Wojenna. Pierwszym 
kierownikiem Domu Marynarza został kpt. mar. Jerzy Szaudel6.

Po pracach remontowych rozpoczął działalność Teatr Domu Marynarza, 
zespół kameralny, otworzono kino i pracownię plastyczną. Początki były 
obiecujące. Na scenie, w ciągu pierwszych trzech miesięcy działalności gościły 

4 Ibidem, s. 140.
5 Archiwum Marynarki Wojennej, sygn. 2/49/15, k. 41.
6 Zbigniew Wojciechowski, Instytucje kulturalno-oświatowe Marynarki Wojennej w latach 1945- 

-1956, „Biuletyn Historyczny Marynarki Wojennej”, 1992 nr 12, s. 53.
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zespoły Centralnego Domu Żołnierza z Warszawy z przedstawieniem pt.: Miasto 
cud, które obejrzało ponad 2 tys. widzów oraz Domu Żołnierza z Katowic 
z przedstawieniem Wczoraj i dziś. Na porankach muzycznych było 1,5 tys. 
słuchaczy, tyle samo na odczytach. Dom osiągnął czysty dochód w wysokości 
30 tys. złotych, łącznie z wpływami za wyświetlane filmy7.

Tak zwana Reprezentacyjna Orkiestra Symfoniczna, mimo że miała 
zaledwie 16 etatów, dzięki kapelmistrzowi por. mar. Janowi Fitakowi, który 
dokooptował grupę zawodowych muzyków, reprezentowała dobry poziom. Jej 
koncerty z dużym powodzeniem odbywały się w Domu Marynarza, kasynie 
oficerskim, w miejskim amfiteatrze oraz w jednostkach MW.

Teatr Domu Marynarza otwarto 26 października 1945 r. Jego 
kierownikiem został kpt. mar. Konstanty Lech, kierownikiem artystycznym 
aktor Gwidon Trzywdar-Rakowski, scenografem Adam Haupt, późniejszy 
profesor Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Aleksander 
Sitkiewicz w pracy Trzydzieści lat działalności... twierdzi nawet, że teatr 
ten stał się zalążkiem późniejszego Teatru Wybrzeże. Z pewnością był to 
pierwszy teatr powstały w Trójmieście po wojnie - Michał Misiorny 
w opracowaniu Teatr Wybrzeże pisze: „Miejski Teatr Wybrzeże w Gdyni 
nie zainicjował powojennej kroniki teatralnej Trójmiasta. Wyprzedziły 
ingres Galla trzy inne o krok wcześniejsze inicjatywy: Teatr Marynarki 
Wojennej pod kierunkiem Trzywdara-Rakowskiego, później Merunowicza 
(inauguracja 19 października 1945 r. w Gdyni), Teatr Komedia Heleny 
Hałacińskiej (inauguracja 26 października 1945 r. w Gdyni) oraz Teatr 
Dramatyczny Aleksandra Gąssowskiego (otwarcie 27 października 1945 r. 
w Sopocie)”8.

Pierwszą wystawioną sztuką byli Jeńcy Lucjana Rydla. W 500-osobowej sali 
był nadkomplet widzów. W listopadzie zespół wystąpił z wieczorem poezji Włócz 
się poezjo, włócz i rewią Szalone rytmy z Beatą Artemską w roli głównej. Niestety, 
nowy repertuar nie trafił w gusty gdyńskiej publiczności. Zaproponowano jej 
gościnne występy m. in. Ludwika Sempolińskiego i artystów 1 Dywizji Piechoty. 
Występy na Oksywiu i w Nowym Porcie nie odniosły sukcesu. W święto Bożego 
Narodzenia teatr przedstawił komedię muzyczną Podwójna buchalteria (reż. Antoni 
Cezarewicz), którą obejrzało prawie 5 tys. widzów9. Trudności komunikacyjne, zła 
czy nieuregulowana współpraca z Wydziałem Kultuiy i Sztuki w Gdańsku i zakaz 
występów, spowodowały spadek dochodów. Niepochlebną opinię Domowi Marynarza 
wystawił Zarząd Polityczny MW. Krytykowano m. in. repertuar teatru. Sytuację 
pogorszyło zamknięcie kina z powodu zagubienia kopii filmowej10.

7 Ibidem, s. 54.
8 Aleksander Sitkiewicz, Trzydzieści lat działalności ideowo-wychowawczej i kulturalno- 

-oświatowej Klubu Marynarki Wojennej w Gdyni. Zarys historii, Gdynia 1975, s. 4; 
Państwowy Teatr Wybrzeże 1946-1976, pod red. A. Żurowskiego, Gdańsk 1976, s. 5.

9 Z. Wojciechowski, op. cit., s. 54.
10 Ibidem, s. 54.
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Powodów słabości w funkcjonowaniu Domu Marynarza trzeba upatrywać 
w dużej płynności kadr, braku środków lokomocji, trudnościach lokalowych 
przejawiających się m. in. w braku zaplecza. W niesprzyjającej atmosferze 
24 marca 1946 r. wystawiono Skąpca Moliera. Spektakl miał uświetnić 30-lecie 
pracy scenicznej znanego reżysera Trzywdara-Rakowskiego. Zespół był słaby 
i sztukę grano tylko do końca kwietnia przy prawie pustej sali. Trudności 
w obsadzie i brak funduszy sprawiły, że reżyser zmuszony był poszukiwać 
aktorów wśród żołnierzy. We Gdańsku-Wrzeszczu spotkał Emila Karewicza, 
który w stacjonującej tam jednostce prowadził teatr amatorski. W maju 
i czerwcu odbyły się dwie premiery: Stary dzwon i Zemsta Aleksandra Fredry. 
Duże uznanie zyskał spektakl Nad morzem w reżyserii Franciszka 
Rychłowskiego11.

W sierpniu 1946 r. nastąpiła restrukturyzacja Domu Marynarza. Według 
nowego etatu zmienił on nazwę na Dom Marynarki Wojennej. Kierownikiem 
został kpt. mar. Konstanty Lech, a kierownikiem zespołu teatralnego, 
występującego pod nazwą Teatr Dramatyczny Marynarki Wojennej, por. mar. 
Jerzy Lau, jego kierownikiem artystycznym Jerzy Merunowicz. 1 sierpnia 
zmieniono cały skład zespołu teatralnego za wyjątkiem suflerki. Aktorzy 
zawodowi pochodzili z rozwiązanych z przyczyn finansowych teatrów: 
Miejskiego w Gdyni i Dramatycznego w Sopocie. Sądząc po frekwencji, było to 
działanie skuteczne. Dowodem na to może być fakt, że w październiku 1946 r. 
spektakle oglądało 5656 widzów. W końcu roku wystawiono jeszcze dwie 
sztuki: Szczeniaki i Nieboszczyk pan Pic. Przy teatrze działała także orkiestra, 
zespół jazzowy oraz balet pod kierownictwem Weli Lam Ziemowicz.

Z powodu cofnięcia przyznanych subwencji kierownictwo nie było 
w stanie wypłacić pensji. Teatr Objazdowy (działający w sierpniu) przestał 
działać. Jedynie przed wyborami zorganizowano Brygadę Reprezentacyjną, 
której trzon tworzył balet i niektórzy aktorzy. Ostatnie premiery Teatr 
Dramatyczny wystawił w lutym 1947 r. Były to sztuki: Szkarłatne róże, 
Rozkoszna dziewczyna oraz Mąż i żona11 12. Z uwagi na trudności finansowe teatru 
i oszczędności budżetowe MW w marcu 1947 r. zespół teatralny wydzielono z Domu 
Marynarki Wojennej i usamodzielniono. Zespół baletowy zwolniono, a salę 
wydzierżawiono. Teatr ostatecznie przestał istnieć z dniem 30 kwietnia 1947 r. Tak 
zakończył działalność jeden z pierwszych powojennych teatrów w Trójmieście13.

W styczniu 1946 r., decyzją zastępcy dowódcy MW ds. polityczno- 
-wychowawczych kmdr. Józefa Urbanowicza, siedzibę Domu MW przeniesiono do 
obiektu przy Skwerze Kościuszki 12 w Gdyni14. W związku z nową koncepcją 
tworzenia wojskowych instytucji kulturalnych w połowie czerwca 1947 r. 
rozformowano Dom Marynarki Wojennej, a w jego miejsce powołano Klub 

11 Ibidem, s. 54.
12 Ibidem, s. 54.
13 Ibidem, s. 54.
14 A. Sitkiewicz, op. cit., s. 13.
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Oficerski Marynarki Wojennej. Jego kierownikiem został w 1948 r. ppor. mar. 
Zdzisław Handler.

Klub skupiał całe wojskowe życie kulturalne w gdyńskim garnizonie. 
Zasadniczą działalność prowadzono w pomieszczeniach parterowych kasyna po 
godzinie 17.00. Organizowano okolicznościowe akademie, wieczornice, 
odczyty i występy artystyczne. Na piętrze funkcjonowała Centralna Biblioteka 
MW. Jej początki były bardzo skromne. Zajmowała dwa małe pomieszczenia na 
pierwszym piętrze nad kasynem. Księgozbiór liczył zaledwie 300 tomów, 
w większości pochodzących z darowizn. Na organizatora biblioteki 
wyznaczono por. mar. Henryka Malinowskiego. Biblioteka wkrótce otrzymała 
milion złotych na zakup książek - sumę na owe czasy znaczną. Kierowniczką 
biblioteki została Helena Łuczynko15. Przy bibliotece, popularne wówczas 
wieczory poetyckie przygotowywał kilkunastoosobowy zespół recytatorski 
złożony z kadry i rodzin wojskowych. Powodzeniem cieszyło się koło 
szachowe prowadzone przez wspomnianego por. mar. H. Malinowskiego. 
Pracownią malarską kierował bosm. Zbigniew Litwin.

Klub, dzieląc pomieszczenia z kasynem, nie mógł pomieścić wszystkich 
chętnych przybywających na różne imprezy, a nie było możliwości 
powiększenia lokalu. Wkrótce, po usilnych staraniach, MW uzyskała kolejny 
duży obiekt przy ulicy Zawiszy Czarnego nr 1 - dawną „Polską Riwierę”. 
Otwarcie obiektu nastąpiło 29 czerwca 1950 r. Pomimo obszerniejszego 
budynku baza lokalowa była skromna. Na pierwszym piętrze mieszkali aktorzy 
Teatru „Wybrzeże”, na drugim - rybacy Dalmoru, na trzecim - członkowie 
Zespołu Pieśni i Tańca MW. Klub dysponował jedynie pomieszczeniem na 
bibliotekę, salę bilardową kawiarnią i dwoma niewielkimi pokojami oraz 
przyległym parterowym budynkiem, późniejszym kinem „Klubowym”. 
Odbywały się tam też próby Zespołu Pieśni i Tańca16.

Dom Oficera Marynarki Wojennej (1950-1957)

Dom Oficera Marynarki Wojennej, z siedzibą w Gdyni przy ulicy 
Zawiszy Czarnego 1, został powołany rozkazem ministra Obrony Narodowej 
w grudniu 1950 r. Instytucja pod tą nazwą charakteryzowała się znacznymi 
rozmiarami organizacyjnymi. Niewątpliwie odnotowała też osiągnięcia 
w działalności oświatowej i kulturalnej, rządzącej się zawsze własnymi 
prawami, mimo że w latach 1950-1956 odgórnie starano się przysposobić ją na 
potrzeby ówczesnej ideologii i jej propagandy. Do pełnienia obowiązków szefa 
Domu Oficera skierowano sprawdzonego organizatora por. mar. Zdzisława 
Handlera, który od 1948 r. był kierownikiem Klubu Oficerskiego Dowództwa 
Marynarki Wojennej przy Skwerze Kościuszki (stare Kasyno Oficerskie).

15 Ibidem, s. 15.
16 Z. Wojciechowski, op. cit., s. 56.
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Szybko następowały zmiany kadrowe. Od stycznia 1951 r. obowiązki szefa 
Domu Oficera czasowo pełnił kpt. mar. Władysław Baliński. Kierownikiem 
administracyjnym i jednocześnie kierownikiem Zespołu Pieśni i Tańca MW 
mianowano por. mar. Zdzisława Handlera. Później, w sierpniu 1952 r., objął on 
wyższe stanowisko kierownika Garnizonowego Klubu Oficerskiego na 
Oksywiu. Szefem Domu Oficera, po odejściu kpt. mar. Balińskiego w lipcu 
1951 r., został kmdr ppor. Władysław Dziadek, który pełnił służbę wojskową do 
czerwca 1952 r. W tym czasie Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego 
skierował na stanowisko szefa Domu Oficera kmdr. ppor. mgr Bolesława 
Sabelskiego, energicznego i dobrego organizatora. Włożył on wiele pracy 
w przystosowaniu pomieszczeń dawnego lokalu „Riwiera” do pracy zgodnie 
z przeznaczeniem. W ciągu czerwca, lipca i sierpnia 1952 r. zostali przeniesieni 
mieszkańcy tego budynku (aktorzy i rybacy) do bloków mieszkalnych na 
terenie Trójmiasta17 18.

Z braku innych pomieszczeń, decyzją kierownictwa MW trzecie piętro 
budynku dawnej „Riwiery” zajął Hotel Garnizonowy, opuszczając je dopiero po 
20 latach (w 1973 r.)19. W 1953 r. Dom Oficera MW rozrósł się do potężnych 
rozmiarów organizacyjnych. Mieściły się w nim następujące instytucje:

1. Zespół Pieśni i Tańca Marynarki Wojennej, którego kierownikiem 
został ppor. mar. Robert Laus, zasłużony artysta z czasów II wojny 
światowej, piosenkarz solista, były członek Zespołu Pieśni i Tańca 
Wojska Polskiego.

2. Wojskowy Klub Sportowy „Flota” z kompanią sportową. 
Kierownikiem WKS „Flota” został znany sportowiec, kpt. mar. 
Władysław Grechuta.

3. Ośrodek Sportów Wodnych Marynarki Wojennej na czele ze znanym 
sportowcem, wielokrotnym mistrzem Wojska Polskiego, kpt. mar. 
Stanisławem Żochowskim.

4. Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu MW na czele z kmdr, 
ppor. Stanisławem Ordonem.

5. Zalążek przyszłego Muzeum Marynarki Wojennej (na stanowisko po. 
kierownika nowej instytucji wyznaczono z obsady Domu Oficera MW 
kpt. mar. Henryka Kłoczkowskiego). Rozkaz organizacyjny ministra 
Obrony Narodowej o utworzeniu Muzeum MW ukazał się 2 grudnia 1953 r.

Meldunek o stanie bojowym z dnia 2 grudnia 1953 r. podaje, że w wyżej 
wymienionych instytucjach służyło: DO MW - 35 osób, w tym 13 osób kadry), 
kompania WKS „Flota” - (42, w tym 7 kadry), Muzeum MW (1 oficer) 
i WUML (1 oficer). WKS „Flota” wyłączono spod podległości DO MW 
z dniem 1 maja 1956 r.20.

17 Jan Gromnicki, Historia Okręgowego Klubu Oficerskiego, (Kronika OKO z lat 60-tych).
18 Ibidem.
19 A. Sitkiewicz, op. cit., s. 9.
20 Z. Wojciechowski, op. cit., s. 66; J. Gromnicki, op. cit.
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Od powołania Domu Oficera MW nastąpił szybki rozwój pracy 
kulturalno-oświatowej. Powstało liceum ogólnokształcące dla oficerów. 
Odpowiedzialnym za działalność szkoły i jej filii przy ul. Czerwonych 
Kosynierów uczyniono por. mar. Jana Sentkowskiego. Kierownikiem pracowni 
plastycznej został ppor. mar. Zbigniew Litwin, były żołnierz 1 Morskiego 
Batalionu Zapasowego. Utworzono liczne koła i sekcje zainteresowań, 
rozpoczęto kursy żeglarskie (teoretyczny i praktyczny), kursy kroju i szycia dla 
kobiet, hafciarski i kurs pisania na maszynie. Rozwinęła się twórczość 
amatorska wśród rodzin, powstały koła miłośników malarstwa i rzeźby. 
Wybudowano amfiteatr (Teatr Letni) na 500 miejsc. Odbywały się tam liczne 
występy takich zespołów jak „Mazowsze” i „Śląsk”, festyny i imprezy 
sportowe. Objęto w posiadanie nawet część plaży miejskiej21. Gośćmi 
marynarzy w Teatrze Letnim z okazji Dni Morza i Święta Marynarki Wojennej 
w 1953 r. byli prezydent Bolesław Bierut i minister marsz. Konstanty 
Rokossowski22.

Aktywnie pracowała miejscowa organizacja Ligi Kobiet. Instruktorką do 
spraw rodzin w tym czasie była Antonina Kwiatkowska. Biblioteką liczącą 
w 1953 r. 9 tys. woluminów kierował st. bsm. Jan Talaga. Pracowało Koło 
Młodych Literatów, któremu patronował znany pisarz Franciszek Fenikowski23. 
Olbrzymi nacisk położono na typową dla lat 50-tych pracę propagandowo- 
-agitacyjną. Rozpoczęła działalność nieetatowa grupa lektorów. Prelekcje 
i odczyty odbywały się w garnizonie i we wsiach powiatów kartuskiego, 
puckiego i wejherowskiego. Dom Oficera dysponował własnym radiowęzłem - 
typowym ówczesnym propagandowym medium, obsługiwanym przez 
marynarzy z jednostki łączności. Redagowano w nim komunikaty i nadawano 
własne audycje24. Od sierpnia 1951 r. szefem Wydziału Propagandy Domu 
Oficera został mianowany kpt. mar. Jerzy Borowski, partyzant z armii 
jugosłowiańskiej.

Szef Domu Oficera MW kmdr ppor. Sabelski w styczniu 1954 r. został 
przeniesiony do Warszawy. Jego obowiązki przejął kmdr ppor. Stefan Zwoliński, 
były szef Domu Oficera we Wrocławiu. Podlegali mu: szef Wydziału Propagandy 
kpt. mar. Jerzy Borowski, instruktor szkolenia por. mar. Jan Sentkowski, instruktor 
wiedzy wojskowej por. mar. Henryk Kłoczkowski, kierownik Morskiego Ośrodka 
Sportów Wodnych kpt. mar. Stanisław Żochowski, instruktor propagandy ppor. 
mar. Zbigniew Golis, oficer finansowy por. mar. Stanisław Misiak, oficer 
administracyjny por. mar. Franciszek Majewski, kierownik WUM-L kmdr ppor. 
Stanisław Ordon i podoficer gospodarczy bosman Czesław Kiedrowicz25.

21 Z. Wojciechowski, op. cit., s. 56.
22 A. Sitkiewicz., op., cit. s. 12. Wówczas otwarto Muzeum MW.
23 Ibidem, s. 13.
24 A. Sitkiewicz., op. cit., s. 15.
25 J. Gromnicki, op. cit.
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Okręgowy Klub Oficerski Marynarki Wojennej (1957-1973)

Kolejny okres - lata 1957-1970, to lata stabilizacji i poszukiwań, 
wypracowywania lepszych form i metod pracy z coraz bardziej wymagającymi 
i wykształconymi odbiorcami. Lata niosące innowacje i nowe rozwiązania 
przeplatały się z czasami schematycznej działalności i nie trafiania 
w zapotrzebowanie środowiska. Większe zmiany w działalności Klubu przynosi 
dopiero początek lat 70-tych. Przewodnie role w pracy klubu przypadały: 
Poradni Metodycznej, Oddziałowi PTTK MW oraz bibliotece. One tworząc 
jeden organizm zachowywały jednocześnie autonomiczność. W latach 60-tych 
w klubie powstała wspomniana Poradnia Metodyczna, dzięki której MW 
odnosiła później wiele spektakularnych sukcesów m. in. w działalności 
artystycznej, w szczególności estradowej w latach 70-tych. Na lata 60-te 
przypada okres ożywienia działalności środowiskowej biblioteki klubu. W roku 
1963 powołano w nim pierwszy w Wojsku Polskim Oddział PTTK MW. To, co 
obecnie może dziwić, to fakt, że był to czas walki o zgodę na masowy udział 
kadry i marynarzy w zorganizowanej turystyce.

Pierwsze istotne zmiany nastąpiły już w kwietniu 1957 r. Na stanowisko 
dowódcy Ośrodka Sportów Wodnych Marynarki Wojennej wyznaczono kmdr, 
ppor. Czesława Cześnika. W lipcu tego roku nastąpiła dalsza reorganizacja 
jednostek Marynarki Wojennej. Po redukcji sił zbrojnych z Domu Oficera MW 
ubył kmdr ppor. Wincenty Wojsław i kpt. mar. Witold Cywiński.26. Rozkazem 
dowódcy MW nr 08 z 28 lipca 1957 r. zostali przeniesieni z Domu Oficera MW 
na wyższe stanowisko w Zarządzie Politycznym MW: kmdr ppor. Jan 
Gromnicki, kpt. mar. Jan Sentkowski, por. mar. Zbigniew Litwin. Ponadto kmdr 
ppor. Lech Patyk został zwolniony do rezerwy27. Rozkazem dowódcy 
Marynarki Wojennej nr 0144/DMW z 9 września 1957 r. został powołany 
Okręgowy Klub Oficerski Marynarki Wojennej w Gdyni. Kierownikiem klubu 
został dotychczasowy szef Domu Oficera kmdr por. Stefan Zwoliński, starszym 
instruktorem kpt. mar. Władysław Romecki, oficerem administracyjnym klubu 
por. mar. Józef Matysek, a kierownikiem Wieczorowego Uniwersytetu 
Marksizmu-Leninizmu kmdr por. Stanisław Ordon. W 1958 r. WUM-L został 
przemianowany na Ośrodek Nauk Społecznych i Wojskowych Marynarki 
Wojennej. Pracy propagandowo-agitacyjnej towarzyszyły imprezy rozrywkowe 
w kawiarni i kinie. Małe instytucje, które wchodziły w skład byłego Domu 
Oficera, zmieniły podporządkowanie.

Już w 1955 r. podjęto decyzję, by na bazie istniejącej od 1945 r. pracowni 
dekoratorskiej Domu Oficera stworzyć placówkę, w której grupa uzdolnionych 
plastyków mogłaby w ramach zadań służbowych wykonywać nie tylko prace 

26 J. Gromnicki, op. cit.
27 Ibidem.

290



KLUB MARYNARKI WOJENNEJ (1945-2005)

dekoratorskie na potrzeby Dowództwa MW i Zarządu Politycznego MW. 
Miano tworzyć trwałe, wartościowe dzieła plastyczne z dziedziny malarstwa, 
rzeźby, grafiki i rysunku. Ambitne plany zrealizowano w drugiej połowie lat 
50-tych i w latach 60-tych. Pracownia początkowo mieściła się w klubie przy 
ul. Zawiszy Czarnego 1, a od 1965 r. przeniesiono ją do mieszkania 
o powierzchni 35 m2 na najwyższym piętrze budynku przy ul. Władysława IV 
nr 46. Pierwszym jej gospodarzem był Henryk Baranowski, zaś ostatnim 
Andrzej Sobieraj (przeprowadzka do budynku klubu nastąpiła w maju 2005 r.). 
Ludzie związani z pracownią, to: Zbigniew Litwin, Henryk Baranowski, Tadeusz 
Wereszczyński, Ryszard Debis, Lech Karłowski i inni. Za swoich nauczycieli 
uważali wybitnych twórców, takich jak: Marian Mokwa, Antoni Suchanek, Jan 
Gasiński czy Kazimierz Śramkiewicz28. 6 listopada 1963 r. kierownik 
Okręgowego Klubu Oficerskiego kmdr por. Stefan Zwoliński został 
przeniesiony do Warszawy i przekazał obowiązki kmdr por. mgr Janowi 
Gromnickiemu, byłemu żołnierzowi Armii Czerwonej przybyłemu z Oddziału 
Kultury i Oświaty Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej.

W celu udzielania pomocy jednostkom Marynarki Wojennej w pracy 
kulturalno-oświatowej utworzono w marcu 1964 r. Poradnię Metodyczną. Jej 
kierownikiem została Sylwia Janowicz-Lachnitt. Organizowała ona na m.in. 
punkty konsultacyjne dla recytatorów, garnizonowe przeglądy amatorskich 
zespołów artystycznych, które wieńczył finał na szczeblu Marynarki 
Wojennej29. W tym samym roku utworzono Klub Młodzieży Wojskowej - 
organizację kulturalno-oświatową zrzeszającą młodzież - dzieci kadry 
zawodowej i pracowników cywilnych administracji wojskowej.

W pierwszej połowie 1965 r. powstała sekcja finansowa Okręgowego 
Klubu Oficerskiego. Jej szefem (zaopatrzenia finansowego OKO) został por. 
mar. Rajmund Makrocki. Komórce tej przydzielono na zaopatrzenie 
gospodarcze: Zespół Estradowy Marynarki Wojennej, V Składnicę Sprzętu 
Kulturalno-Oświatowego ZP MW, Ośrodek Nauk Społecznych i Wojskowych 
Marynarki Wojennej oraz Orkiestrę Reprezentacyjną MW30. W pierwszej 
połowie 1966 r. nastąpiły poważne zmiany w pracy kulturalno-oświatowej. Po 
zakończeniu remontu klubu (trwał pół roku) klub prowadził pracę 
w następujących działach:

1) Poradnia Metodyczna Pracy Kulturalno Oświatowej;
2) Biblioteka;
3) Czytelnia;
4) Sekcje zainteresowań;
5) Klub Młodzieży Wojskowej;
6) Salon wystawowy;

28 Irena Kos, Malarze morza, „Przegląd Morski”, 1992 nr 11, s. 59; A. Sitkiewicz., op. cit., s. 15.
29 A. Sitkiewicz., op. cit., s. 16.
30 J. Gromnicki, op. cit.
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7) Kawiarnia;
8) Kino - kino „Klubowe” było obiektem otwartym III kategorii 

Wojewódzkiego Zarządu Kin .31
Dobrze pracowało liczące 300 członków koło PTTK nr 5. Wybitnym 

animatorem ruchu turystycznego tamtych lat była m.in. Stefania Łuczak. 
Amatorski Zespół Filmowy prowadzony przez kpt. mar. Tadeusza 
Głogowskiego (15 członków), zdobył wiele nagród i wyróżnień. Realizował 
filmy na taśmie 16 mm. Wizytówką OKO był Wojskowy Klub Szachowy 
„Flota”, kierowany przez zasłużonego działacza sportowego, wielokrotnego 
mistrza szachowego MW i WP - kmdr rez. Henryka Malinowskiego. 
Największym sukcesem tego klubu było zajęcie V miejsca w I lidze krajowej. 
Przy klubie działały organizacje społeczne. Niezwykle prężne było Koło Rodzin 
Wojskowych, z jego przewodniczącą Henryką Galant. Koło Polskiego Związku 
Filatelistycznego liczyło 160 członków. Stan obsady kadrowej Okręgowego 
Klubu Oficerskiego na 31 grudnia 1966 r. przedstawiał się następująco: 
oficerów - 4, podoficer zawodowy - 1, marynarze służby zasadniczej - 2 
i pracowników wojska - 3632.

W następnych latach wszystkie wymienione wyżej komórki 
organizacyjne OKO rozszerzały stopniowo formy działalności. Wyjątek 
stanowiło kino, zamknięte w 1968 r. Prężnie rozwijał działalność Oddział 
PTTK MW, z jego założycielem kpt. mar. Ireneuszem Adamskim. Utworzono 
Poradnię Metodyczną obsadzone zostało stanowisko instruktora do pracy 
z młodzieżą33. Trwały duże zmiany kadrowe - na przestrzeni 1968 r. w ramach 
restrukturyzacji zwolniono 13 pracowników cywilnych wojska34. 5 kwietnia 
1968 r. nastąpiła zmiana kierownika klubu. Odszedł kmdr por. mgr Jan 
Gromnicki, a jego miejsce zajął, na okres 13 lat, kmdr por. mgr Aleksander 
Sitkiewicz.

Mimo wielkości siedziby, OKO nie dysponował dużą ilością pomieszczeń 
bezpośrednio służących pracy własnej. Na ich ogólną liczbę - 57, aż 37 służyło 
innym instytucjom wojskowym. Na trzecim piętrze 19 pokoi zajmował nadal 
hotel garnizonowy, będący w dyspozycji Garnizonowej Administracji Mieszkań 
w Gdyni35. W dokumentach znajdujemy stały przedmiot zmartwień 
kierownictwa - jedno pomieszczenie zajmowane było od 1958 r. przez 
„obywatela, który jest osobą niezwiązaną z OKO”36.

W 1969 r. w sprawozdaniu rocznym klubu, przedstawionym Zarządowi 
Politycznemu MW, podkreślono, że szczególną uwagę w działalności OKO 
poświęcono jubileuszowi 25-lecia Polski Ludowej i upowszechnianiu treści 

31 Archiwum Marynarki Wojennej, sygn.3501/73/176, k. 92.
32 J. Gromnicki, op. cit.
33 A. Sitkiewicz, Trzydzieści lat..., s. 19.
34 AMW, sygn. 3501/73/117, k. 92.
35 AMW, sygn. 3501/73/176, k. 92.
36 Ibidem, k. 93.
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uchwał V Zjazdu PZPR. I tak np. biblioteka zajmowała się 
„...upowszechnianiem literatury zaangażowanej w budowę socjalizmu 
i kształtowaniem socjalistycznego modelu człowieka oraz upowszechnianiem 
stałych wartości kultury polskiej i innych narodów”. Ilość występów artystów 
cywilnych zmniejszyła się ze względu na „....olbrzymie narzuty, jakie pobiera 
Wojewódzka Agencja Imprez Artystycznych”37.

Prognozy dla działalności kulturalno-oświatowej w Wojsku Polskim na 
początku lat 70-tych były dość obiecujące. Do zajęć szkoleniowych 
i wychowawczych włączono część form działalności kulturalno-oświatowej 
Więcej uwagi poświęcono rozwijaniu efektów szkolenia i wychowania poprzez 
zajęcia kulturalne prowadzone w klubach, świetlicach itp. Rozpoczęto śmielej 
realizować postulaty środowiska wojskowego w zakresie oświaty, rekreacji, 
sportu, turystyki i krajoznawstwa. Jesienią 1971 r. wprowadzono w WP 
ramowy program zajęć kulturalno-oświatowych dla żołnierzy służby 
zasadniczej i Zasady działalności kulturalno-oświatowej w wojsku. W 1976 r. 
wszedł do realizacji Program Rozwoju Kultury w Siłach Zbrojnych PRL na lata 
1976-1990. Powyższe dokumenty normatywne rozwiązywały sporą część 
problemów związanych z głównie z planowaniem i zabezpieczeniem przedsięwzięć 
kulturalno-oświatowych. Było to tym ważniejsze, że dowódcy jednostek, mając 
napięte harmonogramy szkolenia, rezygnowali często z tego rodzaju działalności. 
Jak zwykle na realizację wielu ważnych celów zabrakło pieniędzy lub działano 
połowicznie. Sporo w tym okresie mówiono również o ideowości w pracy 
kulturalno-oświatowej. Zrobiono też wiele, by poprzez działalność kulturalną 
stworzyć wrażenie stabilizacji, nawet po wprowadzeniu stanu wojennego38.

Klub wiodący Marynarki Wojennej podporządkowany był, poprzez szefa 
Oddziału Kultury i Oświaty MW, szefowi Zarządu Politycznego Marynarki 
Wojennej. Wspierał kierowaniem systemem pracy kulturalno-oświatowej 
w jednostkach MW poprzez prowadzenie na ich rzecz działalności 
instruktorsko-metodycznej oraz środowiskowej, upowszechnianie kultury 
i oświaty, w szczególności na terenie garnizonów trójmiejskich39. Na początku 
dekady lat 70-tych kierownikiem Klubu Oficerskiego (pełnił obowiązki od 1968 r. 
do 14 września 1981 r.) był kmdr por. mgr Aleksander Sitkiewicz. Zastępował 
go pełen inwencji (nie istniał etat zastępcy kierownika OKO) kmdr por. Jan 
Sentkowski.

Pierwszy ważniejszy zapis w Dziennikach rozkazów kierownika OKO 
z lat 70-tych, dostępnych w Archiwum Marynarki Wojennej, dotyczy 
nieprawidłowości w gospodarce finansowej. Przez następnych ponad 
trzydzieści lat nie nastąpiło podobne zdarzenie. W lutym 1971 r., po 
przeprowadzeniu kontroli finansowo-gospodarczej, stwierdzono znaczną szkodę 

37 AMW, sygn.3501/73/117, k. 285. Sprawozdanie z działalności kulturalno-oświatowej na rok 1969.
38 Stanisław Piekarski, Domy żołnierza polskiego, Warszawa 1997, s. 304.
39 Piotr Przybysz, System działalności kulturalno-oświatowej w Marynarce Wojennej w latach 

1945-1989, praca doktorska, AMW, Gdynia 1995, rozdz. III.
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w mieniu wojskowym (78 830,20 zł). Po kilku miesiącach zwolniono z pracy 
starszego referenta40.

Rozkazy dzienne kierownika klubu z tego okresu bardzo zwięźle 
przedstawiają życie i pracę OKO. Za krótkimi wzmiankami kryją się często 
najważniejsze chwile w życiu ludzi, których nazwiska coraz mniej mówią 
współczesnym. Niestety niewiele jest innych relacji z lat 70-tych. Rozkaz 
kierownika KO MW z 8 grudnia 1972 r. potwierdzał stan etatowy pracowników 
cywilnych. Było ich 30 - w tym 14 opłacanych z pionu zatrudnienia. Najstarsi 
stażem (powyżej 10 lat), to Krystyna Gniadecka - kierownik biblioteki, Sylwia 
Janowicz-Lachnitt - starszy instruktor, Irena Ciećkowska - kierownik działu 
naukowego, Melania Sawaj - kierownik działu ogólnego, Janina Bąk - referent- 
-maszynista, Tadeusz Wereszczyński - grafik-dekorator, Leokadia Wojna - 
starsza księgowa, Apolonia Jeżyk - sprzątaczka, Grzegorz Mielke - portier oraz 
Andrzej Tokarski - kierownik biura PTTK przy OKO MW. W wykazie figurują 
nazwiska 5 muzyków tworzących etatowy Zespół Muzyczny OKO MW41.

Klub Marynarki Wojennej (1973-1989)

W czerwcu 1973 r. zmieniono nazwę instytucji - na Klub Marynarki 
Wojennej. Potwierdzono to w rozkazie dziennym kierownika klubu: „Szef 
Sztabu Generalnego WP Wykazem zmian Nr 058/Org. z 9 kwietnia 1973 r. 
wprowadził następujące zmiany etatowe: skreślono nazwę Klub Oficerski 
Marynarki Wojennej i wpisano nazwę: Klub Marynarki Wojennej”42. W maju 
1973 r. do Jednostki Wojskowej 2808 ubył ze stanowiska starszego instruktora 
(w praktyce codziennej - zastępca kierownika), kmdr por. Jan Sentkowski. Na jego 
miejsce przyszedł kmdr ppor. Władysław Banarski, dotychczasowy instruktor 
Oddziału Ul ZP MW. W 1975 r. kadrę zawodową KMW stanowili: kierownik - 
kmdr por. Aleksander Sitkiewicz, kmdr por. Władysław Banarski, kmdr ppor. 
Zbigniew Litwin, kpt. Jerzy Gryszkiewicz, st. chor. Stanisław Kawa, bsm. szt. 
Stanisław Dziuk i st. bsm. Marek Ziembicki43. W tymże roku nastąpiła 
reorganizacja stanowisk etatowych. Sprzątaczki i portierzy przeszli 10 lutego 1975 r. 
na zaopatrzenie finansowe WAK nr 2 (stan taki istniał do 2005 r.). Kmdr por. 
Władysław Banarski został skierowany 11 października 1975 r. na stanowisko 
kierownika Zespołu Estradowego MW .flotylla”. W klubie służył dwa lata44. 
Obowiązki st. instruktora przejął kmdr ppor. Michał Szpunar - poprzednio 
kierownik ZE MW „Flotylla”. Sylwia Janowicz-Lachnitt - st. instruktor Poradni 

40 Archiwum Marynarki Wojennej (AMW), sygn. 4276/02/1, k. 8. Rozkaz dzienny kierownika 
Okręgowego Klubu Oficerskiego (OKO) nr 6/71 z 23 lutego 1971 r.

41 AMW, sygn. 4276/02/1, s. 80, Rozkaz kierownika OKO nr 44/72 z 8 grudnia 1972 r.
42 AMW, sygn. 4278/02/02, s. 5. Rozkaz dzienny kierownika KMW nr 26/73 z 25 czerwca 1973 r.
43 AMW, sygn. 4276//02/02, s. 81. Rozkaz dzienny kierownika Klubu MW nr 27/75 

z 11 października 1975 r.
44 Ibidem, s. 81.
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Metodycznej odeszła do Sztabu MW z końcem 1975 r. Była znaczącą 
osobowością w zespole pracowników Klubu45. W 1977 r. odnotować można 
kilka istotnych zmian kadrowych: m.in. kmdr ppor. Zbigniew Litwin, znany 
artysta malarz ubył do ZP MW a kmdr ppor. Stanisław Kamiński objął 
stanowisko kierownika poradni metodycznej46. W styczniu 1978 r. ponownie 
przyjęto na etaty członków Zespołu Muzycznego. Rotacja jego stanu 
osobowego była bardzo znaczna47. Pod koniec czerwca 1979 r. nastąpiły 
kolejne zmiany organizacyjno-etatowe (na podstawie Zarządzenia Nr 046 Szefa 
Sztabu MW z 29 maja 1979 r.) - m.in. skreślono etat szefa zaopatrzenia 
finansowego klubu. Poza tym odszedł kmdr ppor. Stanisław Kamiński na 
stanowisko instruktora Oddziału III ZP MW. Obowiązki st. instruktora przejął 
kmdr ppor. Krzysztof Eustachiewicz48.

Lata 80-te charakteryzują się zwiększeniem działalności metodyczno- 
-instruktorskiej klubu na rzecz jednostek MW, na których ciążył obowiązek 
organizowania zajęć dla marynarzy służby zasadniczej w ramach Żołnierskiej 
Wszechnicy Kultury. Praca środowiskowa nie posiadała takiego zasięgu jak 
w poprzedniej i następnej dekadzie - były to czasy ograniczeń stanu wojennego 
i towarzyszącej mu w kolejnych latach izolacji środowiska wojskowego.

Praca w klubie w latach 80-tych prowadzona była w czterech 
zasadniczych kierunkach, w których rola przewodnia przypadała: Poradni 
Metodycznej, Oddziałowi PTTK MW, Młodzieżowemu Klubowi Morskiemu 
oraz bibliotece. Te nieformalne działy zachowywały sporą autonomię. Poradnia 
Metodyczna działała na rzecz jednostek MW, udzielając porad z dziedziny 
pracy kulturalno-oświatowej i twórczości amatorskiej. Ze względu na niepełną 
obsadę etatową trudno było koordynować i wspierać ówczesne ambitne plany 
prowadzenia w Wojsku Polskim Żołnierskiej Wszechnicy Kultury. Były to 
zajęcia obligatoryjne dla marynarzy służby zasadniczej, prowadzone 
w godzinach popołudniowych, raz w tygodniu. Ambitne założenia wszechnicy 
weryfikowała rzeczywistość służby w jednostkach - niedostatek 
wykwalifikowanych kierowników grup szkolenia, słaba baza, brak czasu, 
a przede wszystkim większego zainteresowania ze strony dowódców, jak 
i samych słuchaczy. Trzeba podkreślić, że staraniem Poradni Metodycznej 
ukazało się wówczas wiele interesujących materiałów pomocnych do realizacji 
ŻWK, uwzględniających specyfikę Marynarki Wojennej.

Oddział PTTK MW był najważniejszym inicjatorem i koordynatorem 
rekreacji i aktywnego wypoczynku w środowisku wojskowym MW i Gdyni. 
Liczne kluby specjalistyczne gromadziły turystów kwalifikowanych (Klub 
Kajakowy, Klub Płetwonurków, Klub Turystyki Górskiej, Klub Turystyki 

45 AMW, sygn. 4276//02/02, s. 88. Rozkaz dzienny kierownika Klubu MW nr 38/75 z 31grudnia 1975 r.
46 AMW, sygn. 4276/02/03, s. 32-54. Rozkazy dzienne kierownika Klubu MW z 1977 r.
47 AMW, sygn. 4276//02/03, s. 65. Rozkaz dzienny kierownika Klubu MW nr 25/78 

z 25 stycznia 1978 r.
48 AMW, sygn. 4276/02/04, s. 5-26. Rozkazy dzienne kierownika Klubu MW z 1979 r.
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Pieszej). Od lat swoje usługi świadczyła wypożyczalnia sprzętu turystycznego. 
Coraz ważniejszą rolę odgrywał Młodzieżowy Klub Morski, będący 
współorganizatorem popularnych młodzieżowych spartakiad sportów 
obronnych, wieczorków i dyskotek. MKM proponował młodzieży szkolnej 
udział w licznych kołach zainteresowań. Biblioteka dalej pełniła funkcję 
placówki wiodącej w MW. Jej funkcje popularyzatorskie przejawiały się 
w licznych spotkaniach autorskich, olimpiadach i konkursach czytelniczych, 
lekcjach bibliotecznych, ofertach nowości wydawniczych. Skupiała około 2,5 tys. 
czytelników - kadry i jej rodzin, w mniejszym stopniu marynarzy służby 
zasadniczej oraz osób ze środowiska cywilnego. W klubie działała pracownia 
plastyczna, metaloplastyczna, odbywały się stałe projekcje filmów 
premierowych. W murach placówki działały stowarzyszenia i organizacje 
społeczne: Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych, Organizacja Rodzin 
Wojskowych oraz seniorów lotnictwa, żołnierzy ociemniałych itd. Klub był 
siedzibą Kręgu Instruktorów ZHP MW. Działały koła plastyków, koło 
motoryzacyjne (współpracujące z LOK), koło myśliwych, brydżystów, 
szachistów itd. Klub prowadził bogatą działalność wystawienniczą, poprzez 
prezentację prac artystów - amatorów. Odbywały się w nim wieczornice, 
akademie, bale oraz uroczystości.

Prowadzono z dużym rozmachem imprezy, wymagające olbrzymiego 
zaangażowania kadry instruktorskiej klubu, takie jak coroczna Parada 
Marynarskiej Estrady. Pracownicy KMW byli zarazem organizatorami 
i jurorami, a przedtem opiekunami i inspiratorami wielu amatorskich zespołów 
artystycznych i twórców49. W 1980 r. klub zajął zaszczytne III miejsce 
w Ogólnopolskim Przeglądzie Działalności Kulturalno-Oświatowej. Z tej okazji 
kierownik KMW wyróżnił za wkład pracy w osiągniecie tego sukcesu Janinę 
Bąk, Irenę Koss, Krystynę Koziurę, Jolantę Papierkowską oraz Halinę 
Grabowską50. Staraniom często towarzyszyło w tych latach poczucie nie 
trafiania oferty kulturalnej i rozrywkowej KMW do środowiska wojskowego. 
Kierownik klubu kmdr por. Józef Sadowski, w wywiadzie udzielonym red. 
Urszuli Czajkowskiej z czasopisma MW „Bandera”, wskazywał na brak 
szerszego zainteresowania kadry zawodowej nowymi formami pracy 
kulturalno-oświatowej, w przeciwieństwie do rodzin wojskowych. Oceniał 
bierną ofertę klubu jako nie dość atrakcyjną - powodem był m.in. brak 
pomieszczeń. W gmachu całe drugie piętro zajmował Ośrodek Nauk 
Społecznych i Wojskowych a kolejne pomieszczenia na pierwszym piętrze - 
NSZZ Pracowników Wojska. Kierownikowi w wywiadzie marzył się nowy 
budynek z prawdziwego zdarzenia, w którym byłoby miejsce na bilard, ping 
pong, salę projekcyjną! sale do prób zespołów artystycznych51.

49 AMW, sygn. 4276//02/09, s. 8. Rozkaz dzienny kierownika Klubu MW nr 50/87 z 8 października 1986 r.
50 AMW, sygn. 4276//02/04, s. 71. Rozkaz dzienny kierownika Klubu MW nr 39/80 z 25 czerwca 1980 r.
51 Urszula Czajkowska, Wymogi czasu. „Bandera”, 1984 nr 7.
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Kmdr mgr Aleksander Sitkiewicz, po 13 latach kierowania klubem, 
przekazał 14 września 1981 r. obowiązki kmdr. por. mgr Józefowi 
Sadowskiemu, przybyłemu z KPW Gdynia. Kmdr A. Sitkiewicz pożegnał się ze 
służbą wojskową 19 października 1981 r. i przeszedł w stan spoczynku52. 
W dzień po ogłoszeniu stanu wojennego, 14 grudnia 1981 r., w rozkazie 
Nr 76/81 wyznaczono służby oficera dyżurnego i pomocnika oficera dyżurnego 
Klubu MW53. Tę ostatnią służbę, ze względu na szczupłą obsadę etatową kadry, 
pełnili również pracownicy cywilni wojska. W dniach 18 grudnia 1981 r. - 
3 stycznia 1982 r. na bazie pomieszczeń Klubu, przy zaangażowaniu jego 
pracowników zorganizowano półkolonie dla 24 dzieci. Zaangażowanie stanu 
osobowego KMW w okresie stanu wojennego charakteryzował rozkaz PF 41/82 
z 26 listopada 1982 r. Kadra i pracownicy Klubu otrzymali „...podziękowanie 
za wykonanie szczególnie odpowiedzialnych i trudnych zadań w złożonej 
i napiętej sytuacji społecznej w kraju”54. Działalność w środowisku cywilnym 
uległa ograniczeniu ze względu na niesprzyjające kontaktom z wojskiem 
nastroje w dużej części społeczeństwa. Istniały też ograniczenia natury prawnej 
(okres stanu wojennego), dotyczące funkcjonowania wielu organizacji 
i stowarzyszeń.

Zmiany kadrowe na kluczowych stanowiskach przyniósł rok 1983. 
W marcu odeszła mgr Irena Koss - st. instruktor Poradni Metodycznej. Od 
kwietnia stanowisko te objął mgr Mariusz Wielebski. Z dniem 1 czerwca do 
Zespołu Estradowego „Flotylla” został przeniesiony na etat kierownika kmdr 
por. Krzysztof Eustachiewicz. Na jego stanowisko - st. instruktora, przeszedł 
dotychczasowy kierownik ZE MW „Flotylla” - kmdr por. Władysław 
Banarski55. Klub po przeprowadzonym w 1983 r. remoncie, kolejnych przeróbkach 
adaptacyjnych wnętrza i makijażu zewnętrznym „zyskał na elegancji, ale 
oczywiście nie na funkcjonalności, która ma zasadnicze znaczenie” - podkreślano 
na łamach czasopisma MW „Bandera”56.

1985 rok stał pod znakiem obchodów jubileuszu 40-lecia Marynarki 
Wojennej PRL. Uczczono go m.in. czerwcowym wielkim widowiskiem na 
stadionie gdyńskiego Klubu Sportowego „Arka”. W jego organizacji 
zaangażowano niemal cały personel KMW. Do rezerwy przeszedł w lipcu tegoż 
roku kmdr ppor. Władysław Banarski. Warto również odnotować, że 
28 kwietnia 1985 r. przeprowadzono XX Jubileuszowy Zlot ku Czci Ofiar 
Stutthofu, któremu patronowały KMW i Oddział PTTK MW oraz dyrekcja 
Muzeum Stutthof57.

52 AMW, sygn. 4276//02/05. Rozkaz dzienny kierownika Klubu MW nr 51/81 zl4.09.1981 r.
53 AMW, sygn. 4276//02/05, s. 51. Rozkaz dzienny kierownika Klubu MW nr 76/81 z 14.12.1981 r.
54 AMW, sygn. 4276//02/06, s. 55. Rozkaz dzienny kierownika Klubu MW nr 41/82 z 26.11.1982 r.
55 AMW, sygn.4276/02/06, s. 63-79. Rozkazy dzienne kierownika Klubu MW z 1983 r.
56 Urszula Czajkowska, Wymogi czasu, „Bandera”, 1984 nr 7.
57 AMW, sygn. 4276/02/07, s. 40-65. Rozkazy dzienne kierownika Klubu MW z 1985 r.
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W 1988 r. redaktor Urszula Czajkowska na łamach „Bandery” w artykule 
pt. Przymiarki opisała remontowe perypetie, jakim była poddawana siedziba 
klubu. Prace budowlano-montażowe przebiegały w ślamazarnym tempie. 
Spowodowało to, że warunki pracy instytucji były znacznie ograniczone. 
Dotychczasowy bufet miał zastąpić lokal gastronomiczno-rozrywkowy 
z prawdziwego zdarzenia. Miało to być miejsce „w pełni reprezentacyjne” dla 
kadry, rodzin wojskowych oraz ich gości (wstęp do lokalu nie był wolny). 
Dodać należy, że w czasach niedoborów rynkowych resortowe bufety budziły 
zazdrość i wywoływały niezadowolenie społeczeństwa. Uroczystości 
o charakterze rodzinnym - czy towarzyskim, takie jak obchody jubileuszu 
służby i pracy, pożycia małżeńskiego, czy uroczystości nadania imion 
(praktykowane w latach PRL „chrzciny” w świeckim wydaniu), przeniesione 
zostały do tzw. małej sali, gdzie przedtem funkcjonował salon wystawowy. Ten 
ostatni przeniesiono z kolei do „Małej Galerii” na drugim piętrze.

Novum stanowiła sala komputerowa. W 1988 r. był tam jeden komputer 
typu Amstrad z monitorem, dwoma telewizorami do odbioru programów 
w kolorze, kompletem sprzętu wideo z 30 kasetami z filmami. Pracownia 
metaloplastyczna klubu, której dziełem było wiele napisów i znaków na terenie 
całej MW, nie prowadziła działalności merytorycznej, a jedynie usługową58.

Klub Marynarki Wojennej w latach 1989-2005

W latach 80-tych i 90-tych nastąpiło w krótkim czasie radykalne 
zmniejszenie stanu osobowego wojska i dramatyczne ograniczenie wydatków 
finansowych na potrzeby jednostek i instytucji wojska. W efekcie zlikwidowano 
wiele placówek kultury. „Z jednej strony kultura miała być podstawową treścią 
przeobrażeń, a drugiej strony - to właśnie ta dziedzina życia wojskowego 
ponosić zaczęła ogromne koszta transformacji”59. W latach 90-tych 
administracyjnie zmniejszano stan pracowników Klubu - na przykład w 1995 r. 
było tylko 10 pracowników wojska! Powstały jednak wówczas prawne 
możliwości prowadzenia tzw. działalności ubocznej, która stała się bardzo 
ważnym źródłem pozyskiwania środków na działalność programową KMW.

Rok 1989, w opinii ówczesnych pracowników Klubu, nie był dominującą 
cezurą w historii instytucji. Działalność przez dziesięciolecia prowadzona była 
niezmiennie na polach wychowania, oświaty, twórczości artystycznej oraz 
rekreacji. Ideologia i towarzysząca jej propaganda, charakterystyczna dla 
poprzednich okresów historycznych, nie decydowała o trwaniu i charakterze 
instytucji ze względu na jej uniwersalne cele działania. Przemiany miały 
charakter formalny. Większy wpływ na funkcjonowanie Klubu miały zmiany 
kadrowe, czy też sposób finansowania. „Formy zostały, treści się zmieniły. Nie 

58 Urszula Czajkowska, Przymiarki, „Bandera” z 28 lutego 1988 r.
59 Stanisław Piekarski, W cieniu muz, Warszawa 1999, s. 351.
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palono książek. Wybierano pomiędzy staiymi i nowymi instrukcjami - nie 
zniszczono faktur. To, co było potrzebne pochowano w magazynach. Nie było 
rewolucji, przedsięwzięcia z tzw. góry przychodziły raczej powolnie i były 
umiarkowane.” - wspominał ówczesny kierownik Klubu kmdr Zygmunt Brożek 
w 2005 r.60 „Od roku 1989 zlikwidowano praktycznie finansowanie gabinetu 
metodycznego. Przyszło bronić istnienia Zespołu Estradowego „Flotylla”. Było 
to nasza wizytówka, tak samo jak Poradnia Metodyczna, gabinety...Ale 
wszystko rozbijało się o pieniądze. Placówka upowszechniania kultury 
przetrwała próbę czasu w działalności - dzięki pasjonatom, młodym ludziom. 
Model pracy klubu udało się zintegrować z finansowaniem”61.

Dekadzie lat 90-tych towarzyszyło szerokie otwarcie działalności klubu na 
środowisko cywilne i ożywiona współpraca z miastem Gdynia. To czas 
angażowania do odpowiedzialnych zadań, takich jak współorganizacja Prezentacji 
Artystycznych WP w Gdyni, zjazdów i zlotów kombatantów oraz innych 
środowisk związanych z Wojskiem Polskim i Marynarką Wojennej.

Obsada etatowa klubu na początku lat 90-tych była szczupła. I tak pod 
koniec 1990 r. stanowiło ją 6 żołnierzy zawodowych i 16 pracowników 
wojska62: W związku z zakończeniem działalności dydaktycznej Ośrodka Nauk 
Społecznych i Wojskowych 28 maja 1990 r. do wyłącznej dyspozycji klubu 
przechodzą pomieszczenia na drugim piętrze63. Zgodnie z rozkazem personalnym 
dowódcy MW Nr 55 z 26 września 1990 r. kmdr por. Zygmunt Brożek został 
wyznaczony na stanowisko kierownika Klubu Marynarki Wojennej64.

Instytucja zmuszona do walki na „wolnym rynku kapitalizmu” musiała 
przynosić dochody. Przykładowo w 1990 r„ na wniosek Rady Klubu MW, 
podniesiono opłaty za usługi świadczone przez klub. Wstęp na dancing 
kosztował 15 tys. zł., wynajem sali balowej - 2 min zł, zespół artystyczny grał 
„do kotleta” za 900 tys., wynajęcie sali balowej na spotkania, zebrania 
kosztowało 600 tys., za eksponowanie prac plastycznych płaciło się 30 tys. 
dziennie65. W struktury Klubu MW wszedł w marcu tegoż roku Wojskowy 
Ośrodek Oświatowy, korzystający z bazy KMW. Rozpoczął również 
działalność Klub Bilardowy Klubu MW, wyposażony w trzy stoły66.

W 1993 r. rozszerzona została nazwa instytucji o człon nawiązujący do 
przedwojennej tradycji dawnego nadmorskiego hotelu - „Polska Riwiera”. 
Autorem pomysłu powrotu do historycznej nazwy „Riwiera” był kmdr ppor. 
Piotr Kowalewski. Inicjatywa ta spotkała się z dobrym przyjęciem 
w środowisku wojskowym, a wręcz entuzjastycznym wśród miłośników Gdyni

60 Relacja ze spotkania byłych pracowników KMW z 18 kwietnia 2005 r.
61 Ibidem.
62 Dziennik rozkazów dowódcy MW z 1990 r., s. 8-11.
63 AMW, sygn. 4276//02/10, s. 69. Rozkaz dzienny kierownika Klubu MW nr 18/90 z 28 maja 1990 r.
64 Rozkazy dzienne kierownika Klubu MW z 1990 r., s. 5.
65 Rozkazy dzienne kierownika Klubu MW z 1991 r., s. 19.
66 Rozkazy dzienne kierownika Klubu MW z 1993 r., s.8-10.
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oraz życzliwością dowódcy MW, wiceadmirała Romualda A. Wagi. Poszerzona 
nazwa przyjęła się spontanicznie. Nie funkcjonowała ona w oficjalnych 
dokumentach, rozkazach itp. Była za to widoczna w symbolice - 
w wydawnictwach, folderach, pamiątkach, itp. Stała się prawdziwą 
i rozpoznawalną wizytówką klubu. Pamiętnym wydarzeniem było spotkanie 
ministra Obrony Narodowej, szefa Sztabu Generalnego WP oraz dowódcy MW 
z powracającą z rejsu dookoła świata załogą żaglowca szkolnego MW „Iskra” 
w dniu 10 października 1995 r. w Sali Kolumnowej. Wręczono jej pamiątkowe 
krawaty firmowe „Riwiera” i kalendarze „Riwiera 96” ze „stanu zasobów 
handlowych klubu”67. Nadal nieliczna pozostawała obsada etatowa. Na 
początku 1995 r. w KMW pracowało zaledwie 10 pracowników wojska - 
w tym dwóch instruktorów68. Wykaz kadry zawodowej obejmował w połowie 
tegoż roku 9 żołnierzy zawodowych69.

Interesujący opis Klubu Marynarki z omawianego okresu,, tym 
cenniejszy, że dokonany przez osobę spoza środowiska wojskowego, Izabelę 
Fonfria-Peredę ukazał się na łamach „Kuriera Gdyńskiego” pod tytułem 
Riwiery żal...70. „Dziś „Riwiera” z zewnątrz przypomina dawne czasy. Ładne 
okna ze szprosami dodają jej powagi i godności. Po przyjrzeniu się z bliska 
widać jednak, że okna wymagają malowania, a budynek remontu. Korytarz 
prowadzi do sali balowej, która - tak jak za dawnych czasów jest świadkiem 
wielu imprez, balów i wesel. Oficerom MW, zajmujących się działalnością 
kulturalną nie brakuje ciekawych pomysłów zmierzających do racjonalnego 
wykorzystania całego budynku i pomieszczeń gospodarczych. Niestety, 
dotychczasowy status „Riwiery” nie gwarantuje odzyskania przez nią 
przedwojennej świetności”.

Klub Marynarki Wojennej z pewnością zakorzeniony jest w pejzażu 
kulturalnym Gdyni. Odnosi się jednak wrażenie, że zbyt mocno tkwi on 
w przeszłych schematach i strukturze środowiskowej „placówki kulturalnej”, 
jakby odgrodzony od całej społeczności Gdyni. Stąd pewien niedosyt. Bo jakby 
nie spojrzeć - „Riwiera” powinna być wizytówką tak pięknego i bogatego 
miasta Chciałoby się, żeby mógł on przyciągać ludzi swoim pięknem 
i bogactwem propozycji, stał się miejscem, w którym - jak przed laty wypadało 
bywać - miejscem ogniskującym życie towarzyskie miasta. Niejeden inwestor 
miałby bogate plany pełnego wykorzystanie takiej „perełki”, jak „Riwiera”. 
Władze Marynarki Wojennej nie dostrzegają, że obecny status klubu nie 
sprzyja, niestety, poprawie renomy i powiększenia dochodów uzyskiwanych 
z działalności „Riwiery”.

W 1996 r., między innymi dzięki staraniom kierownika Klubu kmdr. 
Brożka i jego podwładnych, uratowano przed likwidacją Zespół Estradowy 

67 Rozkazy dzienne kierownika Klubu MW z 1996 r„ s. 75.
68 Rozkazy dzienne kierownika Klubu MW z 1995 r„ s. 38.
69 Ibidem, s. 49.
70 Izabela Fonfria-Pereda, Riwiery żal...... .Kurier Gdyński”, 1996 nr 36.
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Marynarki Wojennej „Flotylla”. Rozkazem dowódcy MW z 27 maja 1996 r. 
„...celem zapewnienia ciągłości popularyzowania morskich tradycji 
patriotycznych, morskich obyczajów oraz wartości kultury związanej z morzem 
i MW z dniem 1 lipca 1996 r. w struktury organizacyjne klubu została włączona 
część Zespołu Estradowego Marynarki Wojennej „Flotylla” (rozformowanego 
z 30 czerwca 1996 r. zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego)71. W sierpniu 
1996 r. zespól Klubu wyruszył w pierwszą trasę koncertową z programem 
A może morze? do Katowic, przybierając nazwę „Nowa Flotylla”.

Kolejne zmiany kadrowe przyniósł następny 1997 r.: kmdr ppor. Piotr 
Kowalewski objął stanowisko kierownika Wojskowego Ośrodka Oświatowego, 
kmdr ppor. Marek Sikorski - st. oficera kulturalno-oświatowego, zaś kpt. mar. 
Zygmunt Gruszka - st. oficera oświatowo-wychowawczego72. W maju 1998 r. 
w klubie pracowało i służyło 7 żołnierzy zawodowych i 18 pracowników 
wojska73:

Zasady działania klubu zmieniły się wraz z wprowadzeniem Zarządzenia 
Nr 6/MON ministra Obrony Narodowej z 26 lutego 1999 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działalności kulturalno-oświatowej w resorcie obrony 
narodowej. Struktura organizacyjna i służbowa Klubu MW w 1999 r. 
obejmowała:

1) Wojskowy Ośrodek Oświatowy (kierownik - oficer i dwóch specjalistów);
2) bibliotekę oświatową (kierownik i dwóch bibliotekarzy);
3) dział metodyczno-instruktorski (kierownik - ofic. i dwóch ofic. społ.-wych.) 

- dwa wakaty;
4) Zespół Estradowy Klubu MW , Flotylla” (z siedzibą w Gdyni Oksywiu 

ul. Arciszewskich nr 25);
5) pracownie plastyczne (z siedzibą przy ul. Władysława IV nr 46D/17 

i nr46B/17;
6) Dział Turystyki Klubu MW (z poradnią turystyczno-krajoznawczą);
7) Dział administracyjno-gospodarczy (sprawy osobowe, księgowa, 

marketing, punkt kasowy) .74
Pod względem służbowym, kierownik KMW podporządkował wszystkie 

ww. komórki organizacyjne, oprócz działu socjalnego, swojemu zastępcy - 
st. instruktorowi społeczno-wychowawczemu (etat zastępcy nie istniał) - kmdr 
por. mgr Janowi Iwanowskiemu. Kmdr ppor. Piotr Kowalewski 28 maja 1999 r. 
przeszedł do rezerwy. Obowiązki kierownika Wojskowego Ośrodka 
Oświatowego pełnił po nim kmdr ppor. Andrzej Nowak.

71 Ibidem, s. 93.
72 Rozkazy dzienne kierownika Klubu MW z 1997 r., s. 41-58.
73 Rozkazy dzienne kierownika Klubu MW z 1998 r., s. 107.
74 Rozkazy dzienne kierownika Klubu MW z 1999 r., s. 3-43.
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Lata 2000-2005

Klub zakończył prowadzenie ubocznej działalności gospodarczej 
25 października 2000 r. Zyski z niej pozwalały przejść najtrudniejsze okresy lat 
90-tych. 10 maja 2001 r. obowiązki kierownika klubu przejął po kmdr. mgr. 
Zygmuncie Brożku kmdr por. mgr inż. Zbigniew Sulima. W związku z Decyzją 
budżetową ministra obrony narodowej z 5 kwietnia 2001 r„ we wrześniu 2001 r. 
zmniejszono wysokość budżetu i fundusz płac KMW. Rozwiązano umowy 
o pracę z Barbarą Pituch, Krystyną Gniadecką, Marianem Kluczyńskim, 
Stanisławem Mazurkiem, Jerzym Komorowskim i Ireneuszem Stroińskim.

W klubie 30 listopada 2001 r. pracowało zaledwie 15 pracowników 
wojska, w tym 8 członków zespołu estradowego. W związku ze zmianą etatu 
Klubu Marynarki Wojennej w 2002 r. nastąpiły liczne zmiany kadrowe. Zespół 
Estradowy Marynarki Wojennej „Flotylla” zakończył działalność po 
pięćdziesięcioleciu istnienia 31 grudnia 2002 r. - przyczyną zawieszenia 
działalności była likwidacja etatów zajmowanych przez członków zespołu. 
Nowym kierownikiem Klubu Marynarki Wojennej został z dniem 1 stycznia 2003 r. 
kmdr ppor. mgr Krzysztof Pałka, poprzednio kierownik Klubu Garnizonowego 
Gdynia Oksywie. Kmdr por. mgr inż. Zbigniew Sulima przeszedł do rezerwy. 
Instytucja z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w nową strukturę organizacyjną. 
Nastąpił proces formowania nowego zespołu kadry i pracowników wojska. 
Pierwsze zmiany polegały m.in. na likwidacji Wojskowego Ośrodka 
Oświatowego i utworzeniu Działu Metodyczno-Instruktorskiego. Jego 
kierownikiem został kmdr ppor. mgr Andrzej Nowak, będący zarazem zastępcą 
kierownika klubu. Powołano Dział Środowiskowy z kmdr. ppor. mgr. Markiem 
Gałęzowskim na czele. Innowacją było powstanie zespołu wokalnego Klubu 
MW „Riwiera”. Kierowniczką biblioteki została mgr Wacława Wójcik.

W ostatnich latach „Riwiera" była miejscem kilkudziesięciu konferencji 
naukowych, spotkań literackich i muzycznych. Dużą popularnością cieszyły się 
organizowane w wystawy i widowiska kulturalno-artystyczne. Wśród nich były 
m.in. przeglądy amatorskiej twórczości, koncerty estradowe zespołów wokalno- 
-instrumentalnych oraz coroczne imprezy okolicznościowe i masowe. Co rok 
w „Riwierze” grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, organizowane były 
„dni dziecka” oraz zabawy „choinkowe” dla najmłodszych. Od 2000 r. dużym 
zainteresowaniem cieszyły się cykliczne spotkania autorskie z osobistościami 
świata filmu, prasy i polityki. Gośćmi „Riwiery” byli między innymi Jerzy 
Stuhr, Andrzej Seweryn, Norman Davies, Tomasz Tomaszewski i Jan 
Kułakowski.

Klub MW, wraz z działającym przy nim Oddziałem PTTK Marynarki 
Wojennej, organizował rajdy i wycieczki turystyczno-krajoznawcze, kuligi oraz 
festyny rodzinne. W ramach przedsięwzięć oświatowych, „Riwiera” zajmowała 
się opracowaniem i przeprowadzaniem konkursów dotyczących m.in. Unii 
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Europejskiej, ochrony środowiska, wiedzy o NATO i Marynarce Wojennej 
wśród kadry zawodowej, żołnierzy służby zasadniczej.

Klub współpracował z 70 organizacjami, które podpisały porozumienie 
z Ministerstwem Obrony Narodowej, m.in. z Polskim Związkiem Łowieckim, 
Ligą Morską i Rzeczną, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kombatantów, 
Stowarzyszeniem Rodzina Wojskowa, Związkiem Szachistów czy z Polskim 
Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym. Od 2003 r. w „Riwierze” 
funkcjonował zespół wokalno-instrumentalny, który w ciągu roku występował 
z około stu koncertami. „Riwiera” w ramach oferty dla dzieci i młodzieży 
proponowała zajęcia taneczne w zespole „Róże wiatru” i kółku wokalnym, 
ponadto trwał nabór do kół zainteresowań: filmowo-fotograficznego, 
plastycznego i muzycznego. Za szczególne osiągnięcia w działalności 
kulturalno-oświatowej w resorcie Obrony Narodowej podczas X Sejmiku 
Kultury Wojska Polskiego „Sopot - Gdynia” w maju 2004 r„ „Riwiera” została 
uhonorowana statuetką „Husarz”. 24 czerwca 2005 r. Klub Marynarki Wojennej 
obchodził 60-lecie działalności.
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NAJWAŻNIEJSZY ZABYTEK

Od wielu wieków dla ludzi z różnych części świata „Orzeł” był 
symbolem potęgi rządzących, wyrazem dumy, siły i zwycięstwa. 
„Orzeł Biały” w ciągu siedmiu wieków istnienia towarzyszył pokoleniom 

Polaków zarówno w życiu codziennym jak i chwilach uroczystych. Jego 
sylwetka została ukształtowana około XV wieku, nawiązując do znaków 
rycerskich umieszczanych na tarczach. Wzór „Orła Białego” jako godła 
narodowego został przyjęty ustawami Rzeczypospolitej Polskiej w sierpniu 
1919 r. i grudniu 1927 r., nawiązywał w sposób symboliczny do tradycji 
niepodległościowych Polski. Od tego czasu widnieje na obiektach 
administracyjnych, historycznych, na budynkach publicznych i wojskowych. 
Figuruje także na pieczęciach, pieniądzach i papierach wartościowych. Wraz 
z innymi symbolami, jak hymn i barwy narodowe, zaświadcza o naszych 
polskich tradycjach i przynależności narodowej. Taką też rolę spełnia 
najważniejszy zabytek Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni - kamienny 
„Orzeł z Westerplatte”.

Westerplatte

Obce słowo, które stało się najbardziej swoje i wyrosło na symbol 
„polskiego września”, pozostając na zawsze synonimem męstwa żołnierza 
polskiego w walce z hitlerowską agresją. Nazwę Westerplatte nosi niewielki 
obszar ziemi na terenie portu gdańskiego o powierzchni 60 hektarów i około 3,5 km 
w obwodzie. Wschodnia część półwyspu łączy się przesmykiem terenowym 
o szerokości około 200 m z lądem stałym (Wisłoujście). Część najbardziej 
wydłużona liczyła około 1200 m, zaś szerokość terenu nie przekraczała 600 m.

Decyzją Rady Ligi Narodów półwysep został przekazany Polsce 
w bezterminowe bezpłatne użytkowanie jako miejsce do składania 
importowanego uzbrojenia. Składnica tranzytowa strzeżona była przez polskich 
żołnierzy. Ich przebywanie w Gdańsku a także korzystanie przez nieliczną 
polską flotę z urządzeń portowych powodowało wzrost nastrojów antypolskich 
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wśród niemieckiej ludności Wolnego Miasta. Wówczas na obszarze liczącym 
1893 km2 zamieszkiwało 365 tysięcy ludności, w tym tylko 10% Polaków.

W latach 1934-1936 na terenie polskiej enklawy - jaką było Westerplatte - 
zbudowano kompleks koszarowy Wojskowej Składnicy Tranzytowej 
o powierzchni 654 km2. Celowo zaprojektowany budynek miał kształt litery 
„T” ułożonej częścią poprzeczną równolegle do kanału portowego, zapewniając 
tym samym obronę przed atakiem od strony kanału i portu. Koszary zbudowano 
z cegły, ale niektóre ściany i stropy ważnych pomieszczeń były wykonane 
z żelbetonu o grubości 0,40 do 0,60 m. Przyjęto założenie, że budynek 
koszarowy ma być „rdzeniem” obrony, stąd jego centralna lokalizacja wśród 
pierścienia wartowni.

Wojskową Składnicę Tranzytową projektowali i budowali inżynierowie 
oficerowie rezerwy Wojska Polskiego między innymi Janusz Zalewski (zginął 
w Powstaniu Warszawskim) i inż. Czesław Borowski (jego powojenne losy nie 
są znane).

W 1936 r. przystąpiono do ostatniej fazy prac przy budynku koszarowym 
i w tym czasie ogłoszono konkurs na opracowanie projektu i wykonanie 
kamiennej płaskorzeźby przestawiającej orła - jako symbolu polskości na tym 
małym skrawku Ziemi. Godło stanowić miało dekorację nad wejściem 
głównym do koszar, zwieńczającą jego portal.

Kamienna płaskorzeźba

W 1937 r. rozstrzygnięto konkurs. Z wielu nadesłanych prac wygrał 
projekt i szkice warszawskiego artysty grafika i malarza Konrada 
Srzednickiego1. Jemu też zlecono wykonanie płaskorzeźby. W warszawskiej 
pracowni na ulicy Madalińskiego nr 23 przez blisko trzy miesiące trwały prace 
rzeźbiarskie w kamieniu. Ów kamień to najwyższej twardości piaskowiec 
trembowlański zwany przez geologów starym czerwonym piaskowcem. 
Z dostarczanych bloków powstała stylizowana, trzyczęściowa płaskorzeźba.

Tak zobrazował ją Adam Pyś2 - późniejszy rekonstruktor-konserwator 
zabytku w Opisie inwentaryzacyjnym obiektu: „Płaskorzeźba wykonana jest 
z trzech płyt piaskowca drobnoporowatego w kolorze ciemnoczerwonym 
(kopulak). Płyty wydobyte z różnych pokładów złoża różnią się od siebie 1 2 

1 Srzednicki Konrad (1894-1993) grafik i malarz. Ukończył studia w Szkole Sztuk Pięknych 
w Warszawie; 1946-1965 profesor ASP w Krakowie. Był członkiem ugrupowania RYT 
i współorganizatorem Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie. Zajmował się głównie 
grafiką artystyczną (litografia i techniki metalowe), prace zbliżone do malarstwa, często 
kolorowe, lawowane w bogatej fakturze. Malował pejzaże (cykl Wspomnienia z Gdyni) lub 
prace z motywami zaczerpniętymi ze świata mitów i baśni. Jego obrazy olejne przedstawiały 
kompozycje figuralne, pejzaże i martwą naturę.

2 Adam Pyś - absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (Wydział Rzeźby). Konserwator, 
autor rekonstrukcji „Orła z Westerplatte” w latach 2002-2005.
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odcieniem. Środkowa płyta różni się od pozostałych dwóch. Jako jedyna 
zakończona półkoliście jest wyższa od pozostałych płyt. Przedstawia Orła 
w koronie z rozpiętymi skrzydłami. Nad jego koroną wyłania się hełm 
opleciony wieńcem liści laurowych. Obszerne skrzydła nachodzą na boczne 
płyty. W dolnej części powraca motyw roślinny: ze szponów Orła wychodzą 
miękko modelowane płaskie powierzchnie roślin (prawdopodobnie inspirowane 
motywem liści akantu) i rozrastają się po obu stronach.

Inspiracją na zakomponowanie obu bocznych płyt stały się akcesoria 
militarne. Można tam dostrzec promieniście rozchodzące się ku górze: broń 
białą, broń kulową zakończoną bagnetem, drzewce chorągwi zwieńczone 
postaciami orłów, buława lub buzdygan, taśma z amunicją. Na większości 
powierzchni ich fałdy miękko lądują w dolnych partiach reliefu. Częściowo 
okrywają broń artylerii lądowej: lufy armatnie zamykające kompozycję 
w dolnych rogach obu bocznych płyt. W środkowej dolnej części znajdują się 
kule armatnie różnie ułożone po obu stronach.

Broń kulowa z bagnetem pojawią się na dwóch płaszczyznach reliefu. 
Widoczne są ich różnice w budowie, jak i kształcie bagnetów. Broń z lewej 
płyty inspirowana jest prawdopodobnie na broni francuskiej zaś z prawego 
reliefu broni typu „Mauser”. Pod nim po obu stronach umieszczone zostały 
szable”. Całość stanowiła wymowny obraz tradycji orężnej Wojska Polskiego 
i symbolu walki o niepodległość Ojczyzny.

Po zakończeniu prac budowlanych na terenie Wojskowej Składnicy 
Tranzytowej, specjalnym transportem dostarczono płaskorzeźbę na Westerplatte 
i wmurowano na ścianie, nad głównym wejściem (zwieńczenie portalu). 
Okazale prezentujący się w tym miejscu „Orzeł” stał się „świadkiem” 
tragicznych wydarzeń, jakie rozegrały się w niedalekiej przyszłości na tym 
skrawku polskiej ziemi.

Dzieło zniszczenia

Od ataku na Westerplatte 1 września 1939 r. hitlerowcy rozpoczęli napaść 
na Wybrzeże a tym samym wojnę z Polską. Załoga Wojskowej Składnicy 
Tranzytowej ze zmobilizowanymi pracownikami liczyła około 200 ludzi. Listę 
załogi wraz z innymi dokumentami zniszczono w chwili zakończenia działań. 
Na liście figurowały nazwiska trzech marynarzy: mat Bernard Rygielski, mat 
Franciszek Bartoszak i mat Antoni Sadkowski. Ten ostatni po wojnie w 1958 r. 
pomógł odnaleźć szczątki rozbitego „Orła” w gruzach składnicy. Większa część 
załogi nosiła mundur wojsk lądowych (także dowódca mjr Henryk Sucharski), 
byli oni organizacyjnie podporządkowani dowódcy Floty - kontradm. Józefowi 
Unrugowi.

Załoga placówki w wypadku wojny miała bronić się przez 12 godzin - do 
czasu nadejścia pomocy z Gdyni. Ta pomoc nigdy nie nadeszła a żołnierze 
trwali w ogniu walki przez siedem dni atakowani z morza, lądu i powietrza 
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przez niemieckiego napastnika. Poległo 15 żołnierzy i wielu było niezdolnych 
do działań w wyniku odniesionych ran i wycieńczenia psychicznego. 
Radiotelegrafistę - sierż. Rasińskiego hitlerowcy rozstrzelali po wzięciu do 
niewoli - bowiem odmówił podania kodów szyfrowych, które miały być 
wykorzystane podstępnie podczas ataku niemieckiego na Gdynię i Hel.

Artyleria pancernika „Schlezwig-Holstein” (kaliber 280 mm), bomby 
niemieckiego lotnictwa i artylerii lądowej spowodowały totalną ruinę koszar. 
Dzieła całkowitego zniszczenia dokonano po wojnie - w 1945 r. w wyniku 
„oczyszczania” Westerplatte z min i niewypałów. Symbol polskości - „Orzeł 
z Westerplatte” - legł w gruzach na kilka lat.

Powstał z gruzów

Zapanowała powszechna opinia, że godło z Westerplatte zostało 
bezpowrotnie zniszczone przez działania wojenne, przysypane betonowym 
gruzem i zwykłą ziemią. Nadzieja na jego odnalezienie przyszła 
niespodziewanie, kiedy gdańscy kolejarze porządkujący torowisko natknęli się 
wśród gruzów na kawałki czerwonego, trembowlańskiego piaskowca3. To stało 
się sygnałem do wszczęcia poszukiwań ocalałych fragmentów „Orła” przez 
pracowników tworzonego wówczas Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Oto relacja ówczesnego kierownika Muzeum MW kmdr rez. Czesława 
Krzynówka4: „Poszukiwania na Westerplatte prowadziłem przy pomocy st. 
bosm. szt. Antoniego Sadowskiego, który w 1939 r. w stopniu mata był 
rusznikarzem na Westerplatte a w latach pięćdziesiątych pełnił obowiązki 
zbrojmistrza w Dowództwie Marynarki Wojennej w Gdyni. Poszukiwania 
rozpoczęliśmy od wykopania kilku otworów w nasypie ziemi i gruzów. Po 
kilku dniach poszukiwań w miejscach wskazanych przez st. bosm. szt. 
Sadowskiego ujrzeliśmy okruchy czerwonego piaskowca. Oznaczało to, że 
należy kopać głębiej w zwałach gruzów. Po powrocie do Gdyni 
zorganizowałem przy pomocy Komendy Garnizonu drużynę marynarzy 
z kompanii wartowniczej. Niezbędnym, mechanicznym sprzętem okazał się 
samochód z dźwigiem. Cała ekipa udała się na Westerplatte, gdzie po 
całodziennej wytężonej pracy wydobyliśmy kamienną płaskorzeźbę „Orła”, 
przełamaną na kilka większych i mniejszych części. Dzięki wyjątkowym 
własnościom twardego „starego piaskowca” z uratowanych części ułożyliśmy 
w Muzeum MW niekompletną płaskorzeźbę”.

3 „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1963 nr 1.
4 Kmdr rez. Czesław Krzyżówek, były kierownik Muzeum MW, inicjator i wykonawca 

Ekspozycji Plenerowej Broni i Uzbrojenia Morskiego przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni.
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Najważniejszy zabytek

Płaskorzeźba „Orła” z budynku koszar na Westerplatte w swych ośmiu 
częściach, ułożona na metalowej podstawie, stanowiła ważny obiekt muzealny 
na Ekspozycji Plenerowej Broni i Uzbrojenia Morskiego MW przy Bulwarze 
Nadmorskim w Gdyni. Tutaj zatrzymują się wszyscy zwiedzający i liczne 
wycieczki młodzieży szkolnej. Tu zaczyna się opowieść o tragicznych latach 
II wojny światowej. Fragmenty „Orła z Westerplatte”, w otoczeniu armat 
„Schneidera” - broniących Kępy Oksywskiej, działa okrętowego z ORP „Gryf’ - 
zatopionego w pierwszych dniach wojny, armaty kal. 152,4 mm baterii 
H. Laskowskiego, walczącej do października na Helu, czy nawet pocisków 
armatnich z pancernika „Schleswig-Holstein”, który dokonał zbrodniczego 
ataku na Polskę - świadczą o dramatycznych dniach września 1939 r. 
O bohaterstwie i poświęceniu żołnierzy i społeczeństwa polskiego na Wybrzeżu 
Gdańskim.

Kamienne fragmenty rzeźby ułożonej na metalowym postumencie nie 
były osłonięte od niszczącego działania warunków atmosferycznych. Brak 
zadaszenia oraz odpowiedniej izolacji od podłoża doprowadziły do osadzenia 
się brudu, zielonego nalotu organicznego oraz licznych rozwarstwień od wody 
i zmian temperatury.

W 1997 r. wykonano prowizoryczne zadaszenie z blachy, co zapobiegało 
dalszej destrukcji obiektu. Przy pomocy wodnych środków mechanicznych 
zlikwidowano brud i zielony nalot. Płaskorzeźba nabrała nowego blasku, 
wzbudzając zainteresowanie zwłaszcza środowisk kombatanckich Trójmiasta. 
Wspierający wówczas te środowiska poseł na Sejm RP prof. Longin Pastusiak 
wystąpił z inicjatywą powrotu „Orła” na Westerplatte. Miało to nastąpić 
z okazji kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Inicjatywa ta została 
poparta przez dowódcę Marynarki Wojennej, środowiska weteranów oraz 
pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Latem 1997 r. przetransportowano fragmenty „Orła” na Westerplatte5. Na 
pospiesznie zrobionym postumencie ułożono je w pozycji poziomej (bez 
zadaszenia) obok wartowni nr 1. Miejsce to nie odpowiadało pierwotnemu, 
historycznemu umiejscowieniu rzeźby, nie było ogrodzone i zabezpieczone 
przed dewastacją czy kradzieżą. Należy przypomnieć, że rejon Westerplatte 
w owym czasie nie posiadał statusu zabytku, czy historycznego pola bitwy 
chronionego prawnie. Uregulowania ustawowe w tym względzie nastąpiły 
dopiero we wrześniu 2001 r. - Westerplatte i Rejon Hel zostały wpisane do 
rejestru zabytków.

Podczas uroczystego wrześniowego powrotu „Orła” na Westerplatte 
opiekę nad nim sprawowało Biuro Poselskie posła prof. Longina Pastusiaka, 
szefem biura był wówczas Roman Pater. Obiektami historycznymi na terenie 

5 Protokół zdawczo-odbiorczy użyczenia muzealiów nr 10/97 z 8 sierpnia 1997 r.
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byłej składnicy tranzytowej zajmowało się Muzeum Historii Miasta Gdańska, 
z tej racji przyjęło odpowiedzialność na obiekt znajdujący się przy wartowni 
numer 1. Właścicielem pełnoprawnym rzeźby pozostało nadal Muzeum 
Marynarki Wojennej, którego kierownictwo od początku było przeciwne 
zmianie lokalizacji tak cennego zabytku.

Chcąc zapobiec zniszczeniu mniejszych fragmentów rzeźby, 
zdeponowano je w bezpiecznym miejscu - pobliskim Oddziale Straży 
Granicznej. Obiekt, co prawda stracił na wyglądzie wizualnym, ale decyzja ta 
okazała się słuszna, bowiem małe fragmenty były niezbędne przy jego 
późniejszej rekonstrukcji.

Kierownictwo Muzeum MW przez blisko trzy lata czyniło starania 
o zwrot zabytku informując przełożonych, środowiska kombatanckie, 
konserwatora zabytków i biuro poselskie o postępujących procesach niszczenia 
płaskorzeźby, co mogło doprowadzić do jej bezpowrotnej utraty. Apele 
odniosły zamierzony efekt.

W marcu 1999 r. w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku (Muzeum 
Historyczne) zorganizowano spotkanie zainteresowanych stron z udziałem 
pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków w celu wypracowania 
decyzji, co do dalszych losów „Orła” z Westerplatte. W programie narady 
zaplanowano zrealizowanie rekonesansu uczestników na terenie byłej składnicy 
tranzytowej. Owocem burzliwej dyskusji były późniejsze pozytywne dla 
Muzeum MW i samej rzeźby decyzje pomorskiego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków6, który pismem z 23 sierpnia 2001 r. przypomniał 
o konieczności jak najszybszego przemieszczenia kamiennej płaskorzeźby do 
Muzeum MW w Gdyni, prawowitego właściciela zabytkowego obiektu a także 
przeprowadzenia koniecznych prac konserwatorskich.

Czasowy powrót „Orła” na Westerplatte wzbudził duże zainteresowanie 
i troskę środowisk muzealnych o jego dalsze losy. Zrodziła się myśl odtworzenia 
jego dawnej świetności. Podczas wspomnianej narady - w marcu 1999 r. - 
zaproponowano, aby zabytek zrekonstruować i pozostawić w Muzeum MW 
natomiast wierną replikę ustawić w historycznym miejscu na terenie byłej 
składnicy. Rekonstrukcji i konserwacji nie można było przeprowadzić 
własnymi siłami, gdyż jest to bardzo skomplikowany proces, wymagający 
specjalistycznych kwalifikacji a takowe posiadają artyści - konserwatorzy. 
Zasięgnięto więc informacji w pracowniach konserwacji rzeźby i kamienia 
w Gdańsku i Warszawie (artysta konserwator dzieł sztuki Gabriela Chmiel). 
Konsultowany program prac konserwatorskich przewidywał oczyszczenie 
i uzupełnienie fragmentów płaskorzeźby, połączenie klamrami, odsalanie, 
zabezpieczenie lica środkami ochronnymi i inne. Proponowana kwota za 
wykonanie powyższych prac, wraz z dokumentacją wynosiła 25 tys. złotych, co 

6 Archiwum Muzeum MW, Pismo nr PWZK5599/2001 z 23 sierpnia 2005 r. podpisane przez 
dr. inż. Marcina Gawlickiego.
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nie było zbyt wygórowaną ceną. Kosztorys sporządzono wg Dz. U. nr 23 
z 15 lipca 1988 r., dział VIII poz. Dl przyjmując za stawkę podstawową 1350 zł7.

Z powyższej propozycji nie skorzystano, bowiem przepisy 
o zamówieniach publicznych nakazywały przetarg publiczny na usługi powyżej 
określonej kwoty - a czas naglił. Ocena ofert wymagała opinii ekspertów, co 
podrożyłoby koszty. Nie bez znaczenia była także konieczność transportu 
kamiennej płaskorzeźby do i z Warszawy. W ofercie cenowej nie uwzględniono 
wykonania repliki, która miała być wkomponowana w krajobraz historyczny 
Westerplatte8.

W listopadzie 2001 r. kmdr Jerzy Chłopecki przedstawił dowódcy 
Marynarki Wojennej opinię pomorskiego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków dr. Marcina Gawlickiego, co do dalszych losów kamiennej 
płaskorzeźby:

- poddanie tego cennego zabytku niezbędnym pracom renowacyjnym;
- podjęcie działań celem wykonania repliki płaskorzeźby, którą 

przekazalibyśmy na Westerplatte a oryginał pozostałby w Muzeum MW.
O powyższych propozycjach poinformowano marszałka Senatu prof. 

Longina Pastusiaka. Dowódca MW adm. Ryszard Łukasik wyraził zgodę na ich 
realizację, deklarując daleko idącą pomoc9.

Rozmowy i konsultacje między zainteresowanymi stronami trwały prawie 
rok i doprowadziły do podpisania porozumienia pomiędzy pomorskim 
wojewódzkim konserwatorem zabytków a Akademią Sztuk Pięknych 
w Gdańsku10 11. Porozumienie dotyczyło współpracy podczas realizacji prac 
konserwatorskich przy zabytkowych rzeźbach kamiennych. W dalszej części 
zalecano przekazanie płaskorzeźbionego herbu do Wydziału Rzeźby ASP przy 
Placu Wałowym w Gdańsku, celem przeprowadzenia prac konserwatorskich.

Fakt ten bardzo ucieszył kierownictwo i pracowników Muzeum MW. 
Ziściło się bowiem marzenie o tym, aby „Orzeł” z Westerplatte - ten 
najcenniejszy zabytek - znowu „przemawiał” swym pięknem i historyczną 
treścią do pokoleń młodych Polaków.

Drugie życie - rekonstrukcja

Protokółem użyczenia eksponatów nr 5/2002 z 14 listopada 2002 r. 
przekazano osiem kamiennych fragmentów godła do pracowni rekonstrukcji 
rzeźby - Wydział Rzeźby ASP w Gdańsku. Pod kierownictwem prof. 
Stanisława Gierady11 mgr Adam Pyś przystąpił do opracowania koncepcji 

7 Archiwum Muzeum MW, Gabriela Chmiel - oferta kosztorysowa konserwacji piaskowcowego 
„Orła” z Westerplatte, Warszawa 1999.

8 Kustosz Muzeum MW mgr Andrzej Kotecki, Opinia z 14 sierpnia 1999 r.
9 Kmdr Jerzy Chłopecki, Pismo asystenta dowódcy MW z 19 listopada 2001 r.

10 Archiwum Muzeum MW, Pismo PWKZ nr 7340/02 z 29 października 2002 r.
11 Prof. Stanisław Gierada - kierownik katedry. Wydział Rzeźby ASP Gdańsk.
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rekonstrukcji a następnie do przywracania blasku i „drugiego życia” 
płaskorzeźbie12.

Z identyfikacji obiektu wynika, że płaskorzeźba z piaskowca wykonana 
w latach 3O-tych XX wieku składa się z trzech, złożonych na styk części; dwie 
skrajne o podobnych wymiarach 114 x 108 cm i środkowej, zakończonej u góry 
półkoliście, o wymiarach 115,5 x 135 cm. Całość stanowi tryptyk obrazujący 
godło z elementami symboliki narodowej i wojskowej. Materiał, z którego 
wykonano rzeźbę, to piaskowiec drobnoporowaty w kolorze ciemnoczerwonym 
(kopulak), charakteryzuje się dużą zdolnością nasiąkania wodą. Zbudowany jest 
głównie z ziaren kwarcu i spoiwa krzemionkowego z małą domieszką 
minerałów ilastych. Barwa kamienia wskazuje na dużą zawartość związków 
żelaza w materiale, widoczne są wyraźne uwarstwienia kamienia. Podczas 
obróbki - rzeźbienia, artysta posługiwał się różnymi rodzajami dłut, od szpiców 
płaskich do gradziny. Fragmenty wypukłe, obłe, dokładnie wyszlifowano. 
Granice form zaznaczono ostrymi krawędziami. Pod każdą z płyt wykuto po 
dwa gniazda na klamry mocujące obiekt do ściany.

Do pracowni rekonstrukcji rzeźby relief trafił w 8 kawałkach. Widoczne 
były na nich liczne ubytki formy rzeźbiarskiej oraz rozwarstwienia w strukturze 
piaskowca. Głównym czynnikiem powodującym zniszczenia fizykochemiczne 
była woda, wraz z rozpuszczonymi w niej solami migrująca do kamienia 
z gleby oraz atmosfery. Sole rozpuszczone w wodzie i krystalizujące ze 
zmienną objętością w zmiennej temperaturze przedostały się do wnętrza 
kamienia. Podczas wysychania obiektu w wyższych temperaturach sole 
krystalizują się w porach powierzchniowych pod szczelną powłoką 
zanieczyszczeń. W niższych temperaturach, poniżej 0°C, woda znajdująca się 
w kapilarach pod powierzchnią obiektu - nie mogąc odparować - zamarzała, 
zmieniając się w lód zwiększała swą objętość, co prowadziło do powstania 
pęknięć i szczelin w kamieniu. Szkodliwa atmosfera przemysłowego miasta, 
a w szczególności kwas siarkowy o dużym stężeniu, a także gaz pochodzący ze 
spalin samochodowych przyczyniły się do destrukcji kamienia. Gazy te 
połączone z wodą (deszczem, śniegiem, mgłą) tworzą roztwory słabych 
kwasów trawiących powierzchnię kamienia.

Prace konserwatorsko-renowacyjne prowadzono od listopada 2002 roku 
do lutego 2004 roku. W trakcie ich trwania wykonano między innymi:

- dezynfekcję roztworem soli amonowych metodą spryskiwania;
- oczyszczenie obiektu (bez użycia środków chemicznych) 

z nawarstwień organicznych wodą pod ciśnieniem;
- sklejenie poszczególnych elementów obiektu klejem poliestrowym 

w formie żelu;

12 Archiwum Muzeum MW, Adam Pyś, Dokumentacja dotycząca renowacji płaskorzeźby „Orła” 
z budynku koszar na Westerplatte.
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- usunięcie zaprawy cementowej i starych spękanych kitów 
betonowych;

- przygotowanie otworów i bruzd do wklejenia klamer ze stali 
nierdzewnej płynnym klejem poliestrowym;

- podklejenie rozwarstwień na powierzchni kamienia emulsją 
akrylową metodą iniekcji;

- wypełnienie ubytków i rekonstrukcje rzeźbiarskie zaprawami 
mineralnymi.

Stan zachowania reliefu wymagał natychmiastowej interwencji 
konserwatorskie. Celem wyżej wymienionych prac było zabezpieczenie obiektu 
przed postępującym zniszczeniem i przygotowanie do dalszej ekspozycji już 
w wewnętrznych warunkach nowego budynku Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni.

Latem 2005 r. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte w Gdyni Oksywiu zwróciła się z prośbą o wypożyczenie 
zrekonstruowanej płaskorzeźby do czasu zakończenia budowy Muzeum MW. 
Miejscem ekspozycji będzie reprezentacyjny hol przed gabinetem rektora 
uczelni. Tam doraźnie spocznie kamienny „Orzeł”, przypominając 
podchorążym (i studentom cywilnym) AMW ich patrona - Bohaterów 
z Westerplatte...

Docelowym miejscem najważniejszego zabytku będzie wnętrze nowego 
budynku Muzeum Marynarki Wojennej powstającego przy Bulwarze 
Nadmorskim w Gdyni. Mamy nadzieję, że powrót „Orła” na to poczesne 
i ostateczne miejsce nastąpi jak najszybciej.
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Fot. 1. Orzeł przed wojną

Fot. 2. Orzeł przed renowacją
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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 B.P. I O/GDYNIA 24102018530000910200680710



355.412-9.15/438/ „X-XXI” Historia

polskiej Marynarki Wojennej

PL ISSN 0137-5539

Górski Tadeusz: Ośrodki organizacji polskiej floty

Biuletyn Historyczny, 2006 nr 21, s. 7-25

Przedstawienie ośrodków organizacji polskiej floty na przestrzeni dziejów, od zarania 

państwowości do współczesności

929/48/Zwierkowski Jerzy kontradmirał 

(092) Biografie

PL ISSN 0137-5539

Machaliński Zbigniew: Działalność dyplomatyczna kontradmirała Jerzego 

Zwierkowskiego w początkowym okresie II Rzeczypospolitej

Biuletyn Historyczny, 2006 nr 21, s. 26-41

Biografia kontradmirała Jerzego Zwierkowskiego ze szczególnym uwzględnieniem 

jego działalności dyplomatycznej w początkowym okresie II Rzeczypospolitej



355.412-9.15/438/ „1922-1939” - Historia PL ISSN 0137 - 5539

polskiej Marynarki Wojennej

Bieniecki Ireneusz: Pokojowa i wojenna organizacja Flotylli Rzecznej Marynarki 

Wojennej w Pińsku w latach 1922-1939

Biuletyn Historyczny, 2006 nr 21, s. 42-55

Opublikowanie wniosków ze studiów nad pokojową i wojenną organizacją Flotylli 

Rzecznej Marynarki Wojennej w latach 1922-1939

355.412-9.15/438/ „1939” - Historia PL ISSN 0137 - 5539

polskiej Marynarki Wojennej

Dyskant Józef Wiesław: Kiedy polska Marynarka Wojenna rozpoczęła swoją wojnę 

we wrześniu 1939 r.?

Biuletyn Historyczny, 2006 nr 21, s. 56-80

Opis działań wojennych jednostek pływających, lotnictwa morskiego i lądowych 

polskiej Marynarki Wojennej na początku września 1939 r.



355.412-9.15/438/ „1939-1943” - Historia. Wspomnienia PL ISSN 0137 - 5539 

(092) - Biografie

Milisiewicz Jerzy: Pamiętnik przeprawy na kutrze „Batory” i wspomnienia 

z internowania w Szwecji (1939-1943)

Biuletyn Historyczny, 2006 nr 21, s. 81-105

Pamiętnik kmdr. ppor. Jerzego Milisiewicza, byłego oficera łączności Dowództwa 

Floty, z jego udziału w udanej ucieczce przed kapitulacją Helu na kutrze „Batory” 

i z internowania w Szwecji w latach 1939-1943, przygotowany do druku przez Andrzeja 

Koteckiego

355.412-9.15/438/ „1939-1945” - Historia PL ISSN 0137 - 5539

polskiej Marynarki Wojennej

Pater Walter: Sukcesy bojowe Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie światowej (1). 

Wprowadzenie

Biuletyn Historyczny, 2006 nr 21, s. 106-125

Wprowadzenie do tematyki sukcesów bojowych uzyskanych przez okręty Polskiej 

Marynarki Wojennej w II wojnie światowej



355.412-9.15/438/ „1939-1945” - Historia PL ISSN 0137 - 5539

polskiej Marynarki Wojennej

Pater Walter: Sukcesy bojowe Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie światowej (2). 

Niszczyciele „Błyskawica” i „Piorun” w bitwie pod Ile de Batz

Biuletyn Historyczny, 2006 nr 21, s. 126-144

Drugi artykuł z serii o sukcesach bojowych uzyskanych przez okręty Polskiej Marynarki 

Wojennej w II wojnie światowej odnoszący się do źródłowych materiałów o udziale 

niszczycieli „Błyskawica” i „Piorun” w bitwie pod Ile de Batz

355.412-9.15/438/ „1939-1945” - Historia PL ISSN 0137 - 5539

polskiej Marynarki Wojennej

Tumaniszwili Jerzy: Jak zatonął „Grom”

Biuletyn Historyczny, 2006 nr 21, s. 145-147

Szkic kmdr. ppor. Jerzego Tumaniszwilego, pochodzący ze zbiorów archiwalnych 

Muzeum Marynarki Wojennej, o zatopieniu niszczyciela „Grom”



355.412-9.15/438/ „1945” - Historia. Wspomnienia PL ISSN 0137 - 5539

(092) - Biografie

Pietraszkiewicz Henryk: Na płytkich i głębokich wodach

Biuletyn Historyczny, 2006 nr 21, s. 158-186

Wspomnienia kontradm. w st. spocz. Henryka Pietraszkiewicza ze służby w Marynarce

Wojennej w latach powojennych

355.412-9.15/438/ „1939-1945” - Historia PL ISSN 0137 - 5539

polskiej Marynarki Wojennej

Kondracki Tadeusz: Kiedy naprawdę zatonął niszczyciel ORP „Grom”?

Biuletyn Historyczny, 2006 nr 21, s. 148-157

Udokumentowany materiał odpowiadający na pytanie: Kiedy naprawdę zatonął 

niszczyciel „Grom”?



359-5.125.3/438/ „1945” - Odbudowa wybrzeża PL ISSN 0137 - 5539

ze zniszczeń

Misztal Zdzisław: Poglądy i koncepcje Eugeniusza Kwiatkowskiego na odbudowę 

i rozwój gospodarki morskiej w Polsce w pierwszych latach po 

II wojnie światowej

Biuletyn Historyczny, 2006 nr 21, s. 187-199

Artykuł opisujący poglądy i koncepcje Eugeniusza Kwiatkowskiego na odbudowę 

i rozwój gospodarki morskiej w Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowej

355.412-9.15/438/ „1945-1968” - Historia PL ISSN 0137 - 5539

polskiej Marynarki Wojennej

Kudela Sławomir: Organizacja i zasady zabezpieczenia materiałowego okrętów 

i jednostek nadbrzeżnych Marynarki Wojennej do 1968 r.

Biuletyn Historyczny, 2006 nr 21, s. 200-244

Publikacja zawiera wnioski z badań historycznych prowadzonych nad organizacją 

i zasadami zabezpieczenia materiałowego okrętów i jednostek nadbrzeżnych Marynarki 

Wojennej w latach 1945-1968



355.412-9.15/438/ „1945-1963” - Historia

polskiej Marynarki Wojennej

PL ISSN 0137-5539

Konarski Mariusz: Wychowanie personelu oraz działalność oświatowa w jednostkach 

lotnictwa Marynarki Wojennej w latach 1945-1963

Biuletyn Historyczny, 2006 nr 21, s. 245-265

Publikacja zawiera wnioski autora z badań historycznych nad wychowaniem personelu 

oraz działalnością oświatową realizowaną w jednostkach lotnictwa Marynarki Wojennej 

w latach 1945-1963

93/99.355.343 - Historia PL ISSN 0137 - 5539

Wojsk Ochrony Pogranicza

Goryński Grzegorz: Baza Remontowa Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku 

Westerplatte

Biuletyn Historyczny, 2006 nr 21, s. 266-282

Zarys historii Bazy Remontowej Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku Westerplatte



355.412-9.15/438/ „1945-2005” - Historia PL ISSN 0137 - 5539

polskiej Marynarki Wojennej

Bojko Jerzy: Klub Marynarki Wojennej (1945-2005)

Biuletyn Historyczny, 2006 nr 21, s. 283-303

Zarys historii Klubu Marynarki Wojennej w Gdyni w latach 1945-2005

355.403.414 - Muzea wojskowe PL ISSN 0137 - 5539

Jankowicz Andrzej, Krzynówek Czesław: Najważniejszy zabytek

Biuletyn Historyczny, 2006 nr 21, s. 304-314

Prezentacja dziejów najważniejszego zabytku Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni - 

płaskorzeźby godła państwowego z koszar na Westerplatte


