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WSTĘP

Przekazujemy naszym Czytelnikom kolejny, już 22 numer 
„Biuletynu Historycznego”, który jest wydawany przez 
Marynarkę Wojenną od 1963 r. Artykuły w nim zamieszczone zostały 

przygotowane przez przedstawicieli środowiska historyków Marynarki 
Wojennej, którzy od wielu lat współpracują z naszym czasopismem 
i pracowników Muzeum Marynarki Wojennej oraz przez osoby 
podzielające nasze zainteresowanie historią polskich sił morskich. 
Zamieszczono w nim również materiały źródłowe odnoszące się do lat 
wojny i do czasów powojennych.

Tematyka tego numeru jest, naszym zwyczajem, dosyć różnorodna, 
chociaż w przeważającej części poświęcona dziejom polskich sił 
morskich. Opublikowane artykuły zajmują się m. in. muzealnictwem 
morskim na świecie i polską gospodarką morską, działalnością bojową 
ludzi i okrętów w latach II wojny światowej oraz skutkami tej wojny, 
problemami natury strategicznej i operacyjnej, polityczno-gospodarczej 
i organizacyjnej, sprawami szkolenia i wychowania personelu Marynarki 
Wojennej oraz działalnością wywiadowczą i kontrwywiadowczą, 
oświatową, społeczną, jak również sprawami kwatermistrzowskimi 
Marynarki Wojennej.

Na wstępie zamieszczono obszerną informację kmdr. ppor. mgr. 
inż. Jerzego Łubkowskiego o okrętach muzeach aktualnie istniejących na 
świecie. W artykule następnym kontradm. w st. spocz. Henryk 
Pietraszkiewicz opisał środowisko podwodniaków, traktując je jako ogół 
załóg okrętów podwodnych w czasie ich historycznego rozwoju, ze 
szczególnym naciskiem na ukazanie polskich podwodniaków, przy 
uwzględnieniu wspólnej specyfiki, ale różnej narodowej tradycji.

Dwie kolejne prace dotyczą problemów obrony wybrzeża 
i działalności Marynarki Wojennej w okresie międzywojennym. 
W pierwszym mgr inż. Zbigniew Korsak przedstawił działalność 
polskich służb specjalnych w obronie wybrzeża w latach 1935-1939 
a dr Tadeusz Kondracki - działalność Kierownictwa Marynarki 
Wojennej w zakresie propagowania w 1938 r. Szkoły Podchorążych 
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Marynarki Wojennej wśród młodzieży szkół średnich, zmierzającą do 
zwiększenia liczby kandydatów zgłaszających się do SPMW, po to aby 
stworzyć możliwość wyłonienia spośród nich osób najlepiej 
przygotowanych do nauki zawodu oficera marynarki wojennej.

Następny dwuczęściowy artykuł kmdr. por. rez. mgr. Waltera 
Patera stanowi kontynuację jego rozważań nad sukcesami bojowymi 
okrętów Polskiej Marynarki Wojennej w okresie II wojny światowej. 
Tym razem zajmuje się źródłami historycznymi dotyczącymi wyników 
działalności bojowej niszczyciela „Garland” w czerwcu i lipcu 1940 r. 
oraz jego udziału 19 września 1944 r. w zatopieniu niemieckiego okrętu 
podwodnego „U 407”. Natomiast opracowanie kmdr, w st. spocz. prof. 
dr. hab. Zdzisława Misztala przedstawia jak wielkie straty poniosła 
w latach II wojny światowej polska gospodarka morska.

Kolejne prace dotyczą powojennych dziejów Marynarki Wojennej. 
W pierwszej z nich kmdr por. dr Sławomir Kudela przedstawił wyniki 
swych badań naukowych nad rozwojem infrastruktury kwatermistrzowskiej 
Marynarki Wojennej w latach 1945-1968. Uwagę zwracają kolejne 
interesujące wspomnienia kontradm. w st. spocz. Henryka Pietraszkiewicza, 
tym razem z okresu jego studiów na Wyższym Akademickim Kursie 
w leningradzkiej Akademii Marynarki Wojennej w łatach 1955-1956. 
W następnej pracy dr Piotr Semków opublikował informację szefa 
Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej kmdr. 
Ireneusza Krupy, sporządzoną po wizycie zespołu okrętów dowodzonego 
przez kmdr. dypl. Mariana Załogę, w składzie: niszczyciel „Wicher” oraz 
okręty podwodne „Sęp” i „Bielik”, w Rotterdamie w dniach 27-31 maja 
1968 r., przesłaną zastępcom komendantów wojewódzkich Milicji 
Obywatelskiej do spraw Służby Bezpieczeństwa w Gdańsku, Koszalinie 
i Szczecinie. Natomiast kmdr ppor. rez. SG dr Ireneusz Bieniecki 
opracował i przedstawił wyniki swych badań historycznych nad 
działalnością nadmorskich brygad Wojsk Ochrony Pogranicza i Morskiej 
Brygady Okrętów Pogranicza w okresie stanu wojennego.

Numer ten zamyka bibliografia „Naszych Sygnałów” za lata 
1993-2005 opracowana przez mgr. Andrzeja Koteckiego, która jest 
poprzedzona zarysem historycznym tego czasopisma, przygotowanym 
przez kmdr. por. rez. mgr. Waltera Patera.
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Kmdr por. mgr inż. Jerzy ŁUBKOWSKI

OKRĘTY MUZEALNE NA ŚWIECIE

Na świecie zachowane są setki historycznych jednostek pływających, 
z różnych okresów obecności człowieka na morzu. Ich kondycja 
techniczna jest bardzo zróżnicowana i często wymaga dużych nakładów 

finansowych, aby mogły dalej służyć ludziom jako najcenniejsze morskie 
artefakty, to jednak można stwierdzić, że praktycznie każde państwo morskie 
nie szczędzi wysiłku, aby tego dokonać.

Wśród historycznych jednostek pływających pokaźną liczbę stanowią 
okręty. Blisko 50 państw utrzymuje takie jednostki, a światowy rejestr każdego 
roku powiększa się o kolejne obiekty wykazywane jako okręty zabytkowe. 
Liczba historycznych okrętów utrzymywanych w poszczególnych krajach jako 
obiekty muzealne zależna jest w głównej mierze od potencjału ekonomicznego 
państwa. Zdecydowanie najwięcej tego typu jednostek znajduje się w Stanach 
Zjednoczonych (68 okrętów). Znaczną liczbę posiadają również: Wielka 
Brytania (38 okrętów), Niemcy (21 okrętów), Szwecja (14 okrętów) oraz Francja 
(10 okrętów).

Ze względu na dużą liczbę jednostek muzealnych utrzymywanych 
w wymienionych państwach, co jest bez wątpienia rzeczą bardzo kosztowną, 
ich właścicielami są bardzo zróżnicowane podmioty, takie jak: lokalne władze 
samorządowe, stowarzyszenia i inne organizacje tego typu, parki narodowe, 
trusty, muzea, a także prywatni właściciele. Jednakże najcenniejsze okręty, 
z historycznego punktu widzenia, ciągle znajdują się pod zarządem narodowych 
marynarek wojennych. I tak w Stanach Zjednoczonych są to m.in.: 
„Constitution” (fregata żaglowa z 1797 r.), „Missouri” (jeden z największych 
okrętów liniowych świata i „Nautilus” (pierwszy na świecie atomowy okręt 
podwodny). W Wielkiej Brytanii własnością Royal Navy pozostał oczywiście 
sławny liniowy okręt żaglowy Horatio Nelsona - „Victory” oraz lekki 
krążownik z okresu pierwszej wojny światowej „Caroline”, we Francji z kolei 
jest to dawny okręt flagowy floty śródziemnomorskiej - krążownik „Colbert”.

W państwach mniej zamożnych w zasadzie wszystkie historyczne okręty 
pozostawiane są pod zarządem marynarek wojennych, które często, obok 
funkcji muzealnej, powierzają im również funkcje reprezentacyjne. Nic lepiej 
nie służy promowaniu obronności, kształtowaniu pozytywnego wizerunku sił 
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zbrojnych, jak tego typu jednostki. Również budżety sił zbrojnych łatwiej radzą 
sobie z problemem utrzymania tego typu jednostek niż instytucje kultury.

Zamieszczone w niniejszym artykule zestawienie obejmuje historyczne 
jednostki pływające na świecie, które w swoich dziejach od początku do końca 
służby liniowej stanowiły własność marynarek wojennych poszczególnych 
państw, a także tych, które z innych względów były przez jakiś czas przez nie 
eksploatowane. Stąd w wykazie znajdują się okręty, jednostki pomocnicze, 
a nawet bardzo małe jednostki pływające. Zdecydowana większość z nich 
w dalszym ciągu eksploatowana jest na wodzie, jako okręty muzea. Niektórym 
podobną funkcję powierzono (są to głównie okręty podwodne) umieszczając je 
w specjalnych dokach lub na podporach zlokalizowanych na nabrzeżach. Część 
jednak stanowi już tylko specyficzne pomniki historii, możliwe do oglądania 
wyłącznie z zewnątrz. Te ostatnie są często w nienajlepszym stanie 
technicznym i zapewne czas ich istnienia jest ograniczony.

Rejestrowaniem i inicjowaniem działań na rzecz zachowania 
historycznych jednostek pływających na świecie zajmuje się organizacja Word 
Ship Trust, która siedzibę ma w Londynie. Od 1980 r. przyznaje nagrodę 
Światowego Dziedzictwa Morskiego (Maritime Haritage Award) dla najlepiej 
zachowanych historycznych statków i okrętów. Dotychczas przyznanych 
zostało 28 takich nagród, z których prawie połowę otrzymały okręty muzea. 
I tak nagrodę otrzymali:

- nr 2 - szwedzki okręt liniowy „Waza” z 1627 r., 21 kwietnia 1982 r. 
wręczył ją król Karol Gustaw XVI na ręce Torę Tallrotha - 
przewodniczącego Rady Muzeów Historii Morza w Sztokholmie,

- nr 3 - „Mary Rosę” brytyjski okręt flagowy floty królewskiej z 1510 r., 
28 października 1982 r. wręczyła ją królowa Elżbieta II na ręce 
ks. Karola, który przewodniczy Mary Rosę Trust,

- nr 4-fregata parowa „Jylland” z 1860r., 3 kwietnia 1985 r. wręczyła 
ją królowa Małgorzata II na ręce swego małżonka ks. Henryka, 
protektora Den Selvejende Institution, który jest właścicielem 
zabytkowego okrętu,

- nr 5 - amerykańska fregata żaglowa „Constitiution” z 1797 r., 17 grudnia 
1987 r. wręczył ją prezydent Ronald Reagan na ręce dowódcy okrętu 
kmdr. por. Davida M. Cashmana,

- nr 6 - brytyjski okręt liniowy „Warrior” z 1860 r., 24 marca 1988 r. 
wręczono ją Komandorowi Orderu Imperium Brytyjskiego sir Johnowi 
Smithowi - głównemu sponsorowi utrzymującemu okręt,

- nr 9-japoński okręt liniowy „Mikasa” z 1900 r., 8 czerwca 1992 r. 
wręczył ją minister obrony Japonii Toru Hara na ręce dyr. Stowarzyszenia 
dla Zachowania Okrętu „Mikasa”,
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- nr 10 - holenderski parowy okręt artyleryjski „Buffet” z 1867 r., 
8 września 1995 r. wręczył ją dowódca Królewskich Sił Zbrojnych 
Holandii wiceadm. J. A. L. van Aalst na ręce Lexa Katera- dyr. Muzeum 
Morskiego im. Ks. Henryka,

- nr 11 - chilijski monitor obrony przybrzeżnej „Huascar” z 1865 r., 
15 listopada 1995 r. wręczył ją minister obrony narodowej Chile na ręce 
adm. Jorge Balaresque Walbauma - dowódcy Drugiego Obszaru 
Morskiego,

- nr 14 - „Argonautę”, francuski okręt podwodny t. „Arethusa” z 1957 r., 
16 grudnia 1999 r. wręczył ją marsz, senatu Christian Pencelot na ręce 
Jacquesa Chauveau’a - prezesa Stowarzyszenia „Arethusy”,

- nr 15 - „Dom Fernando II e Gloria”, portugalska fregata żaglowa 
z 1843 r., 11 marca 1999 r. wręczył ją prezydent Portugalii Jorge 
Sampaio na ręce adm. Nuno Gonado Vieira Matiasa - szefa sztabu MW 
Portugalii,

- nr 19 - „Trincomalee”, brytyjska fregata żaglowa z 1817 r., 29 listopada 
2001 r. wręczył ją ks. Filip na ręce płk. Michaela Stewarta - prezesa 
HMS „Trincomalee” Trust,

- nr 26 - „Aurora”, rosyjski krążownik z 1900 r„ 27 czerwca 2003 r. 
wręczył ją gubernator St. Petersburga Aleksandr Biglow na ręce 
kontradm. Lwa Czernowina - dyr. Muzeum „Aurory”,

- nr 28 - „Victory”, brytyjski okręt liniowy, flagowa jednostka admirała 
Horatio Nelsona z 1765 r., 1 marca 2005 r. wręczył ją ks. Filip 
wiceadm. sir James Burnell-Nugentowi - drugiemu Lordowi Morskiemu, 
dowódcy Naval Home Command,

W grudniu 2005 r. na ręce dowódcy MW wpłynął list intencyjny Lorda 
Greenway’a przewodniczącego Word Ship Trust, potwierdzający fakt, iż 
organizacja zamierza uhonorować Nagrodą Światowego Dziedzictwa 
Morskiego również polski okręt - muzeum „Błyskawica”.

Opierając się na rejestrze Norman Brouwera, wykonanym na potrzeby 
Word Ship Trust, poniżej wymieniono pływające jednostki wojenne. 
Zestawienie to nie jest kompletne, gdyż brakuje danych kilkunastu małych 
okrętów muzeów, znajdujących się w Rosji, jak i w innych państwach 
postradzieckich. Ponadto, tak jak wspomniano powyżej, liczba tego typu 
okrętów stale się zmienia.
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WYKAZ OKRĘTÓW MUZEÓW NA ŚWIECIE

AFRYKA

EGIPT

Królewski okręt wiosłowy faraona Cheopsa - zbudowany prawdopodobnie 
2500 lat p. n. e. Zrekonstruowany, eksponowany w Muzeum Kairskim. 
Podstawowe dane: Wyporność: 45,00 ton, długość/szerokość: 43,40/5,91 m, 
napęd: wiosłowy.

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

„Durban” - trałowiec zbudowany w 1957 r. w Wielkiej Brytanii w stoczni 
Camper & Nicholson w Southampton dla MW RPA (eks „Sas Durban”). 
Zachowany jako nawodne muzeum w Durbanie. Stanowi własność muzeum 
morskiego.
Wyporność: 440 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 46,60/8,50/2,51 m, napęd: 
silniki diesla o mocy 3000 KM.

„Pretoria” - trałowiec zbudowany w 1954 r. w Wielkiej Brytanii w stoczni 
Goole Shipbuilding w Goole dla Royal Navy (eks „Dunkerton”, eks „Sas 
Pretoria”). Sprzedany MW RPA w 1987 r. Obecnie znajduje się w prywatnym 
muzeum morskim Charlesa Batesa w Hout Bay jako nawodny obiekt muzealny. 
Wyporność: 440 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 46,60/8,50/2,51 m, napęd: 
silniki diesla o mocy 3000 KM.

„Somerset” -jednostka pomocnicza (sieciowiec) służąca do stawiania 
zagród sieciowych przeciwko okrętom podwodnym zbudowana w 1941 r. 
w stoczni Blyth Dry Dock & Shipbuilding Co w Blyth w Wielkiej Brytanii dla 
Royal Navy. Sprzedana w 1951 r. MW RPA. W latach 80 przekazana Muzeum 
Morskiemu RPA. Zachowana jako nawodny obiekt muzealny w Capetown. 
Wyporność: 750 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 55,47/9,83/3,50 m, napęd: 
parowy silnik tłokowy 850 KM.

SUDAN

„Melik” - rzeczny kuter artyleryjski zbudowany w 1897 r. w Wielkiej 
Brytanii przez stocznię Samuela White’a w Cowes dla potrzeb egipskiej MW. 
W chwili obecnej zaadaptowany na nawodną siedzibę klubu żeglarskiego 
w Chartumie na Nilu.
Wyporność: 140 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 44,20/7,47/0,61 m, napęd: 
tłokowy silnik parowy 600 KM.

10



OKRĘTY MUZEALNE NA ŚWIECIE

AMERYKA POŁUDNIOWA

ARGENTYNA

„Presidente Sarmiento” - trzymasztowa szkolna fregata żaglowa, 
zbudowana dla Akademii MW Argentyny w 1897 r. w Wielkiej Brytanii 
w Birkenhead, w stoczni Laird Brothers. W służbie liniowej do 1938 r. Do 1961 r. 
wykorzystywana jako stacjonarny obiekt szkoleniowy. W latach następnych 
odrestaurowana z przeznaczeniem na pływające muzeum. W dalszym ciągu 
stanowi własność MW Argentyny. Lokalizacja: Buenos Aires.
Wyporność: 2750 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 80,77/13,11/5,64 m, typ 
ożaglowania - rejowe, napęd dodatkowy: trzycylindrowy silnik parowy o mocy 
1000 KM.

„Uruguay” - parowo-żaglowy okręt zbudowany dla MW Argentyny 
w 1874 r. w Wielkiej Brytanii w Birkenhead, w stoczni Laird Brothers. 
Odrestaurowany w 1960 r. jest obiektem muzealnym dokumentującym 
obecność MW Argentyny na wodach Antarktydy. Stanowi własność MW 
Argentyny. Lokalizacja: Buenos Aires.
Wyporność: 550 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 43,51/7,62/3,58 m, typ 
ożaglowania - rejowe, napęd dodatkowy: silnik parowy.

BRAZYLIA

„Almirante Saldanha” - czteromasztowy szkuner szkolny zbudowany 
w 1933 r. dla MW Brazylii przez stocznię Armstrong Vickers w Furness 
w Wielkiej Brytanii. W 1962 r., po usunięciu omasztowania, przebudowany na 
okręt poszukiwawczy z napędem silnikowym. Stanowi własność MW Brazylii, 
która rozważa przywrócenie mu napędu żaglowego.
Wyporność: 3315 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 79,90/15,80/8,60 m, typ 
ożaglowania - mieszane, napęd dodatkowy: silniki diesla.

„Bahia” - okręt podwodny t. „Balao” (eks „Plaice”) zbudowany w 1943 r. 
dla MW USA przez stocznię Portsmouth Naval w Kittery w stanie Maine. 
W 1963 r. przekazany MW Brazylii. Po wycofaniu ze służby ustawiony na 
brzegu w Santos jako eksponat. Stanowi własność Muzeum Technologii 
Morskiej.
Wyporność: 1525 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 95,02/8,31/4,65 m, silniki 
diesla i elektryczne 6000 KM.

„Bauru” - niszczyciel eskortowy t. „Canzon” (eks „Reybold”) zbudowany 
w 1943 r. dla MW USA przez stocznię Federal Shipbuilding Co. w Newark 
w stanie New Jersey. W 1944 r. przekazany MW Brazylii. Po wycofaniu ze 
służby został zacumowany na stałe w Rio de Janeiro jako pływające muzeum. 
Stanowi własność MW Brazylii.

11



„BIULETYN HISTORYCZNY” J. ŁUBKOWSKI 2007 NR 22

Wyporność: 1900 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 93,27/11,19/3,66 m, napęd: 
silniki diesla.

„Riachuelo” - okręt podwodny t. „Oberon” zbudowany w 1975 r. przez 
stocznię Vickers w Wielkiej Brytanii dla MW Brazylii. Wycofany ze służby 
w 1997 r. stanowi nawodne muzeum w Rio de Janeiro. Jest własnością MW Brazylii. 
Wyporność: 2030 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 90,00/8,10/5,50 m, silniki 
diesla i elektryczne (6000 KM).

CHILE

„Esmeralda” - czteromasztowy szkolny szkuner żaglowy zbudowany 
w 1952 r. dla MW Hiszpanii przez stocznię Echavarrieta Larringa w Kadyksie. 
Przed wdrożeniem do służby sprzedany w 1954 r. MW Chile. Stanowi jej 
własność i mimo zabytkowego charakteru ciągle w służbie. Port macierzysty: 
Valparaiso.
Wyporność: 3500 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 94,03/13,01/5,99 m, 
napęd: ożaglowanie mieszane rejowogaflowe, napęd pomocniczy: silnik Diesla 
1500 KM.

„Falstaff” - żaglowiec zbudowany w 1875 r. w stoczni Barrow Shipbilding 
w Wielkiej Brytanii dla firmy prywatnej. Sprzedany MW Chile stanowi jej 
własność do dnia dzisiejszego. Aktualnie osadzony na mieliźnie w Punta 
Arenas, tworzy zabytkowy falochron wraz z „Hipparchusem” i „Munoz Gamero”. 
Wyporność: 1465 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 72,54/11,58/7,16 m, 
napęd: żaglowy.

„Hipparchus” - pomocniczy okręt parowy zbudowany w 1867 r. w stoczni 
A. Leslie & Co. w Newcastle w Wielkiej Brytanii dla Królewskiego Stowarzyszenia 
Nawigacyjnego Belgii. Przez wiele lat służył do przewozu towarów z Chin via 
Kanał Sueski. Zakupiony przez MW Chile stanowi zabytkowy falochron 
w Punta Arenas wraz z żaglowcami „Falstaff’ i „Munoz Gamero”. Wejście 
na pokład zabytkowych okrętów jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia 
z Dowództwa MW Chile.
Wyporność: 1840 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 88,60/10,52/8,60 m, 
napęd: parowy, silnik o mocy 170 KM.

„Huascar” - monitor obrony przybrzeżnej, zbudowany przez stocznię 
Laird Brothers w Birkenhead w Wielkiej Brytanii w 1865 r. dla MW Peru. 
Zdobyty przez MW Chile w czasie wojny na Pacyfiku. Zachowany jako okręt 
muzeum na wodzie w bazie MW Chile w Talcahuano.
Wyporność: 1870 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 57,91/10,82/4,88 m, 
napęd: parowy.

„Ministra Zenteno” - niszczyciel zbudowany w 1944 r. dla MW Stanów 
Zjednoczonych przez stocznię Federal Shipbuilding Co. w Newark w stanie 
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New Jersey. W 1974 r. przekazany MW Chile. Przekształcony na jednostkę 
muzealną chilijskiej MW w bazie Valparaiso.
Wyporność: 3320 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 114,80/12,40/5,80 m, 
napęd: turbiny parowe 60 000 KM.

„Munoz Gamero” - czteromasztowy żaglowiec zbudowany w 1875 r. 
w Wielkiej Brytanii przez stocznię Barclay, Curie & Co. w Glasgow. Przez 
wiele lat stanowił własność prywatną, służył do przewozu towarów. Zakupiony 
przez MW Chile stanowi zabytkowy falochron wraz z „Hipparchusem” 
i „Falstaffem” w Punta Arenas.
Wyporność: 1691 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 81,26/11,80/7,13 m, napęd: 
żaglowy.

EKWADOR

„Calderon”-kuter artyleryjski zbudowany w 1884 r. w Glasgow w Szkocji 
jako statek służący do transportu. Zarekwirowany przez MW Ekwadoru 
przebudowany został na jednostkę wojenną, stanowi jej własność. Obiekt 
muzealny na lądzie w parku Guayaąuil.
Długość/szerokość/zanurzenie: 39,93/4,88/2,74 m, napęd: silnik parowy o mocy 
150 KM.

GWATEMALA

„Tikal” - okręt patrolowy zbudowany w Stanach Zjednoczonych w 1963 r. 
dla straży granicznej. Zakupiony przez MW Gwatemali. Po zakończeniu służby 
umieszczony na lądzie jako obiekt muzealny w bazie Naval de Pacifico 
w Puerto Quetzal.
Długość: 12,20 m, napęd: silnik diesla.

KOLUMBIA

„Boyaca” - niszczyciel eskortowy t. „Dealer”, zbudowany dla MW Stanów 
Zjednoczonych w 1957 r. w stoczni New Jork Shipbuilding Corp. w Camden. 
Przekazany MW Kolumbii i przekształcony na okręt muzeum.
Wyporność: 1877 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 93,90/11,20/3,60 m, 
napęd: turbinowy.

„Cartagena” - kuter artyleryjski zbudowany dla MW Kolumbii w 1930 r. 
w Wielkiej Brytanii w stoczni Yarrow & Co. Po zakończeniu służby 
wystawiony na ląd jako muzeum, stanowi własność MW Kolumbii. 
Lokalizacja: Puerto Laguizamo.
Wyporność: 142 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 41,83/7,16/0,84 m, napęd: 
dwa silniki diesla o mocy 600 KM.
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„Cordoba” - niszczyciel eskortowy t. „Buckley”, zbudowany w 1944 r. dla 
MW Stanów Zjednoczonych w stoczni Philadelphia Naval w Filadelfii. W 1969 r. 
przekazany MW Kolumbii. Po zakończeniu służby sprzedany osobie prywatnej, 
przetransportowany w głąb lądu /60 mil od Bogoty/ pełni funkcję muzeum. 
Wyporność: 2114 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 93,27/11,28/3,86 m, 
napęd: turbiny parowe 12.000 KM.

„Gloria” - szkolny okręt żaglowy, trzymasztowa barkentyna zbudowana 
w 1968 r. dla MW Kolumbii w hiszpańskiej stoczni Celeya w Bilbao. Dotąd 
w służbie.
Długość/szerokość/zanurzenie: 76,00/10,60/6,60 m, ożaglowanie rejowo gaflowe, 
silnik diesla 530 KM.

PERU

„America” - rzeczny kuter artyleryjski zbudowany przez angielską stocznię 
Tranmere Bay Development w Birkenhead w 1904 r. dla MW Peru do działań 
na Amazonce. Uczestnik wojny z Kolumbią w 1911 r. Nawodne muzeum MW 
Peru.
Wyporność: 240 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 40,63/6,25/1,52 m, napęd: 
silnik parowy.

REPUBLIKA DOMINIKANY

„Mella” - fregata t. „River” zbudowana w 1943 r. dla MW Kanady. 
Sprzedana Dominikanie i przebudowana na prezydencki okręt „Presidente 
Trujillo Carlpace”. Zachowana jako eksponat.
Wyporność: 1420 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 91,96/11,13/3,66 m, 
napęd: turbiny parowe 55.000 KM.

URUGWAJ

„Salto” -kuter patrolowy zbudowany w 1935 r. przez włoską stocznię 
Cantiere Navale di Ancona w Ankonie dla potrzeb MW Urugwaju. W czasie 
służby pełnił również funkcję okrętu hydrograficznego. Obecnie ponownie 
pełni służbę patrolową w MW Urugwaju na rzece Urugwaj.
Wyporność: 180 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 42,00/5,80/1,60 m, napęd: 
silniki diesla o mocy 1 000 KM.

„Yanguardia” - kuter artyleryjski zbudowany w 1908 r. w Glasgow 
w Szkocji dla potrzeb MW Urugwaju. W ostatnich latach służby pełnił funkcję 
jednostki ustawiającej oznakowanie morskie. Przygotowywany do funkcji 
jednostki muzealnej. Własność rządu Urugwaju.
Wyporność: 95 ton, napęd: tłokowy silnik parowy o mocy 200 KM.
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AMERYKA PÓŁNOCNA

KANADA

„Acedia” - parowy okręt ratowniczy i hydrograficzny, zbudowany w 1913 r. 
przez stocznię Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd. w Newcastle 
w Wielkiej Brytanii dla Kanady. Po wycofaniu ze służby przekazany do 
Muzeum Morskiego Atlantyku w Halifaxie. Pełni funkcję pływającego 
muzeum.
Wyporność: 846 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 51,82/10,24/3,66 m, napęd: 
turbiny parowe.

„Annapolis” - fregata zbudowana dla MW Kanady w 1963 r. przez stocznię 
Halifax Ltd. Po wycofaniu ze służby pełni funkcję pływającego muzeum 
w Północnym Vancouver.
Wyporność: 3 000 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 113,10/12,80/4,40 m, 
napęd: turbiny gazowe 30.000 KM.

„Feu Follet” -kuter patrolowy zbudowany w 1951 r. przez St. Laurent 
w Quebeku. Obecnie własność Ekspozycji Chantiers Martimes w Saint Joseph 
de la Rive.
Wyporność: 68 ton, długość: 20,40 m, napęd: silniki diesla.

„Fraser” - niszczyciel eskortowy zbudowany dla MW Kanady w 1953 r. 
przez stocznię Burrard w Vancouver. Po wycofaniu ze służby przekazany 
Fundacji Morskiego Dziedzictwa Kanady w Kingston, stan Ontario. Pełni 
funkcję pływającego muzeum.
Wyporność: 2.800 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 111,60/12,80/5,20 m, 
napęd: turbiny parowe 30.000 KM.

„Haida” - niszczyciel t. „Tribal” zbudowany w 1941 r. dla MW Kanady 
przez stocznię Armstrong Vickers w Newcastle w Wielkiej Brytanii. W czasie 
II wojny światowej największe sukcesy odniósł w składzie 10 Międzynarodowej 
Flotylli Niszczycieli. Aktualnie pływające muzeum przekazane w 2000 r. 
ministerstwu kultury. Miejsce ekspozycji: Halifax.
Wyporność: 1927 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 108,39/11,16/7,92 m, 
napęd: turbiny parowe.

„Nottingham Castle” - szalupa parowa zbudowana w 1943 r. dla Royal 
Navy dla potrzeb obsługi portowej. Sprzedana do Kanady i przebudowana na 
jacht. Pełni funkcję zabytkowego hotelu na jeziorze Rousseau i stanowi 
własność Upper Kanada Steam Navigation Co.
Wyporność: 40 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 18,29/4,27/1,60 m, napęd: 
silnik parowy.

„Sackville” - korweta t. „Flower”, zbudowana w 1941 r. dla MW Kanady 
przez stocznię St. John Dry Dock Co. w St. John w Kanadzie. Po wojennej 
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służbie przebudowana na okręt hydrograficzny. Przywrócono wygląd z okresu 
wojny i stanowi pływające muzeum w Halifaxie.
Wyporność: 1085 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 62,48/10,06/4,42 m, 
napęd: turbiny parowe.

„U521” - radziecki okręt podwodny, zbudowany w 1974 r. przez stocznię 
Sudomech dla MW ZSRR. Zakupiony w 1998 r. przez prywatną firmę Russian 
Submarine BC Ltd stanowi pływające muzeum w New Westminster.
Wyporność: 1950 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 91,50/8,00/7,10 m, napęd: 
silniki diesla i elektryczne.

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

„Alabama” - okręt liniowy zbudowany w 1942 r. przez stocznię Norfolk 
Naval w Portsmouth w stanie Pensylwania. Weteran II wojny światowej. 
Zachowany jako nawodny obiekt muzealny w Mobile w stanie Alabama. 
Własność „Alabama” Battleship Commission.
Wyporność: 38 892 tony, długość/szerokość/zanurzenie: 207,11/32,92/10,97 m, 
turbiny parowe 130.000 KM.

„Albacore” - eksperymentalny okręt podwodny zbudowany w 1953 r. 
przez stocznię Portsmouth Naval w Kittery w stanie Maine. Kadłub okrętu 
stanowił prototyp dla pierwszych okrętów podwodnych o napędzie atomowym. 
Zachowany jako nabrzeżny obiekt muzealny w Portsmouth w New Hampshire, 
własność Portsmouth Submarine Memoriał Association.
Wyporność: 1242 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 62,13/8,33/5,66 m, napęd: 
silniki diesla i elektryczne.

„Barć 3-X”~ barka desantowa zbudowana dla piechoty morskiej USA 
w 1952 r. przez Pacific Coast Foundry. Zachowana jako brzegowy obiekt 
muzealny w Fort Eustis w stanie Wirginia, jako własność Muzeum Transportu 
Wojskowego.
Wyporność: 81 ton, długość/szerokość: 18,80/8,46 m, napęd: silniki diesla.

„Barry” - niszczyciel zbudowany w 1956 r. przez stocznię Bath Iron Works 
w Bath w stanie Maine. Nawodne muzeum w Waszyngtonie, własność Morskiego 
Muzeum Historycznego.
Wyporność: 2780 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 127,53/13,78/6,10 m, 
napęd: turbiny parowe.

„Batfish” - okręt podwodny zbudowany w 1943 r. przez stocznię MW 
w Kittery w stanie Maine dla floty USA. Zachowany jako nawodne muzeum, 
własność Muzeum Wojskowego i War Memoriał Park w Muskogee.
Wyporność: 1526 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 95,01/8,31/5,18 m, napęd: 
silniki diesla i elektryczne.
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„Bacona” - okręt podwodny zbudowany w 1944 r. przez stocznię Electric 
Boat Co w Groton w stanie Connecticut, dla floty USA. Zachowany jako 
nawodne muzeum, własność Independance Seaport Museum w Filadelfii.
Wyporność: 1526 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 95,01/8,31/5,18 m, napęd: 
silniki diesla i elektryczne.

„Blueback” - okręt podwodny zbudowany w 1959 r. przez stocznię Ingalls 
Shipbuilding Corporation w Pascagoula w stanie Missisipi, dla floty USA. Jego 
prototyp stanowi „Albacore”. Zachowany jako eksponat, własność Muzeum 
Nauki i Przemysłu w Portland w stanie Oregon.
Wyporność: 2158 ton, długość/szerokość: 66,70/8,80 m, napęd: silniki diesla i elektryczne.

„Bowfinokręt podwodny zbudowany w 1942 r. przez stocznię MW 
w Kittery w stanie Maine dla floty USA. Zachowany jako nawodne muzeum, 
własność Stowarzyszenia Pamięci Floty Podwodnej Pacyfiku w Pearl Harbour 
na Hawajach.
Wyporność: 1526 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 95,01/8,31/5,18 m, napęd: 
silniki diesla i elektryczne.

„Cassin Young” - niszczyciel zbudowany w 1943 r. przez stocznię 
Bethlehem Steel Corporation w San Pedro w Kalifornii. Weteran wojny na 
Pacyfiku. Zachowany jako nawodne muzeum w Bostonie w stanie 
Massachsetts, własność United States National Park Sernice.
Wyporność: 2 050 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 114,76/12,10/5,41 m, 
napęd: turbiny parowe.

„Cavalla” - okręt podwodny zbudowany w 1943 r. przez stocznię Electric 
Boat Co w Groton w stanie Connecticut, dla floty USA. Zachowany jako 
nawodne muzeum, własność Stowarzyszenia Podwodników II Wojny Światowej 
w Galveston w stanie Teksas.
Wyporność: 1 526 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 95,01/8,31/5,18 m, 
napęd: silniki diesla i elektryczne.

„CCB-18” - rzeczny kuter artyleryjski zbudowany w 1970 r. dla MW USA. 
Używany jako jednostka patrolowa w czasie wojny wietnamskiej. Zachowany 
jako nawodny obiekt muzealny, własność amerykańskiego Muzeum Kutrów 
Patrolowych w Rio Vista w Kalifornii.

„Clamagore” - okręt podwodny (bliźniaczy „Cavalli”) zbudowany w 1945 r. 
przez Electric Boat Co w Groton. Zachowany jako nawodny eksponat 
w Charleston w Południowej Karolinie, własność Patriots Point Development 
Authority. Dane jak „Cavalla”.

„Cobia” - okręt podwodny (bliźniaczy „Cavalli”) zbudowany w 1943 r. 
przez Electric Boat Co w Groton. Zachowany jako nawodny eksponat 
w Monitowoc, własność Muzeum Morskiego Stanu Wisconsin. Dane jak 
„Cavalla”.
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„Cod” - okręt podwodny (bliźniaczy „Cavalli”) zbudowany w 1943 r. przez 
Electric Boat Co w Groton. Zachowany jako nawodny eksponat w Vermilion 
w Ohio, własność Towarzystwa Historycznego Wielkich Jezior.
Wyporność: 1 960 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 61,87/12,73/6,10 m, 
napęd: silniki diesla i elektryczne.

„Constellation” - trój masztowa korweta żaglowa zbudowana w 1855 r. 
w stoczni MW w Norfolk w stanie Wirginia. Ostatni okręt żaglowy zbudowany 
dla MW Stanów Zjednoczonych. W ostatnim okresie swojej służby pełnił 
funkcję okrętu szkolnego. Od lat 50 XX w. nawodny obiekt muzealny w Baltimore 
w stanie Maryland, własność władz miejskich.
Wyporność: 1 526 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 95,01/8,31/5,18 m, napęd: 
ożaglowanie rejowe.

„Constitiution” - trój masztowa fregata żaglowa zbudowana w 1797 r. 
w stoczni Edmunda Hartta w Bostonie w stanie Massachusetts, znana jako 
„Old Ironsides”. W wojnie angielsko-amerykańskiej w latach 1812-1815 jej 
załoga odniosła wiele zwycięstw. W latach 30 XIX wieku brała udział 
w walkach z piratami u wybrzeży Algierii. Od 1860 r. była okrętem szkolnym 
Akademii MW USA w Annapolis. Aktualnie pełni funkcję nawodnego muzeum 
w Charlestown, na którym MW utrzymuje stałą załogę.
Wyporność: 2 200 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 62,18/13,26/6,00 m, 
napęd: ożaglowanie rejowe.

„Croacer” - okręt podwodny (bliźniaczy „Cavalli”) zbudowany w 1943 r. 
przez Electric Boat Co w Groton. Nawodny eksponat w Buffalo w stanie Nowy 
Jork, własność Parku Wojskowo-Morskiego. Dane jak „Cavalla”.

„Drum” - okręt podwodny zbudowany w 1941 r. przez stocznię 
Portsmouth Naval w Kittery w stanie Maine. Uczestnik II wojny światowej. 
Zachowany jako nawodne muzeum w Mobile w stanie Alabama, własność 
Zarządu Okrętu Liniowego „Alabama”.
Wyporność: 1 526 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 94,98/8,35/4,65 m, 
napęd: silniki diesla i elektryczne.

„Eagle” - trójmasztowy szkolny okręt żaglowy zbudowany w 1936 r. przez 
stocznię Blohm & Voss w Hamburgu dla niemieckiej Kriegsmarine. Po II wojnie 
światowej przekazany Stanom Zjednoczonym w ramach reparacji wojennych. 
Obecnie statek szkolny Akademii Straży Granicznej USA w Nowym Londynie. 
Wyporność: 1 634 tony, długość/szerokość/zanurzenie: 84,43/11,98/5,18 m, 
napęd zasadniczy: ożaglowanie rejowo-gaflowe, napęd pomocniczy: silnik 
diesla o mocy 750 KM.

„Edson” - zbudowany w 1958 r. przez stocznię Bath Iron Works w Bath 
w stanie Maine. Zachowany jako nawodne muzeum w Nowym Jorku, własność 
Fundacji Muzeum Męstwa.
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Wyporność: 916 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 127,56/13,69/4,57 m, 
turbiny parowe o mocy 70.000 KM.

„Growler” - okręt podwodny zbudowany w 1957 r. przez stocznię 
Portsmouth Naval w Kittery w stanie Maine, jeden z pierwszych przeznaczonych 
do przenoszenia pocisków rakietowych. Nawodne muzeum w Nowym Jorku, 
własność Fundacji Muzeum Męstwa.
Wyporność: 2 174 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 96,62/8,28/5,18 m, napęd: 
silniki diesla i elektryczne.

„HA. 8”- mały okręt podwodny zbudowany w 1938 r. przez japońską 
stocznię Ourazaki w Kurę, dla potrzeb Imperialnej Floty Japonii. Przejęty przez 
MW USA stanowi lądowy eksponat Biblioteki i Muzeum Sił Podwodnych MW 
w Groton w stanie Connecticut.
Wyporność: 46 ton, długość/szerokość: 24,11/1,83 m, napęd: silniki elektryczne 
o mocy 600 KM.

„HA. 79”-mały okręt podwodny zbudowany w 1938 r. przez japońską 
stocznię Ourazaki w Kurę, dla Imperialnej Floty Japonii. Wziął udział 
w grudniu 1941 r. w ataku na Pearl Harbour. Przejęty przez MW USA stanowi 
lądowy eksponat w Pearl Harbour na Hawajach.
Wyporność: 46 ton, długość/szerokość: 24,11/1,83 m, napęd: silniki elektryczne 
o mocy 600 KM.

„Hazard” - trałowiec zbudowany w 1944 r. przez Winslow Marinę 
Railway & Shipbuilding w Winslow w stanie Waszyngton. Uczestnik II wojny 
światowej. Nawodny eksponat w Omaha w stanie Nebraska, własność 
Wojskowego Stowarzyszenia Historycznego Greater Omaha.
Wyporność: 530 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 56,24/10,06/2,97 m, napęd: 
silniki diesla o mocy 2.000 KM.

„Hidensee” - korweta rakietowa zbudowana w ZSRR dla MW NRD. 
Zakupiona przez Massachusetts Memoriał w celach ekspozycyjnych. Stanowi 
nawodne muzeum na rzece Fali.
Wyporność: 455 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 56,40/11,00/3,80 m, napęd: 
silniki diesla.

„Hoga” - holownik marynarki wojennej, zbudowany w 1940 r. przez 
Korporację Zjednoczonych Stoczni w Morris Heighst w stanie Nowy Jork. 
Pełnił służbę w Pearl Harbour w grudniu 1941 r., podczas ataku Japończyków 
na amerykańską bazę. W 1948 r. wypożyczony przez władze miasta Oakland do 
służby w roli jednostki gaśniczej. Stanowi własność MW USA i stacjonuje 
w Treasure Island w Kaliforni. Planowany go do grupy jednostek muzealnych. 
Wyporność: 325 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 30,50/7,60/2,90 m, napęd: 
silniki diesla.
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„Hornet” - lotniskowiec zbudowany w 1943 r. przez stocznię Newport 
News Shipbuilding & Drydock Co w Newport News w stanie Wirginia. 
Uczestnik walk na Pacyfiku. Zachowany jako nawodne muzeum, własność 
Fundacji Lotniskowca Hornet w Alameda w stanie Kalifornia.
Wyporność: 41 200 ton, długość/szerokość: 272,40/58,50 m, napęd: turbiny 
parowe o mocy 150.000 KM.

„Intrepid” - lotniskowiec zbudowany w 1943 r. przez stocznię Newport 
News Shipbuilding & Drydock Co w Newport News. Zachowany jako nawodne 
muzeum, własność Fundacji Muzeum Męstwa w Nowym Jorku.
Wyporność: 27 100 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 270,66/28,35/8,84 m, 
turbiny parowe o mocy 150 000 KM.

Japoński mały okręt podwodny - zbudowany w 1944r. dla potrzeb 
Imperialnej Floty. Przechwycony przez siły USA w 1944 r. na Guam. Stanowi 
nabrzeżny obiekt muzealny w Aganie na wyspie Guam, własność MW USA. 
Wyporność: 50 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 24,93/1,89/0,79 m, napęd: 
silniki elektryczne o mocy 600 KM.

„Joseph P. Kennedy Jr” -niszczyciel zbudowany w 1945 r. w stoczni 
Bethlehem Steel Co w Quincy, stan Massachusetts. Uczestniczył w wojnie 
koreańskiej. Zachowany jako nawodne muzeum, własność Massachusetts 
Battleship Memoriał w Fali River.
Wyporność: 2 425 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 119,02/12,59/5,64 m, 
napęd: turbiny parowe.

„Kidd” - niszczyciel zbudowany w 1943 r. przez Federal Shipbuilding 
& Drydok Co w Kearney w stanie New Jersey. Uczestnik II wojny światowej 
i wojny koreańskiej. Zachowany jako nawodne muzeum umieszczone 
na specjalnej platformie.
Wyporność: 2 050 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 114,76/12,09/5,41 m, 
napęd: turbiny parowe.

„Laffey” - niszczyciel zbudowany w 1943 r. przez Bath Iron Works w Bath 
w stanie Maine. Uczestniczył w walkach na Atlantyku i Pacyfiku. Zachowany 
jako nawodne muzeum w Charleston w Południowej. Stanowi własność Patriots 
Point Development Authority.
Wyporność: 2 200 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 114,76/12,50/5,79 m, 
turbiny parowe o mocy 60 000 KM.

„Lexington” - lotniskowiec zbudowany w 1942 r. przez stocznię Bethlehem 
w Quincy w stanie Maine. Zachowany jako nawodne muzeum w Corpus Cristi 
w stanie Teksas. Stanowi własność Muzeum Lexingtona.
Wyporność: 34 881 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 265,78/44,95/8,38 m, 
turbiny parowe o mocy 150 000 KM.
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„Ling” - okręt podwodny zbudowany w 1945 r. przez Stocznię Cramp 
Shipbuilding Co w Filadelfii w stanie Pensylwania. Zachowany jako nawodne 
muzeum w Hackensack w stanie New Jersey. Stanowi własność Stowarzyszenia 
Ochrony Okrętów Podwodnych.
Wyporność: 2 040 ton, długość/szerokość: 95,10/8,23 m, napęd: silniki diesla 
i elektryczne.

„Lionfish” - okręt podwodny zbudowany w 1943 r. przez Stocznię Cramp 
Shipbuilding Co w Filadelfii w stanie Pensylwania. Zachowany jako nawodne 
muzeum w Fali Riwier. Stanowi własność Massachusetts Battleship Memoriał 
Commision.
Wyporność: 1 526 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 95,02/8,31/4,65 m, napęd: 
silniki diesla i elektryczne.

„Little Rock” - lekki krążownik zbudowany w 1944 r. przez Stocznię 
Cramp Shipbuilding Co w Filadelfii w stanie Pensylwania. W 1960 r. 
przebudowany na krążownik rakietowy. Zachowany jako nawodne muzeum 
w Buffalo w stanie Nowy Jork.
Wyporność: 10 670 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 185,93/20,12/7,62 m, 
turbiny parowe o mocy 100 000 KM.

„LSM-45” - okręt desantowy zbudowany w 1944 r. przez stocznię Brown 
Brothers w Houston w stanie Teksas. W 1958 sprzedany Grecji. W latach 90. 
ponownie sprowadzony do Stanów Zjednoczonych i w 1999 r. przebudowany 
na jednostkę muzealną.
Wyporność: 1 095 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 62,03/10,52/2,54 m, 
napęd: silniki diesla o mocy 2 800 KM.

„Marlin” - średni okręt podwodny zbudowany w 1953 r. jako jednostka 
szkolna przez stocznię General Dynamice Corp. w Groton w stanie Connecticut. 
Zachowany jako obiekt muzealny na nabrzeżu w Omaha w stanie Nebraska. 
Stanowi własność Wojskowego Towarzystwa Historycznego Greater Omaha. 
Wyporność: 347 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 40,00/4,14/3,73 m, napęd: 
silniki diesla i elektryczne.

„Massachusetts”- okręt liniowy zbudowany w 1941 r. przez stocznię 
Bethlehem w Quincy w stanie Massachusetts. Uczestniczył w akcjach na 
Pacyfiku i u wybrzeży północnej Afryki w czasie II wojny światowej. 
Zachowany jako nawodne muzeum stanowiące własność Massachusetts 
Battleship Memoriał w Fali Rivier.
Wyporność: 35 000 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 207,57/32,96/8,92 m, 
napęd: turbiny parowe.

„Missouri” - okręt liniowy zbudowany w 1944 r. przez nowojorską 
stocznię MW w Brooklynie. Uczestnik walk na Pacyfiku w II wojnie światowej.
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Zachowany jako nawodne muzeum, własność MW USA. Miejsce bazowania: 
Pearl Harbour na Hawajach.
Wyporność: 57 540 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 270,43/32,96/11,02 m, 
turbiny parowe o mocy 212 000 KM.

„MSB-5” - -rzeczny trałowiec zbudowany w 1952 r. przez stocznię John 
Trumpy & Sons w Annapolis w stanie Maryland. Uczestnik walk w wojnie 
wietnamskiej. Stanowi nabrzeżny eksponat w Fort Worth w stanie Teksas, 
własność Muzeum Transportu.
Wyporność: 44 tony, długość/szerokość/zanurzenie: 17,45/4,83/1,70 m, napęd: 
silniki diesla o mocy 600 KM.

„Nautilus” - pierwszy na świecie atomowy okręt podwodny zbudowany 
przez stocznię Electric Boat Co w Groton w stanie Connecticut. Zachowany 
jako nawodne muzeum, własność MW USA. Miejsce bazowania: Groton.
Wyporność: 3 533 tony, długość/szerokość/zanurzenie: 99,06/8,53/6,71 m, 
napęd: reaktor atomowy.

„North Carolina” - okręt liniowy, zbudowany w 1940 r. w nowojorskiej 
stoczni MW w Brooklynie. Wziął udział w większości akcji Stanów 
Zjednoczonych na Pacyfiku podczas II wojny światowej. Zachowany jako 
nawodne muzeum w Wilmington w Północnej Karolinie. Jego właścicielem jest 
North Carolina Battleship Commission.
Wyporność: 36 600 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 222,12/33,03/10,82 m, 
napęd: turbiny parowe 121 000 KM.

„Olympia” - krążownik opancerzony zbudowany w 1892 r. przez stocznię 
Union Iron Works w San Francisco w stanie Kalifornia w ramach planu 
rozbudowy floty amerykańskiej, po wojnie Północy z Południem. Podczas 
wojny hiszpańskoamerykańskiej w 1898 r. był flagowym okrętem USA. 
W czasie I wojny światowej wspierał aliantów podczas interwencji w północnej 
Rosji w 1918 r. Wycofany ze służby w 1922 r. Zachowany jako nawodne 
muzeum w Filadelfii w stanie Pensylwania. Stanowi własność Portowego 
Muzeum Niepodległości.
Wyporność: 5 586 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 104,85/16,15/6,55 m, 
tłokowe silniki parowe 18 000 KM.

„Pampanito” - okręt podwodny zbudowany w 1943 r. przez stocznię MW 
Portsmouth w Kittery w stanie Maine. Uczestniczył w walkach na Pacyfiku 
podczas II wojny światowej. Zachowany jako nawodne muzeum w San 
Francisco w stanie Kalifornia. Własność Stowarzyszenia Narodowego Muzeum 
Morskiego w San Francisco.
Wyporność: 1 526 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 94,95/8,31/4,65 m, napęd: 
silniki diesla i elektryczne.
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„PCF-1” - kuter patrolowy zbudowany w 1965 r. w stoczni Steward 
Seacraft w Berwick w stanie Luizjana. Prototyp serii kutrów patrolowych 
i artyleryjskich zbudowanych na potrzeby wojny w Wietnamie. Po wojnie 
przebudowany na mały prom przewożący pracowników na wieże wiertnicze na 
Zatoce Meksykańskiej. Zachowany jako nabrzeżny eksponat Centrum Historii 
Morskiej w Waszyngtonie.
Wyporność: 19 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 15,30/4,00/1,10 m, napęd: 
silniki diesla o mocy 860 KM.

„Philadelphia” - żaglowo-wiosłowy kuter artyleryjski zbudowany w 1776 r. 
w stoczni Skansenborough w Nowym Jorku. Uczestniczył w amerykańskiej 
wojnie o niepodległość. Obiekt muzealny w Waszyngtonie, własność Instytutu 
Smithsonian.
Długość/szerokość/zanurzenie: 16,25/4,72/0,60 m, napęd: żaglowo-wiosłowy.

„PT-309” - kuter torpedowy zbudowany w 1944 r. przez Higgins Industries 
w Nowym Orleanie w stanie Luizjana. Zachowany jako eksponat muzealny 
w La Porte w stanie Teksas. Stanowi własność Muzeum Admirała Nimitza.
Wyporność: 56 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 23,80/6,10/1,70 m, napęd: 
silniki benzynowe.

„PT-617” - kuter torpedowy t. „Elco”, zbudowany w 1945 r. przez Elco 
Boat Works w Bayonne w stanie New Jersey. Zachowany jako eksponat muzealny 
w Fali Rivier w stanie Massachusetts. Stanowi własność Massachusetts Memoriał 
Commission.
Wyporność: 55 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 24,38/6,30/1,68 m, napęd: 
silniki benzynowe.

„PT-658” - kuter torpedowy zbudowany w 1945 r. przez Higgins Industries 
w Nowym Orleanie w stanie Luizjana. Po wojnie używany jako zdalnie 
kierowany cel. Sprzedany przez MW w 1958 r. Odnowiony i zachowany jako 
eksponat muzealny w Portland w stanie Oregon. Stanowi własność 
Oregońskiego Muzeum Nauki i Przemysłu.
Wyporność: 56 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 23,80/6,10/1,70 m, napęd: 
silniki benzynowe.

„PT-95” - drewniany kuter torpedowy zbudowany w 1944 r. przez stocznię 
Vosper w Annapolis w stanie Maryland. Nawodny eksponat muzealny w Rio 
Vista w stanie Kalifornia. Stanowi własność Amerykańskiego Muzeum 
Jednostek Patrolowych.
Długość: 22,10 m, napęd: silniki benzynowe.

„PT-796” - kuter torpedowy zbudowany w 1945 r. przez Higgins Industries 
w Nowym Orleanie w stanie Luizjana. Zachowany jako eksponat muzealny 
w Fali Rivier w stanie Massachusetts. Stanowi własność Massachusetts 
Memoriał Commission.
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Wyporność: 56 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 23,80/6,10/1,70 m, napęd: 
silniki benzynowe.

„PTF-17” - kuter artyleryjski zbudowany w 1968 r. przez stocznię John 
Trumpy & Sons w Annapolis w stanie Maryland. Zachowany jako nabrzeżny 
eksponat muzealny w Buffalo w stanie Nowy Jork. Stanowi własność Buffalo 
Naval and Servicemens Park.
Wyporność: 69 ton, długość/szerokość: 24,48/4,57 m, napęd: silniki diesla 
o mocy 6 200 KM.

„Reąuin” - okręt podwodny zbudowany w 1945 r. w stoczni MW w Kittery, 
stan Maine. Nawodne muzeum w Pittsburgu w stanie Pensylwania. Własnością 
The Karnegie.
Wyporność: 1 854 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 95,10/8,23/5,18 m, napęd: 
silniki diesla i elektryczne.

„Sanctuary” - okręt szpitalny zbudowany w 1944 r. Jednostka czasowo 
przeznaczona na hotelowiec. Stanowi własność Project Life w Baltimore 
w stanie Maryland. Brak danych technicznych.

„Scorpion okręt podwodny t. „Foxtrot” zbudowany w 1973 r. w ZSRR 
dla MW. Po wycofaniu ze służby sprzedany do Australii jako obiekt muzealny. 
W 1998 r. przetransportowany do Long Beach w USA, gdzie pełni funkcję 
pływającego muzeum.
Wyporność: 2 475 ton, długość: 91,40 m, napęd: silniki diesla i elektryczne.

„Seehund 1” - mały okręt podwodny t. „Seehund” zbudowany w 1945 r. 
w Niemczech dla Kriegsmarine. Eksponat Muzeum Navy Memoriał 
w Waszyngtonie.
Wyporność: 12,5 tony, długość/szerokość/zanurzenie: 12,10/1,30/1,55 m, napęd: 
silnik diesla i elektryczny.

„Seehund .2”-mały okręt podwodny t. „Seehund” zbudowany w 1945 r. 
w Niemczech dla Kriegsmarine. Eksponat Biblioteki i Muzeum Sił Podwodnych 
w Gro ton.
Wyporność: 12,5 tony, długość/szerokość/zanurzenie: 12,10/1,30/1,55 m, napęd: 
silnik diesla i elektryczny.

„Sibersides” - okręt podwodny zbudowany w 1940 r. przez stocznię MW 
Marę Island w Yallejo w stanie Kalifornia. Zachowany jako nawodny eksponat 
Muzeum Morskiego Silversides w Muskegon w stanie Michigan.
Wyporność: 1 526 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 95,04/8,32/4,57 m, napęd: 
silnik diesla i elektryczny.

„Stewart” - niszczyciel eskortowy zbudowany w 1942 r. przez stocznię 
Brown Shipbuilding Co w Houston w stanie Teksas. Zachowany jak eksponat 
na nabrzeżu w Galveston w stanie Teksas. Właścicielem są władze stanowe.
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Wyporność: 1 200 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 93,27/11,28/3,73 m, 
napęd: silnik diesla.

„Tamaroa” - holownik oceaniczny zbudowany w 1943 r. przez stocznię 
Commercial Iron Works w Portland, stan Oregon dla MW USA (eks „Zuni”). 
W 1946 r. przekazany Straży Granicznej USA, a w 1998 r. na siedzibę władz 
agencji organizującej park wodny na Manhattanie. Właścicielem jest Park Rzeki 
Hudson w Nowym Jorku.
Wyporność: 1 235 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 62,50/11,70/4,60 m, 
napęd: silnik diesla.

„Texas” - okręt liniowy zbudowany w 1912 r. przez Newport News 
Shipbuilding & Drydock Co w Newport News, stan Wirginia. Uczestniczył 
w obydwu wojnach światowych, do lądowania w Normandii, gdzie został 
trafiony przez niemieckie baterie brzegowe. Po wojnie wycofany do rezerwy. 
W 1948 r. władze stanu Teksas zbudowały kanał, którym okręt sprowadzono do 
San Jacinto. Pełni funkcję nawodnego muzeum.
Wyporność: 27 000 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 174,65/29,02/9,05 m, 
parowe silniki tłokowe 28 100 KM.

„The Sullivans” - niszczycie} zbudowany w 1943 r. w stoczni Bethlehem 
Steel Co w san Francisco, stan Kalifornia. Uczestnik II wojny światowej. 
Nawodne muzeum w Buffalo, stan Nowy Jork. Stanowi własność Buffalo 
Naval and Servicemens Park.
Wyporność: 2 100 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 114,76/12,04/5,49 m, 
turbiny parowe o mocy 60 000 KM.

„Torsk” - okręt podwodny zbudowany w 1944 r. przez stocznię MW 
w Kittery w stanie Maine. Uczestnik działań wojennych na Pacyfiku. 
Zachowany jako nawodny eksponat w Muzeum Morskim w Baltimore w stanie 
Maryland.
Wyporność: 1 570 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 95,02/8,31/4,72 m, 
napęd: silniki diesla i elektryczne.

„Trieste II” -podwodny okręt badawczy zbudowany w 1964 r. w stoczni 
MW Mary Land w Vallejo, stan Kalifornia dla MW USA. Po wycofaniu ze 
służby przekazany do Muzeum Naval Undersea w Keyport, stan Waszyngton. 
Udostępniony do zwiedzania jako obiekt na lądzie.
Wyporność: 85 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 23,80/5,50/3,809 m, napęd: 
silniki elektryczne.

„Turner Joy” - niszczyciel zbudowany w 1958 r. przez stocznię Puget 
Sound Bridże & Dredging Co w Seattle, stan Waszyngton. Uczestnik wojny 
w Wietnamie. Zachowany jako nawodne muzeum w Bremerton w stanie 
Waszyngton, własność Historie Chips.
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Wyporność: 4 200 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 127,56/13,72/6,86 m, 
turbiny parowe o mocy 70 000 KM.

„U-484” - okręt podwodny zbudowany w ZSRR dla floty radzieckiej. 
Zakupiony w celu ekspozycji. Nawodny obiekt muzealny w Tampa na 
Florydzie. Brak danych.

„17-505”-okręt podwodny zbudowany w 1941 r. w Deutsche Werft 
w Hamburgu dla niemieckiej Kriegsmarine. Zdobyty przez USA, prezentowany 
jako brzegowy eksponat w Chicago w stanie Illinois. Stanowi własność 
Muzeum Nauki i Przemysłu.
Wyporność: 1 144 tony, długość/szerokość/zanurzenie: 76,80/6,93/4,72 m, 
napęd: silniki diesla i elektryczne.

„X-I” - mały okręt podwodny zbudowany w 1955 r. przez Fairchild Engine 
and Airplane Corporation w Farmingdale na Long Island, stan Nowy Jork. 
Prototyp serii okrętów przeznaczonych do penetrowania portów przeciwnika. 
Nabrzeżny eksponat w Annapolis w stanie Maryland. Własność Muzeum 
Akademii MW Stanów Zjednoczonych.
Wyporność: 31,5 tony, długość/szerokość/zanurzenie: 15,00/2,10/1,90 m, 
napęd: silnik diesla i elektryczny.

„Yorktown”- lotniskowiec zbudowany w 1943 r. przez stocznię Newport 
News Shipbuilding & Drydock Co w Newport News w stanie Wirginia. 
Uczestnik walk na Pacyfiku podczas II wojny światowej. Zachowany jako 
nawodne muzeum w Charleston w stanie Południowa Karolina. Stanowi 
własność Patriots Point Develpment Authority.
Wyporność: 27 100 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 265,79/28,35/8,69 m, 
turbiny parowe o mocy 150 000 KM.

AUSTRALIA I OCEANIA

AUSTRALIA

„Advance” - okręt patrolowy zbudowany dla MW Australii w 1968 r. przez 
Walkers Ltd. w Maryborough. W 1988 r. przekazany do Państwowego Muzeum 
Morskiego i eksploatowany jako muzeum nawodne.
Wyporność: 146 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 32,80/6,10/2,20 m, napęd: 
dwa silniki diesla (2 x 1 725 KM).

„Ardent” - okręt patrolowy zbudowany dla MW Australii w 1968 r. przez 
Evans Deakin Ltd. (bliźniak „Advance”). Eksploatowany jako muzeum 
nawodne.
Wyporność: 146 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 32,80/6,10/2,20 m, napęd: 
dwa silnik diesla (2x 1 725 KM).
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„Castelmaine” - trałowiec t. „Bathurst” zbudowany dla MW Australii 
w 1942 r. przez Williamstown Dockyard w Melbourne. Służył do 1974 r. na 
Pacyfiku, w ostatnim okresie służby jako okręt szkolny. Po przywróceniu 
pierwotnego wyglądu przekazany Stowarzyszeniu Morskiemu Australii. Pełni 
funkcję pływającego muzeum.
Wyporność: 815 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 56,69/ 9,45/2,59 m, napęd: 
parowy o mocy 2 000 KM.

„Cerberus” - monitor obrony przybrzeżnej zbudowany dla Royal Navy 
w 1868 r. w Wielkiej Brytanii przez dwie stocznie: Palmer Shipbuilding oraz 
Yarrow on Tyne. W służbie do 1924 r. Przez kolejne 65 lat wykorzystywany 
jako falochron. Odrestaurowany stanowi własność Jacht Klubu Black Rock 
w Port Phillip Bay, koło Melbourne.
Wyporność: 3 340 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 68,58/13,72/4,66 m, 
napęd: parowy o mocy 2 000 KM.

„Diamantina” - fregata t. „River” zbudowana dla MW Australii w 1945 r. 
przez stocznię Walkers Ltd. w Maryborough. Od 1981 w suchym doku 
eksploatowana jako obiekt muzealny przez Muzeum Morskie stanu Queensland 
w Brisbane.
Wyporność: 1 420 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 91,96/11,13/3,66 m, 
turbiny parowe o mocy 55 000 KM.

„Onslow” - okręt podwodny t. „Oberon” zbudowany dla MW Australii 
w 1968 r. w Wielkiej Brytanii przez stocznię Scotts Shipbuildings and 
Engineering Co. W służbie do 1999 r. Przekazany do Państwowego Muzeum 
Morskiego Australii Zachodniej w Sydney, eksploatowany jako nawodny obiekt 
muzealny.
Wyporność: 2 030 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 90,00/8,10/5,50 m, silniki 
diesla i elektryczne (6 000 KM).

„Ovens” - okręt podwodny t. „Oberon” (bliźniak „Onslowa”), zbudowany 
dla MW Australii w 1967 r. w Wielkiej Brytanii przez stocznię Scotts 
Shipbuildings and Engineering Co. W służbie do 1999 r. Przekazany do 
Państwowego Muzeum Morskiego Australii Zachodniej w Sydney 
i eksploatowany jako nawodny obiekt muzealny. Dane jak „Onslow”.

„Vampire” - niszczyciel t. „Darling”, zbudowany dla MW Australii w 1959 r. 
przez stocznię Cockatoo Docks and Engineering Co w Sydney. Wycofany ze 
służby w 1986 r. i przekazany w 1991 do Państwowego Muzeum Morskiego 
Zachodniej Australii. Własność rządu Australii. Eksploatowany jako nawodne 
muzeum.
Wyporność: 3 600 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 118,40/13,10/4,40 m, 
turbiny parowe o mocy 54 000 KM.
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„Whylla”- trałowiec t. „Bathurst” zbudowany dla MW Australii w 1942 r. 
przez Broken Proprietary Co. Eksploatowany do 1974 r.. Przebudowany na 
jednostkę obsługi portowej w służbie do 1984 r. Następnie zrekonstruowany 
i przekazany Muzeum Morskiemu w mieście Whyalla. Zlokalizowany na 
brzegu jako obiekt muzealny.
Wyporność: 815 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 56,69/9,45/2,59 m, napęd: 
parowy o mocy 2 000 KM.

NOWA ZELANDIA

„Koma” - kuter obrony portowej t. „HDML” zbudowany w 1943 r. przez 
stocznię Ackerman Boat Works w Los Angeles dla MW Nowej Zelandii. 
Po zakończeniu służby sprzedany Peroa Maritime Historical Park, gdzie pełni 
funkcję nawodnego muzeum.
Wyporność: 47 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 21,95/4,82/1,62 m, napęd: 
dwa silniki diesla.

„Kuparu” - kuter obrony portowej t. „HDML” zbudowany w 1948 r. przez 
stocznię Ackerman Boat Works w Los Angeles dla MW Nowej Zelandii. 
Po zakończeniu służby wstawiony do hangaru. Stanowi własność MW Nowej 
Zelandii. Planuje się przekazać go Muzeum Morskiemu w Auckland. Dane jak 
„Koura”.

„Manawanui” - holownik zbudowany w 1945 r. dla MW USA w United 
Shipbuilders w Auckland. Przekazany MW Nowej Zelandii pełnił funkcję 
okrętu zabezpieczenia nurków. Własność Paeroa Maritime Historikal Park. 
Utrzymywany na wodzie.
Wyporność: 74 tony, długość/szerokość/zanurzenie: 22,90/5,60/2,40 m, napęd: 
dwa silniki diesla o mocy 320 KM.

„Te Toki A Tapiri” -łódź wojenna Maorysów zbudowana przez nich 
w 1869 r.. Zachowana jako zabytek w muzeum w Auckland.
Długość: 25,00 m, napęd: wiosłowy.

AZJA

CHINY

„Nr 3139” -kuter rakietowy radzieckiego t. „Osa”, zbudowany w 1966 r. 
w Chinach dla MW ChRL. Po zakończeniu służby umieszczony na nabrzeżu. 
Wyporność: 215 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 38,60/7,60/1,80 m, dwa 
silnik diesla o mocy 12.000 KM.

„Zhongshan” - kuter artyleryjski zbudowany w 1913 r. dla MW Chin. 
Zatopiony w 1930 r. przez MW Japonii. Wydobyty i zrekonstruowany pełni 
funkcję nawodnego muzeum w Hubei.
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FILIPINY

„Rajah Humabon”-niszczyciel eskortowy zbudowany dla MW USA 
przez Federal Shipbuilding w Kearney w czasie II wojny światowej. W 1955 r. 
przekazany Japonii, a w 1976 r. MW Filipin, która zachowała go jako obiekt 
historyczny na wodzie w Manili.
Wyporność: 1 602 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 93,27/11,15/3,20 m, dwa 
silniki diesla o mocy 6 000 KM.

INDIE

„Vikrant” - lotniskowiec zbudowany dla Royal Navy w 1945 r.. Budowę 
rozpoczęła stocznia Vickers Armstrong w Newcastle, dokończyła Parland and 
Wolff w Belfaście. Przekazany MW Indii. Przeszedł modernizacje w 1979 
i 1989 r. Ze służby wycofany w 1997 r. Własność MW Indii. Przygotowywany 
do roli nawodnego muzeum stacjonującego w Mumbai (Bombaj).
Wyporność: 14 000 ton, długość/szerokość: 192,00/24,40 m, napęd: turbiny 
parowe.

IRAK

Kuter artyleryjski - zbudowany w 1937 r. dla MW Iraku przez stocznię 
John Thornycroft & Co w Southampton. Nawodny obiekt muzealny w Basrze, 
własność MW.
Wyporność: 67 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 30,50/5,10/0,90 m, napęd: 
silniki diesla o mocy 380 KM.

IZRAEL

„AfAlPiChen” - okręt desantowy zbudowany w 1944 r. dla Royal Navy. 
Po II wojnie światowej posłużył do przewiezienia żydowskich uchodźców 
do Palestyny. Eksponowany na lądzie stanowi własność Muzeum Morskiego 
w Haifie.
Wyporność: 640 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 58,52/9,45/1,65 m, napęd: 
silniki diesla.

JAPONIA

„Kairyu” - mały okręt podwodny zbudowany w 1945 r. dla floty Japonii. 
Zachowany jako nabrzeżny obiekt muzealny w Akademii Morskiej w Etajima. 
Wyporność: 18,97 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 17,27/1,29/1,29 m, napęd: 
silnik diesla i elektryczny.

„Kojima” - eskortowiec zbudowany w 1944 r. przez Stocznię MW w Sasebo 
dla floty Japonii. Zachowany jako nawodny obiekt muzealny. Własność władz 
miasta Chiba.
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Wyporność: 940 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 78,00/9,10/3,10 m, napęd: 
silniki diesla o mocy 4 200 KM.

„Mikasa” - okręt liniowy zbudowany w 1900 r. przez brytyjską stocznię 
Vickers, Sons & Maxi w Barrow dla Japonii. Flagowy okręt w bitwie pod 
Cuszimą w 1905 r. Zachowany jako narodowy relikt. Postawiony na lądzie 
w bazie MW w Yokosuka.
Wyporność: 15 140 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 131,67/23,16/8,23 m, 
napęd: tłokowe silniki parowe.

KOREA PÓŁNOCNA

„Pueblo” - okręt logistyczny zbudowany w 1944 r. przez stocznię 
Kewaunee Shipbuilding and Engineering w Kewaunee w stanie Wisconsin. 
Przebudowany na okręt zwiadowczy przejęty przez Korę Północną w 1968 r. 
w trakcie działań zwiadowczych wzdłuż wybrzeży północnokoreańskich. 
Zachowany jako obiekt muzealny w Wonson.
Wyporność: 850 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 53,80/9,80/2,80 m, napęd: 
dwa silniki diesla o mocy 1 000 KM.

MALEZJA

„Sri Trengganu” -kuter patrolowy zbudowany przez brytyjską stocznię 
Vosper w Portsmouth w 1961 r. dla MW Malezji. Zachowany jako nawodny 
obiekt muzealny.
Wyporność: 96 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 31,40/6,00/1,70 m, napęd: 
silniki diesla o mocy 3500 KM.

OMAN

„Al. Mensur” -kuter patrolowy zbudowany w 1973 r. przez angielską 
stocznię Brook Marinę w Lowestof dla MW Omanu. Po zakończeniu służby 
przekazany Armed Forces Museum w Bait Al. Falaj Fort.
Wyporność: 153 tony, długość/szerokość/zanurzenie: 37,50/6,90/1,70 m, dwa silniki 
diesla o mocy 4 800 KM.

PAKISTAN

„Mujahid” - trałowiec zbudowany w 1956 r. przez stocznię Hodgdon 
Brothers w East Boothbay w stanie Maine dla MW Pakistanu. Zachowany jako 
nawodne muzeum Karaczi, własność Centralnego Muzeum Morskiego 
Pakistanu.
Wyporność: 320 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 43,00/7,95/2,55 m, napęd: 
dwa silniki diesla o mocy 1 200 KM.
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„SX-404” - mały okręt podwodny zbudowany w 1973 r. przez włoską 
stocznię Kosmos w Leghorn dla MW Pakistanu.
Wyporność: 40 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 16,00/2,00/2,00 m, napęd: 
silniki diesla i elektryczne.

TAJLANDIA

„Tahchin” - fregata zbudowana w 1943 r. przez stocznię Consolidated 
Steel w San Pedro dla MW USA (eks „Glendale”). Weteran II wojny światowej. 
Sprzedana MW Tajlandii. Zachowana jako jednostka historyczna w Bangkoku, 
własność MW Tajlandii.
Wyporność: 1 509 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 92,60/11,43/3,86 m, turbiny 
parowe o mocy 5 500 KM.

TURCJA

„Gayret” - niszczyciel zbudowany w 1946 r. przez stocznię Todd Pacific 
w USA dla amerykańskiej MW (eks „Eversole”). Sprzedany MW Turcji, 
zachowany jako jednostka muzealna w Szmirze.
Wyporność: 3 500 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 119,00/12,60/5,80 m, 
turbiny parowe o mocy 60 000 KM.

„Nusret” - stawiacz min zbudowany w 1912 r. przez stocznię Germania 
Werft w Kieł dla MW Turcji. Wziął udział w wojnie o Dardanele w 1915 r. 
Zachowany na lądzie jako obiekt muzealny, własność Army Navy Park 
w Chanakkale.
Wyporność: 365 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 40,23/6,71/2,59 m, napęd: 
parowe silniki tłokowe.

„TA-I” -kuter torpedowy zbudowany w 1952 r. w Związku Radzieckim 
dla MW Cypru. Przejęty przez Turcję w czasie inwazji na Cypr w 1974 r. 
Zachowany jako nabrzeżny eksponat w Golauk, własność MW Turcji.
Wyporność: 25 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 21,99/4,70/1,50 m, napęd: 
silniki diesla o mocy 2 400 KM.

EUROPA

BELGIA

„Oudenaarde” - trałowiec zbudowany w 1958 r. przez stocznię Mercantile 
Marinę w Kruibeke dla MW Belgii. Po wycofaniu ze służby przekazany 
Państwowemu Muzeum Scheepvaart w Antwerpii. Pełni rolę muzeum na 
brzegu.
Wyporność: 190 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 32,50/6,70/2,10 m, napęd: 
silniki diesla o mocy 1 260 KM.
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„U-480” - klasyczny okręt podwodny produkcji radzieckiej zbudowany 
w latach 50. dla floty ZSRR. Zakupiony i eksploatowany jako nawodny obiekt 
muzealny przez prywatną firmę Seafront. Lokalizacja: Zeebrugge. Brak danych.

BUŁGARIA

„Derzki” - torpedowiec parowy zbudowany w 1904 r. przez Schneider 
Creusot & Co. w Tulenie we Francji dla MW Bułgarii. Własność Muzeum MW 
w Warnie.
Wyporność: 98 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 38,00/4,40/2,60 m, napęd: 
turbiny parowe.

„Nr 3” - kuter torpedowy zbudowany w 1942 r. przez Varna Naval Arsenał 
w Warnie. Po wojnie wystawiony na brzeg jako eksponat i pomnik morski. 
Własność Muzeum MW w Warnie.
Wyporność: 25 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 16,90/2,90/1,50 m.

„ Yeslets” - szkolny szkuner zbudowany w 1943 r. przez stocznię Teodora 
Szelibowa w Grecji, stanowił pierwotnie jej własność. Sprzedany w 1949 r. 
MW Bułgarii przebudowany na okręt szkolny służył do 1972 r. Wystawiony na 
brzeg w Warnie stanowi siedzibę jacht klubu.
Wyporność: 120 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 24,70/6,35/2,70 m, napęd 
pomocniczy: silnik diesla.

DANIA

„Jylland” - drewniana fregata parowa zbudowana w 1860 r. dla MW przez 
Nyholm Naval Shipyard w Kopenhadze. Eksploatowana do 1908 r., w którym 
podjęto decyzję o zachowaniu fregaty jako okrętu zabytkowego. W' 1960r. 
przebazowana do Ebeltoft. W 1980 r., ze względu na ubytki w kadłubie, 
umieszczona w suchym doku. Oczekuje na kapitalny remont. Właścicielem jest 
Den Selvejende Institution Freggatten Jylland.
Wyporność: 2 450 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 95,00/13,11/6,00 m, 
napęd: parowy.

„Sobjbrnem” - kuter torpedowy zbudowany w 1964 r. przez Copenhagen 
Navy Yard w Kopenhadze dla MW. Zachowany jako zabytek w Aalborgu 
w Muzeum Morskim.
Wyporność: 120 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 27,00/7,60/1,90 m, napęd: 
turbiny gazowe 12 750 KM.

„Springerem”- okręt podwodny zbudowany w 1963 r. przez Copenhagen 
Navy Yard w Kopenhadze dla MW Danii. Przekształcony w okręt muzeum na 
nabrzeżu w Aalborgu.
Wyporność: 595 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 54,50/4,70/4,00 m, napęd: 
silniki diesla i elektryczne.
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„U-359” - radziecki okręt podwodny zbudowany w 1955 r. dla MW ZSRR. 
Zakupiony przez Holding Submarine Center w 1994 r.. Eksponowany na lądzie 
w Holding.
Wyporność: 1350 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 76,00/6,30/4,80 m, napęd: 
silniki diesla i elektryczne.

„U461”- radziecki okręt podwodny zbudowany w 1964 r. dla MW ZSRR 
przez stocznię Krasnoje Sormowo w Gorki. Zakupiony przez Ubads Museum, 
eksponowany na wodzie w centrum Kopenhagi.
Wyporność: 3 160 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 87,00/10,00/7,80 m, 
napęd: silniki diesla i elektryczne.

ESTONIA

„Lembit” - okręt podwodny zbudowany dla MW Estonii w 1936 r. przez 
stocznię Vickers Armstrong w Barrow w Wielkiej Brytanii. Po aneksji Estonii 
przez ZSRR służył w MW Związku Radzieckiego. Obecnie pływające muzeum 
własność Muzeum Morskiego w Tallinie.
Wyporność: 820 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 57,91/7,47/3,50 m, napęd: 
silniki diesla i elektryczne.

FINLANDIA

„Keihassalmi” - stawiacz min zbudowany dla MW Finlandii w 1956 r. 
przez stocznię Almel Ltd. w Helsinkach. Przekształcony w pływające muzeum w Turku. 
Wyporność: 290 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 56,00/7,70/2,00 m, napęd: 
silniki diesla o mocy 1 600 KM.

„Vesikko” - okręt podwodny zbudowany dla MW Finlandii w 1933 r. przez 
stocznię A/B Chirchton Wulkan w Abo. Ostatni zachowany okręt z okresu 
sprzed II wojny światowej. Pełni funkcję muzeum na brzegu w bazie MW 
Finlandii Suomenlinna.
Długość/szerokość/zanurzenie: 40,90/3,96/4,11 m, napęd: silniki diesla 700 KM 
i elektryczne.

„VMV U” - uzbrojony kuter patrolowy zbudowany w 1935 r. w Turku dla 
fińskiej MW. Brał udział w działaniach wojennych w okresie II wojny 
światowej. Zachowany jako muzeum i pomnik morski w Santahamina.
Wyporność: 33 tony, długość/szerokość/zanurzenie: 26,21/4,11/0,96 m, napęd: 
silniki diesla o mocy 1 220 KM.
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FRANCJA

„Alose” - okręt podwodny zbudowany w 1904 r. przez stocznię Arsenał de 
Toulon w Tulonie. Zatopiony w 1918 r. Po wydobyciu pełni funkcję obiektu 
muzealnego na lądzie w parku Comex. Własność firmy Comex Co.
Wyporność: 73,60 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 23,77/2,28/2,59 m, 
silniki benzynowe i elektryczne 95 KM.

„Argonautę” - okręt podwodny t. „Arethusa”, zbudowany w 1957 r. przez 
stocznię Arsenał de Cherbourg. Zachowany jako obiekt muzealny na lądzie na 
przedmieściach Paryża. Własność: Association des Amis du Musee de la Mer. 
Wyporność: 543 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 49,68/5,79/3,96 m, silniki 
diesla 1 300 KM i elektryczne.

„Colbert” - klasyczny krążownik zbudowany dla MW Francji w 1956 r. 
przez stocznię Brest Navy Shipyard. W latach 1970-1972 przebudowany na 
krążownik rakietowy pełnił funkcję okrętu flagowego na Morzu Śródziemnym. 
Przekształcony na pływające muzeum w porcie Bordeaux, własność MW 
Francji.
Wyporność: 12 566 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 180,80/20,20/7,00 m, 
turbiny parowe o mocy 86 000 KM.

„Espadon” - okręt podwodny t. „Frencz Narwal”, zbudowany w 1958 r. 
przez stocznię A. C. Augustyn Normand. Po zakończeniu służby liniowej 
zachowany jako pływające muzeum, własność władz miasta St. Nazaire. 
Wyporność: 1 635 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 78,33/7,90/5,18 m, 
napęd: silniki diesla i elektryczne.

„La Belle Puelle” - szkolny szkuner żaglowy zbudowany w 1932 r. przez 
stocznię Chantiers Naval de Normandie w Fecamp dla Akademii MW Francji. 
Nadal pozostaje w służbie.
Wyporność: 227 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 37,49/7,19/3,61 m, ożaglowanie 
gaflowe, silnik diesla.

„LCA-1825” - okręt desantowy zbudowany w 1944 r. dla Royal Navy, 
użyty podczas lądowania w Normandii. Eksponat na lądzie, własność Muzeum 
Wojskowego Arromanches.
Wyporność: 13 ton, długość: 12,65 m, napęd: silniki diesla.

„L’Etoile” - szkolny szkuner żaglowy zbudowany w 1932 r. przez stocznię 
Chantiers Naval de Normandie w Fecamp dla Akademii MW Francji. Nadal 
pozostaje w służbie.
Wyporność: 227 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 37,49/7,19/3,61 m, ożaglowanie 
gaflowe, silnik diesla.

„MailleBreze” - duży niszczyciel t. „Surcouf”, zbudowany w 1954 r. przez 
stocznię Arsenał de Orient dla francuskiej MW. Zachowany jako pływające 
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muzeum. Stanowi własność Stowarzyszenia Tradycji Morskich w Nantes. 
Wyporność: 3 900 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 132,66/12,70/5,80 m, 
turbiny parowe o mocy 63 000 KM.

„Ondee” - kuter zaopatrzenia zbudowany dla francuskiej MW w 1935 r. 
przez stocznię Forges et Chantiers de la Mediteranee w Hawrze. Służył do 
zaopatrywania okrętów w wodę. Wycofany ze służby w latach osiem
dziesiątych. Zachowany jako pływający obiekt muzealny, własność Francois 
Tremaud.
Wyporność: 437 ton, długość: 37,70 m, napęd: silnik parowy.

„S-622” - mały okręt podwodny zbudowany w Niemczech w 1945 r. dla 
Krigsmarine. Przejęty przez MW Francji służył jako okręt ćwiczebny. Obiekt 
muzealny na lądzie w Breście.
Wyporność: 12,5 tony, długość/szerokość/zanurzenie: 12,10/1,30/1,55 m, napęd: 
silnik diesla i elektryczny.

GRECJA

„Giorgios Averof” - ciężki krążownik zbudowany w 1910 r. dla MW 
Grecji w stoczni Cantieri Orlando w Livorno we Włoszech. Weteran wojny 
z Turcją oraz obydwu wojen światowych. Zachowany jako nawodne muzeum 
w Pireusie. Własność MW Grecji.
Wyporność: 10 000 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 140,00/21,00/7,50 m, 
tłokowe silniki parowe 19 000 KM.

HISZPANIA

„Juan Sebastian De Elano” - czteromasztowy szkuner żaglowy zbudowany 
w 1928 r. w stoczni Astilleros Echevarietta w Kadyksie dla potrzeb szkoleniowych 
MW Hiszpanii. Do dnia dzisiejszego w linii.
Wyporność: 3 750 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 94,10/13,10/6,78 m, 
ożaglowanie gaflowe, silnik diesla o mocy 500 KM.

„Pearl” - drugi okręt podwodny zbudowany dla MW Hiszpanii w 1888 r. 
przez stocznię Carrara w Kadyksie. Ze względu na zabytkowy charakter 
zachowany jako eksponat nabrzeżny w Kartagenie. Stanowi własność MW 
Hiszpanii.
Wyporność: 87 ton, długość/szerokość: 21,34/2,59 m, napęd: silniki elektryczne.

„SA-42” - mały okręt podwodny, jeden z dwóch zbudowanych w 1957 r. 
w Kartagenie dla MW Hiszpanii w oparciu o plany niemieckiego t. „Seehund”. 
Wyporność: 20 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 13,84/1,83/1,52 m, napęd: 
silniki diesla i elektryczne.
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HOLANDIA

„Abraham Crynssen” - trałowiec zbudowany w 1936 r. przez stocznię 
Gusto w Schiedam. Zachowany jako pływające muzeum, własność Muzeum 
Morskiego w Den Helder.
Wyporność: 450 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 56,70/7,80/2,10 m, napęd: 
turbiny parowe o mocy 1 690 KM.

„Bonaire” - żaglowo-parowy okręt artyleryjski zbudowany w 1877 r. przez 
stocznię Wilton Fijenoord w Rotterdamie dla MW Holandii. Po zakończeniu 
służby przez wiele lat wykorzystywany jako nawodna szkoła. Przebazowany do 
Den Helder, przechodzi remont w celu przywrócenia pierwotnego wyglądu. 
Wyporność: 837 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 53,64/8,99/3,86 m, ożaglowanie 
rejowe, tłokowy silnik parowy.

„Buffel” - parowy okręt artyleryjski zbudowany w 1867 r. przez szkocką 
stocznię Napier w Glasgow dla MW Holandii. W pełni zrekonstruowany jest 
pływającym muzeum należącym do Muzeum Księcia Henryka w Rotterdamie. 
Wyporność: 2 261 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 62,70/12,26/7,60 m, 
parowe silniki tłokowe 2 200 KM.

„De Koningssloep” - okręt wiosłowy zbudowany w 1818 r. przez stocznię 
Rijkswerft w Rotterdamie dla króla Wilhelma I. W służbie do 1962 r., kiedy po 
raz ostatni pełnił funkcję okrętu królewskiego podczas ślubu holenderskiego 
władcy. Odrestaurowany w 1986 r. stanowi własność MW Holandii. 
Udostępniony jest w specjalnej sali muzealnej w Amsterdamie.
Wyporność: 6 ton, długość/szerokość: 17,50/2,66 m, napęd: wiosłowy.

„Elfin” - kuter do połowu torped zbudowany w 1933 r. przez brytyjską 
stocznię Samuela White’a w Cowes dla Royal Navy. Sprzedany Stichting tot 
Behound van het Stoomschip w Wormerveer. Zachowany jako nawodny obiekt 
muzealny.
Długość/szerokość/zanurzenie: 32,90/7,60/2,30 m, napęd: parowy o mocy 250 KM.

„Houtepen” - trałowiec zbudowany w 1961 r. przez stocznię De Noord 
w Alblasserdam. Własność Muzeum Morskiego w Rotterdamie. Obiekt 
nawodny.
Długość/szerokość/zanurzenie: 33,08/6,87/1,80 m, napęd: silniki diesla o mocy 
1 100 KM.

„Hydrograaf” - okręt ratowniczo-hyOrograficzny zbudowany w 1910 r. 
przez stocznię Wilton Fijenoord w Rotterdamie dla MW Holandii. Zachowany 
jako pływający obiekt muzealny, własność Reederij De Hydrograaf BV 
Bilthoven w Amsterdamie.
Wyporność: 209 ton, długość/szerokość: 40,45/6,70 m, napęd: parowy 
zastąpiony silnikami diesla.
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„L-9512” - okręt desantowy zbudowany w 1962 r. przez stocznię Rijkswerf 
w Den Helder. Po zakończeniu służby w Muzeum Morskim w Rotterdamie jako 
nawodny obiekt muzealny.
Długość/szerokość/zanurzenie: 14,45/3,60/1,40 m, napęd: silnik diesla o mocy 200 KM.

„Mercuur” - trałowiec zbudowany w 1953 r. dla MW USA przez stocznię 
Petersom Builders Inc. w Sturgeon Bay. W czasie wojny przekazany Holandii. 
Zachowany jako nawodny obiekt muzealny, własność Stichting Behound 
Maritieme Monumentem w Scheveningen.
Wyporność: 735 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 52,43/10,97/3,25 m, napęd: 
silniki diesla o mocy 1 600 K

„Schorpioen” - okręt artyleryjski zbudowany przez francuską stocznię Soc 
des Forges Chantiers w Tulonie dla MW Holandii. Po służbie liniowej przez 
wiele lat wykorzystywany jak hulk szkoleniowo - kwaterunkowy. 
Odremontowany pełni funkcję nawodnego obiektu muzealnego w Den Helder. 
Własność Muzeum Morskiego.
Wyporność: 2 140 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 62,48/11,89/4,88 m, 
parowy silnik tłokowy 2 225 KM.

„Tonijn” - okręt podwodny zbudowany w 1965 r. przez stocznię Wilton 
Fijenooord w Rotterdamie. Obiekt muzealny na lądzie w Den Helder. Własność 
Muzeum Morskiego.
Wyporność: 1 494 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 79,50/7,90/4,90 m, silniki 
diesla i elektryczne 4 400 KM.

„U-lll” - radziecki okręt podwodny zbudowany w 1965 r. przez stocznię 
Sudomech dla floty ZSRR. Zakupiony przez Holandię stanowi nawodny obiekt 
muzealny w Den Helder.
Wyporność: 1 950 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 91,50/8,00/6,10 m, silniki 
diesla i elektryczne 6 000 KM.

NIEMCY

„925” -kuter torpedowy zbudowany w 1975 r. dla MW NRD przez stocznię 
VEB Peenewerft w Wolgast. Po połączeniu się państw niemieckich zachowany 
jako obiekt muzealny na lądzie. Własność Wissenschaftliches Instytut fur 
Schiffahrts w Hamburgu.
Wyporność: 28 ton, długość/szerokość: 18,96/4,50 m, napęd: silniki diesla.

„Beckum” - trałowiec zbudowany w 1960 r. dla MW RFN przez stocznię 
Abeking & Rasmussen w Lemwerder. Siedziba klubu w porcie Burum. 
Własność: Marinekameradschaft.
Wyporność: 266 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 47,40/6,96/2,15 m, napęd: 
silniki diesla.
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„Erich Reimler” - kuter rakietowy zbudowany dla MW NRD. Zachowany 
jako pływające muzeum w Peenemunde. Własność: Historical Technical 
Information Centre. Brak danych.

„Gorch Fock” - szkolna brygantyna zbudowana w 1958 r. dla MW Niemiec 
przez stocznię Blohm & Voss w Hamburgu. Pozostaje w służbie. Port 
macierzysty: Kieł.
Wyporność: 1 870 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 81,00/12,00/4,80 m, 
ożaglowanie rejowo-gafiowe, silnik diesla 800 KM.

„Iltis” - kuter torpedowy zbudowany dla MW NRD w latach 1963-1966 
przez stocznię Peenewerft w Wolfgast. Zachowany jako obiekt muzealny 
usytuowany na lądzie w Rostocku. Stanowi własność Muzeum Morskiego. 
Wyporność: 16,80 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 14,90/3,40/1,05 m, napęd: 
silniki wysokoprężne.

„Kranich” - kuter torpedowy zbudowany dla MW NRD w 1958 r. przez 
stocznię Lurssena. Zachowany w Bremerhaven jako nawodny obiekt muzealny. 
Własność: Niemieckiego Muzeum Budownictwa Okrętowego.
Wyporność: 163 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 42,00/7,60/1,50 m, napęd: 
silniki diesla o mocy 12 000 KM.

„KW-19” - rzeczny kuter patrolowy zbudowany dla MW NRD w 1952 r. 
przez stocznię Fr Schweers w Bardenfleth. Zachowany jako nabrzeżny obiekt 
muzealny w Horumersiel. Własność: Marinekameradeschaft Panzerkreuzere Yorck. 
Wyporność: 70 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 29,80/4,90/1,60 m, napęd: 
silniki diesla o mocy 1 000 KM.

„Libelle nr 961”- kuter torpedowy zbudowany dla MW NRD w 1976 r. 
przez stocznię Peenewerft w Wolfgast. Zachowany jako nabrzeżny obiekt 
muzealny w Dreźnie. Własność Muzeum Wojskowości.
Wyporność: 26,65 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 18,96/4,42/1,74 m, napęd: 
silniki diesla.

„Libelle” - kuter torpedowy zbudowany dla MW NRD w 1976 r. przez 
stocznię Peenewerft w Wolfgast. Nabrzeżny obiekt muzealny w Rostocku. 
Własność Muzeum Morskiego.
Wyporność: 26,65 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 18,96/4,42/1,74 m, napęd: 
silniki diesla.

„Seehund” - mały okręt podwodny t. „Seehund”, zbudowany w 1945 r. dla 
Krigsmarine. Zachowany jako nabrzeżny obiekt muzealny stanowiący własność 
Cuxhaven Wreck Museum.
Wyporność: 12,5 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 12,10/1,30/1,55 m, napęd: 
silnik diesla i elektryczny.
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„Seehund” - mały okręt podwodny t. „Seehund”, zbudowany w 1945 r. dla 
Krigsmarine. Zachowany jako nabrzeżny obiekt muzealny stanowiący własność 
Muzeum Techniki w Sinsheim. Dane: jak wyżej.

„Seehund” - dwuosobowy mały okręt podwodny t. „Seehund”, zbudowany 
w 1944 r. dla Krigsmarine. Zachowany jako nabrzeżny obiekt muzealny 
stanowiący własność Muzeum Budownictwa Okrętowego w Bremerhaven.
Wyporność: 14,90 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 11,86/1,68/1,55 m, napęd: 
silnik diesla i elektryczny.

„Seehund” - dwuosobowy mały okręt podwodny t. Seehund, zbudowany 
w 1944 r. dla Krigsmarine. Zachowany jako nabrzeżny obiekt muzealny 
stanowiący własność Wehrtechnische Studiensammlung w Koblencji. Dane: jak 
wyżej.

„Seehund” - dwuosobowy mały okręt podwodny t. Seehund, zbudowany 
w 1944 r. dla Krigsmarine. Zachowany jako nabrzeżny obiekt muzealny 
stanowiący własność MW Niemiec w Wilhelmshaven. Dane: jak wyżej.

„U-l” - pierwszy okręt podwodny zbudowany dla Krigsmarine w 1906 r. 
przez stocznię Germaniawerft w Kieł. Wykorzystywany jako okręt 
doświadczalny i szkolny. Wycofany ze służby w 1919 r. Przekazany Muzeum 
Narodowemu w 1921 r.
Wyporność: 238 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 42,40/3,80/3,20 m, napęd: 
silniki diesla i elektryczny.

„U-9” - okręt podwodny zbudowany dla MW RFN w 1966 r. przez 
stocznię Howaldswerke w Kieł. Przekazany Wehrtechnische Studiensammlung 
w Speyer.
Wyporność: 455 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 46,57/4,59/4,26 m, napęd: 
silniki diesla i elektryczny.

„U-10” - okręt podwodny zbudowany dla MW RFN w 1967 r. przez 
stocznię Howaldswerke w Kieł. Przekazany Freizeit GMBh w Wilhelmshaven. 
Dane: jak wyżej.

„ U-995” - okręt podwodny zbudowany dla Kriegsmarine w 1941 r. przez 
stocznię Blohm & Voss w Hamburgu. Po wojnie przejęty przez MW Norwegii 
służył w niej pod nazwą „Kaura”. Po wycofaniu ze służby powrócił do Niemiec. 
Przekazany Deutscher Marinebund w Kieł. Pełni funkcję nabrzeżnego muzeum. 
Wyporność: 769 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 67,06/6,10/4,57 m, napęd: 
silniki diesla i elektryczny.

„WBR-7”-trałowiec bazowy zbudowany w 1943 r. dla Kriegsmarine 
przez stocznię Abeking & Rasmussen w Lemwerder. Zachowany jako okręt 
szkolny w bazie we Frankfurcie.
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Wyporność: 140 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 39,17/5,70/1,52 m, napęd: 
silniki diesla o mocy 2 550 KM.

„Weilheim” - trałowiec bazowy t. Lindau, zbudowany w 1958 r. dla MW 
RFN przez stocznię Burmester w Bremen. Wycofany ze służby w 1995 r. 
Przekształcony w pływające muzeum stanowiące własność władz miasta 
Wilhelmshaven.
Wyporność: 405 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 43,50/8,00/2,50 m, napęd: 
silniki diesla o mocy 2 550 KM.

„Wilhelm Bauer” - duży okręt podwodny zbudowany dla Kriegsmarine 
w 1945 r. przez stocznię Blohm & Voss w Hamburgu. Przekazany Niemieckiemu 
Muzeum Budownictwa Okrętowego w Bremerhaven. Pełni funkcję 
pływającego muzeum.
Wyporność: 1 621 ton, długość/szerokość: 76,07/6,60 m, napęd: silniki diesla 
i elektryczny.

NORWEGIA

„Borgenes” - okręt eskortowy zbudowany w 1942 r. przez kanadyjską 
stocznię Collingwood w Ontario dla Royal Navy. Brał udział w konwojach 
atlantyckich. W Norwegii odremontowany pełni funkcję pływającego muzeum 
z oryginalnym napędem parowym.
Wyporność: 770 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 50,00/8,40/4,30 m, napęd: 
silnik parowy o mocy 850 KM.

„Gokstad Ship” - oryginalny okręt Wikingów należący prawdopodobnie do 
Olafa of Geristadra. Eksponowany w Muzeum Okrętownictwa Wikingów w Oslo. 
Długość/szerokość/zanurzenie: 24,00/6,25/0,85 m, napęd: żaglowo wiosłowy.

„Hitra” - ścigacz zbudowany w 1943 r. przez stocznię Fisher Boat Works 
w Detroit dla MW USA. Przekazany Norwegii w czasie II wojny światowej. 
Obecnie nawodne muzeum.
Wyporność: 148 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 33,53/5,18/1,98 m, napęd: 
dwa silniki diesla.

„Oseberg Ship” - okręt Wikingów prawdopodobnie należący do królowej 
Aasa’y. Eksponat w Muzeum Okrętownictwa Wikingów w Oslo.
Długość/szerokość: 22,00/5,00 m, napęd: wiosłowo-żaglowy.

„Rap”- kuter torpedowy zbudowany przez brytyjską stocznię J. Thornycroft 
w Chiswick w 1872 r. dla MW Norwegii. Jedna z pierwszych jednostek tego 
typu na świecie. Stanowi własność MW Norwegii. Eksponowany na lądzie 
w bazie MW w Horten.
Wyporność: 10 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 18,20/2,40/0,90 m, napęd: 
silnik parowy.
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„Tjeld” - kuter torpedowy zbudowany w 1960 r. przez stocznię Boatservice 
Ltd w Oslo. Własność Muzeum MW Norwegii, eksponowany w bazie w Horten. 
Wyporność: 112 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 24,50/7,50/2,10 m, napęd: 
dwa silniki diesla o mocy 6 200 KM.

POLSKA

„Batory” - mały ścigacz dozorowy zbudowany w 1932 r. przez Stocznię 
Modlińską. W czasie II wojny światowej włączony do obrony Helu. 
W przededniu kapitulacji grupa polskich oficerów przedostała się na nim 
do Szwecji, gdzie został internowany. Zwrócony władzom polskim po wojnie. 
Po zakończeniu służby postawiony na lądzie w porcie helskim jako pomnik. 
Wyporność: 28 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 28,21/3,60/1,35 m, napęd: 
silniki diesla o mocy 1 100 KM.

„Błyskawica” - niszczyciel t. „Grom” zbudowany w latach 1935-1937 
przez brytyjską stocznię Samuela White’a w Cowes dla polskiej MW. Brał 
udział w działaniach wojennych u boku Royal Navy od 1939 do 1945 r. 
Powrócił do Polski w 1947 r. W służbie liniowej do 1969 r. W latach 
1969-1975 okręt obrony przeciwlotniczej bazujący w porcie Świnoujście. 
W 1975 r. przebudowany na okręt muzeum pełni tę funkcję w porcie gdyńskim. 
Wyporność standardowa/pełna: 2144/2780 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 
113,98/11,30/3,40 m, napęd: turbiny parowe 54 000 KM.

„Fala” - okręt patrolowy zbudowany dla Wojsk Ochrony Pogranicza 
w 1965 r. przez Stocznię MW w Gdyni jako pierwszy z pięciu wcielonych do 
służby. W 1971 r. przekazany do Bałtyckiego Dywizjonu Okrętów Pogranicza 
MW. W 1991 r. ponownie wcielony do Straży Granicznej RP. Po zakończeniu 
służby liniowej przeznaczony na jednostkę muzealną w Kołobrzegu. Stanowi 
własność władz miasta.
Wyporność: 237 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 41,35/6,10/1,88 m, silniki 
wysokoprężne o mocy 2 500 KM.

PORTUGALIA

„Dom Fernando II e Gloria” - fregata żaglowa zbudowana w 1843 r. 
przez Naval Dockyard w Damao w Indiach Portugalskich. W służbie do 1963 r. 
jako okręt szkolny. Mocno uszkodzony w wyniku pożaru, odbudowany w 1992 r., 
zachowany jako nawodny obiekt muzealny w Lizbonie. Własność MW Portugalii. 
Wyporność: 1 850 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 48,77/12,80/6,10 m, napęd: 
żaglowy.

„Sagres” - szkolna barkentyna żaglowa zbudowana dla niemieckiej 
Kriegsmarine w 1937 r. przez stocznię Blohm & Voss w Hamburgu. Sprzedana MW 
Brazylii. W 1962 r. zarekwirowana przez MW Portugalii. Służy jako okręt szkolny. 
Wyporność: 1 869 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 81,31/9,30/7,54 m, ożaglowanie 
rejowo-sztakslowe, silnik diesla o mocy 750 KM.
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ROSJA

„Aurora” - krążownik zbudowany w 1900 r. dla imperialnej floty Rosji. 
Symbol Rewolucji Październikowej 1917 r. W II wojnie światowej nawodna 
bateria obrony przeciwlotniczej w obronie Leningradu. Pomnik i nawodne 
muzeum w St. Petersburgu, własność władz Rosji.
Wyporność: 6 630 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 126,80/16,76/6,40 m, tłokowe 
silniki parowe 11 600 KM.

„K21” - okręt podwodny zbudowany w 1938 r. w stoczni im. Ordżonikidzego 
dla MW ZSRR. W czasie II wojny światowej wykonał atak na niemiecki okręt 
liniowy „Tirpitz”. W linii do 1959 r. Następnie używany jako obiekt szkolny. 
Obecnie wystawiony na ląd, stanowi eksponat i pomnik w porcie 
Siewieromorsk.
Wyporność: 2 600 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 97,65/7,40/4,51 m, napęd: 
silniki diesla i elektryczne.

„Krasnyj Wimpel” - uzbrojony jacht generalnego gubernatora Kamczatki 
zbudowany w 1910 r. (eks „Admirał Zawojkow”). Brał udział w rewolucji 
w 1917 r. na Pacyfiku. Zachowany we Władywostoku jako nawodne muzeum 
i pomnik. Własność Muzeum Floty Pacyfiku.
Długość/szerokość: 58,60/8,50 m, napęd: parowy.

„Narodowolec” - okręt podwodny zbudowany w 1929 r. w stoczni 
im. Ordżonikidzego dla MW ZSRR. Uczestnik II wojny światowej. Po 1958 r. 
wykorzystywany jako obiekt szkoleniowy. Obecnie nabrzeżny obiekt muzealny 
w St. Petersburgu, własność MW Rosji.
Wyporność: 1 354 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 76,00/6,50/3,80 m, napęd: 
silniki diesla i elektryczne.

„Nr 302”-kuter artyleryjski zbudowany w 1940 r. w stoczni Dalzawodskaja 
we Władywostoku. Uczestnik II wojny światowej. Zachowany jako nabrzeżny 
pomnik eksponat w Chabarowsku, stanowiąc własność władz miasta.
Wyporność: 30 ton, długość/szerokość: 24,38/4,27 m, napęd: silniki diesla.

„S-56” - okręt podwodny zbudowany w 1939 r. w stoczni Dalzawodskaja 
we Władywostoku. Uczestnik II wojny światowej. Zachowany jako nabrzeżny 
pomnik eksponat we Władywostoku. Własność Muzeum Floty Pacyfiku.
Wyporność: 1 090 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 77,70/6,40/4,06 m, napęd: 
silniki diesla i elektryczne.

„TO-215” - ścigacz okrętów podwodnych zbudowany w 1942 r. Służbę 
liniową pełnił na jeziorze Ładoga. Zachowany na brzegu jako eksponat 
Muzeum Jeziora Ładoga. Brak danych.
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RUMUNIA

„Mircea” - szkolna barkentyna żaglowa zbudowana dla Rumuni w 1938 r. 
przez stocznię Blohm & Voss w Hamburgu. Służy jako okręt szkolny.
Wyporność: 1 760 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 73,76/12,04/5,18 m, napęd 
zasadniczy: ożaglowanie rejowo+sztakslowe, napęd pomocniczy: silnik diesla 
o mocy 1 100 KM.

SERBIA

„Jadran” - szkolny szkuner żaglowy zbudowany w 1931 r. w stoczni 
H. C. Stulcken Sohn w Hamburgu w Niemczech dla Jugosławii. W czasie 
II wojny światowej wykorzystywany przez MW Włoch. Obecnie własność 
serbskiej Akademii MW w Bakar. Pozostaje w służbie liniowej.
Wyporność: 700 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 48,00/8,92/4,00 m, napęd 
zasadniczy: ożaglowanie gaflowe, napęd pomocniczy: silnik diesla o mocy 375 KM.

SZWECJA

„Bremon” - trałowiec zbudowany w 1940 r. przez stocznię Eriksbergs Mek 
Verkstad w Gothenburgu dla szwedzkiej MW, jeden z 12 eksploatowanych 
w okresie II wojny światowej. Zachowany jako nawodny eksponat, własność 
Muzeum Marynarki w Karlskronie.
Wyporność: 460 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 56,59/7,60/2,00 m, napęd: 
silniki diesla.

„Falken”- żaglowy szkuner szkolny (bliźniak „Gladena”), zbudowany 
w stoczni Royal Naval w Sztokholmie w 1947 r. dla MW Szwecji. Pozostaje 
w służbie, miejsce bazowania: Sztokholm.
Wyporność: 220 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 34,30/7,20/4,20 m, żagle, 
silnik diesla o mocy 128 KM.

„Gladen” - żaglowy szkuner szkolny, zbudowany w stoczni Royal Naval 
w Sztokholmie w 1946 r. dla MW Szwecji. Pozostaje w służbie w Sztokholmie. 
Dane jak „Falken”.

„Hajen” - pierwszy okręt podwodny zbudowany w 1904 r. dla MW 
Szwecji w stoczni MW w Sztokholmie. Zachowany jako eksponat w Muzeum 
Marynarki w Karlskronie.
Wyporność: 127 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 21,59/3,61/3,00 m, napęd: 
silniki spalinowe i elektryczne.

„Jarramas” - dwumasztowy okręt szkolny zbudowany dla MW Szwecji 
w 1900 r. przez stocznię MW w Karlskronie. Nawodny eksponat, własność 
władz miasta Karlskrona.
Wyporność: 350 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 39,14/8,38/3,20 m, napęd 
zasadniczy: ożaglowanie rejowe.
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„Najaden” - trzymasztowy okręt szkolny zbudowany w 1897 r. przez 
stocznię MW w Karlskronie dla MW. Zachowany jako nawodny eksponat, 
własność władz miasta Halmstad.
Wyporność: 350 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 40,06/8,38/3,71 m, napęd: 
ożaglowanie rejowe.

„Nordkaperen” - okręt podwodny zbudowany w 1961 r. w stoczni Kockums 
Mek Verkstad w Malmó dla szwedzkiej MW. Zachowany jako nawodny 
eksponat, własność Centrum Morskiego w Gbteborgu.
Wyporność: 835 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 69,30/5,10/5,30 m, napęd: 
silniki spalinowe i elektryczne.

„Sinaland” - pierwszy niszczyciel rakietowy, zbudowany w 1952 r. przez 
stocznię Eriksbergs Mek Yerkstad w Góteborgu dla szwedzkiej MW. 
Zachowany jako nawodne muzeum, własność Centrum Morskiego w Góteborgu. 
Wyporność: 3 400 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 121,00/12,60/4,24 m, 
turbiny parowe o mocy 58 000 KM.

„Sdlve” - niskoburtowy monitor zbudowany w 1875 r. przez stocznię 
Motała Warf w Norrkoping dla szwedzkiej MW. Jeden z najstarszych ocalałych 
monitorów na świecie. Przechodzi remont w celu zaprezentowania go jako 
nawodnego obiektu muzealnego. Własność Centrum Morskiego w Góteborgu. 
Wyporność: 460 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 39,78/8,02/2,50 m, tłokowy 
silnik parowy o mocy 115 KM.

„Spica” - kuter torpedowy zbudowany w 1966 r. przez stocznię Gotaverken 
dla szwedzkiej MW. Zachowany jako nawodny obiekt muzealny, własność 
Muzeum Morskiego w Karlskronie.
Wyporność: 210 ton, długość/szerokość: 42,50/7,20 m, napęd: trzy turbiny 
o mocy 4 250 KM.

„T-38” - kuter torpedowy zbudowany w 1951 r. przez stocznię Kockums 
w Malmó. Zachowany jako nabrzeżny obiekt muzealny w Malmo, własność 
Muzeum Techniki.
Wyporność: 38,5 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 23,00/5,60/1,40 m, napęd: 
silniki diesla o mocy 4 500 KM.

„U-3” -okręt podwodny zbudowany w 1942 r. przez stocznię MW 
w Karlskronie. Zachowany jako nabrzeżny obiekt muzealny, własność Muzeum 
Techniki w Malmó.
Wyporność: 367 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 49,60/4,70/3,80 m, napęd: 
silniki spalinowe i elektryczne.

„Waza” - żaglowy okręt liniowy zbudowany w 1627 r. w królewskiej 
stoczni w Sztokholmie. Zatonął w czasie pierwszego rejsu ze względu na źle 
wyliczoną stateczność. Wrak przeleżał na dnie do lat sześćdziesiątych XX w.
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Po odnalezieniu w 1961 r. został wydobyty, odrestaurowany i umieszczony 
w specjalnym budynku muzealnym w Sztokholmie.
Wyporność: 1 300 ton, długość/szerokość: 54,86/11,58 m, napęd: ożaglowanie 
rejowe.

Okręt podwodny - radziecki klasyczny okręt podwodny t. „Whiskey”, 
zbudowany w ZSRR. Zakupiony przez prywatnego właściciela, obecnie 
nawodne muzeum w Sztokholmie.

UKRAINA

„M305” - okręt podwodny zbudowany w Związku Radzieckim w latach 
II wojny światowej. Zachowany na lądzie w Odessie jako obiekt muzealny.

„Żelazniakow” - rzeczny monitor zbudowany w 1939 r. przez Stocznię 
Lenina w Kijowie, jako jeden z sześciu okrętów tej klasy przeznaczonych dla 
Dnieprzańskiej Flotylli Rzecznej. Zachowany jako nabrzeżny obiekt muzealny, 
własność władz Kijowa.
Wyporność: 240 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 48,01/7,62/1,37 m, napęd: 
silniki diesla o mocy 300 KM.

Na Ukrainie znajduje się jeszcze 11 okrętów zachowanych jako nabrzeżne 
obiekty muzealne.

WĘGRY

„Leitha” - monitor rzeczny zbudowany w 1872 r. dla MW Austro-Węgier 
przez Pest Machinworks w Budapeszcie. Stanowi własność węgierskiego 
Muzeum Historii Wojskowości.
Wyporność: 310 ton, długość/szerokość: 50,00/8,00 m, napęd: parowy.

WIELKA BRYTANIA

„198” -łódź parowa zbudowana w 1911 r. przez stocznię Samuel White 
w Cowes używana przez Royal Navy Museum jako pływający zabytek.
Długość/szerokość/zanurzenie: 15,24/2,97/1,14 m, silnik parowy wyprodukowany 
przez A. G. Mumford Colchester.

„296” -łódź parowa zbudowana dla Royal Navy w 1942 r. przez stocznię 
Hancocks Shipbuilding w Pembroke. Utrzymywana jako pływający obiekt 
zabytkowy, własność zachodniowalijskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Morskiego. 
Długość/szerokość/zanurzenie: 16,00/4,10/1,60 m, napęd: silnik parowy.

Łódź parowa - zbudowana dla Royal Navy w 1944 r. przez stocznię 
Hancocks Shipbuilding w Pembroke. Utrzymywana jako pływający obiekt 
zabytkowy. Aktualnie przechodzi restaurację. Własność Chatham Historie 
Dockyard Trust w Chatham.
Długość/szerokość/zanurzenie: 16,00/4,15/1,60 m, napęd: silnik parowy o mocy 75 KM.
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„Alliance” - okręt podwodny zbudowany w 1945 r. przez stocznię Armstrong 
Vickers w Barrow. Zachowany jako eksponat stojący na nabrzeżu. Właściciel: 
Royal Navy Submarine Museum w Gosport.
Wyporność: 1 620 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 85,85/6,78/5,18 m, napęd: 
silniki diesla i elektryczne.

„Belfast” - ciężki krążownik zbudowany w 1938 r. przez stocznię Parland 
& Wolff w Belfaście w Północnej Irlandii. Zachowany jako nawodne muzeum 
zacumowane na Tamizie w pobliżu wieży Tower. Właściciel: Imperial War Museum. 
Wyporność: 13 175 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 176,48/20,12/6,95 m, napęd: 
turbiny Parsonsa.

„Bronington” - drewniany trałowiec z kadłubem pokrytym blachą 
aluminiową, zbudowany w 1953 r. przez stocznię Cook, Welton & Gemmel 
w Beverly. Dowodził nim książę Karol podczas swojej służby w Royal Navy. 
Wyporność: 425 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 46,33/8,76/2,50 m, napęd: 
silniki diesla o mocy 2 500 KM.

„Caroline” - lekki krążownik zbudowany w 1914 r. przez stocznię Cammell 
Baird w Birkenhead, utrzymywany w rezerwie Royal Navy. Uczestniczył 
w bitwie jutlandzkiej podczas pierwszej wojny światowej. Miejsce 
stacjonowania: Belfast, Północna Irlandia.
Wyporność: 3 750 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 135,94/12,65/4,42 m, 
napęd: turbiny parowe Parsonsa o mocy 40 000 KM.

„Cavalier” - niszczyciel zbudowany w 1944 r. w stoczni Samuel White 
w Cowes. Po wojnie sprzedany do Azji, odkupiony przez Cavalier Martime 
Trust w Chatham. Przechodzi renowację.
Wyporność: 1 710 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 110,57/10,87/4,88 m, napęd: 
turbiny parowe Parsonsa.

„CMB-4” - kuter torpedowy zbudowany w 1916 r. przez stocznię 
Thornycrofta w Hampton. Zatopiony w 1919 r. przez radziecki krążownik 
„Oleg”. Wydobyty i zachowany na lądzie jako obiekt muzealny w Duxford. 
Długość/szerokość: 12,19/2,59 m, napęd: silniki o mocy 250 KM.

„CMB-103” - kuter torpedowy z możliwością stawiania min, zbudowany 
w 1921 r. przez stocznię Camper & Nicholson w Gosport. Przechodzi 
renowację w Chatham.
Wyporność: 24 tony, długość/szerokość: 22,10/4,27 m, napęd: silniki o mocy 450 KM.

„Demon”-kuter artyleryjski (eks „Snapper”, eks „Handy”) zbudowany 
w 1883 r. przez stocznię Armstrong, Whithworth & Co z Newcastle. Aktualny 
właściciel: H. G. Pounds Shipbreakers. Jednostka zachowana częściowo: kadłub 
wraz z częścią silnika.
Wyporność: 508 ton, długość/szerokość: 35,05/11,28 m, napęd: silnik parowy.
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„Freshspring” - zbiornikowiec wodny zbudowany w 1947 r. przez stocznię 
Lytham Shipbuilding and Engineering w Lytham. Służył do dostaw wody z bazy 
na okręty. Odrestaurowany utrzymywany jest przez prywatnego właściciela Oswalda 
Burgessa, 8 jako jednostka pływająca. Miejsce bazowania: Bristol.
Wyporność: 285 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 36,88/7,47/3,20 m, napęd: 
silnik parowy o mocy 450 KM.

„Gannet” - korweta zbudowana w 1878 r. przez stocznię Sheemess Dockyard 
w Sheerness (eks „Merkury”, eks „President”). Posiadała mieszany napęd: 
żaglowo-motorowy. W końcowym etapie służby wykorzystywana jako okręt 
szkolny. Aktualnie eksponowana w suchym doku w Chatham. Przechodzi 
remont w celu przywrócenia pierwotnego wyglądu. Obecny właściciel: 
Chatham Historie Dockyard Trust.
Wyporność: 1 230 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 51,82/10,97/4,57 m, 
żaglowo-parowy, moc silnika 100 KM.

„General Jenkins” -łódź do przewozu oficerów zbudowana w 1942 r. dla 
Admiralicji Brytyjskiej w stoczni Leo Robinson w Tewkesbury. Prywatny 
właściciel używa jej jako jachtu.
Długość/szerokość/zanurzenie: 19,51/3,96/1,60 m, napęd: parowy.

„Holland I” - pierwszy okręt podwodny zbudowany dla Royal Navy 
w 1901 r. przez stocznię Vickers, Son & Maxim w Barrow - In - Furness. 
Okręt zaprojektował amerykański inżynier John P. Holland. Wykorzystywany 
przez Royal Navy do 1980 r. Wystawiony na ląd jako eksponat, własność Royal 
Navy Submarine Memoriał Museum w Gosport.
Wyporność: 105 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 19,35/3,35/1,68 m, silnik 
spalinowy i silniki elektryczne.

„Janet” - szalupa Admiralicji Brytyjskiej zbudowana w 1892 r. przez 
stocznię Samuel White w Cowes i używana do 1912 r. do obsługi okrętów 
liniowych. Odremontowana w 1992 r. przez prywatnego właściciela Geoffreeya 
St. Johna.
Długość/szerokość: 12.20/2,90 m, napęd: silnik parowy o mocy 30 KM.

„LCT-7074” - okręt desantowy zbudowany w 1944 r. w Wielkiej Brytanii. 
Służy jako zabytkowy prom na rzece Mersey.
Wyporność: 640 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 58,52/9,45/1,65 m, napęd: 
silniki diesla o mocy 1 000 KM.

„M-33” - monitor zbudowany w 1915 r. przez stocznię Workami Clark 
w Belfaście w Irlandii Północnej (eks „Minerwa”). Znajduje się w suchym doku 
w Portsmouth w Treadgold Museum. Obecny właściciel: rada hrabstwa 
Hampshire.
Wyporność: 580 ton, długość/szerokość: 54,03/9,45 m, napęd: parowy.
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„Marsa” - transportowiec zbudowany dla Admiralicji Brytyjskiej w 1944 r, 
w stoczni Dunston w Thorne. Początkowo z napędem parowym, przebudowany 
przez prywatnego właściciela na łódź z napędem diesla. Znajduje się w Irvine, 
w Szkockim Muzeum Morskim.
Wyporność: 145 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 25,90/5,50/2,60 m, napęd: 
silnik diesla.

„Mary Rosę” - czteromasztowy okręt wojenny zbudowany w 1510 r. przez 
Portsmouth Royal Dockyard dla króla Henryka VIII jako okręt flagowy. 
Zatonął w 1545 r. z powodu złego wyważenia kadłuba. Odnaleziony w 1979 r. 
i odrestaurowany stanowi własność Mary Rosę Trust z Portsmouth.
Wyporność: 1 150 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 32,00/11,89/4,27 m, napęd: 
żaglowy.

„MGB-60” - kuter artyleryjski zbudowany w 1940 r. przez stocznię Hythe 
w Southampton. W służbie przez 40 lat. Odremontowany jako obiekt 
zabytkowy stoi w Lowestof.
Długość: 21,90 m, napęd: silnik spalinowy.

„ML-293” - kuter artyleryjski zbudowany w 1941 r. przez Hamworthy 
w Poole. Utrzymywany na wodzie przez prywatnego właściciela R. G. Morleya 
z Brystolu.
Wyporność: 85,50 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 34,14/5,59/1,45 m, silniki 
spalinowe o mocy 1 120 KM.

„MTB-71” - kuter torpedowy zbudowany w 1940 r. w Yospers Ltd 
w Portsmouth dla Norwegii. Nie przekazany ze względu na wybuch wojny. 
Po wojnie statek mieszkalny. Odremontowany i wystawiony na brzeg służy 
jako muzeum, własność rady hrabstwa Hampshire.
Wyporność: 22 tony, długość/szerokość: 18,30/4,70 m, napęd: silniki spalinowe.

„MTB-102” - kuter torpedowy zbudowany w 1937 r. przez Yospers Ltd 
w Portsmouth dla Royal Navy. Utrzymywany w pełnej sprawności na wodzie 
przez MTB 102 Trust w Hilltop.
Długość/szerokość: 20,73/4,50/0,97 m, napęd: silniki spalinowe wymienione na 
silniki diesla.

„Ocelot”- okręt podwodny zbudowany jako jeden z ostatnich przez 
stocznię w Chatham w 1962 r. Zachowany jako pływające muzeum, stanowiące 
własność Chatham Dockyard Trust.
Wyporność: 1610 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 88,50/8,10/5,60 m, silniki 
diesla i elektryczne 6 000 KM.

„Onyx” - okręt podwodny tego samego typu, co „Ocelot”, zbudowany 
w 1966 r. przez stocznię Camel Laird w Birkenhead. Pełni funkcję pływającego 
muzeum w mieście, gdzie został zbudowany. Stanowi własność Warship 
Preservation Trust. Dane jak „Ocelot”.
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„Plymouth” - fregata zwalczania okrętów podwodnych zbudowana w 1959 r. 
przez stocznię Devonport w Devonport. Zachowana jako weteran wojny 
falklandzkiej. Nawodne muzeum stanowiące własność Warship Preservation 
Trust w Birkenhead.
Wyporność: 2 560 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 112,78/12,50/5,18 m, 
turbiny parowe o mocy 30 000 KM.

„President” - korweta zbudowana w 1917 r. w stoczni Lobnitz and Co Ltd 
w Renfrew w Szkocji (eks „Saxifrage”). Wiele lat była w rezerwie, teraz 
nawodne muzeum w Londynie.
Wyporność: 1 290 ton, długość/szerokość: 76,20/1,91 m, silnik diesla o mocy 
50 KM oraz silniki elektryczne.

„Stickleback” - mały okręt podwodny skonstruowany na podstawie planów 
okrętu t. „X” z II wojny światowej, zbudowany w 1954 r. przez stocznię 
Vickers Armstrong w Barrow (eks „Spiggen”). Okręty takie stanowiły 
wyposażenie MW Szwecji w latach 1958-1976. Jako prototyp zachowany 
w Imperial War Museum na lądzie w Duxford Airfield w Cambridgeshire. 
Wyporność: 36 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 16,41/8,10/5,60 m, silniki 
diesla i elektryczne o mocy 6 000 KM.

„Sundowner” - szalupa parowa Admiralicji Brytyjskiej zbudowana w 1912 r. 
Uczestniczyła w ewakuacji wojsk spod Dunkierki w 1940 r. Po wojnie 
przebudowana na jacht z silnikiem diesla. Pływający obiekt muzealny, własność 
East Kent Martime Trust w Ramsgate.
Długość/szerokość/zanurzenie: 15,85/3,81/1,52 m, napęd: silnik diesla o mocy 72 KM.

„Towarzysz” („Tovaritsch”) - szkolny okręt żaglowy zbudowany w 1933 r. 
przez stocznię Bohm & Voss w Hamburgu dla Kriegsmarine (eks „Gorch 
Fock”). Przejęty po II wojnie światowej przez ZSRR służył jako jednostka 
szkolna do czasów „pierestrojki”. Sprzedany do Wielkiej Brytanii, gdzie 
rozważana jest możliwość przywrócenia mu dawnego przeznaczenia.
Wyporność: 1 760 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 73,76/11,99/5,18 m, napęd: 
żaglowy.

„Trincomalee” - trzymasztowa fregata żaglowa zbudowana dla Royal 
Navy w 1817 r. przez stocznię Wadia w Bombaju w Indiach (eks „Foudroyant”). 
Odrestaurowana do pierwotnego wyglądu pełni funkcję nawodnego muzeum 
w Hartlepool.
Wyporność: 1 066 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 54,86/12,27/4,11 m, napęd: 
żaglowy.

„U-57” - okręt podwodny t. „Foxtrot”, zbudowany w 1967 r. w Związku 
Radzieckim. Po zakończeniu służby zakupiony przez prywatną firmę został 
przystosowany do funkcji nawodnego muzeum, zacumowanego na Tamizie 
w Londynie.

49



„BIULETYN HISTORYCZNY” J. ŁUBKOWSKI 2007 NR 22

„ U-34” - niemiecki okręt podwodny t. „IX C”, zbudowany w Deutsche 
Werft w Hamburgu w 1942 r. dla Kriegsmarine. Zatopiony na Morzu 
Północnym. Wydobyty i wyremontowany pełni funkcję muzealną na lądzie 
w Birkenhead. Stanowi własność Warship Preservation Trust.
Wyporność: 1 247 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 76,70/6,86/4,70 m, napęd: 
silniki diesla i elektryczne.

„Unicom” - fregata żaglowa zbudowana w 1824 r. przez stocznię Chacham 
(eks „Cressy”). Bez omasztowania, własność Unicom Preservation Society. 
Zacumowana w Dundee w Szkocji.
Wyporność: 1 077 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 50,60/12,17/4,00 m, napęd: 
żaglowy.

„ Victory” - żaglowy okręt liniowy, flagowa jednostka admirała Horatio 
Nelsona, zbudowana w 1765 r. przez stocznię Chatham. Na jego pokładzie 
w bitwie pod Trafalgarem w 1805 r. zginął Nelson. „Yictory” pozostawał 
w służbie do 1812 r. Do 1922 r. stanowił nawodną siedzibę dowództwa bazy 
morskiej w Portsmouth. W związku z degradacją kadłuba posadowiony 
w suchym doku. Po wojnie przywrócony do wyglądu z czasów bitwy pod 
Trafalgarem pełni funkcję okrętu muzeum na lądzie w Portsmouth. Własność 
Royal Navy.
Wyporność: 3 500 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 68,88/15,80/6,00 m, napęd: 
ożaglowanie rejowe.

„ Warrior” - żaglowo-parowy okręt liniowy zbudowany w 1860 r. przez 
stocznię Ditchburn & Marę w Blackwell. Nawodne muzeum zacumowane 
w Portsmouth. Własność Warrior Preservation Trust.
Wyporność: 9 210 ton, długość/szerokość: 118,57/17,78 m, ożaglowanie 
rejowe, silnik parowy o mocy 1 250 KM.

„Wellington” - korweta eskortowa t. „Grimsby” zbudowana w 1934 r. 
przez stocznię Devonport w Plymouth. Weteran II wojny światowej. Nawodne 
muzeum zacumowane na Tamizie w Londynie. Stanowi własność Honourable 
Company of Master Marins.
Wyporność: 990 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 81,08/10,36/2,67 m, napęd: 
parowy.

„XE-8”-ma\y okręt podwodny zbudowany w 1945 r. przez stocznię 
Thomas Broadbent & Sons Ltd w Huddersfield. Jako nawodny cel zatopiony 
w 1952 r. u wybrzeży Anglii, wydobyty w 1973 r. z przeznaczeniem na obiekt 
muzealny, własność Imperial War Museum w Chatham.
Wyporność: 30 ton, długość/szerokość: 16,21/1,78 m, napęd: silnik diesla 30 KM 
i elektryczny.
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WŁOCHY

„Amerigo Vespucci” - szkolny okręt żaglowy zbudowany przez Royal 
Shipyard Castellamare di Stabia dla MW Włoch. Pozostaje w służbie, własność 
Akademii MW Włoch.
Wyporność: 3 550 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 81,99/15,48/6,55 m, 
napęd zasadniczy: ożaglowanie rejowo-sztakslowe, napęd pomocniczy: silniki 
diesla o mocy 1 900 KM.

„CB-22” - mały okręt podwodny zbudowany dla MW Włoch w 1943 r. 
przez stocznię Caproni w Milano. Obiekt muzealny na lądzie Muzeum 
Wojennego w Trieście.
Wyporność: 44,3 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 14,98/2,09/2,03 m, napęd: 
silniki diesla i elektryczne.

„MAS-15” - kuter torpedowy zbudowany w 1917 r. przez Naval Dockyard 
w Wenecji dla MW Włoch. Zatopiony w 1918 r. przez austrowęgierski okręt 
liniowy „Svent Istvan”. Wydobyty i odremontowany stanowi nabrzeżny obiekt 
muzealny w Gardone.
Wyporność: 16 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 16,00/2,64/1,20 m, napęd: 
silniki spalinowe o mocy 450 KM.

„MAS-96” - kuter torpedowy zbudowany w 1917 r. przez stocznię Orlando 
w Leghorn dla MW Włoch. Odremontowany stanowi nabrzeżny obiekt muzealny 
w Gardone.
Wyporność: 12,4 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 16,11/2,79/1,29 m, napęd: 
silniki spalinowe o mocy 500 KM.

„MAS-472” - kuter torpedowy zbudowany w 1942 r. przez stocznię Cantieri 
Riuniti DelPAdriatico w Manfalcone dla MW Włoch. Stanowi obiekt muzealny 
w Rawennie.
Wyporność: 62,4 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 27,99/4,29/1,55 m, silniki 
spalinowe o mocy 3 450 KM.

„MS-473” - kuter artyleryjski zbudowany w 1942 r. przez stocznię Cantieri 
Riuniti DelLAdriatico w Manfalcone dla MW Włoch. Nabrzeżny obiekt 
muzealny w historycznym doku w Wenecji.
Wyporność: 63 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 27,99/4,29/1,55 m, napęd: 
silniki spalinowe o mocy 3 450 KM.

„Palinuro” - barkentyna żaglowa zbudowana w 1926 r. przez francuską 
stocznię Dubigeon w Nantes, dla rybołówstwa. Zarekwirowana przez MW 
Włoch i przebudowana została na jednostkę szkolną. Pozostaje w służbie 
liniowej. Miejsce bazowania: La Maddalena na Sardynii.
Wyporność: 858 ton, długość/szerokość/zanurzenie: 57,91/10,06/4,88 m, ożaglowanie 
rejowo-gaflowe, napęd pomocniczy: silniki diesla.
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Kontradm. w st. spocz. Henryk PIETRASZKIEWICZ

ŚRODOWISKO PODWODNIAKÓW - 
SPECYFIKA, TRADYCJA, SYMBOLIKA1

Zadany mi temat wymaga małego uściślenia. Wychodząc ze 
słownikowego znaczenia wyrazu „środowisko” jako „zespołu ludzi 
połączonych wspólnotą warunków życia, rodzajem pracy”, rozumiem, że nie 

chodzi tu o ogół członków naszego Bractwa, które jest wspólnotą minionej 
służby i wspólnotą zainteresowań, lecz o ogół załóg okrętów podwodnych 
w czasie ich historycznego rozwoju. W tym wypadku rzeczywiście specyfika 
jest wspólna, natomiast tradycja, szczególnie bojowa, oraz będąca częścią 
tradycji symbolika - różne, narodowe.

W swym wystąpieniu ograniczę się tylko do próby odpowiedzi na pytanie - 
skąd się wzięła ta „socjeta” - podwodniacy i spróbuję nadgryźć problem 
tradycji naszych pod wodniaków.

Trudno dziś wiarygodnie stwierdzić jak zrodziła się idea pływania 
podwodnego przydatnego także do walki na morzu. Można przypuszczać, że 
był to wynik szeregu pomysłów i dążeń, nabierających coraz realniejszych 
kształtów w miarę rozwoju nauki i techniki. W sumie złożyły się na to:

- ciekawość, co kryje woda, dno, ewentualne skarby;
- przeniesienie na morze idei polowania - wykorzystania maskujących 

właściwości wody, by podkraść się do ofiary na pewny strzał lub cios;
- urzeczywistnienie baśniowej idei „czapki niewidki”;
- przeniesienie na morze idei walki Dawida z Goliatem, zmierzenia się 

z potężniejszym wrogiem i żywiołem;
- przejawy indywidualizmu i nowatorstwa w rozwiązaniach 

konstrukcyjnych i taktycznych;
- na wyobraźnie pierwszych pomysłodawców mogły także wpływać 

popularne w wiekach średnich, a nawet późniejszych, opowieści 
o morskich potworach, połykających lub rozszarpujących statki 
i ludzi; 1

1 Wystąpienie na Zgromadzeniu Ogólnym Bractwa Okrętów Podwodnych w dniu 25 maja 2002 r.
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- dążenie do nowej formy zaskoczenia, uzyskania dużego sukcesu małym 
nakładem, a także stworzenia nowego rodzaju zagrożenia - początkowo 
na obszarach przybrzeżnych, a następnie na rozległych przestrzeniach 
oceanu.

Bezspornie pojawienie się okrętu podwodnego było rezultatem 
rozbudzonej wyobraźni, nie zawsze ziszczalnej ciekawości, odwagi i woli 
jednostek wdarcia się na nieznane szlaki. W wiekach XVII-XIX, byli to 
przeważnie ludzie angażujący w realizację swych pomysłów. Głównie własne, 
na ogół skromne, środki i niezałamujący się pod wpływem trudności 
technicznych i braku zrozumienia. Pionierami byli przeważ nie ludzie spoza 
salonów dużych okrętów, marynarki i wojska. Byli wśród nich także Polacy. 
Potrzeba było czasu by idea nabrała praktycznej wartości. Dopiero przełom 
XIX-XX w. przyniósł wynalazki, które pozwoliły okrętom podwodnym 
pokazać, co potrafią. Już na początku I wojny światowej z ciekawostki 
przekształciły się w siłę, z którą należało się liczyć, a następnie w postrach 
mórz i lądów.

Chociaż przedstawiano okręt podwodny jako broń słabszego, broniącego 
się - zawsze jednak, pod względem charakteru działań i ducha załóg, był bronią 
zaczepną, ofensywną. Próby użycia go w sposób bierny, statycznie, do biernej 
obrony, przynosiły zwykle mierne rezultaty.

Wyrósł w okresie wojen klasycznych, rozmnożył się w klimacie II wojny 
światowej i zimnej wojny, a dziś w kształtującej się dopiero wojnie bronią 
precyzyjną, stanowi wraz z lotniskowcem, trzon sił rozpoznawczo- 
-uderzeniowych do walki na morzu i sięgania swymi niszczycielskimi 
pociskami do najbardziej odległych punktów na lądzie. Jego zaletą jest zdolność 
długotrwałego przebywania na morzu i duża samodzielność.

Okres technicznych przeobrażeń, wybijania się na samodzielność i siłę, 
powodował także kształtowanie się człowieka - podwodniaka. Okręt, jako 
system rozwiązań technicznych - kadłuba, napędu, uzbrojenia, zbierania 
i wykorzystania informacji - z jednej strony, oraz władający nim podwodniak - 
z drugiej strony - rozwijali się równolegle, wzajemnie dopełniając się 
i stymulując. W stosunkach okręt - załoga zawsze było trochę mistyki. Wierzy 
się, że każdy okręt ma swoją osobowość - trwałą lub zależną od załogi. Mimo 
uciążliwości starego okrętu, załoga jest do niego serdecznie przywiązana 
i uważa, że jest najlepszy. U podwodniaków to przywiązanie do okrętu jest 
bodaj najsilniejsze.

Podwodniak zmieniał się, zachował jednak wiele cech z okresu trudnego 
dzieciństwa swego rodzaju sił:

- odwagę wchodzenia w nieznane;
- skłonność do przenoszenia działań indywidualnych nad stadne;
- rozwijający się, z upływem czasu służby na okręcie podwodnym, zmysł 

orientacji w trzech wymiarach;
- zachowanie wyjątkowej roli dowódcy okrętu, ze względu na większe 
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niż na pozostałych okrętach, skupienie w jego osobie informacji 
i decyzji oraz większą samotność w dźwiganiu odpowiedzialności za 
okręt i wykonanie zadania, niż u dowódcy działającego w zespole;

- większe niż na innych okrętach zżycie się załogi, a nawet uniformizacja 
postaw pod wpływem stałej ciasnoty, codziennego deptania sobie przez 
wszystkich po odciskach oraz wspólnoty losów w podwodnych 
nieszczęściach;

- poczucia, w czasie pokoju, wspólnoty i koleżeństwa wszystkich 
podwodniaków, niezależnie od narodowości i przynależności 
państwowej.

Okręty podwodne wymagały i wymagają od załóg dużych umiejętności, 
hartu ducha, obowiązkowości, karności, wysokiej kultury technicznej oraz 
dużego obycia z morzem. Ich dewizą zawsze było - znosić i wykorzystywać 
ciężkie warunki hydrometeorologiczne lepiej od przeciwnika. Skuteczność 
działania w czasie wojny w zasadniczym stopniu zależała od samodzielności, 
agresywności i inicjatywy dowódców. Tym warunkom mogli sprostać tylko 
młodzi, jednak już dojrzali, z dużą odpornością psychiczną i cierpliwością.

Mamy tendencję mierzyć skuteczność działania okrętów podwodnych 
tylko tonażem zatopień. Nie jest to sprawiedliwe. Dużo zależy od tego, czy jest 
co topić. Zapominamy jak ważne jest stwarzanie i utrzymywanie zagrożenia dla 
działań przeciwnika oraz wiązanie jego sił. Niekiedy wiadomość jest ważniejsza 
niż zatopienie.

W XX w. państwa silnych flot nawodnych oraz zmuszone do masowych 
wojennych przewozów, usiłowały skrępować możliwości bojowe okrętów 
podwodnych ostrymi przepisami prawa międzynarodowego. Dowódcy 
z konieczności, niekiedy także z niepohamowanego wandalizmu, łamali to 
prawo. W czasie dwóch wojen światowych dowódca okrętu podwodnego 
widział lub wiedział, co atakuje. Mógł, by nie naruszyć prawa 
międzynarodowego, odstąpić od ataku. Dziś, atakując rakietami kierowanymi, 
będzie miał tylko techniczny obraz celu, a uderzając dalekosiężnymi, 
wielogłowicowymi pociskami balistycznymi, raczej dostanie tylko kod 
i w ogóle nie będzie wiedział, na jakie konkretne cele są, lub będą, nacelowane 
jego pociski. Sądząc według obecnego stanu międzynarodowego prawa wojny 
i przebiegu ostatnich konfliktów zbrojnych nie widzę możliwości 
rozstrzygnięcia w niedalekiej przyszłości tego podstawowego moralno- 
-prawnego problemu, a dotyczy on już całych sił zbrojnych, a nie tylko okrętów 
podwodnych.

Nasze podwodniackie tradycje możemy rozpatrywać w kilku planach - 
jako tradycje bojowe, organizacyjno-szkoleniowe, zwyczajów, norm 
postępowania czy symboli. Jest to temat bardzo obszerny. Został otwarty wraz 
z powołaniem jednostki przed siedemdziesięciu laty, a wymaga dopiero 
opracowania. Usiłuję zainteresować tym byłych dowódców - jak dotąd 
z miernym skutkiem. W czasie obsadzania pierwszych okrętów swych tradycji 
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jeszcze nie mieliśmy. Nie można też było przyjąć bojowych tradycji zaborców, 
chociaż na ich okrętach podwodnych służyło sporo Polaków. Tylko część ich 
znalazła się w MW RP, a tylko dwóch - Aleksander Mohuczy i Stanisław 
Kamieński - weszło do czynnych załóg. Pierwszy jako dowódca ORP „Wilk”, 
drugi jako oficer mechanik dywizjonu

Ponieważ pierwsze trzy okręty były konstrukcji i budowy francuskiej, 
oficerów i podoficerów pierwszych załóg przeszkolono w szkołach francuskich 
lub według ich systemu - przyjęto francuski system organizacji i szkolenia wraz 
z ich tradycjami w tej materii. Wejście okrętów budowy holenderskiej nie 
wniosło do tego systemu istotnych zmian. Na obsadzanych w Anglii zasady 
organizacji nie zmieniono, a system wyszkolenia okrętu jako całości 
dostosowano do wymagań brytyjskich. Po II wojnie światowej do roku 1950 
obowiązywały zasady organizacji i szkolenia z przed wojny. Od 1951 r., wraz 
z wprowadzeniem nowego RSO (tłumaczenie z rosyjskiego), weszły nowe 
zasady. Poza rozbudowaniem obowiązków w rozkładach okrętowych, 
udrobiazgowieniem planów wyjść na morze, istotną zmianą było - przejęte 
pośrednio z floty niemieckiej - zwiększenie roli mechanika okrętowego. Przejął 
on od z.d.o. całość spraw dotyczących teoretycznego i praktycznego wyważenia 
okrętu oraz walki o żywotność. W tym układzie z.d.o. mógł skoncentrować się 
na pomocy d. o. w czasie ataku. Usuwało to także podwójną podległość działu 
elektrycznego. Kilkuletni wpływ służących w dywizjonie oficerów radzieckich, 
obsadzanie okrętów produkcji radzieckiej oraz związane z tym przeszkalanie 
załóg, leningradzka szkoła podwodnego pływania - odcisnęły się także na 
systemie organizacji szkolenia oraz wniosły nowe tradycje w tych dziedzinach.

Przejęcie i utrzymanie dobrych tradycji ze wszystkich szkół 
specjalistycznych i pływania podwodnego, właściwa organizacja służby 
i szkolenia spowodowały, że wyszkolenie załóg i okrętów stale było dobre, 
utrzymanie uzbrojenia i mechanizmów na należytym poziomie, okręty czyste, 
wygląd zewnętrzny okrętów zgodny z dobrą praktyką morską. Znacznie gorzej 
było z bazą brzegową.

Nasze okręty miały zawsze dobrych podoficerów. Po wojnie część ich 
awansowano na oficerów. Młodzież starała się dorównać najlepszym. Nie 
operuję tu nazwiskami. Nie sposób wymienić wszystkich, a pomijając kogoś 
zrobiłbym mu mimowolną krzywdę.

Tradycje bojowe przyszły dopiero w II wojnie światowej. We wrześniu 
1939 r. nie dano naszym okrętom podwodnym dużych szans. Użyto je w sposób 
bierny - szczególnie w pierwszych, decydujących dla MW, dniach walki. Nie 
wykorzystano ich do minowania węzłów komunikacji morskiej Rzesza - Prusy 
Wschodnie. Nie miały obiektów do ataków. Były nękane przez siły, którym nie 
mogły przeciwdziałać. Nie dały się jednak zatopić. Przedarcie się „Wilka” 
i „Orła” przez cieśniny do Wielkiej Brytanii otworzyło rzeczywistą kartę 
chwały naszych podwodniaków. Dowódcy i załogi OORP „Wilk”, „Orzeł”, 
„Sokół” i „Dzik” swymi czynami wpisały się na tą kartę złotymi zgłoskami.
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Zdobyli uznanie sojuszniczych przełożonych oraz zaufanie podwodniaków 
sojuszniczych flot, pozyskując wśród nich także trwałych przyjaciół Okręty 
były skuteczne i wytrwałe w działaniu, przepojone wolą walki, załogi 
przywiązane do okrętów i niestrudzone w przywracaniu ich technicznej 
sprawności, nawet wówczas, gdy innym stan okrętu wydawał się 
beznadziejnym. Zarzucano im wprawdzie, że w niektórych okolicznościach byli 
za mało bezwzględni, a oni, mimo wojny, chcieli być nadal ludźmi.

Działania naszych okrętów podwodnych zostały dość szeroko opisane 
przez historyków, jednak bardziej od strony zdarzeń, niż indywidualnych 
postaw ludzi nie tylko w ekstremalnych warunkach. Są niestety w tych 
opracowaniach partie napisane bez znajomości rzeczy. Sytuację ratują 
wspomnienia dowódców: kmdr. Bolesława Romanowskiego Torpeda w celu, 
kmdr. Borysa Karnickiego Marynarski worek wspomnień, kmdr. Andrzeja 
Kłopotowskiego Moja wojna, z okresu powojennego kmdr. Jerzego Guckiego 
Szybkie zanurzenie. Ten rodzaj źródeł historycznych - historyczna opowieść - 
jest niezbędny dla zebrania i utrwalenia tych drobnych, ale bezcennych, 
kamuszków mozaiki chwały walki i służby siedemdziesięciu lat - woli, krwi 
i potu załóg naszych okrętów. Tych, co spoczęli na dnie, lub ziemi różnych 
stron świata, obecnych tu na sali i tych, których z nami dziś nie ma - od 
najmłodszych do ostatniego żyjącego dowódcy okrętu z czasów wojny kmdr. 
Andrzeja Kłopotowskiego. Wszyscy poświęcili służbie swe najlepsze lata 
a wielu i życie. Każdemu z nas droga jest rodzina - załoga w której służył, i ta 
jeszcze większa i niemniej droga - wszystkie polskie okręty podwodne i ich 
załogi. Spoiwem tej wielkiej rodziny był, jest i będzie patriotyzm, poczucie 
obowiązku, uczuciowa więź załóg ze swymi okrętami i, nie zawsze 
uświadamiana, wierność podwodniackim tradycjom. Nie zostały one 
dotychczas zebrane i utrwalone na piśmie. Żal, że zbyt późno zabieramy się do 
tego. Tradycje te, swoista społeczna tkanka unerwienia podwodniackiej 
zbiorowości, to temat ważny i delikatny. Układanie tego wielobarwnego 
bukietu wymaga włączenia doń przetworzonego „ja”, także każdego z członków 
Bractwa. Wierzę, że idea ta znajdzie u kolegów zrozumienie.
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SŁUŻBY WYWIADOWCZE 
W OBRONIE WYBRZEŻA (1935-1939)

Organizacja służb wywiadu i kontrwywiadu w Polsce przed 1939 r. 
koncentrowała się w Sztabie Głównym Wojska Polskiego w ramach 
jego II Oddziału, gdzie działalnością wywiadowczą zajmował się Wydział II a, 

natomiast kontrwywiadem Wydział II b. Zakres pracy Wydziału II a obejmował 
całokształt spraw związanych z tzw. głębokim i płytkim wywiadem 
ukierunkowanym na Niemcy, Czechosłowację i ZSRR. Kontrwywiad 
podporządkowany Wydziałowi II b zajmował się głównie unieszkodliwianiem 
wysyłanych do Polski albo werbowanych na miejscu agentów z wyznaczonymi 
zadaniami szpiegowskimi. Przeciwdziałały im przede wszystkim samodzielne 
referaty informacyjne, utworzone przy każdym dowództwie okręgu korpusu 
(DOK) i Dowództwie Floty w Gdyni.

Wywiad głęboki korzystał z placówek rozmieszczonych za granicą 
w ambasadach i konsulatach, a także przedstawicielstwach handlowych oraz 
w innych różnych ośrodkach, gdzie znajdowali się utajnieni jego 
współpracownicy. Znaczne usługi na rzecz polskiego wywiadu świadczyła 
również Polska Agencja Informacji Handlowej, penetrująca przede wszystkim 
życie gospodarcze Niemiec, korzystając przy tym ze współpracy zarówno 
z siatkami wywiadu płytkiego, jak i głębokiego. Przy jej pomocy wspólnie 
z kontrwywiadem śledzono również działalność firm niemieckich w Polsce, 
podejrzanych o współpracę z wywiadem kierowanym z Królewca i Gdańska. 
Wywiad głęboki podlegał referatom Z (Zachód) i W (Wschód), podporządko
wanym Wydziałowi II a II Oddziału Sztabu Głównego WP.

Wywiadem płytkim, który podobnie jak wywiad głęboki, miał 
w przeciwieństwie do kontrwywiadu charakter ofensywny, zajmowały się 
ekspozytury II Oddziału rozmieszczone na terenie kraju w większych miastach. 
Działalność ich rozciągała się na obszary poza granicami państwa polskiego na 
głębokość 150 km. Wywiad płytki na Niemcy organizowała Ekspozytura 
Nr 4 w Katowicach i Nr 3 w Bydgoszczy, która swoim zasięgiem obejmowała 
Wolne Miasto Gdańsk oraz pograniczne obszary Prus Wschodnich i Pomorza 
Zachodniego, a ponadto tereny na północ od Warty i linii kolejowej 
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Poznań-Berlin. Pozostałą częścią pogranicza polsko-niemieckiego zajmował się 
wywiad kierowany przez ekspozyturę katowicką.

Ekspozytura Nr 3 w Bydgoszczy, podporządkowana bezpośrednio 
(z pominięciem Wydziału II a) szefowi II Oddziału, posiadała znaczna 
autonomię w podejmowaniu decyzji wywiadowczych, jak również uprawnienia 
wciągania w szczególnych przypadkach do współpracy placówek 
kontrwywiadu, które mieściły się w Toruniu i Gdyni. Pomocnymi w ich 
działaniach miały być także inspektoraty Straży Granicznej, w których 
znajdowali się oficerowie informacyjni podlegający służbowo Oddziałowi 
Informacyjnemu Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie. Do 
kontaktowania się z Ekspozyturą Nr 3 w Bydgoszczy zobowiązany był również 
Referat Lądowy Wydziału Wojskowego Generalnego Komisariatu RP 
w Gdańsku, którego operatywność w wymaganym zakresie była ograniczona 
wobec faktu, że znajdował się on na terenie szczególnie dokładnie 
kontrolowanym przez niemieckie służby kontrwywiadowcze (Abwehra).

Działalnością kontrwywiadowczą przeciwko niemieckiej działalności 
szpiegowskiej prowadzonej na terenie Polski zajmowały się podporządkowane 
bezpośrednio Wydziałowi II b samodzielne referaty informacyjne. Takim 
obszarem, przydzielonym do nadzorowania przez Samodzielny Referat 
Informacyjny mający swoją siedzibę przy Dowództwie Floty w Gdyni, było 
Wybrzeże rozszerzone w ramach płytkiego wywiadu o przylegające do niego 
niemieckie tereny przygraniczne. Brano również pod uwagę w tym względzie 
Wolne Miasto Gdańsk. Oddział II Sztabu Głównego WP widział możliwość 
równoległej działalności wywiadowczej, prowadzonej przez Ekspozyturę 
nr 3 w Bydgoszczy, oraz kontrwywiadowczej, realizowanej przez gdyński 
Samodzielny Referat Informacyjny. Jak wykazały późniejsze wydarzenia, 
współpraca taka stosowana była w Wolnym Mieście Gdańsk z dobrymi 
wynikami.

Skierowanie w 1935 r. do gdyńskiego SRI por. Antoniego Kasztelana na 
stanowisko zastępcy szefa tej placówki zapewniło możliwość operatywnego jej 
działania. Przed przeniesieniem jej do Gdyni z Wejherowa, gdzie był 
adiutantem dowódcy I Batalionu Morskiego i równocześnie dowódcą kompanii, 
odbył w ośrodku II Oddziału przeszkolenie przygotowujące go do przyszłej 
pracy w kontrwywiadzie. Po awansowaniu por. Antoniego Kasztelana w 1936 r. 
do stopnia kapitana, przejął on już w warunkach nasilonej na Pomorzu 
działalności niemieckiego wywiadu, kierownictwo tej placówki.

Nasileniu niemieckiej działalności szpiegowskiej na Wybrzeżu 
nadzorowanym przez gdyński SRI sprzyjało sąsiadujące Wolne Miasto Gdańsk, 
gdzie już w 1923 r. utworzono w sposób utajniony filię (Nebenstelle) wywiadu 
wojskowego i gospodarczego ukierunkowanego na północną Polskę. Placówka 
ta była finansowana z budżetu państwa niemieckiego i została zaakceptowana 
przez niemieckie władze gdańskiego Senatu. Oficjalnie zarejestrowano ją jako 
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przedstawicielstwo handlowe różnych firm mających rzekomo swoje siedziby 
w Niemczech.

Wzrasta od 1935 r. zapotrzebowanie na znajomość spraw dotyczących 
stacjonujących na Pomorzu polskich jednostek wojskowych, a przede 
wszystkim ich liczebność, rozmieszczenie, rodzaje i liczbę posiadanego 
uzbrojenia, a także stan sieci drogowej i kolejowej oraz szczegóły dotyczące 
produkcji w znajdujących się tu zakładach przemysłowych. Realizacja tych 
zadań wymagała wzmocnienia gdańskiej placówki doświadczonymi oficerami 
wywiadu, których kierowano tu ze Szczecina i Królewca. Zatrudnieni zostali 
w sposób zakamuflowany fikcyjnie na stanowiskach w policji porządkowej, 
straży pożarnej, administracji miejskiej, redakcjach miejscowych gazet oraz 
w zarządzie sopockiego uzdrowiska. Szczególnie operatywnymi w Gdańsku 
w latach 1935-1938 niemieckimi oficerami wywiadu byli: szef placówki Walter 
Wiebe oraz jego współpracownicy Otto Barth i Franz Krieger.

Głównym zadaniem zreorganizowanego w 1935 r. według nowych 
ustaleń kierowanego z Niemiec gdańskiego wywiadu wojskowego było 
sporządzenie udokumentowanych raportów na podstawie informacji 
uzyskiwanych głównie od grup szpiegowskich, przedostających się nielegalnie 
na terytorium polskiego Wybrzeża oraz zwerbowanych do tajnej współpracy 
tutejszych mieszkańców narodowości niemieckiej. Chętnymi współpracownikami 
wywiadu byli niemieccy właściciele dużych gospodarstw rolnych, 
przedsiębiorstw handlowych i budowlanych, warsztatów rzemieślniczych 
i zamożni kupcy. Skłaniała ich do tego celowo rozpowszechniona propaganda 
o dalekosiężnych pianach hitlerowskich Niemiec, która zakładała terytorialne 
zdobycze obejmujące również włączenie do Rzeszy polskiego Pomorza 
nazywanego pogardliwie „korytarzem”.

W uzyskiwaniu materiałów szpiegowskich szczególny nacisk kładziono 
na poznanie planów mobilizacyjnych, które opracowywano w sztabie każdej 
polskiej dywizji i w dowództwach podległych jednostek wojskowych. 
Wypróbowanym i niezawodnym sposobem, którym posługiwali się w tym celu 
agenci wywiadu niemieckiego, było wyszukiwanie przy różnych okazjach 
i w różny sposób zadłużonych oraz nadużywających alkohol oficerów 
i podoficerów Wojska Polskiego. Dalszym możliwym dla wywiadu 
niemieckiego źródłem uzyskiwania informacji dotyczących spraw związanych 
z obronnością kraju mogli być funkcjonariusze Policji Państwowej i Straży 
Granicznej, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych spotykali się 
z różnymi działaniami wymagającymi utrzymania ich w tajemnicy. Przykładem 
może być tutaj akcja zwiększenia liczbowego stanu załogi wojskowej na 
Westerplatte i dodatkowego jej dozbrojenia, co dzięki utrzymaniu w tajemnicy 
umożliwiło skuteczną wielodniową obronę tej placówki. Interesowano się 
również osobami będącymi na wyższych stanowiskach cywilnych, jak 
i wojskowych, prowadzącymi tryb życia przekraczający ich możliwości 
finansowe oraz niewypłacalnymi dłużnikami, szukającymi każdej okazji 
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umożliwiającej im pozbycie się długu. Takim osobom, spotykanym 
w kawiarniach i lokalach restauracyjnych lub w miejscach rozrywkowych, nie 
wyłączając domów publicznych, proponowano odpowiednią pomoc finansową 
za udostępnienie lub wgląd do tajnych dokumentów.

Gdyński Samodzielny Referat Informacyjny starał się przeciwdziałać 
skutecznie takim sposobom, którymi posługiwał się wywiad niemiecki. 
W wielu przypadkach był on zawiadamiany przez swoich informatorów 
zatrudnionych w tych lokalach o osobach, które mogły zdecydować się na 
działalność szpiegowską dla Niemiec. W Gdańsku do takich miejsc należał 
m. in. „Danziger Hof”, „Theatercafe” oraz „Hotel Vanselow”. Również w Sopocie 
bardzo energicznie prowadzono akcję pozyskiwania osób do współpracy 
z niemieckim wywiadem w tamtejszym kasynie gry. Polacy, którzy 
uczestniczyli w grach hazardowych i tracili większe sumy pieniędzy, stawali się 
podatnymi na przyjęcie warunków takiej współpracy. W takich sytuacjach były, 
z zachowaniem ustalonych zasad, zgłaszane do gdyńskiego biura SRI 
zauważane przez jego informatorów przypadki nawiązania kontaktów, jakie 
podejmowali przegrani hazardziści z oficerami wywiadu niemieckiego. 
Pozwalało to po ich powrocie do kraju na wczesne i pozbawione rozgłosu 
uniemożliwienie im zamierzonej działalności szpiegowskiej.

W celu zapobieżenia próbom wzmożonego przez polskojęzycznych 
agentów wywiadu niemieckiego nawiązywania kontaktów z polskimi 
wojskowymi służby czynnej, jakie mogli im narzucić w odwiedzanych 
kawiarniach czy restauracjach, wydane zostało ministerialne rozporządzenie 
dotyczące korzystania przez umundurowanych wojskowych wyłącznie 
z wyznaczonych dla nich lokali. Dzięki temu możliwe było zastosowanie 
dyskretnej obserwacji znajdujących się w lokalu gości przez odpowiednio 
przeszkolony i zatrudniony tam personel. Nadzór nad realizacją tego 
rozporządzenia należał również do obowiązków pracowników samodzielnych 
referatów informacyjnych.

Z zachowanej i zabezpieczonej przed przejęciem przez Niemców części 
dokumentacji II Oddziału Sztabu Głównego WP wynika, że dużo wartościowych 
informacji o wojsku i zbrojeniach, jak również dotyczących produkcji 
przemysłowej III Rzeszy otrzymywały poszczególne ekspozytury polskiego 
wywiadu wojskowego również od samodzielnych referatów informacyjnych. 
Zdecydowane pierwszeństwo zajmowała tu Ekspozytura Nr 3 w Bydgoszczy, 
z którą współpracowały samodzielne referaty informacyjne w Gdyni i Toruniu. 
Wynikało to przede wszystkim z faktu, ze obszar objęty jej działalnością 
z punktu widzenia polskiego wywiadu wojskowego był najbardziej 
interesujący, obejmując swoim zasięgiem poza polskim Wybrzeżem, także 
Wolne Miasto Gdańsk oraz przygraniczne części Prus Wschodnich 
i niemieckiego zachodniego Pomorza. Na dobre osiągnięcia w zwalczaniu 
niemieckiej penetracji wywiadowczej oraz w uzyskiwaniu ważnych informacji 
wojskowych wykorzystanych później w 1939 r. miała wpływ odpowiednio 
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dobierana i wyszkolona obsada stanowisk w samodzielnych referatach 
informacyjnych II Oddziału, na co zwracano szczególną uwagę.

O skutecznej działalności polskiego kontrwywiadu świadczy liczba 
prowadzonych spraw sądowych dotyczących szpiegostwa na rzecz Niemiec, 
podejmowanych na terenie objętym nadzorem Ekspozytury Nr 3 w Bydgoszczy. 
Podczas gdy w 1934 r. wynosiła ona 14 przypadków, to już w 1938 r. wzrasta 
do 65. Wyroki sądowe wobec uniemożliwienia szpiegom rozwinięcia ich 
pełnego zakresu działalności były często nieduże i mieściły się w granicach od 
1,5 do 5 lat więzienia. Wyroki te były jeszcze bardziej łagodzone, gdy oskarżeni 
ujawniali szczegóły ich werbowania oraz inne okoliczności związane 
z działalnością wywiadu niemieckiego skierowanego na polskie Pomorze. 
Surowsze wyroki, do kary śmierci włącznie stosowano wobec obywateli 
polskich, szczególnie tych, którzy zobowiązani byli do przestrzegania tajemnic 
państwowych i wojskowych a które przekazywali świadomie za otrzymanym 
wynagrodzeniem stronie niemieckiej. W toczących się procesach szpiegowskich 
na wysokość wydawanych wyroków mieli wpływ oficerowie samodzielnych 
referatów informacyjnych, będąc czynnikiem opiniodawczym bez wnioskowania 
wysokości wymiaru kary, pozostawiając to prawnikom sądowym.

Wywiad niemiecki, kierowany z Gdańska, nie szczędził środków na 
przekupywanie obywateli polskich mających dostęp do tajemnic państwowych 
i wojskowych. Za podawanie nawet ustnych informacji wypłacano 
donosicielom od 50 do 100 guldenów. Przykładowo Polak będący 
nie wyróżniającym się specjalnie szpiegiem zdemaskowanym przez SRI 
w Gdyni otrzymał - jak zeznał w sądzie - za parę miesięcy swojej działalności 
kilka tysięcy złotych. Wiadomo było, że oficerowie niemieckich placówek 
wywiadowczych mogli samodzielnie decydować o wypłacaniu swoim agentom 
i szpiegom wynagrodzeń dochodzących nawet do 3000 marek. Takich 
luksusowych warunków nie posiadał polski wywiad i kontrwywiad. Żeby 
sprostać wymaganiom skutecznego prowadzenia swojej działalności w taki 
sposób, jaki posiadała strona niemiecka, musiał w maksymalnym stopniu 
wykorzystać to, czym aktualnie dysponował, a tego nie było zbyt dużo.

Główne zadania gdyńskiego SRI obejmowały do 1935 r. obowiązek 
likwidowania na własnym terenie niemieckich struktur szpiegowskich, 
tworzonych przez gdańską placówkę wywiadu wojskowego. Wraz z przejęciem 
w 1933 r. dyktatorskiej władzy przez Hitlera nastąpiło zauważalne przyspieszenie 
tempa militaryzacji Niemiec, realizowane przez zwiększenie liczby powołanych 
do wojska żołnierzy na podstawie wprowadzonej w 1935 r. powszechnej służby 
wojskowej. Wzrosła znacznie produkcja czołgów i armat w zakładach 
przemysłu ciężkiego, zwiększono rozbudowę stoczni pracujących dla potrzeb 
marynarki wojennej oraz fabryk nastawionych na realizowanie olbrzymich 
zamówień lotnictwa wojskowego. Przedsięwzięcia te oznaczały wstępny krok 
do przygotowań wojennych Niemiec, co należało uwzględnić również 
w odpowiednim zwiększeniu dotychczasowych zadań wykonywanych przez 
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samodzielne referaty informacyjne w Gdyni i Toruniu oraz współpracującą 
z nimi Ekspozyturę Nr 3 w Bydgoszczy.

Placówka kontrwywiadu w Gdyni już wcześniej podejmowała na 
obszarze Wolnego Miasta Gdańska wspólnie z Ekspozyturą Nr 3 w Bydgoszczy 
dodatkowe zadania określone płytkim wywiadem ofensywnym. Obecnie 
w nowych warunkach działania te miały być prowadzone w uzgodnieniu 
z toruńskim SRI na niemieckich terenach sąsiadujących na odległość około 
150 km na wschodzie i zachodzie z polskim pograniczem. Obejmowały one 
rozpoznawanie po stronie niemieckiej wojskowych działań przygotowawczych, 
które miały ułatwić zaatakowanie polskiego Pomorza i opanowanie Wolnego 
Miasta Gdańsk przez zaskoczenie.

W ramach tej akcji wywiadowczej, prowadzonej przy wydatnej 
współpracy z placówkami Straży Granicznej oraz z inspektoratami celnymi, 
zauważono na terenach poddanych obserwacji:

• gromadzenie dużej ilości sprzętu i wyposażenia wojskowego oraz 
żywności i materiałów pędnych w magazynach znajdujących się blisko 
koszar;

• urządzanie tymczasowych lotnisk polowych dla samolotów sportowych 
wykorzystywanych do lotów rozpoznawczych w pobliżu polskiej 
granicy, którą wielokrotnie przekraczano na znaczną odległość;

• wznoszenie dobrze zamaskowanych wież obserwacyjnych wysokości 
od 30 do 50 m w wybranych miejscach, które umożliwiały wgląd na 
ruch pieszy i kołowy w obrębie polskiego pasa granicznego oraz na 
znajdujące się tam posterunki Straży Granicznej;

• zwiększoną częstość przeprowadzanych w miastach powiatowych 
(przykładowo w Pasłęku) przeglądów oraz zakupów przez wojsko koni 
wierzchowych i typu artyleryjskiego, przebazowanie na lotniskach 
w pobliżu Lęborka i Słupska dwóch dywizjonów samolotów 
bombardujących typu Ju 87 przeprowadzające loty ćwiczebne nad morzem;

• wykorzystywanie gdańskiej stoczni Schichau'a, po usunięciu polskich 
celników i zwolnieniu pracujących tam Polaków, do przemycania 
załadowanych na statkach, wymagających rzekomo napraw 
awaryjnych, amunicji, ciężkiej broni i samochodów wojskowych;

• opróżnienie koszar policyjnych (Landespolizei) w Gdańsku Wrzeszczu 
przez zamieszkałe tam rodziny;

• przyspieszone wznoszenie baraków mieszkalnych w dzielnicy Gdańska- 
-Maćkowy na przyjęcie około 6000-8000 osób w celu skoszarowania 
tam żołnierzy tworzonych jednostek przewidzianych do zaatakowania 
polskiego Wybrzeża;

• uzupełnianie rezerwistami w czerwcu 1939 r. jednostek wojskowych 
w Prusach Wschodnich i wstrzymanie udzielenia oficerom i podoficerom 
niewykorzystanych urlopów, oraz rekwirowanie dla potrzeb wojska 
prywatnych samochodów ciężarowych i osobowych.
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W ramach zadań objętych płytkim wywiadem ofensywnym współdziałające 
ze sobą placówki wywiadowcze i kontrwywiadowcze w Bydgoszczy, Toruniu 
i Gdyni wzmogły, począwszy od 1937 r. zainteresowanie maskowanymi 
przygotowaniami wojskowymi w Wolnym Mieście Gdańsku. Zaniepokojony 
wytworzoną tam niebezpieczną sytuacją Sztab Główny WP polecił 
II Oddziałowi sporządzenie raportu zawierającego szczegółowe opracowanie 
przebiegu wydarzeń pozwalających ocenić zagrożenie, jakie one mogą 
spowodować dla obecności Polski w Wolnym Mieście Gdańsku.

Z raportu przekazanego do centrali II Oddziału WP wynikało, że 
z żyjących tam około 420 tysięcy mieszkańców zdolnych do służby 
odpowiadającej wymaganiom wojskowym było 50 tysięcy mężczyzn. Oprócz 
tego w latach 1934-1937 przeszkolono w Niemczech (głównie w Prusach 
Wschodnich) 3000 mężczyzn, którzy po powrocie do Gdańska zostali 
przeznaczeni do pełnienia obowiązków dowódczych w licznych tutaj 
organizacjach paramilitarnych oraz jako instruktorzy w oddziałach 
sabotażowych, które miały przedostać się na teren Polski. Dalsze 
przygotowania wojskowe - zgodnie z treścią raportu - podejmowano 
wykorzystując uchwalony w październiku 1938 r. przez gdański Senat dekret 
traktujący o powszechnym obowiązku odbywania przez gdańszczan służby 
policyjnej. Umożliwiało to m. in. wzmocnienie poborowymi stacjonujących 
w Gdańsku dwóch pułków tzw. Policji Krajowej (Landespolizei), które będąc 
normalnymi jednostkami wojskowymi, przyjęły nazwę sugerującą, że stanowią 
one formację policyjnego zaplecza dla istniejących na tym terenie służb 
odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo. Senat gdański, zdominowany 
całkiem przez hitlerowską organizację partyjną NSDAP, odrzucił protest 
komisarza generalnego RP „przeciwko poważnemu naruszeniu zasady statusu 
Wolnego Miasta, ustalającej, iż Wolne Miasto Gdańsk jest jednostką 
terytorialną zdemilitaryzowaną” i w dalszym ciągu umożliwiał kontynuowanie 
nieukrywanych już i przyspieszonych dążeń do przekształcenia Gdańska 
w jeden wielki obóz wojskowy. Istniejące od dawna i nowo utworzone pod 
różnymi nazwami częściowo skoszarowane na terenie Wolnego Miasta 
Gdańska oddziały liczyły pod koniec czerwca 1939 r. w sumie około 10 000 
wyszkolonych i dobrze uzbrojonych niemieckich gdańszczan. Wyróżniała się 
tutaj pod względem wojskowego wyszkolenia i wyposażenia utworzona 
z początkiem listopada 1938 r. elitarna trójbatalionowa formacja SS-Heimwehr 
Danzig, która miała stanowić podstawową siłę uderzeniową w przewidywanym 
konflikcie zbrojnym do czasu wzmocnienia jej jednostkami armii niemieckiej 
stacjonującymi w Prusach Wschodnich. Początkowo ograniczone ćwiczenia 
w warunkach koszarowych przeniesiono po zakończeniu formowania jednostek 
wojskowych na niezabudowane tereny nadbrzeżne między Wrzeszczem 
i Sopotem. Ćwiczenia te, prowadzone pod kierunkiem instruktorów 
sprowadzanych z Niemiec, obejmowały program odpowiadający poligonowemu 
szkoleniu regularnego wojska niemieckiego.
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Równolegle z tworzeniem na obszarze Wolnego Miasta Gdańska 
licznych oddziałów wojskowych prowadzono intensywnie nielegalną dostawę 
z Niemiec olbrzymiej ilości materiałów i sprzętu wojskowego. Miejscami 
występowania szczególnie intensywnego przemytu wojskowego była stocznia 
gdańska Schichau'a oraz lotnisko pasażerskie we Wrzeszczu. Podobnie działo 
się również w mniejszym zakresie na wielu innych głównych przejściach 
granicznych między Wolnym Miastem Gdańskiem a Niemcami. Obserwowane 
przez polskie służby wywiadowcze niekontrolowane przerzuty z Prus 
Wschodnich sprzętu potrzebnego artyleryjskim i zmotoryzowanym oddziałom 
regularnego wojska odbywały się również promami i statkami żeglugi 
śródlądowej przy wykorzystywaniu kanałów i licznych rozgałęzień tamtejszych 
dróg wodnych. Możliwości kontrolowania tego kierunku, wzmacniającego 
znacznie niemiecki potencjał militarny w Wolnym Mieście Gdańsku przez 
inspektorów celnych dysponowanymi motorówkami, były świadomie 
utrudniane różnymi szykanami.

W miarę upływu czasu, począwszy od jesieni 1938 r. coraz częściej i na 
większą skalę kontynuowano zalegalizowany przez władze Gdańska przemyt 
i przerzut materiałów wojskowych z Prus Wschodnich. Współuczestniczący 
w tym celnicy gdańscy dążyli do ubezwłasnowolnienia polskiego nadzoru 
celnego posuwając się nawet do odmawiania mu możliwości interwencji 
w przypadku stwierdzonego przestępstwa. Sprzyjało temu nasilające się w tym 
czasie w Gdańsku antypolskie prowokacje i bezkarne prześladowania ludności 
polskiej organizowane przez umundurowane bojówki hitlerowskie.

Mimo wielu utrudnień w pracy polskich inspektorów celnych, starano się 
zapobiegać dążeniom do całkowitej likwidacji kontrolowania przejść 
granicznych. Wyróżniali się w tym działaniu szczególnie funkcjonariusze 
istniejącej od 1929 r. Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku. Był to 
samodzielny oddział o charakterze wywiadowczym, podporządkowany 
Pomorskiemu Inspektoratowi Straży Granicznej, a zamaskowaną swoją nazwą 
sugerował, że stanowi wewnętrzną komórkę Naczelnego Inspektoratu Ceł 
w Gdańsku, zarządzającego przyznaną Polsce postanowieniem Konwencji 
Paryskiej w 1921 r. administracją celną Wolnego Miasta Gdańska.

Podstawowym zadaniem Ekspozytury Inspektoratu Ceł było zwalczanie 
zorganizowanej na dużą skalę przestępczości celnej. Wykonywanie tego 
zasadniczego zadania w ramach prowadzonego wywiadu przeciw 
przemytniczego umożliwiało często ujawnianie działalności szpiegowskiej 
i dywersyjnej oraz innych przedsięwzięć zagrażających bezpieczeństwu 
państwa polskiego, podejmowanych przede wszystkim z terenu Wolnego 
Miasta Gdańska i Prus Wschodnich. W takich sytuacjach kierownictwo 
ekspozytury zobowiązane było zgodnie z rozporządzeniem prezydenta RP 
z października 1934 r. O niektórych przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu 
państwa, przekazywać uzyskane informacje współpracującym z nią placówkami 
II Oddziału Sztabu Głównego WP w Bydgoszczy, Gdyni i Toruniu. Na tej
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podstawie umożliwione było podejmowanie w trybie pilnym działań 
zmierzających do unieszkodliwienia znajdujących się w Polsce szpiegów 
i dywersantów. Szczególnym rejonem nasilonego interesowania się wywiadu 
niemieckiego było polskie Wybrzeże, gdzie starał się on rozpoznać 
rozmieszczenie, liczbę i rodzaj jednostek wojskowych, ich uzbrojenie 
i wyposażenie oraz obiekty stanowiące umocnienia na Półwyspie Helskim 
i Westerplatte. Ponadto dokładnej obserwacji poddawano gdyński port 
Marynarki Wojennej i handlowej oraz magazyny portowe. O stopniu 
zaangażowania się w Polsce niemieckiego wywiadu wojskowego w 1938 r. 
świadczyć może liczba udaremnionych przez polski kontrwywiad prób 
przekazywania materiałów szpiegowskich do centrali w Niemczech. 
Odnotowano ich kilkaset, z czego prawie połowa była efektem działalności 
Ekspozytury Nr 3 w Bydgoszczy i Samodzielnych Referatów Informacyjnych 
w Gdyni i Toruniu.

Umiejscowiony w Gdańsku kontrwywiad niemiecki, znając ogólnie 
strukturę polskiej Straży Granicznej, orientował się, że dysponuje ona 
sprawnym wywiadem wojskowo-przemytniczym. Poszlaki wskazywały na to, 
że jego ośrodek dowodzenia znajduje się w Ekspozyturze Inspektoratu Ceł 
i podejmowane wysiłki w celu uzyskania dokładniejszych informacji o nim nie 
dały pożądanych rezultatów, lecz przyczyniły się do wzmocnienia jego 
utajnionej działalności. W ekspozyturze tylko część dobrze zakonspirowanych 
funkcjonariuszy wykonywała zadania wywiadowcze. Byli to pracownicy 
doświadczeni i starannie przygotowani do tej odpowiedzialnej pracy 
wymagającej m. in. korzystania z miejscowych sieci informatorów oraz 
konfidentów. Przyjętą zasadą było, aby tajni informatorzy ekspozytury nie znali 
się wzajemnie, czego wymagała konieczność zabezpieczenia sieci przed 
dekonspiracją w razie zdemaskowania i aresztowania jego uczestników. 
Zmuszało to prowadzących wywiadowców do umiejętnego utrzymywania 
kontaktów z nimi w sposób, który uniemożliwiał rozpoznanie takiej współpracy 
przez niemiecki kontrwywiad. Prowadzoną przez wiele lat taką działalność 
ekspozytury nie był on w stanie zauważyć i rozszyfrować istnienia w Gdańsku 
silnej i głęboko rozbudowanej sieci lokalnych informatorów współpracujących 
z polskim wywiadem.

Zdając sobie sprawę, że niektórzy ze zwerbowanych do tajnej współpracy 
informatorów i konfidentów mogli być podstawieni przez kontrwywiad 
niemiecki, sprawdzanie wiarygodności zgłoszonych przez ekspozyturę 
w Gdańsku kandydatów powierzono pracownikom Samodzielnego Referatu 
Informacyjnego w Gdyni, którym kierował kpt. Antoni Kasztelan. Niektórzy 
z nich byli uczestnikami istniejących w Gdańsku niemieckich ośrodków 
szkolenia szpiegowskiego, które mimo różnych mylących nazw zostały 
rozpoznane przez gdyński kontrwywiad a ich absolwenci ujęci w jego 
ewidencji, uwzględniającej również nadane im pseudonimy.
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Stanowisko kierownika Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku pełnił 
od połowy września 1935 r. do początku czerwca 1939 r. nadkomisarz Straży 
Granicznej (odpowiednik wojskowego stopnia majora) Stefan Świda, 
posiadający duże doświadczenie wywiadowcze działając poprzednio przez 
wiele lat w ochronie polskiej zachodniej granicy. Na nowym stanowisku 
w Gdańsku, uzyskał dużo osiągnięć w likwidowaniu wspólnie z gdyńskim 
Samodzielnym Referatem Informacyjnym niemieckiej działalności szpiegowskiej 
na terenie polskiego Wybrzeża. Ważnym zadaniem zakonspirowanego wywiadu 
w ekspozyturze była również obserwacja działalności pracowników polskich 
instytucji i urzędów nie wyłączając również Naczelnego Inspektoratu Ceł 
a nawet Komisariatu Generalnego RP. Polskich konfidentów wysługujących się 
Niemcom wobec braku prawnej możliwości zatrzymania w Gdańsku, wysyłano 
służbowo pod pretekstem wykonania zleconego im zadania do Gdyni, gdzie po 
aresztowaniu byli odprowadzani do Samodzielnego Referatu Informacyjnego 
w celu przesłuchania, a następnie przekazywani wojskowym władzom 
sądowym. W ten sposób eliminowano współpracujących z niemieckim 
wywiadem polskich urzędników i pracowników służb pomocniczych, którzy 
z racji swojego zatrudnienia posiadali możliwość przekazywania mu interesujące 
go informacje.

Część wydzielonej po zreorganizowaniu w 1937 r. w wyniku doznanych 
przez działalność gdyńskiego Samodzielnego Referatu Informacyjnego niepowodzeń 
gdańskiej placówki niemieckiego wywiadu wojskowego, przejęta została przez 
tajną policję państwową (Gestapo), która w ramach wyznaczonych teraz zadań 
kontrwywiadowczych nastawiła się przede wszystkim na rozpoznawanie spraw 
prowadzonych przez Wydział Wojskowy Komisariatu Generalnego RP 
w Gdańsku. Wiedziano, że jest on placówką wykonującą również zadania 
zlecone mu przez bydgoską ekspozyturę wywiadu wojskowego. Na początku 
1937 r. pozyskano do współpracy, przy pomocy agentki niemieckiej, urzędnika 
gdańskiej dyrekcji PKP niejakiego Władysława Mamela. Był on poza wszelkim 
podejrzeniem posiadając szereg odznaczeń otrzymanych z tytułu swojej 
patriotycznej przeszłości oraz nadzwyczaj aktywnego udzielania się 
w działalność społeczną polskich organizacji w WMG. Umożliwiło mu to 
nawiązywania bliskich kontaktów z pracownikami zatrudnionymi na wysokich 
stanowiskach w kolejnictwie w także w innych instytucjach i urzędach polskich 
nie wyłączając Komisariatu Generalnego RP.

Wskutek informacji Mamela gdańskie Gestapo zlikwidowało w 1937 r. 
polską grupę wywiadowczą, wykonującą we współpracy z bydgoską 
ekspozyturą zadanie sięgające w głąb Niemiec. Kierował nią zawiadowca stacji 
Gdańsk Główny Franciszek Rutkiewicz, działając wspólnie z kolejarzem 
gdańszczaninem Janem Ruchalskim oraz jego szwagrem Wiktorem Samerskim, 
mieszkającym w Prusach Wschodnich i mającym obywatelstwo niemieckie. 
Z aresztowaniem Samerskiego nie było z tego powodu trudności i postanowiono 
w następnej kolejności ująć Rutkiewicza, obywatela polskiego i osobno 
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Puchalskiego, będącego obywatelem Wolnego Miasta Gdańska. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami nie można było ich oficjalnie aresztować 
w Gdańsku, lecz poza jego terenem i taka decyzja, zapewniająca skuteczność 
została podjęta przez tajną policje gdańską, która uzyskała pełną inicjatywę 
zwalczania agentów polskiego wywiadu również poza granicami Wolnego 
Miasta Gdańska.

Śledzony od dłuższego czasu Franciszek Rutkiewicz ożenił się na 
początku 1937 r. z gdańszczanką Jadwigą W. i wbrew ostrzeżeniom przyjaciół 
młodzi małżonkowie postanowili wyjechać w podróż poślubną do Włoch 
pociągiem kursującym przez Niemcy. W Pile, będącej stacją w Niemczech, po 
przekroczeniu granicy polskiej został Rutkowski aresztowany przez 
czekających na niego agentów gdańskiej policji. Jana Puchalskiego 
aresztowano podstępnie w Niemczech w Rostocku, zawiadamiając telegramem, 
że jego żona, przebywająca tam w odwiedzinach u swojego brata uległa 
poważnemu wypadkowi i znajduje się w ciężkim stanie w szpitalu. 
Aresztowany przez Niemców trzyosobowy zespół polskiego głębokiego 
wywiadu został przywieziony do więzienia w Królewcu, gdzie poddani zostali 
śledztwu przez funkcjonariuszy tajnej gdańskiej policji. Na podstawie 
wytoczonego im tam po kilku miesiącach procesu, skazano wszystkich na karę 
śmierci, którą wykonano w Berlinie 10 października 1939 r. Wiadomość o tym 
podano mieszkańcom Gdańska informacją w miejscowej prasie oraz na licznie 
rozwieszonych na słupach ogłoszeniowych w całym mieście, czerwonego 
koloru afiszach.

Następnym uderzeniem Mamela w działalność polskiego wywiadu 
wojskowego było aresztowanie w Królewcu zwerbowanej do współpracy 
36-letniej wdowy Eryki Bielang, będącej polskiej narodowości. Zatrudniona 
jako urzędniczka w tamtejszym dowództwie okręgu wojskowego 
(Wehrkreiskommando) miała wgląd w ważne dokumenty wojskowe, których 
kopie lub odpisy przekazywała pracownikowi bydgoskiego wywiadu 
w Sopocie, dokąd przyjeżdżała spędzając tu urlop jako wczasowiczka. Żeby 
zapewnić jej bezpieczeństwo przed aresztowaniem, na które narażała się 
przyjeżdżając wielokrotnie do Sopotu, zarządzono kolejne odbiory materiałów 
z Królewca wykorzystując w tym celu jako kuriera Władysława Mamela, 
pozostającego nadal poza wszelkimi podejrzeniami współpracy z gdańską tajną 
policją. Będąc wyższym urzędnikiem gdańskiej dyrekcji PKP i znającym 
dobrze język niemiecki był niekiedy delegowany do Królewca na różne 
uzgodnienia w tamtejszej wschodnio-pruskiej dyrekcji kolei. Jego umówione 
tam spotkanie z Eryką Bielang nie powodowało więc żadnych problemów, gdyż 
z racji swojej współpracy z gdańskim wywiadem, Mamel był znany na tym 
terenie. W Królewcu otrzymywane materiały Mamel przekazywał niezwłocznie 
tamtejszej placówce niemieckiego kontrwywiadu, co nie uszło uwadze 
podejrzliwej kobiecie, która zdążyła jeszcze przed aresztowaniem zawiadomić 
o tym umówionym sygnałem odbiorcę przesyłki w Gdańsku. Dla niego przywiózł 
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Mamel przekazaną mu tzw. „fałszywkę”, która zawierała mające wprowadzić 
w błąd polski wywiad nieprawdziwe informacje wojskowe. Placówka 
bydgoskiej ekspozytury polskiego wywiadu w Gdańsku na podstawie 
otrzymanego z Królewca sygnału wobec niemożliwości aresztowania tutaj 
Mamela zachowała pozory niewiedzy o jego przestępstwie (inne nie były 
jeszcze znane) i zadecydowała o wydelegowaniu go w grupie polskich 
gdańszczan na „Dni Morza” do Gdyni, gdzie 29 czerwca 1939 r. został 
aresztowany i poddany wstępnym przesłuchaniom przez pracowników 
Samodzielnego Referatu informacyjnego. W wyniku tego przesłuchania 
ujawniona została poprzednia działalność Mamela w ramach współpracy 
z niemieckim wywiadem. Przekazany prokuratorowi i sądowi wojskowemu, 
otrzymał Mamel karę śmierci. Eryka Bielang aresztowana w Królewcu załamała 
się w śledztwie, wyjaśniając swoją działalność na rzecz polskiego wywiadu 
i została skazana na karę śmierci.

Rewelacyjne materiały dotyczące niemieckiej działalności szpiegowskiej 
na terenie polskiego Wybrzeża uzyskiwał i przekazywał do wiadomości kpt. 
Kasztelan swojemu odpowiednikowi w Toruniu i Ekspozyturze Nr 3 II Oddziału 
Sztabu Głównego w Bydgoszczy (mjr Jan Żychoń). Dostarczyło je mieszkające 
w Gdyni na Wzgórzu Focha (obecnie Wzgórze św. Maksymiliana) małżeństwo 
Franciszka i Brunon Bruccy, a pośredniczyła w przekazywaniu ich do 
gdyńskiego Samodzielnego Referatu Informacyjnego mieszkanka Gdańska, 
siostra Franciszki, Paulina Tyszewska, która od 1933 r. była mocno 
zaprzyjaźniona z zastępcą kierownika gdańskiej placówki niemieckiego 
wywiadu wojskowego (Abwehry) kpt. Rheinholdem Kothzem. Utajnione 
informacje wywiadu niemieckiego były przekazywane pracownikowi 
Samodzielnego Referatu Informacyjnego w Gdyni, prawdopodobnie w kościele 
Ojców Franciszkanów na Wzgórzu Focha począwszy od połowy 1935 r. do 
czerwca 1939 r. (z przerwą spowodowaną nieobecnością kpt. Kothza od 
sierpnia 1937 r. do kwietnia 1939 r.). W ten sposób polski wywiad uzyskiwał 
m. in. dostarczone przez małżeństwo Bruckich dokładne informacje o obsadzie 
i zmianach personalnych gdańskiej placówki niemieckiego wywiadu 
wojskowego oraz ich agentach, działających na terenie polskiego Wybrzeża, 
a ponadto pracownikach zatrudnionych w polskich urzędach i instytutach na 
terenie Gdańska, którzy nawiązywali współpracę z niemieckim wywiadem. 
Umożliwiło to ich ujawnieniu i zapobieżeniu uzyskania dostępu do materiałów, 
które były wymienione w wyznaczonych im zadaniach. Polski wywiad uzyskał 
w ten sposób dokładne informacje o przebiegu utajnionej kontroli, jaką 
przeprowadził w 1937 r. w Gdańsku szef niemieckiego wywiadu wojskowego 
admirał Canaris zaniepokojony, słabymi wynikami jego tutejszej placówki. 
Poza przekazywaniem nowych zadań związanych z wojennym 
przygotowywaniem Niemiec, spowodował zmiany personelu oraz wzmocnienie 
jej funkcjonariuszami tajnej policji. Działalność Pauliny Tyszewskiej 
i małżeństwa Bruckich została ujawniona przez pracowników tajnej policji 
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niemieckiej po odnalezieniu w grudniu 1939 r. niezniszczonej części 
dokumentów 11 Oddziału Sztabu Głównego, zdeponowanych w archiwum 
znajdującym się w jednym z fortów na przedpolu Modlina. W dniu 2 listopada 
1940 r. po przeprowadzonym śledztwie przez gdańskie Gestapo, wyrokiem 
najwyższego sądu wojennego w Berlinie, Paulina Tyszewska i małżonkowie 
Franciszka i Brunon Bruccy zostali skazani na karę śmierci, natomiast kpt. 
Rheinhold Kothz na degradację do szeregowca i na karę 5 lat więzienia, 
uwzględniając jego wyróżniającą się żołnierską przeszłość w I wojnie 
światowej oraz braki w wyszkoleniu jako oficera wywiadu. Wyrok na 
Tyszewskiej i małżeństwie Bruckich został wykonany w berlińskim więzieniu 
w Moabicie 21 marca 1941 r. Kothz odsiadywał karę więzienia w poznańskiej 
cytadeli i dalsze jego losy nie są znane.

Znaczącym spośród wielu innych osiągnięciem działalności gdańskiej 
Ekspozytury Inspektoratu Ceł, prowadzonej wspólnie z placówkami wywiadu 
w Bydgoszczy i kontrwywiadu w Gdyni i Toruniu, było zlikwidowanie 
z początkiem 1939 r. ukrytego kanału przerzutu uzbrojenia i wyposażenia 
wojskowego z Gdańska na tereny zachodniej Polski, gdzie organizowały się 
grupy niemieckich dywersantów, mających podejmować akcje terrorystyczne 
na tyłach wojsk polskich. Zainteresowaniem i obserwacją wywiadowczą objęto 
gdańskie przedsiębiorstwa handlowe i przemysłowe, które utrzymywały 
kontakty z polskimi odbiorcami ich towarów. Były one dostarczane własnym 
transportem producenta, co stwarzało możliwość przewożenia do Polski 
ukrytego wyposażenia wojskowego. O tym, że działalność taką może uprawiać 
gdańska wytwórnia margaryny „Amada” został powiadomiony kontrwywiad 
w Gdyni przez Ekspozyturę Inspektoratu Cel. Zorganizowane policyjne 
kontrole na trasach przejazdu samochodów chłodni „Amady” znalazły 
w firmowych opakowaniach i w przestrzeniach między podwójnymi ściankami 
ukrytą broń i sprzęt potrzebny dywersantom do wykonywania zadań 
terrorystycznych. Kierowcy przewożący w takich samochodach oprócz 
towarów ukryte ładunki, wybierali wydłużone trasy przejazdów w celu dotarcia 
do uzgodnionych drogą radiową miejsc spotkań z ich odbiorcami. Znajdowały 
się one przeważnie w dużych obszarach leśnych, do których na Pomorzu 
zaliczały się Bory Tucholskie. Tam odbywały się zbiórki przyszłych 
dywersantów uczestniczących pod kierunkiem przysłanych z Niemiec 
instruktorów w ćwiczeniach wojskowych, połączonych nawet ze strzelaniem 
przy wykorzystaniu przemyconego uzbrojenia. Do współpracy w wykrywaniu 
takich transportów polski kontrwywiad korzystał oprócz policji również 
z jednostek kawalerii, których konne patrole zatrzymywały na trasie przejazdu 
samochody zgłoszone do przeprowadzenia kontroli. Jednym z takich 
przypadków było zaskoczenie przez ułański patrol w lasach pod Działoszynem 
nad Wartą, odległym o 24 km od granicy niemieckiej i zatrzymanie do kontroli 
i rewizji kierowcy samochodu „Amady”, który oprócz przewożonego ukrytego 
uzbrojenia posiadał przy sobie mapę przygranicznych terenów z naniesionymi 
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polskimi obiektami wojskowymi. Ujawnianie, takich przypadków niemieckiej 
dywersyjnej i szpiegowskiej działalności powodowały konfiskaty samochodów 
oraz przewożonych nimi ładunków i aresztowania, które umożliwiały oficerom 
kontrwywiadu odkrycie rozgałęzionych siatek organizacji szpiegowskich. 
Zwalczanie zbrojnych niemieckich lokalnych wystąpień dywersyjnych już 
w pierwszych dniach kampanii wrześniowej 1939 r. należało prowadzić prawie 
na wszystkich terenach Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województw 
zachodnich. Przykładem może być Leszno i Rawicz w województwie 
poznańskim oraz Bydgoszcz na Pomorzu, gdzie w drugim dniu wojny jednostki 
Wojska Polskiego zmuszone były wydzielać ze swoich składów po kilka 
oddziałów w celu zwalczania uzbrojonych grup dywersantów, które w tych 
miastach próbowały dezorganizować ich obronę.

Zacieśnienie współpracy gdańskiej Ekspozytury Inspektoratu Cel z placówką 
wywiadu w Bydgoszczy i kontrwywiadu w Gdyni oraz z wywiadem 
i kontrwywiadem Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej 
nastąpiło w wyniku konieczności dokładnego rozpoznania wzmożonej od 1938 r. 
militaryzacji Wolnego Miasta Gdańska. Miała ona znamiona tworzenia struktur 
wojskowych uwzględniających wszystkie rodzaje broni oprócz lotnictwa 
i marynarki wojennej. Wspólnie opracowywane okresowe meldunki 
informujące o rozwoju sytuacji przekazywane były do wiadomości Dowództwa 
II Oddziału Sztabu Głównego w Warszawie. Zwrócono uwagę na przyspieszone 
poprawianie stanu prowadzących do polsko-gdańskiej granicy dróg w sposób 
umożliwiający przejazdy autobusom i samochodom ciężarowym o dużej 
nośności. Poddawano obserwacji również prace likwidujące utrudnienia 
przejazdów na strategicznie ważnych szlakach komunikacyjnych prowadzących 
do polsko-gdańskiej granicy. Dalszą z wielu uzyskiwanych informacji, którymi 
interesowały się polskie placówki wywiadowcze, była zasygnalizowana 
przebudowa w gdańskiej stoczni Schichau'a kursującego przez Wisłę promu 
pasażerskiego, mająca na celu przystosowanie go do przewozu samochodów 
ciężarowych z dużym ładunkiem. Nie uszły uwadze polskich służb 
wywiadowczych przerzuty całych jednostek wojskowych wraz z posiadanym 
uzbrojeniem, co m.in. miało miejsce w ostatnim przedwojennym miesiącu 
w pewnym oddaleniu od kontrolowanego przejścia w Jazowie, na granicy 
między Wolnym Miastem Gdańsk i Prusami Wschodnimi. Wybudowany tutaj 
przez niemiecką jednostkę saperską, rzekomo w ramach ćwiczeń, most 
pontonowy na Nogacie umożliwił w nocy przedostanie się 30 lekkich czołgów 
na drugi brzeg. Skierowane na wzmocnioną wcześniej drogę strategiczną, 
osiągnęły w ciągu dnia miejsce przewidziane dla koncentracji oddziałów 
wojska niemieckiego, wchodzących w skład zgrupowania generała Eberhardta, 
wyznaczonych do zajęcia Gdańska w pierwszym dniu wojny.

Przez dworzec główny w Gdańsku prowadziła główna droga, z której 
korzystali obywatele polscy niemieckiego pochodzenia kierowani lub 
zgłaszający się ochotniczo na przeszkolenie w wojsku niemieckim i kursy 
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przygotowujące sabotażystów do działań dywersyjnych prowadzonych 
w warunkach wojennych za linią frontu. Na przedostanie się z Polski do 
Wolnego Miasta Gdańska pozwalało posiadanie obywatelstwa polskiego, 
natomiast przekroczenie lądowej i morskiej granicy polsko-niemieckiej 
w kierunku na Prusy Wschodnie umożliwiał tutejszy konsulat niemiecki 
wydając wyjeżdżającym z Gdańska zastępcze paszporty honorowane przez 
polską Straż Graniczną. Pracownicy kolei, współpracujący z Ekspozyturą 
Inspektoratu Ceł, działającą również na terenie gdańskiego dworca, informowali 
jej funkcjonariuszy o wzmożonych począwszy od 1938 r. wyjazdach osób 
zainteresowanych służbą wojskową we wschodnio-pruskich garnizonach. 
Na podstawie sprawdzania biletów powrotnych przez polskich konduktorów 
istniała możliwość ustalenia przez Straż Graniczną na przejściu w Tczewie 
osób, które odbywały szkolenie wojskowe i dywersyjne w znanych polskiemu 
wywiadowi ośrodkach znajdujących się w Prusach Wschodnich. W celu 
wprowadzenia w błąd wywiadowców Straży Granicznej otrzymywali oni 
w tych ośrodkach zaświadczenia, że uczestniczyli w różnych o niewojskowej 
specjalizacji kursach, dotyczących m.in. hodowli bydła lub upraw rolniczych. 
Sporządzane na przejściu w Tczewie imienne wykazy wraz z adresami miejsc 
zamieszkania powracających z Prus Wschodnich uczestników szkoleń 
przekazywano do wykorzystania placówce wywiadu w Bydgoszczy oraz 
kontrwywiadowi w Gdyni i w Toruniu. Stamtąd dane te były rozdzielane 
i wysyłane do komend policji państwowej. Do obowiązków ich należało dalsze 
i interesowanie się działalnością ujętych rejestrem osób w miejscach ich 
zamieszkania i likwidowanie w zarodku ewentualnych akcji sabotażowych lub 
dywersyjnych. Sam fakt kontrolowania ich powrotu do Polski utrudniał lub 
całkowicie uniemożliwiał przygotowywanie zadań, które wyznaczono im 
w ramach odbytego szkolenia.

Gdyński Samodzielny Referat Informacyjny otrzymywał z Gdańska 
wiadomości dotyczące spraw mających charakter szpiegowski i przekazywał 
tam w odwrotnym kierunku polecenia odpowiednich przeciwdziałań za 
pośrednictwem radiostacji nadawczo-odbiorczych zainstalowanych w Gdańsku 
w Inspektoracie Cel oraz we współpracującym gdyńskim Inspektoracie Straży 
Granicznej. Tą drogą był on powiadamiany m. in. o niektórych wykrytych 
zamiarach przygotowywanych w Gdańsku przez niemiecką placówkę wywiadu 
wojskowego, które miały być realizowane na terenie Wybrzeża. Dzięki takiej 
współpracy polegającej na szybkiej wymianie informacji były one wcześniej 
i łatwiej likwidowane. Materiały zawierające konkretne przypadki aktywnej 
i nasilonej od początku 1937 r. niemieckiej działalności szpiegowskiej 
obejmowały starannie przygotowywane akcje podejmowane przez dobrze 
wyszkolonych i wyposażonych w odpowiednie dokumenty szpiegów 
władających biegle językiem polskim. Podszywali się oni pod przedstawicieli 
różnych firm handlowych i usługowych oraz przedsiębiorstw przemysłowych, 
a nawet ajentów międzynarodowych towarzystw ubezpieczeniowych. Takie 

71



„BIULETYN HISTORYCZNY” Z. KORSAK 2007 NR 22

głębokie zakonspirowanie szpiegów powinno ułatwić wykonanie wyznaczonych 
im zadań. Miały one obejmować ustalenie liczebności, rozmieszczenia 
i rodzajów polskich jednostek wojskowych, posiadane uzbrojenie, ze 
szczególnym uwzględnieniem broni ciężkiej i formacji pancernych, oraz 
położenie lotnisk polowych, rozpoznanie przygotowywanych umocnień, a także 
stanu dróg i mostów znajdujących się na kierunkach przyszłych działań 
bojowych. Dla wielu z nich zadania te nie zostały zrealizowane po aresztowaniu 
ich w Polsce na podstawie informacji uzyskanych przez gdyński SRI m.in. od 
swojego pośredniego informatora, zakonspirowanego w gdańskiej placówce 
kontrwywiadu niemieckiego, którym był wspomniany poprzednio kpt. Reinhold 
Kohtz oraz wachmistrza żandarmerii Johannesa Lademanna, mającego dojście 
do ośrodka dyspozycyjnego w prezydium policji. W celu eliminowania 
doznanych niepowodzeń w działalności niemieckiego wywiadu na terenie 
polskiego Wybrzeża, gdańska tajna policja (Gestapo) włączyła już w 1937 r. do 
swojej kompetencji tutejszą filię (Nebenstelle) wywiadu wojskowego. Placówka 
jej, mieszcząca się w Prezydium Policji, wzmocniona została sprowadzonymi 
z Niemiec doświadczonymi funkcjonariuszami, którzy mieli zadanie usprawnić 
dotychczasową działalność szpiegowską w warunkach przygotowań do zbrojnej 
konfrontacji z Polską. Sprawy kontrwywiadu (Abwehra) prowadzone były bez 
zmian i pozostały nadal podporządkowane wojsku.

Polskie służby wywiadowcze, znając nasilone zaangażowanie strony 
niemieckiej w uzyskiwaniu informacji wojskowych na polskim Wybrzeżu 
i udziale w tym zamieszkującej tutaj mniejszości niemieckiej, zostały 
postawione w stan zwiększonej aktywności w celu wypełnienia dodatkowych 
zadań. Szczególną uwagę zwrócono na ujawnianie wykorzystywanych do tajnej 
współpracy z wywiadem niemieckim pracowników Komisariatu Generalnego 
RP, gdańskiej dyrekcji PKP, Inspektoratu Ceł oraz osób zatrudnionych 
w różnych instytucjach i organizacjach polonijnych. Były konkretne rezultaty 
w wyniku podjęcia tych zadań, które pozbawiły bardzo niebezpiecznych 
informatorów wywiadu niemieckiego możliwości dalszego działania.

Współpracująca z Samodzielnym Referatem Informacyjnym gdyńska 
obsługa techniczna linii telefonicznych zgłosiła pod koniec 1938 r., że gdańska 
placówka wywiadu zainstalowała podsłuch na wszystkich 16 liniach łączących 
Komisariat Generalny RP oraz pozostałe polskie placówki urzędowe 
w Gdańsku. Stwierdzono, że punkt odbioru podsłuchiwanych rozmów mieścił 
się w Prezydium Policji gdańskiej. Przekazując tę zaszyfrowaną wiadomość do 
Wydziału Wojskowego Komisariatu Generalnego RP w Gdańsku kpt. Kasztelan 
zwrócił . równocześnie uwagę, aby unikać telefonicznego przekazywania 
informacji, które mógłby wykorzystać niemiecki wywiad. Dotyczyło to również 
rozmów prywatnych prowadzonych z rodzinami przez dojeżdżających do 
Gdańska pracowników, którym polecono ograniczanie takich telefonicznych 
kontaktów.
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Wiosną 1938 r. podjęto uzgodnioną przez polskie służby wywiadowcze 
decyzję rozszerzenia możliwości porozumiewania się drogą radiową 
z terenowymi placówkami Straży Granicznej i Inspektoratu Ceł przez główny 
ośrodek wywiadu wojskowego oraz nadzoru ruchu osobowego i towarowego 
w Gdańsku, którym była Ekspozytura Inspektoratu Ceł, kierowana w tym czasie 
przez nadinspektora Stefana Swidę. Liczące się pod względem ważności 
placówki terenowe oraz patrolujące na Wiśle i Nogacie służbowe motorówki 
zostały wyposażone w specjalną zasilaną prądem z baterii aparaturę nadawczo- 
-odbiorczą, umieszczoną w obudowie mającej wygląd podobny do powszechnie 
używanego w Wolnym Mieście Gdańsku aparatu radiowego „Elektrolit”. Poza 
podstawowym zadaniem mogła ona odbierać również lokalny program 
gdańskiej radiostacji „Landessender Danzig”, co chroniło obsługę terenowych 
radiostacji przed aresztowaniem w razie odkrycia ich przez kontrolerów 
nadzoru radiowego współpracujących z gdańską tajną policją (Gestapo).

Sztab Ekspozytury Inspektoratu Cel w Gdańsku posiadał ukrytą 
w pomieszczeniu budynku biurowego radiostację główną, która włączona była 
w sieć Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej. Dzięki temu 
utrzymywana była przez nią całodobowa łączność z Okręgowymi 
Inspektoratami Straży Granicznej w Gdyni i w Tczewie, zobowiązanymi do 
współpracy z Samodzielnym Referatem Informacyjnym przy Dowództwie Floty 
oraz z Ekspozyturą II Oddziału Sztabu Głównego Nr 3 w Bydgoszczy i flotyllą 
Straży Granicznej na Helu. Zapewnienie łączności radiowej ze sztabem 
Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku na rozległym do kontrolowania 
terenie pozwalało na szybkie przekazywanie wiadomości mających duże 
znaczenie w pracy funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz inspektorów celnych 
wykonujących przez wielu z nich równocześnie zadania wywiadowcze. System 
ten działał sprawnie i utrzymywany był do czasu jego likwidacji oraz 
wywiezienia używanej w pracy aparatury do Gdyni w dniu 25 sierpnia 1939 r„ 
tzn. przed kilkoma dniami poprzedzającymi spodziewany wybuch II wojny 
światowej.

Nasilające się wiosną 1939 r. z każdym dniem wrogie wystąpienia 
sfanatyzowanych hitlerowskich bojówkarzy przeciwko obecności mieszkających 
i pracujących w Gdańsku Polaków, nabierały różne niebezpieczne formy. 
Dotkliwie odczuwali to pracownicy polskich urzędów i instytucji, a ponadto 
umundurowani kolejarze, pocztowcy oraz inspektorzy celni, którym w celu 
ochrony przed szykanami zalecono noszenie cywilnych ubrań. Do najbardziej 
tragicznych wydarzeń, które odnotowane zostały nawet w zagranicznej prasie 
zaliczyć można zaatakowanie wieczorem w dniu 20 maja 1939 r. przez 
zdziczały tłum niemieckich mieszkańców Kałdowa placówki polskich 
inspektorów celnych, którą obrzucili kamieniami, a następnie podpalili 
zmuszając ich do opuszczenia jej w warunkach zagrożenia życia. Umożliwiło to 
niekontrolowane przewiezienie przez dużą kolumnę samochodów ciężarowych 
z przyczepami sprzętu wojskowego w kierunku Gdańska. Za pośrednictwem 
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współpracowników polskiego wywiadu udało się ustalić, że sprzęt ten został 
zdeponowany w koszarach we Wrzeszczu i stanowił wyposażenie wojskowe. 
Nie ulega wątpliwości, że akcja bojówek w Kałdowie była zorganizowana 
w celu uniemożliwienia inspektorom celnym zainteresowania się przejazdem 
przez granicę większego transportu wojskowego. Na utrzymaniu jego 
w tajemnicy zależało bardzo generałowi Eberhardtowi, dowódcy 
przewidzianego zgrupowania mającego powstać przez połączenie sił gdańskich 
i jednostek wschodnio-pruskich wchodzących w skład 3 Armii stacjonującej 
w Prusach Wschodnich, określanego tymczasową nazwą jako „Gruppe 
Eberhardt”.

W celu zbadania incydentu, jaki miał miejsce w Kałdowie wyjechała tam 
krótko przed północą kilkuosobowa komisja Komisariatu Generalnego RP 
w Gdańsku. Po stwierdzeniu całkowitego zniszczenia tamtejszej placówki, 
w trakcie spisywania w obecności inspektorów celnych na miejscowym dworcu 
kolejowym protokółu z przeprowadzonej wizji lokalnej zaatakowany został 
przez bojówkę hitlerowską kierowca Zygmunt Morawski pilnujący 
pozostawionego przy ruinach samochodu. Będąc zagrożony samosądem oddał 
dwa strzały ostrzegawcze, a następnie uciekając, następne cztery w nogi 
atakującego przeciwnika. Nie wiadomo, od których strzałów zginął on, 
ponieważ istniała możliwość, że został postrzelony przez goniących 
Morawskiego bojówkarzy. Taką opinię udzielił konspiracyjnie współpracownik 
polskiego wywiadu, który jako świadek wydarzenia stwierdził, że ofiara 
otrzymała dwa postrzały w plecy. Dzięki chwilowemu zatrzymaniu się 
napastników mógł on dotrzeć do komisji sporządzającej na dworcu kolejowym 
protokół z przeprowadzonej wizji zawierającej opis zniszczonego budynku 
inspektorów celnych. Członkowie komisji, będąc również zagrożeni napaścią, 
polecili Morawskiemu drogę ucieczki wzdłuż torów kolejowych w stronę 
granicy gdańsko-polskiej, którą przebył do miejsca, skąd zabrała go wezwana 
telefonicznie przez komisję do Kałdowa lokomotywa umożliwiająca również jej 
bezpieczny powrót do Tczewa wraz z inspektorami celnymi.

Wypadek ten, któremu Niemcy nadali w Gdańsku olbrzymi rozgłos 
połączony z rozpisaniem listów gończych, w celu aresztowania Morawskiego 
wykorzystano do nasilenia antypolskich wystąpień i prześladowania polskich 
mieszkańców Wolnego Miasta Gdańska. Dzięki zaangażowaniu się kpt. 
Antoniego Kasztelana udało się zapewnić Morawskiemu pod zmienionym 
nazwiskiem udanie się w bezpieczne miejsce, które znaleźli mu w Krakowie 
pracownicy tamtejszego Samodzielnego Referatu Informacyjnego. W czasie 
wojny Morawski przedostawszy się do Wielkiej Brytanii, będąc pilotem 
wojskowym służył w polskiej jednostce bombowej.

Uzyskiwane przez polskie służby wywiadowcze informacje wskazywały 
wiosną 1939 r. na wysokie zaawansowanie w Gdańsku wojskowych 
przygotowań do zbrojnego wystąpienia mającego na celu wcielenie Wolnego 
Miasta Gdańska do Rzeszy Niemieckiej. Akcją tą kierował przybyły tu w 1935 r. 
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na polecenie Hitlera Albert Forster z nominacją przywódcy gdańskiej partii 
narodowosocjalistycznej (NSDAP), która zdominowała i podporządkowała 
sobie gdański Senat wykonujący posłusznie jej polecenia zgodnie 
z dyrektywami otrzymywanymi z Berlina. Dla podkreślenia swoich osiągnięć 
w sprawowaniu władzy, dysponując znaczną siłą rozpoznanych przez polski 
wywiad dobrze uzbrojonych regularnych oddziałów wojskowych, jaką była m. 
in. dwubatalionowa SS-Heimwehr Danzig, miał zamiar przy ich użyciu 
zlikwidować przeszkadzającą Niemcom polską obecność w Wolnym Mieście 
Gdańsku, zaczynając od Westerplatte. Działalnością, która miała wspomagać 
poprzedzające te wydarzenia, były nasilające się z każdym dniem podejmowane 
przez niemieckie bojówki napady na polskich mieszkańców i pracowników 
zatrudnionych w gdańskich urzędach i instytucjach, do których należeli 
m.in.: kolejarze, pocztowcy, inspektorzy celni, a nawet na posiadających 
immunitet pracowników Komisariatu Generalnego RP. Polscy inspektorzy celni 
pozbawieni zostali możliwości sprawowania nadzoru pracy gdańskich 
celników, którzy obecnie jako bezprawnie podporządkowani funkcjonariuszom 
partyjnym wykonywali ich polecenia, co było równoznaczne ze zlikwido
waniem kontroli granicznej. Wobec bezczynności urzędujących w Gdańsku 
przedstawicieli Ligi Narodów nie było żadnych podstaw do wnoszenia 
protestów, które podejmowane wielokrotnie wcześniej nie przynosiły żadnych 
pozytywnych skutków, będąc lekceważąco traktowane przez gdański Senat 
zdominowany przez hitlerowców nienawidzących wszystkiego, co polskie.

W ten sposób stworzone zostały przez Niemców warunki, aby jak podano 
w kolejnym meldunku wywiadu przekazanym II Oddziałowi Sztabu Głównego 
WP można było bez przeszkód, w sposób niekontrolowany w okresie od 
2 do 8 lipca 1939 r. wraz z przybyłymi na teren Wolnego Miasta Gdańska 
trzydziestoma oficerami armii niemieckiej dostarczyć utworzonym 
tu oddziałom wojskowym dodatkowo 10 karabinów maszynowych, 23 działa 
piechoty, 21 czołgów i samochodów pancernych, 180 samochodów ciężarowych, 
38 motocykli, 120 wozów taborowych oraz dużo materiałów zapakowanych 
w skrzyniach. Proceder ten trwał nadal nie będąc zagrożonym przez stronę 
polską pozbawioną możliwości korzystania ze swoich traktatowych uprawnień, 
których, przestrzeganie powinien nadzorować rezydujący w Gdańsku Wysoki 
Komisarz Ligi Narodów.

Wobec jawnego zagrożenia bezpośrednim zaatakowaniem polskich 
urzędów i instytucji w Gdańsku, Sztab Główny WP zarządził przejęcie 
wszystkich spraw związanych z zabezpieczeniem ich odpowiednim 
postępowaniem, jakie należy zastosować przed i w trakcie powstałej sytuacji 
przez kierownictwo Wydziału Wojskowego Komisariatu Generalnego RP, 
a konkretnie ppłk. Wincentego Sobocińskiego. Innego rodzaju zadania otrzymał 
wojskowy i cywilny personel zaangażowany w służbach wywiadowczych 
i kontrwywiadowczych Ekspozytury Inspektoratu Ceł, Straży Granicznej 
i Samodzielnego Referatu Informacyjnego przy Dowództwie Floty w Gdyni, 
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które podporządkowane zostały pod wspólne kierownictwo szefowi 
Ekspozytury Nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego WP w Bydgoszczy mjr. Janowi 
Żychoniowi.

Bieżące meldunki uzyskiwane przede wszystkim przez wywiad 
Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku, mającej swoich tajnych 
informatorów również w niemieckich oddziałach przewidzianych do 
zaatakowania polskich obiektów w Gdańsku podawały dokładny termin 
rozpoczęcia akcji zbrojnej. Na tej podstawie wydane zostało przez Wydział 
Wojskowy Komisariatu Generalnego RP, polecenie zabezpieczenia przed 
dostaniem się do rąk Niemców, znajdujących się w instytucjach i urzędach 
ważniejszych akt i dokumentacji, dotyczącej przede wszystkim planowanych 
i wykonywanych zadań, sprawozdawczości oraz współpracy bankowej. Mogło 
to być realizowane przez spalanie ich nocą w kotłowniach, natomiast, jeżeli 
zawierały one informacje tajne, powinny być przewiezione z zachowaniem 
odpowiedniego zabezpieczenia do wyznaczonych miejsc w Gdyni. Przekazane 
zostały również instrukcje dla zatrudnionego personelu biurowego, 
przewidujące m.in. częściową ukrytą jego ewakuację do ustalonych 
miejscowości w Polsce. Zgodnie z otrzymanym poleceniem do dnia 25 sierpnia 
należało usunąć wszystkie używane w terenie nadawczo-odbiorcze radiostacje 
oraz główną radiostację znajdującą się w siedzibie gdańskiego Naczelnego 
Inspektoratu Ceł i przekazać ją wraz z dokumentacją używanych kodów 
szyfrowych do Komendy Obwodu Straży Granicznej w Gdyni.

Zakończenie działalności służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych 
na terenie Wolnego Miasta Gdańska i polskiego Wybrzeża po dobrym 
i skutecznym zrealizowaniu wyznaczonych zadań, nastąpiło w dniu 30 sierpnia 
1939 r. Tego dnia ogłoszone zostało rozporządzenie prezydenta RP ustanawiające 
powszechną mobilizację, która objęła prawie wszystkie osoby zaangażowane 
w wywiadzie i kontrwywiadzie. Zgodnie z posiadanymi przydziałami 
mobilizacyjnymi, jeszcze tego samego dnia po południu wyjechali oni do 
swoich wyznaczonych jednostek wojskowych w kraju. Personel Ekspozytury 
Nr 3 II Oddziału Sztabu Głównego WP w Bydgoszczy oraz działający 
w Samodzielnym Referacie Informacyjnym przy Dowództwie Okręgu Korpusu 
VIII w Toruniu rozdysponowany został do jednostek wojskowych wchodzących 
w skład armii „Pomorze”. Natomiast kierownik Samodzielnego Referatu 
Informacyjnego w Gdyni, kpt. Antoni Kasztelan, będąc związany służbowo 
z Dowództwem Floty w Gdyni pozostał na miejscu, otrzymując przydział 
do sztabu kontradmirała Unruga dowodzącego obroną Wybrzeża.

Mjr Jan Żychoń poszukiwany bezskutecznie przez Niemców w obozach 
jenieckich i w okupowanej Polsce przedostał się na Zachód i otrzymał przydział 
dowódcy batalionu jednostki walczącej pod Monte Cassino, gdzie poległ 
w czasie prowadzonego ataku na pozycje niemieckie.

Wielu oficerów oraz podoficerów wywiadu i kontrwywiadu, którzy 
w warunkach wojennych wcieleni zostali do jednostek liniowych wbrew 
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ustaleniom Konwencji Genewskiej, chroniącej prawa jeńców wojennych, 
zostało po aresztowaniu bestialsko zamordowanych. Wśród nich byli m.in.: szef 
gdańskiej Ekspozytury Inspektoratu Ceł w okresie od września 1935 r. do 
czerwca 1939 r., mjr Stefan Swida oraz kierownik Samodzielnego Referatu 
Informacyjnego w Gdyni kpt. Antoni Kasztelan. Jednostka ta wyróżniała się 
przez pięć lat swojej działalności w likwidowaniu agentury niemieckiego 
wywiadu wojskowego oraz w uzyskiwaniu cennych informacji, pozwalających 
na rozpoznanie szczegółów niemieckich przygotowań do agresji w rejonie 
polskiego Wybrzeża. Zgodnie ze swoją decyzją uczestniczenia w obronie Helu, 
kpt. Kasztelan nie skorzystał z. proponowanej mu przez kontradmirała Unruga 
możliwości przedostania się do Szwecji wraz z innymi osobami wojskowymi 
i cywilnymi zagrożonymi represjami prze niemieckich zbrodniarzy. 
Przebywając w oficerskim obozie jenieckim w Dobiegniewie pod Starogardem 
został tam aresztowany w dniu 1 lipca 1940 r. przez niemiecką tajną policję 
(Gestapo), która zapoznała się z pozostawioną wskutek karygodnego 
niedbalstwa w forcie pod Modlinem częścią dokumentacji placówek 
wywiadowczych II Oddziału Sztabu Głównego WP. Kpt. Kasztelan po 
aresztowaniu, jako były podoficer armii niemieckiej w I wojnie światowej 
ranny w walkach pod Verdun namawiany był bezskutecznie do współpracy 
z Gestapo, a potem poddawany morderczym przesłuchaniom w celu ujawnienia 
szczegółów swej kontrwywiadowczej działalności i wymienienia pozostałych 
tajnych współpracowników Samodzielnego Referatu Informacyjnego w Gdyni. 
W dniu 13 stycznia 1942 r. przebywając w więzieniu o zaostrzonym rygorze 
w Królewcu, pozbawiony munduru oficerskiego został przewieziony do 
Gdańska i tam skazany z lekceważeniem prawa ujętego w Konwencji 
Genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych przez Sąd Specjalny 
(Sondergericht) na czterokrotną karę śmierci, którą wykonano 14 grudnia 1942 r. 
Wcześniej, bo 16 listopada 1941 r., po otrzymaniu takiego samego wyroku 
zostali straceni ujęci w ramach szeroko zakrojonej akcji (Fahndungsaktion) 
poszukiwania pracowników polskich służb wywiadowczych podwładni kpt. 
Kasztelana, bosman Tadeusz Szelągowski i pracownik cywilny odpowiedzialny 
również za zwalczanie agentur wywiadu sowieckiego Metody Smalko. 
W wyniku starań rodziny kpt. Antoniego Kasztelana, powołującej się na 
odpowiedzialność państwa niemieckiego, za ewidentne morderstwo swojego 
wymiaru sprawiedliwości, wydany 13 stycznia 1942 r. wyrok uznany został za 
łamiący obowiązujące w cywilizowanym świecie prawa i unieważniony.

Tym samym wszystkie pozostałe kompromitujące Niemcy wyroki 
sądowe wydane na Polakach, którzy spełniali uczciwie swój żołnierski 
i patriotyczny obowiązek, uznane zostały jako bandyckie morderstwa i na 
zawsze będą poniżać ten naród, który wyhodował nieukaranych sprawców. 
Nie ma bowiem żadnych argumentów, które by to usprawiedliwiały, 
szczególnie w opinii ludzi odczuwających ból po stracie w takich warunkach 
swoich najbliższych.
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* * #
Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje całości tematu. Dużo podanych 

tutaj wątków związanych z prowadzoną głównie na polskim Wybrzeżu 
i w Wolnym Mieście Gdańsku działalnością polskich służb wywiadowczych 
w wymienionym wycinku czasowym, może być uzupełnionych lub 
skorygowanych w oparciu o nieznane autorowi fakty. Jest zatem prośba, aby 
każdy, kto interesował się tematem niniejszego opracowania zechciał przekazać 
autorowi niebudzące wątpliwości i wiarygodne informacje, które mogłyby 
poszerzyć lub uściślić podaną przez niego wersję wydarzeń. W niektórych 
wymienionych materiałach źródłowych, z których korzystał autor opracowania, 
znajdują się nie raz sprzeczne ze sobą podawane tam szczegóły, które z tego 
względu były trudne do jednoznacznej oceny. Jest to częściowo 
usprawiedliwione wobec faktu, że działalność wywiadowcza oprócz skąpych 
i nie zawsze prawdziwych przecieków do zewnętrznej wiadomości, była 
starannie utajniona.
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Dr Tadeusz KONDRACKI

AKCJA PROPAGOWANIA SZKOŁY 
PODCHORĄŻYCH MARYNARKI WOJENNEJ 

(1937-1938)

W okresie II Rzeczypospolitej kuźnią kadr oficerskich dla polskiej 
Marynarki Wojennej była Szkoła Podchorążych Marynarki 

Wojennej (do października 1928 r. pod nazwą Oficerskiej Szkoły Marynarki 
Wojennej). Przez cały niemal okres międzywojenny siedzibą SPMW (OSMW) 
był Toruń. Na rok przed wybuchem wojny, we wrześniu 1938 r., szkoła została 
przeniesiona z Torunia do Bydgoszczy.

Okres nauki trwał trzy lata i trzy miesiące, na które poza zajęciami 
teoretycznymi składały się również praktyki, m.in. na okrętach, w tym na 
szkolnym żaglowcu „Iskra”.

Przed kandydatami do SPMW stawiano wysokie wymagania. W chwili 
egzaminu winni oni mieć nieprzekroczone 20 lat, posiadać świadectwo 
dojrzałości, odpowiednie warunki fizyczne i predyspozycje psychiczne - co 
było szczególnie wnikliwie badane. W trakcie egzaminów oceniano prezencję, 
a nawet umiejętność zachowania się kandydatów w różnych sytuacjach1. 
Ponadto żądano rekomendacji podpisanej przez co najmniej dwie osoby, 
najlepiej oficerów lub osoby piastujące odpowiednio eksponowane stanowiska. 
Od kandydatów, którzy przystępowali do egzaminów nie bezpośrednio po 
ukończeniu szkoły średniej, wymagano również tzw. świadectwa moralności. 1 

1 Jak wspominał późniejszy dowódca ORP „Dzik” kmdr Andrzej Kłopotowski: „Była to szkoła, 
która rok w rok spośród setek kandydatów wybierała nieliczną grupkę szczęśliwców, którzy 
potrafili przejść poprzez prezentacje z Komendantem szkoły, która była próbą psychiczną, 
kiedy wygląd, zachowanie i półgodzinna rozmowa dotycząca zainteresowań, motywów wstąpienia 
w szeregi oficerów Marynarki Wojennej, mogły decydować o powrocie do domów. Badanie 
zdrowia i sprawności fizycznej również przerzedzały szeregi [kandydatów] z dnia na dzień. 
Wreszcie egzamin z psychologii, przedmiotów ścisłych i języków obcych decydował o naszej 
pozostałej grupie dwudziestu czterech”. (A. Kłopotowski, Szkoła Podchorążych MW Toruń 
1935-1995, „Nasze Sygnały”, 1997 nr 181, s. 54; Zbigniew Węglarz, Wspomnienie o Szkole 
Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu. Okres teoretyczny 1933-1936, 1984 nr 153, s. 7).
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Miało to uniemożliwić przyjęcie osób mogących budzić jakiekolwiek 
zastrzeżenia, w tym pod względem lojalności państwowej".

Mimo, że problematyka morska (w tym zagadnienia obrony morskiej) 
były w społeczeństwie polskim niezwykle popularne2 3, Szkoła Podchorążych 
Marynarki Wojennej nigdy nie narzekała na nadmiar kandydatów 
przystępujących do egzaminów wstępnych (około 2,5 osoby na jedno miejsce). 
Było to przede wszystkim skutkiem pokutującego mitu, jakoby zdobycie 
miejsca w SPMW było nieosiągalne dla przeciętnego maturzysty, co 
zniechęcało do ubiegania się o przyjęcie na ten kierunek studiów wojskowych. 
Dawało to asumpt do twierdzeń (podsycanych zresztą przez osoby, którym nie 
powiodło się podczas egzaminów, że dostanie się do szkoły bez protekcji jest 
prawie niemożliwe). W aktach Kierownictwa Marynarki Wojennej znajduje się 
szereg listów z prośbą o poparcie, wystosowanych do premiera Rządu RP, 
marszałka Edwarda Rydza-Smigłego, a nawet prezydenta RP Ignacego 
Mościckiego4. Jeżeli wypadki protekcji miały nawet miejsce, to - jak podaje 
w swej ciekawej relacji Wieńczysław Kon - nie odgrywały one większej roli, 
a z całą pewnością nie wystarczały do ukończenia nauki w SPMW5.

Kandydaci, którzy zwycięsko przeszli przez sito egzaminów i testów 
kwalifikacyjnych, ale nie wytrzymali ostrego rygoru „młodszego” (tj. pierwszego) 
roku, szybko kończyli morską edukację. Nie ułatwiał adaptacji w nowym 
środowisku, wyniesiony z młodzieńczych lektur, czy wycieczek do Gdyni, 
„nimb romantyzmu, atrakcyjny, granatowy mundur i zupełny brak pojęcia 
o tym, czym jest służba oficera zawodowego w marynarce wojennej”6.

Z punktu widzenia SPMW najkorzystniejsza była sytuacja, gdy istniała 
możliwość wyboru - z dużej liczby kandydatów - osób o odpowiednich 
predyspozycjach. Konkurencja, wyrażona w odpowiednio dużej liczbie 
chętnych na jedno miejsce, dawała tę możliwość. Toteż, mimo małego do 1937 r. 
zapotrzebowania na oficerów marynarki, wyrażającym się w ograniczonym 
naborze do SPMW, starano się popularyzować tą drogę kariery życiowej, 
m.in. poprzez komunikaty prasowe (kontakty KMW z Polską Agencją 
Telegraficzną - PAT). O SPMW informowano też w programach Polskiego 
Radia. Obie te formy propagowania SPMW sprowadzały się do podawania 
warunków wstępowania do szkoły, np. w latach 1934-1935. Rokrocznie 

2 Czesław Ciesielski, Szkolnictwo Marynarki Wojennej w latach II Rzeczypospolitej, Warszawa 
1974, s. 102.

3 Świadczyła o tym m.in. ofiarność na rzecz Funduszu Obrony Morskiej, czego rezultatem było 
przekazanie Marynarce Wojennej nowoczesnego okrętu podwodnego ORP „Orzeł” (FOM 
zespolił inne akcje zbiórkowe w 1934 r.), a także masowy udział społeczeństwa w obchodach 
Święta Morza (od 1932 r.).

4 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie (dalej: CAW), Akta KMW, t. 189.
5 Wieńczysław Kon, Wyszkolenie w Polskiej Marynarce Wojennej w okresie międzywojennym 

1918-1939, Relacja złożona w Wojskowym Instytucie Historycznym w Warszawie (obecnie 
w zbiorach Wojskowego Biura Badań Historycznych w Warszawie), sygn. 1/3/6, s. 9 nn.

6 Tamże, s. 8.
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drukowano też specjalną broszurę pt. Warunki wstępowania do Szkoły 
Podchorążych Marynarki Wojennej7.

Do potencjalnych kandydatów starano się dotrzeć poprzez lokalne 
komendy Przysposobienia Wojskowego. Rozsyłano tam po kilka egzemplarzy 
Warunków wstępowania... Broszurę dostarczano też do Dyrekcji Szkół 
Średnich Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego8. Pewną 
rolę w zakresie popularyzacji SPMW spełniała też, wydrukowana z drobnymi 
retuszami w 1933 r., praca st. marynarza Zbigniewa Gadomskiego i bosmanmata 
Franciszka Możdżera pt. Pięć lat na żaglowcu. Książka ta, bogato ilustrowana 
(mapki, rysunki, fotografie), ukazywała przebieg codziennej służby na ORP „Iskra”9.

Podczas naboru do SPMW w latach 1935-1937 dało się zauważyć 
niepokojące zjawisko spadku liczby osób przystępujących do egzaminów 
wstępnych. Jednocześnie 6-letni plan rozbudowy i modernizacji Sił Zbrojnych 
z 1936 r. stwarzał konieczność przyjmowania do SPMW rokrocznie - 
począwszy od 1937 r. - większej liczby kandydatów. Łącznie groziło to 
niewystarczająco wnikliwą selekcją podczas procedur rekrutacyjnych. 
W perspektywie kilkuletniej mogło to rzutować na obniżenie poziomu 
wyszkolenia kadry marynarki10.

Prawdopodobnie we wrześniu 1937 r. dowódca Oddziału Podchorążych 
w SPMW kmdr ppor. Brunon Jabłoński wystosował do KMW memoriał 
rysujący aktualną sytuację w kwestii naboru kandydatów. Jednocześnie 
memoriał zawierał postulaty działań zmierzających do zwiększenia 
zainteresowania młodzieży studiami w SPMW. Oto fragmenty tego 
interesującego i znamiennego dokumentu:

1) „Do szkoły [SPMW] kandyduje zbyt mała ilość kandydatów - stąd 
niedostateczna selekcja.

2) Ogólnie biorąc środowisko, z którego pochodzą kandydaci jest 
bardzo niskie. (...) Brak kandydatów pochodzących ze środowisk 
o pewnych tradycjach i poziomie intelektualnym daje się wyraźnie 
zauważyć.

3) Wiadomości kandydatów wyniesione ze szkoły i domów rodzinnych 
nie stoją w żadnym stosunku do przechodzonego przez nich kursu 
w SPMW. (...) Najlepiej przedstawiają się absolwenci szkół 
matematyczno-przyrodniczych.

4) Uświadomienie kandydatów o marynarce, szkole [SPMW] i specjalnościach 
[morskich] (...) jest prawie żadne i nosi charakter raczej przypadkowy.

7 CAW, Akta KMW, t. 168, maj 1934 r., szef Sztabu KMW do PAT, b. p. i tamże: marzec 1934 r., 
szef Sztabu KMW do Dyrekcji Polskiego Radia, b. p.

8 Tamże, komendant SPMW kmdr por. Tadeusz Morgenstern do szefa Sztabu KMW, pismo 
z 30 listopada 1933 r., b. p.

9 Tamże, t. 181, czerwiec 1933 r., Praca st. mar. Gadomskiego Zbigniewa i bosmanmata 
Możdżera Franciszka. Ogłoszenie drukiem, b. p.

10 C. Ciesielski, op. cit., s. 106.
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Wynika to albo z krótkotrwałej wycieczki na morze, albo czytania 
miesięcznika <Morze> w szkolnych ośrodkach Lfigi] Mforskiej i] 
Kfolonialnej],

5) Nieliczni, którzy zdołali dowiedzieć się czegoś bliższego o marynarce, 
przeważnie wstępują do marynarki wojennej ze względu na brak 
środków materialnych. (...) Zamożniejsi, pochodzący z lepszych sfer, 
wstępują do szkoły handlowej [cywilnej Szkoły Morskiej w Gdyni - 
przyp. T.K.], zaś z gorszych [sfer] - do [szkoły] wojennej 
[tj. SPMW],

6) Wśród kandydatów i ich rodziców kursują bezpodstawne pogłoski 
o nadzwyczaj ciężkiej, awanturniczej i ryzykownej służbie na morzu. 
Wielu rodziców starało się odmówić swe dzieci od wstępowania 
do szkoły [SPMW]” .11

W drugiej części memoriału kmdr ppor. Brunon Jabłoński przedstawił 
dwie drogi uzdrowienia sytuacji, poprzez wzmożenie propagandy SPMW. 
Wariant pierwszy (tańszy) przewidywał zorganizowanie szerokiej akcji 
odczytów, które „odbywałyby się w okresie zimowym na podstawie 
porozumienia z kuratorami szkolnymi, w dnie, w których można by zebrać 
większość młodzieży danego miasta”. Tematy poruszane na prelekcjach miano 
też popularyzować poprzez wydawanie specjalnej broszury (oprócz 
kontynuowania rozdawnictwa Warunków wstępowania do SPMW). Dalej kmdr 
ppor. Jabłoński proponował utworzyć w „Przeglądzie Morskim”, „Morzu” lub 
innym czasopiśmie tego typu, dział przeznaczony specjalnie dla młodzieży 
szkolnej, którego celem miałoby być wzbudzanie zainteresowania służbą 
w marynarce. Pismo to - postulował autor memoriału - należy szeroko 
udostępniać młodzieży, nawet bezpłatnie (dodajmy, że z istniejących pism 
morskich, ze względu na duże nakłady, do zamierzonego celu najbardziej 
nadawały się popularne periodyki LMK - „Morze” i „Polska na Morzu”11 12). 
Zdaniem kmdr. Jabłońskiego szczególną opieką należało otoczyć szkoły ze 
specjalnością matematyczno-przyrodniczą, których wychowankowie najlepiej 
sprawdzali się na egzaminach wstępnych i podczas nauki w SPMW.

Drugi wariant działań, ujętych w memoriale kmdr. ppor. Brunona 
Jabłońskiego, wymagał znacznie większych środków, ale też zdawał się 
rokować znacznie lepsze rezultaty. Oprócz form ujętych w wariancie 
pierwszym, proponowano zorganizowanie specjalnego kursu matematyczno- 
-fizycznego, który miałby objąć wszystkich kandydatów do SPMW, 
zakwalifikowanych już przez komisję lekarską. Po tej selekcji, która objęłaby 
też ocenę prezencji itp., kandydaci mieli złożyć zobowiązanie do służby 
w Marynarce Wojennej. Jak dowodził kmdr ppor. Jabłoński, proponowany kurs 

11 CA W, Akta KMW, t. 180, Kandydaci do SPMW. Memoriał kmdr. ppor. B. Jabłońskiego 
wystosowany do KMW, b. p.

12 W 1937 r. nakład „Morza” sięgał 150 tys. egzemplarzy, zaś - uboższej graficznie i merytorycznie - 
„Polski na Morzu” - aż 215 tys.
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odciążyłby SPMW od wykładania w szerokim zakresie przedmiotów ścisłych, 
sprawiających podchorążym poważne trudności. W rezultacie realizacji takiego 
systemu naboru, przy minimalnym odsiewie podczas studiów, miano osiągnąć 
gwarancję znacznie wyższego ogólnego wyszkolenia podchorążych. 
Współpracą w realizacji swojego projektu kmdr ppor. Jabłoński sugerował 
zainteresować Ministerstwo Spraw Wojskowych13.

Memoriał stał się punktem wyjścia do dyskusji na posiedzeniu specjalnie 
powołanego Komitetu Propagandowego Szkoły Podchorążych Marynarki 
Wojennej, 28 października 1937 r. Uczestniczyli w nim: szef Oddziału 
Szkolenia KM W kmdr por. dypl. Roman Stankiewicz, jego podkomendny 
w Oddziale Szkolenia KMW kmdr ppor. Józef Boreyko oraz kpt. mar. Olgierd 
Żukowski (redaktor „Przeglądu Morskiego”) i kpt. mar. Józef Danyluk 
(z Wydziału Operacyjno-Wyszkoleniowego KMW, a zarazem wykładowca 
w SPMW). Główną przesłanką ustaleń posiedzenia było założenie, że 
„w przyszłym [tj. 1938] roku SPMW powinna przyjąć co najmniej 60 [osób], 
a w następnych latach nawet więcej”14. (Dla porównania - w roku 1934 przyjęto 47, 
a w 1937 r. - 44 kandydatów, przy liczbie ubiegających się odpowiednio: 131 
i 102 osoby.)15 Dla wykonania tego zamierzenia, członkowie Komitetu 
Propagandowego SPMW uznali za wskazane realizację następujących 
przedsięwzięć (wyraźnie nawiązujących do pierwszego wariantu memoriału 
kmdr. ppor. Jabłońskiego):

1) Wydanie nowej broszury propagandowej (planowane rozdziały: 
a) Dlaczego jest nam potrzebna Marynarka Wojenna, b) Warunki 
służby w Marynarce Wojennej, c) Warunki wstępowania do SPMW 
i artykuł z życia podchorążych). Publikacja, na której wydanie szef 
KMW kontradm. Jerzy Świrski wyasygnował - zarządzeniem 
z 28 października 1937 r. - kwotę 2500 zł., miała liczyć około 
30 stron. Termin przygotowania tekstu ustalono na 20 listopada 1937 r. 
Wiele uwagi zwrócono na potrzebę atrakcyjnej szaty graficznej, która 
- jak podkreślano - powinna być „ładniejsza niż dotychczasowych 
broszurek”. W treści opracowania miano uwydatnić przygodowy 
aspekt życia na morzu (na co przewidziano 10 stron), podczas gdy na 
rozdział poświęcony warunkom przyjęcia do SPMW rezerwowano 
trzy strony, zaś na ogólniejsze informacje o marynarce - pięć stron 
tekstu.

2) Propagandę prasową SPMW zalecano prowadzić w „Polsce 
Zbrojnej”, „Młodym Gryfie” (pismo młodzieżowe z Pomorza), 
w wydawnictwach Związku Harcerstwa Polskiego i w warszawskim 
piśmie gimnazjów - „Wśród Prądów”. Ponadto materiały popularyzujące 

13 Jak w przyp. 11.
14 CAW, Akta KMW, t. 180, Protokół z posiedzenia Komitetu Propagandowego SPMW, 

Warszawa - 28 października 1937 r., b. p.
15 C. Ciesielski, op. cit., s. 109.
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SPMW planowano umieszczać w gazetkach wydawanych przez 
korpusy kadetów16.

3) W dziedzinie propagandy radiowej zwracano uwagę na konieczność 
wygłoszenia przez kpt. mar. Kazimierza Bartoszyńskiego 
(wykładowcę w SPMW) kilku odczytów z podróży ORP „Iskra”. 
Oprócz tego SPMW miała przygotować dwa słuchowiska radiowe, 
które „zawierałyby coś dowcipnego o pracy na morzu, a w treść 
których byłyby wplecione momenty propagandowe”. Radio miało 
nadawać ciągłe komunikaty o SPMW (teksty przygotować miał kpt. 
mar. J. Danyluk), a również popularyzować piosenkę o SPMW 
(jej ewentualnym napisaniem planowano zainteresować kapelmistrza 
orkiestry reprezentacyjnej Marynarki Wojennej kpt. mar. Aleksandra 
Dulina).

4) W sprawie rozwinięcia propagandy filmowej planowano wejść 
w ściślejszy kontakt z PAT-em, którego ekipa filmowa miała nakręcić 
w Toruniu specjalny film o SPMW.

Do realizacji tego, zakrojonego na szeroką skalę przedsięwzięcia Komitet 
Propagandowy zamierzał wciągnąć, oprócz MWRiOP, także ZHP, Zarząd 
Główny LMK i Oddział Propagandy Floty Wojennej (taką nazwę nosiła 
komórka LMK przy KMW w Warszawie). W końcowej części posiedzenia 
28 października 1937 r. jego uczestnicy zostali zobowiązani do skompletowania 
grupy prelegentów spośród oficerów marynarki17.

Jeszcze przed wspomnianym posiedzeniem Komitetu Propagandowego 
SPMW, Kierownictwo Marynarki Wojennej nawiązało kontakty z władzami 
szkolnymi. Rezultatem tego było pismo dr. M. Pollaka z MWRiOP do 
kuratorów okręgów szkolnych (datowane 27 października 1937 r.), w którym 
m.in. podkreślono, że „z uwagi na cel (...) zebrań i odczytów (..) Ministerstwo] 
WRiOP zaleca jak najdalej idące poparcie tej akcji pod warunkiem, 
iż zamierzone zebrania i odczyty propagandowe będą się odbywały poza 
obowiązującymi lekcjami szkolnymi”18.

W styczniu 1938 r. KMW wystosowało równobrzmiące pisma do 
dyrekcji szeregu szkół średnich oraz obu korpusów kadetów, zawiadamiając 

16 Skierowanie dużej uwagi na młodzież opuszczającą korpusy kadetów miało uzasadnienie. 
Korpusy kadetów - szkoły wychowania wojskowego i patriotycznego (w Chełmnie, Lwowie, 
Rawiczu i Modlinie) - ukończyło ponad sześćdziesięciu późniejszych oficerów marynarki 
wojennej, w tym m. in. późniejsi organizatorzy ucieczki ORP „Orzeł” z Tallina - dowódca - 
kmdr ppor. Jan Grudziński (ukończył KK nr I we Lwowie - 1925) i zastępca dowódcy - kpt. 
mar. Andrzej Piasecki (KK I Lwów - 1929). Najwięcej późniejszych oficerów MW ukończyło 
długo działające korpusy kadetów we Lwowie i Chełmnie, mniejsze grupy ukończyły korpusy 
w Rawiczu i Modlinie. Por.: W. Stępień, Absolwenci korpusów kadetów II RP w Polskiej 
Marynarce Wojennej, „Nasze Sygnały”, 2000 nr 187, s. 7-11.

17 Jak w przyp. 14.
18 CA W, Akta KMW, t. 189, M. Pollak (MWRiOP) do kuratorów okręgów szkolnych, pismo 

z 27 października 1937 r., b. p.
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o zamiarze zorganizowania odczytów naświetlających warunki służby 
w marynarce wojennej i zachęcających młodzież do wstępowania do SPMW. 
Jako termin prelekcji sugerowano marzec lub kwiecień19.

Spotkania z młodzieżą rozpoczęto ostatecznie prawdopodobnie dopiero 
w kwietniu, szczególne zaś nasilenie tej akcji przypadłe na drugą połowę 
miesiąca. Wygłoszono m.in. odczyty w następujących miejscowościach: 
8 kwietnia - w Stryju, 9 kwietnia - w Kołomyi, 10 kwietnia - w Stanisławowie 
(po około 120 słuchaczy; prelekcje wygłaszał dowódca Oddziału Podchorążych 
w SPMW kpt. mar. Stanisław Mieszkowski). Oprócz tego kpt. mar. 
Mieszkowski spotkał się z młodzieżą licealną w Przemyślu. W Częstochowie 
i Sosnowcu propagandę SPMW prowadził zastępca szefa Artylerii i Służby 
Uzbrojenia KMW kpt. mar. Bohdan Wroński. Do Wilna na prelekcję wyjechał 
kmdr ppor. Konrad Namieśniowski (m.in. członek redakcji „Przeglądu 
Morskiego”). Jego wystąpienie 28 kwietnia miało być ilustrowane filmami. 
Również 28 kwietnia odbyła się prelekcja dla dwóch najstarszych kompani 
I Korpusu Kadetów we Lwowie. Na spotkanie z kadetami Korpusu Kadetów 
w Rawiczu umówił się były dowódca Oddziału Podchorążych w SPMW kpt. 
mar. Bronisław Lubinkowski. W Liceum Krzemienieckim gościł kmdr ppor. 
J. Boreyko. Do Radomia, na prelekcję, mającą się odbyć 24 kwietnia, wyjechał 
kpt. mar. Kazimierz Bartoszyński (w roku 1938/39 wykładowca w SPMW, a od 
maja do września 1938 r. również z.d.o. okrętu szkolnego „Iskra”). Do akcji 
włączył się komendant SPMW kmdr por. dypl. T. Stoklasa, wyrażając 
gotowość wygłoszenia odczytu w Gimnazjum oo. Jezuitów w Bąkowicach pod 
Chyrowem, którego był wychowankiem. Cykl prelekcji zakończono 
przypuszczalnie na początku maja 1938 r. Prelegenci proszeni o wnioski 
i obserwacje wyniesione ze spotkań z młodzieżą (które mogły być przydatne 
w przyszłości), podkreślali duże zainteresowanie maturzystów stroną materialną 
kariery oficera marynarki wojennej. W Radomiu - jak pisał kpt. mar. 
K. Bartoszyński - przy dużej frekwencji „rozmowy dotyczyły strony 
materialnej uposażenia, na którą radomianie są widocznie bardzo czuli”20. 
„Do służby w Marynarce Wojennej zgłaszają się kandydaci, którzy idą jedynie 
dla zarobku, nie powodując się żadnymi innymi względami, toteż i w tym 
kierunku przeważnie zadają najrozmaitsze pytania, jak np.: pobory, 
uprawnienia, przywileje, emerytura itp. ...” - czytamy w sprawozdaniu kmdr, 
ppor. J. Boreyki. „Jednak, omal, że w każdej szkole - relacjonował dalej - 
znajduje się garstka uczniów - entuzjastów i zwolenników morza i ci idą do 
służby z zamiłowania”21.

19 Tamże, t. 180, szef Sztabu KMW do dyrektorów - szkoły ogólnokształcącej w Chyrowie 
i Liceum Krzemienieckiego oraz komendantów korpusów kadetów nr I i II (Lwów i Rawicz), 
styczeń 1938 r., b. p.

20 Tamże, t. 189, Kpt. mar. Bartoszyński - sprawozdanie z akcji odczytowej, 5 sierpnia 1938 r., b. p.
21 Tamże, Kmdr ppor. J. Boreyko do szefa Oddziału Wyszkolenia i Planów Sztabu KMW, 

5 sierpnia 1938 r., b. p.
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Prelegenci zwracali też uwagę na inne, nurtujące młodzież problemy, jak 
np. zbyt rygorystycznie - jej zdaniem - przestrzeganą górną granicę wieku, 
przy ubieganiu się o przyjęcie do SPMW (20 lat) i wysokie koszty wyrobienia 
niezbędnych dokumentów. Ich sugestie szły w kierunku rozszerzenia akcji na 
dwie ostatnie klasy oraz prowadzenie odczytów znacznie wcześniej - jeszcze 
przed okresem Świąt Bożego Narodzenia, gdyż „młodzież przeważnie już 
zdecydowała się tymczasem [w kwietniu - T.K.], co do dalszych swoich 
losów”. Oprócz tego postulowano jeszcze silniej wykorzeniać tkwiący 
u młodzieży pogląd o protekcji, jako jedynie niezawodnym środku 
umożliwiającym dostanie się do SPMW (kmdr ppor. J. Boreyko). W swoim 
sprawozdaniu kpt. mar. B. Lubinkowski zwrócił uwagę na dotychczas 
stosowane określenie „egzamin konkursowy”, które zniechęcało młodzież, 
sprawiając pozory, że chodzi o bardzo silną selekcję. W zamian proponował 
używać na prelekcjach i w broszurach sformułowania „badanie zdolności pod 
względem umysłowym oraz psychotechnicznym dla kandydatów na oficerów 
marynarki wojennej”22.

Doświadczenia i uwagi oficerów, prowadzących akcję odczytów w roku 
1938, posłużyły do opracowania wytycznych analogicznej akcji propagandowej 
w 1939 r. W wytycznych zwracano uwagę, aby wystąpienia składały się 
z krótkiego, lecz możliwie interesującego omówienia charakteru służby 
w Marynarce Wojennej. „Dla wywołania większego zainteresowania” zalecano 
wykorzystywać w szerokim zakresie filmy propagandowe, najlepiej z podróży 
ORP „Iskra”. W razie braku możliwości użycia filmów, odczyty miały być 
uzupełniane „możliwie barwnym opisem podróży szkolnych”. Prelegenci mieli 
więcej uwagi zwrócić na dokładne przygotowanie tych zagadnień, które 
najbardziej interesowały maturzystów w 1938 r. Spotkania z młodzieżą miano 
w większym niż dotychczas zakresie łączyć z rozpowszechnianiem materiałów 
informacyjnych (broszur: Warunki przyjęcia do SPMW i Kim chciałbym 
zostać). Duże znaczenie przywiązywano do sprawozdań z odbytych odczytów, 
w tym zaś do obserwacji i wniosków prelegentów, mogących przyczynić się do 
jeszcze lepszego przygotowania podobnych akcji w przyszłości23.

Oprócz spotkań z młodzieżą, znaczącymi metodami dotarcia do 
potencjalnych kandydatów na podchorążych były środki masowego przekazu - 
prasa i radio. Przygotowano specjalne komunikaty do wykorzystania 
w programach Polskiego Radia. Przykładowo, zacytujmy fragmenty dwóch 
takich komunikatów (utrzymanych w formie dialogu i listu), przygotowanych 
przez kadrę SPMW, z przeznaczeniem do wygłoszenia w radio. Tekst pierwszy 
kładł nacisk na patriotyczny aspekt służby oficera marynarki wojennej:

22 Tamże, Kpt. mar. Lubinkowski - sprawozdanie z akcji odczytowej, 5 sierpnia 1938 r„ b. p.
23 Tamże, Wytyczne do opracowania i przeprowadzenia odczytów propagujących wstępowanie 

do SPMW, 13 marca 1939 r„ b. p.
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- „Serwus Janku!
- Jak się masz Stachu! Cóż to sprowadza cię do mnie? Ostatnio tak 

rzadko przychodziłeś./...)
- Widzisz kochany, mam zamiar wstąpić po maturze do marynarki. 

Tylko doprawdy nie wiem, jak się do tego zabrać. Ty masz brata oficerem 
marynarki, więc musisz być o tych sprawach dobrze poinformowany.

- Chętnie ci służę. Tylko powiedz mi, czy myślisz o marynarce 
wojennej, czy też handlowej.

- Nie wiem doprawdy. Myślę, że to wszystko jedno - chcę być 
marynarzem. (...)

- O! Mylisz się zasadniczo, sądząc, że to wszystko jedno. Oficer 
marynarki handlowej, to człowiek, który podobnie jak każdy inny obywatel 
zabezpiecza sobie swój byt pracą na morzu, zaś oficer marynarki wojennej, to 
żołnierz, który poświęca swą pracę i swe życie Ojczyźnie i obronie Jej granic na 
morzu [podkr. T. K.].

- O, jeśli tak, to oczywiście chciałbym być oficerem marynarki 
wojennej”.

Drugi tekst akcentuje przygodowo-podróżniczy aspekt służby 
podchorążego marynarki wojennej:

„... Pytasz, czy ciągle jeszcze buduję okręciki i czytuję z zapałem 
<Przygody Robinsona>? Oczywiście, że nie, ale ciekawe przygody 
podróżników, zwiedzających dalekie kraje i morza, zawsze jednakowy mają 
urok dla mnie.

Z tego też powodu postanowiłem zostać naprawdę crycerzem morza>! 
Nie jest to tak nieprawdopodobne, jak ci się wydaje. Trzeba tylko zdać maturę 
i ukończyć S[zkołę] P[odchorążych] Mfarynarki] W[ojennej] w Toruniu [od 
1938 r. już w Bydgoszczy - T.K.], A to znów nie takie trudne! (...) Po zdaniu 
egzaminu konkursowego, następuje 6-tygodniowe wyszkolenie rekruckie, 
a potem - pływanie na morzu! Jeden miesiąc na żaglowcu i jeden na okręcie 
parowym! Następnie po 6 i pół miesięcznym kursie teoretycznym w Szkole 
w Toruniu, znowu pływanie, tym razem na tej cudnej <Iskrze> przez 5 i pół 
miesiąca! (...). Pomyśl Stefku, czy to nie cudownie? Już w czasie nauki 
w SPMW pływa się tak wiele i poznaje tyle obcych portów i ludzi!”24

W programach Polskiego Radia zamieszczano specjalne audycje, 
poświęcone SPMW. I tak, np. jeszcze 15 października 1937 r., prawdopodobnie 
dzięki staraniom KMW, w programie zarezerwowano 10-minutowy odcinek 
aktualności, w którym kmdr por. dypl. Tadeusz Stoklasa (od niedawna 
komendant SPMW) miał wygłosić przemówienie, obejmujące sprawozdanie 
z promocji podchorążych oraz propagujące SPMW. W tym celu po promocji 
miał udać się do stacji nadawczej Polskiego Radia w Toruniu. „Na ogół 

24 Tamże, t. 180, Propozycje tekstów propagujących SPMW do wykorzystania w komunikatach 
radiowych, b. d. [1938?], b. p.
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przemówienie należy ująć pod kątem widzenia entuzjastycznej propagandy 
[podkr. T. K.], zachęcającej młodzież do wstępowania do SPMW” - brzmiało 
zalecenie KMW w sprawie wystąpienia kmdr. Stoklasy25.

Niezwykle efektowne sceny promocji młodych podporuczników 
marynarki były, prawdopodobnie kilkakrotnie, transmitowane przez Polskie 
Radio.

W 1934 roku powstał, dla potrzeb Oddziału Propagandy Floty Wojennej, 
film Juliana Ginsberta (ps. „Jim Poker”) pt. Promocja na „Bałtyku” (od nazwy 
zakotwiczonego u brzegów Gdyni Oksywia szkolnego hulku „Bałtyk”). 
Operatorem filmu był - specjalizujący się w tematyce morskiej - Jan Skarbek- 
-Malczewski. Scenariusz filmu był wyznaczony przez tok uroczystości. 
Najprawdopodobniej była ona identyczna z promocją 1932 r., której program 
przewidywał:

1) przybycie gości, dowódcy Floty kmdr. Józefa Unruga, przedstawicieli 
prezydenta RP Ignacego Mościckiego i marszałka Józefa 
Piłsudskiego;

2) cichą mszę św. na pokładzie okrętu;
3) pożegnanie byłych uczniów przez komendanta SPMW (w 1932 r. był 

nim kmdr por. Karol Korytowski), rozdanie świadectw;
4) odczytanie przez komendanta SPMW dekretu prezydenta RP 

o nominacjach oficerskich;
5) wręczenie szabli honorowej prymusowi SPMW przez przedstawiciela 

prezydenta RP;
6) gratulacje składane młodym podporucznikom marynarki przez 

komendanta SPMW, dowódców i wykładowców ze SPMW, 
ewentualnie przemówienie dowódcy Floty;

7) podziękowanie prymusa Szkoły (w 1932 r. był nim Witold Sągajłło) 
w imieniu nowo promowanych;

8) rozdanie nagród, końcowe przemówienie komendanta SPMW .26

Film Promocja na „Bałtyku” był zapewne - aczkolwiek brak na to 
potwierdzenia źródłowego - wykorzystywany w akcji popularyzowania 
SPMW. Inną formą docierania do potencjalnych kandydatów było rozsyłanie 
broszur informujących o SPMW. W marcu 1938 r. Szefostwo Oddziału 
Wyszkolenia i Planów KMW wysłało do jedenastu wyższych uczelni 
(uniwersytetów i wyższych szkół handlowych) pewną ilość broszur, z prośbą 
o rozdanie ich słuchaczom wydziałów prawnych i ekonomicznych, zamierzającym 

25 Tamże, szef Sztabu KMW do komendanta SPMW, październik 1938 r., b. p.
26 Tamże, t. 168, Przebieg uroczystości promocji 15 sierpnia 1932 r. (projekt), b. p.
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zamierzającym ubiegać się o przyjęcie do SPMW na wydział administracyjny27. 
Rozpowszechnianie Warunków ubiegania się o przyjęcie do SPMW przejęła 
również Liga Morska i Kolonialna i Główna Księgarnia Wojskowa 
w Warszawie, do której - w myśl porozumienia z 4 marca 1938 r. - KMW 
przesłało 200 egzemplarzy tej broszury, z prośbą o wysłanie ewentualnym 
reflektantom28.

Ostatecznie akcja propagująca wstępowanie do SPMW zamknęła się 
w 1938 r. rezultatami, wyszczególnionymi poniżej:

1) oficerowie marynarki wojennej wygłosili dwa odczyty w Warszawie 
i odbyli 17 wyjazdów propagandowych (każdy wyjazd związany był 
na ogół z kilku prelekcjami w różnych miejscowościach). Dane te nie 
obejmują spotkań z młodzieżą działaczy LMK, które również 
dotyczyły informacji o SPMW i warunkach naboru do tej szkoły (był 
to rezultat włączenia się ligi do akcji propagandowej). Ogółem, akcję 
odczytową, w większym lub mniejszym zakresie, przeprowadzono 
we wszystkich wojewódzkich okręgach LMK;

2) rozdano 2500 sztuk broszur;
3) do 18 maja 1938 r. wysłano, względnie rozdano, 3855 egzemplarzy 

Warunków ubiegania się o przyjęcie do SPMW, z tego szkoły 
otrzymały 2500 sztuk (ok. 65 proc.);

4) do Polskiego Radia wysłano 31 komunikatów, a trzy do Polskiej 
Agencji Telegraficznej .29

Ujemną cechą akcji popularyzowania SPMW było - w czym należy się 
zgodzić z opinią Czesława Ciesielskiego - eksponowanie nie do końca 
prawdziwego obrazu służby na morzu (podkreślanie fałszywego romantyzmu) 
i - pod wpływem wyrażanego przez młodzież zainteresowania - strony 
materialnej zawodu oficera marynarki wojennej. Tym niemniej opisane wyżej 
przedsięwzięcia propagandowe przyniosły wyraźny efekt podczas naboru 
w 1938 r. Do egzaminów wstępnych przystąpiło aż 207 kandydatów (rok 
wcześniej tylko 102). Przyjęto 72 osoby (w 1937 r. - 44). Mimo więc przyjęcia 
na studia prawie dwukrotnie większej liczby osób (na wydział morski nawet 
ponad dwukrotnie większej liczby), selekcja była dokładniejsza niż w latach 

27 Tamże, t. 180, szef Oddziału Wyszkolenia i Planów Sztabu KMW kmdr por. Roman 
Stankiewicz do rektorów: Akademii Handlowej w Poznaniu, Akademii Handlu Zagranicznego 
wc Lwowie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Handlowej w Krakowie 
i dziekanów wydziałów ekonomicznych: Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytetu Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, marzec 1938 r., b. p.

28 Tamże, Kmdr por. R. Stankiewicz do kierownika Głównej Księgami Wojskowej w Warszawie, 
marzec 1938 r., b. p.

29 Tamże, Propaganda SPMW w roku 1938; por. C. Ciesielski, op. cit., s. 106.
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ubiegłych. I tak, przykładowo, na jedno miejsce przypadało średnio, w roku 
1934 - 2,79 osoby, 1937 - 2,32 osoby, podczas gdy w roku 1938 - 
2,88 osoby30.

Podchorążowie SPMW i oficerowie - wychowankowie tej uczelni - 
sprawdzili się w walce podczas kampanii wrześniowej w Polsce i w działaniach 
Polskiej Marynarki Wojennej na Zachodzie31. Szczególnie dużą daninę krwi 
w walkach na Atlantyku złożyli wychowankowie SPMW naboru 1938 r. 
(większość podchorążych tego rocznika promowano na podporuczników 
w Wielkiej Brytanii w roku 1941)32.

30 C. Ciesielski, op. cit., s. 109.
31 W. Kon, op. cit., s. 65 nn.
32 W maju 1941 r. czterech podchorążych rocznika 1938 poległo w ostatniej bitwie HMS 

„Hood”, jednak największą jednorazową stratą poniesioną przez ten rocznik SPMW - 
i w ogóle przez jakikolwiek rocznik SPMW (OSMW) - była śmierć pięciu młodych 
podporuczników marynarki poległych 8 października 1943 r. na zatopionym niszczycielu ORP 
„Orkan”. Byli to: Leopold Daab, Maciej Drabiński, Józef Fajkowski, Adam Pilarz i Eryk 
Sopoćko (T. Kondracki, Niszczyciel ORP „Orkan” 1942-1943, Warszawa 1994, s. 77).
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Kmdr por. rez. mgr Walter PATER

SUKCESY BOJOWE POLSKIEJ MARYNARKI 
WOJENNEJ W II WOJNIE ŚWIATOWEJ (3-4)

Działania bojowe ORP „Garland” w czerwcu i lipcu 1940 r. 
oraz zatopienie „U 407” 19 września 1944 r.

ORP „Garland” („H 37”) był niszczycielem eskortowym brytyjskiego 
typu „G”. Jego bliźniacze okręty nosiły nazwy: „Gallant”, „Gipsy”, 
„Glowworm”, „Grafton”, „Grenade”, „Greyhound” i „Griffin”. Został zbudowany 

w latach 1934-1936 w stoczni Fairfield S. B. & Engineering Co. Ltd. w Glasgow. 
Otrzymał nazwę HMS „Garland” jako 15 okręt brytyjskiej marynarki wojennej.

Po ukończeniu budowy okręt wszedł najpierw w skład floty atlantyckiej, 
a później - floty Morza Śródziemnego. W 1940 r. przeprowadzono modernizację, 
zmieniając mu uzbrojenie i przystosowując je do działań w ochronie konwojów. 
Zwiększono uzbrojenie przeciwlotnicze oraz broni podwodnej. W trakcie 
modernizacji okręt został wypożyczony Polskiej Marynarce Wojennej. 
Pierwszy okręt o tej nazwie istniał w 1242 r.

W okresie od 3 maja 1940 r. do 24 września 1946 r. ORP „Garland” okręt 
wchodził w skład Polskiej Marynarce Wojennej. Po zwróceniu go w 1946 r. 
władzom Wielkiej Brytanii, służył w Royal Navy do 1947 r. nadal jako HMS 
„Garland”. 14 listopada 1947 r. został sprzedany Holandii i po przebudowie 
w 1949 r. wszedł w skład holenderskiej marynarki wojennej otrzymując nazwę 
„Marnix” (Filip van Marnix - niderlandzki mąż stanu i bojownik 
o niepodległość z końca XVI w.), najpierw jako szkolny okręt artyleryjski 
i obrony przeciw okrętom podwodnym, a od 1955 r. - fregata. W roku 1964 
został spisany ze stanu floty i w 1968 r. sprzedany stoczni złomowej w Antwerpii.

Służba w Polskiej Marynarce Wojennej

W ramach umowy międzyrządowej Polski z Wielką Brytanią, Polska 
Marynarka Wojenna otrzymała kilka okrętów. Pierwszym z nich był ORP 
„Garland”. Uroczyste przekazanie niszczyciela Polskiej Marynarce Wojennej 
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odbyło się 3 maja 1940r. na Malcie. Okręt zachował nazwę brytyjską „Garland” 
(„Wieniec”) ze względów kurtuazyjnych.

Po zakończeniu szkolenia załogi okręt w składzie brytyjskiej 14 Flotylli 
Niszczycieli rozpoczął latem 1940 r. działania bojowe, eskortując konwoje na 
Morzu Śródziemnym. Następnie został skierowany do Wielkiej Brytanii, gdzie 
wraz z „Burzą” i „Błyskawicą” prowadził działania na kanale La Manche. 
W lipcu 1941 r. wziął udział w rajdzie na Spitsbergen. A we wrześniu, wraz 
z „Piorunem”, uczestniczył w osłonie konwoju na Maltę.

Na przełomie lat 1941 i 1942 został skierowany do osłony konwojów 
atlantyckich i arktycznych. W maju 1942 r. wziął udział w osłonie konwoju 
PQ 16 do Murmańska. Wówczas stoczył bitwę z samolotami niemieckimi, 
w wyniku której został uszkodzony, a straty wśród załogi wyniosły 25 zabitych 
i 43 rannych. Walka w obronie konwoju rozsławiła okręt. Po remoncie 
w stoczni w Greenock, który zakończono na początku 1943 r. powrócił do 
eskorty konwojów. Pod koniec 1943 r. uczestniczył w zakładaniu baz 
brytyjskich na Wyspach Azorskich. Na początku 1944 r. został skierowany do 
działań u wybrzeży zachodniej Afryki, a wiosną - na Morze Śródziemne. Latem 
brał udział w osłonie konwojów i lądowania aliantów na południu Francji. 
Następnie został skierowany do zespołu zwalczającego niemiecką żeglugę na 
Morzy Śródziemnym. W trakcie tych działań 19 września 1944 r. zatopił 
niemiecki okręt podwodny „U-407”. W październiku 1944 r. uczestniczył 
w osłonie inwazji na Grecję. Od listopada 1944 r. do zakończenia wojny działał 
na wodach przybrzeżnych Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu wojny 
uczestniczył w zatapianiu zdobytych niemieckich okrętów podwodnych. 
24 września 1946 r. został zwrócony Wielkiej Brytanii.

W czasie służby w Polskiej Marynarce Wojennej przebył 217 000 Mm. 
Dziewięciokrotnie przebył Atlantyk, brał udział w osłonie konwojów do 
Stanów Zjednoczonych i Kanady, dwukrotnie przechodził równik w osłonie 
konwojów idących na południe. Zatopił na pewno niemiecki okręt podwodny 
i drugi uszkodził oraz prawdopodobnie zestrzelił dwa samoloty1.

Niszczycielem „Garland” dowodzili1 2:
1. kmdr ppor. Antoni Doroszkowski (3 marca - 7 października 1940 r.);
2. kmdr por. Konrad Namieśniowski (7 października 1940 - 9 marca 1942 r.);
3. kmdr por. Henryk Eibel (marzec - 17 października 1942);
4. kmdr ppor. Stanisław Biskupski (17 października 1942 - 5 stycznia 1945 r.);
5. kmdr ppor. Kazimierz Hess (5 stycznia - 22 listopada 1945 r.);
6. kmdr ppor. Marian Kadulski (22 listopada 1945 - 24 września 1946 r.).

1 Rozkaz szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 51 z 19 września 1946 r„ w: Marynarka 
Wojenna. Dokumenty i opracowania, Londyn 1968, s. 135.

2 Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka Wojenna, cz. I, Korpus oficerów 
1918-1947, pod. red. Jana Kazimierza Sawickiego, s. 293.
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Dane taktyczno-techniczne3:
• wyporność: standardowa - 1350 t, pełna - 1854 t;
• wymiary: długość 98,50 m, szerokość: 10,50 m, zanurzenie - 3,30 m;
• napęd: dwa zespoły turbin parowych o mocy 34 000 KM;
• prędkość maksymalna 34,47 węzła, zasięg: 5530 Mm przy prędkości 

15 w, 2950 Mm przy 20 w, 1270 Mm przy prędkości maksymalnej;
• załoga: 8-9 oficerów oraz 150 podoficerów i marynarzy;

Uzbrojenie:
• pierwotnie w 1936 r.: 4 cztery pojedyncze działa kal. 120 mm, dwa 

pojedyncze działa przeciwlotnicze kal. 40 mm, pięć przeciwlotniczych 
ciężkich karabinów maszynowych, dwie poczwórne wyrzutnie torped kal. 
533 mm, wyrzutnia bomb głębinowych i dwa miotacze bomb 
głębinowych;

• od 1940 r.: trzy działa 120 mm, działo przeciwlotnicze 76 mm, dwa 
poczwórne przeciwlotnicze najcięższe karabiny maszynowe, poczwórna 
wyrzutnia torped 533 mm, dwie wyrzutnie i dwa miotacze bomb 
głębinowych, dwa ciężkie karabiny maszynowe (zdejmowane);

• od 1941 r.: dodatkowo: dwa pojedyncze działa 20 mm Oerlikon;
• od 1943 r.: dodatkowo: dwa pojedyncze działa 20 mm Oerlikon 

w miejsce usuniętych dwóch poczwórnych najcięższych karabinów 
maszynowych;

• od 1944 r.: dwa działa kal. 120 mm, sześć pojedynczych dział 
przeciwlotniczych 20 mm Oerlikon, poczwórna wyrzutnia torped kal. 
533 mm, miotacz pocisków głębinowych typu Hedgehog, cztery 
miotacze i dwie wyrzutnie bomb głębinowych.

Działania bojowe ORP „Garland” w czerwcu i lipcu 1940 r.

W polskiej poważnej literaturze o wojennej działalności okrętów Polskiej 
Marynarki Wojennej znajdują się wzmianki o udziale niszczyciela „Garland” 
w spektakularnych sukcesach floty brytyjskiej w działaniach na Morzu 
Śródziemnym w czerwcu i lipcu 1940 r.

Jerzy Pertek w swej najbardziej znanej pracy4 zamieścił akapit, w którym 
stwierdził, że 28 czerwca, podczas spotkania na Morzu Jońskim, lekki 
krążownik brytyjski prowadzący działania w asyście 14 Flotylli Niszczycieli, 
w skład której wchodził ORP „Garland”, zatopił włoski niszczyciel „Espero”. 
Natomiast nieco później, 8 lipca „Garland” uczestniczył w angielsko-włoskiej 
bitwie, jaka rozegrała się koło Kalabrii i 19 lipca, był jednym z niszczycieli 

3 Stanisław Mariusz Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej. Album planów, Albany 1981, 
s. 82-85.

4 Jerzy Pertek, Wielkie dni małej floty, Poznań 1990, s. 269-270. Wcześniej podobny akapit 
zamieścił w swej broszurze pt. Niszczyciel „Garland” (Gdynia 1958), s. 9.
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towarzyszących australijskiemu krążownikowi „Sydney” podczas innej bitwy, 
w której zatopi! on krążownik włoski „Bartolomeo Colleoni”. Co może być 
znamienne, nie wymienił jednak tych wydarzeń w zestawieniu zatytułowanym 
Niektóre ważniejsze daty z działalności Polskiej Marynarki Wojennej w latach 
1939-1945, również zamieszczonym w tej książce5.

Znacznie więcej uwagi i miejsca tym wydarzeniom poświęcił Edmund 
Kosiarz w swojej obszernej monografii6. Opisał w niej udział „Garlanda”, który 
wraz z pozostałymi niszczycielami osłaniającymi zespół krążowników, 
najpierw uczestniczył w potyczce zakończonej zatopieniem niszczyciela 
„Espero”, ale jako skrzydłowy okręt w końcu szyku, nie miał możliwości 
wzięcia udziału w walce artyleryjskiej. Napisał też o uczestnictwie ORP 
„Garland” w dniach 8-9 lipca 1940 r. w bitwie koło przylądka Stilo, zwanej też 
bitwą koło Kalabrii - wówczas jednej z największych bitew na Morzu 
Śródziemnym i jego udziale w kolejnej bitwie koło przylądka Spatha w dniach 
18-19 lipca 1940 r. Ale sam napisał w przypisie, że w bogatej literaturze, jaka 
istnieje o bitwie pod Stilo, podając skład sił biorących w niej udział, nie 
wymienia się polskiego okrętu. Także pisząc o udziale polskiego okrętu 
w bitwie koło przylądka Spatha, w ten sam sposób w przypisie napisał, że nie 
wszystkie źródła ujmują „Garlanda” w składzie sił biorących udział w tej bitwie.

Interesujący jest fakt, że działań tych nie ujął Bohdan Wroński w swoim 
opracowaniu7. Opisując działalność „Garlanda” w czerwcu i lipcu 1940 r. 
napisał tylko, że w końcu lipca 1940 r. ORP „Garland” został wcielony do 
brytyjskiej 14 Flotylli Kontrtorpedowców. 27 lipca opuścił Aleksandrię 
w zespole złożonym z dwóch okrętów liniowych, dwóch krążowników, 
lotniskowca i 9 kontrtorpedowców. Wieczorem tego dnia, na południe od 
wschodniego wybrzeża Krety, zespół ten został zaatakowany przez samoloty, 
jednak żaden z okrętów nie został trafiony. Ponowny atak lotnictwa włoskiego 
29 lipca też był bez rezultatu. A 30 lipca cały zespół powrócił do Aleksandrii. 
Przed upływem doby „Garland” wyszedł na nowy patrol, tym razem wraz 
z dwoma krążownikami i czterema kontrtorpedowcami. Podczas tego patrolu 
zespół był także atakowany przez samoloty. 3 sierpnia wszystkie okręty 
zawinęły do Haify.

Udział w czerwcu i lipcu 1940 r. niszczyciela „Garland” w operacjach 
Floty Śródziemnomorskiej Paweł Piotr Wieczorkiewicz8 już dawno zaliczył do 
mitów występujących w wojennych dziejach Marynarki Wojennej. Jego 
zdaniem, uczestnictwo „Garlanda” wraz z innymi okrętami brytyjskiej 
14 Flotylli Niszczycieli w bitwach na Morzu Jońskim, które zakończyły się 

5 Ibidem, s. 512.
6 Edmund Kosiarz, Flota Białego Orła, Gdańsk 1984, s. 204-208.
7 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. II, Kampanie na obczyźnie, cz. 1, wrzesień 

1919 - czerwiec 1941, Londyn 1959 (dalej PSZ, t. II, cz. 1), s. 279.
8 Paweł Piotr Wieczorkiewicz, Prawdy i mity wojennej historii. Dzieje Polskiej Marynarki 

Wojennej, „Morze”, 1982 nr 9, s. 6-7.
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zatopieniem 28 czerwca niszczyciela „Espero” oraz 19 lipca zniszczeniem 
lekkiego krążownika „Bartolomeo Colleoni”, nie znajduje potwierdzenia 
w miarodajnych opracowaniach a nawet w relacjach niektórych członków 
załogi okrętu. Uważa, że wątpliwie jest też, aby włączono do zespołu 
operacyjnego okręt, który nie zakończył procesu szkolenia, co nastąpiło dopiero 
w końcu lipca. Recenzując9 cytowaną książkę Edmunda Kosarza powtórzył 
swoje zastrzeżenia, co do udziału „Garlanda” latem 1940 r. w trzech ważnych 
bitwach na Morzu Śródziemnym, co nie znalazło potwierdzenia w literaturze 
brytyjskiej, australijskiej i włoskiej a nawet w wydanych w Londynie Polskich 
Siłach Zbrojnych w drugiej wojnie światowej10 11. Nie wspomina o żadnym 
z trzech starć w swej książce11 Józef Bartosik, pełniący wówczas służbę na tym 
okręcie. Autor recenzji polemizuje również z nielogiczną hipotezą autora 
książki o świadomym przemilczaniu tego faktu przez kmdr. Bohdana 
Wrońskiego z obawy przed dyplomatycznymi powikłaniami, do jakich mógł 
doprowadzić udział polskiego okrętu w operacjach przeciw marynarce włoskiej. 
Powtarza też drugi argument przemawiający za tym, że „Garland” nie 
uczestniczył w tych wydarzeniach. Wątpliwe jest, czy dowódca Floty 
Śródziemnomorskiej adm. Andrew Cunningham, który dysponował co najmniej 
dostateczną liczbą niszczycieli, włączyłby do zespołu bojowego okręt będący 
w trakcie szkolenia. Za kmdr. Wrońskim12 przypomina, że szkolenie załogi 
zakończyło się z końcem lipca i wtedy włączono „Garlanda” do 14 Flotylli 
Niszczycieli. Ponadto, w związku z kłopotami natury technicznej w zakresie 
kierowania ogniem artylerii, rzutującymi na wyniki strzelań, jak się okazało, nie 
z winy Polaków, dowódca floty nie miał zaufania do załogi i dowództwa okrętu, 
efektem tego było odwołanie kmdr. ppor. Antoniego Doroszkowskiego ze 
stanowiska dowódcy okrętu.

Wracając po kilku latach w „Biuletynie Historycznym” do podjętej 
tematyki Paweł Wieczorkiewicz13 ponownie pisał o swych zastrzeżeniach co do 
uczestnictwa „Garlanda” w operacjach 14 Flotylli Niszczycieli na Morzu 
Śródziemnym zakończonych zatopieniem niszczyciela „Espero” i utratą 
krążownika „Bartolomeo Colleoni”. Mit funkcjonował w naszej literaturze14. 
Apelował o przeprowadzenie gruntownych badań, bo w razie pozytywnej 
weryfikacji tych informacji, mogło to być największe osiągnięcie Polskiej 
Marynarki Wojennej w II wojnie światowej. Polemizował z tezą Edmunda 
Kosiarza, że Bohdan Wroński fakty te przemilczał z przyczyn politycznych.

9 P. P. Wieczorkiewicz, O flocie polskiej w latach II wojny światowej, „Wojskowy Przegląd 
Historyczny”, 1983 nr 2-3, s. 596-616.

10 PSZ, t.II,cz. 1.
11 Józef Bartosik, Wierny okręt, Warszawa 1948, s. 33-41.
12 PSZ, t. II, cz. l,s. 279.
13 P. P. Wieczorkiewicz, Polska Marynarka Wojenna i Handlowa w drugiej wojnie światowej. 

(Próba podsumowania), „Biuletyn Historyczny”, 1985 nr 9, s. 121-157.
14 Stanisław Ozimek, Alarm na „Garlandzie”, Warszawa 1974, s. 17.
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Przypomniał, że skład sił 2 Flotylli Niszczycieli kmdr. por. H. Nicolsona 
(a nie 14), wzmocnionej australijskim krążownikiem „Sydney”, która uczestniczyła 
w bitwie koło przylądka Spatha dawno został ustalony i potwierdzony przez 
Brytyjczyków i Włochów. Jej skład15 to niszczyciele „Hyperion”, „Hasty”, 
„Hero” i „Ilex”, wsparte australijskim krążownikiem „Sydney” i niszczycielem 
HMS „Havock”. Ponadto udział „Garlanda” w tych starciach nie znalazł 
potwierdzenia w opublikowanych wspomnieniach członków załogi okrętu 
Józefa Bartosika i Walentego Milenuszkina16.

Zatem brak jest przekonujących argumentów pozwalających uznać 
uczestnictwo „Garlanda” w czerwcowych i lipcowych operacjach Floty 
Śródziemnomorskiej. Według jego ustaleń17, „Garland” uczestniczył w tym 
czasie w tylko jednym wypadzie floty, stanowiąc wraz z krążownikami 
3 Eskadry „Capetown” i „Caledon” oraz niszczycielami „Vampire”, ”Nubian” 
i „Mohawk”, bliską eskortę niewielkiego konwoju, jaki wyszedł pod osłoną sił 
pancernych z Aleksandrii 26 czerwca 1940 r.

Po kilkunastu latach Paweł Wieczorkiewicz znów powrócił18 do tematu 
mitów w historii Marynarki Wojennej. Znowu stwierdził, że zdecydowanie 
należy odrzucić legendę o rzekomym udziale „Garlanda” w ofensywnych 
działaniach 2 Flotylli Niszczycieli kmdr. por. H. Nicolsona w czerwcu i lipcu 
1940 r., które przyniosły flocie brytyjskiej spektakularne sukcesy w bitwach na 
Morzu Jońskim, gdzie zatonął niszczyciel „Espero” i u przylądka Spatha, 
z włoskim 2 Dywizjonem, zakończoną zatopieniem lekkiego krążownika 
„Bartolomeo Colleoni”. Przeciwko niej jest poważne piśmiennictwo19 oraz 
uwarunkowania polityczne, ponieważ nie było stanu wojny między Polską 
a Włochami i dlatego KMW miało zamiar wycofać „Garlanda” z Morza 
Śródziemnego oraz elementy szkoleniowe i organizacyjno-taktyczne, gdyż

15 Za P. P. Wieczorkiewiczem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 133, przyp. 30: G. Stitt, Sous le 
commandement de T admirał Cunningham. La campagne de Mediterrannee 1940-1943, Paris 
1946, s. 17 i następ.; I. S. O. Playfair (i. in.), The Mediterranean and Middle East, t. 1, The 
Early Successes against Italy (to May 1941), London 1956, s. 156; G. H. Gili. Royal 
Australian Navy 1939-1942, Canberra 1957, s. 184 i nast.; La Marina Italiana nelle Seconda 
Guerra Mondiale, t. IV: G. Fioravanzo, La Guerra del Mediterraneo. Le Azioni Navali (cz. 1),: 
Dal 10 Giugno 1940 al Marżo 1941, Roma 1959, s. 167.

16 Walenty Milenuszkin, Wybierać kotwicę!, Gdynia 1976, s. 104.
17 Za P. P. Wieczorkiewiczem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 133, przyp. 33: G. H. Gili, 

op. cit., s. 164.
18 P. P. Wieczorkiewicz, 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; Idem, 
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.

19 Za P. P. Wieczorkiewicz, Miejsce Polskiej Marynarki... s. 154, przyp. 74: I. S. O. Playfair 
(i. in.), op. cit., s. 156; G. H. Gili, op, cit., s. 184 i nast.; La Marina Italiana..., s. 167; 
G. Giorgerini, A. Nani, Gli incrociatori italiani 1861-1970, Roma 1971, s. 492; G. Stitt, 
op. cit., s. 17 i następ.
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wobec nie zakończenia procesu szkolenia załogi, okręt nie był jeszcze gotowy 
do walki.

Ustalenia Pawła Wieczorkiewicza potwierdzają nasze materiały źródłowe. 
Stanisław Mariusz Piaskowski w swoich Kronikach...20, na podstawie 
wykorzystanych relacji kmdr. ppor. Konrada Namieśniowskiego i kpt. mar. 
Witolda Wojciechowskiego oraz dokumentacji dotyczącej tych wydarzeń 
znajdującej się w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. 
Sikorskiego w Londynie, zamieścił notatkę o tytule Dwa problemy ORP 
„Garland” w Aleksandrii. Dotyczy ona najistotniejszych problemów tego okrętu 
w lipcu i sierpniu 1940 r. Napisał w niej, że zarządzeniem personalnym szefa 
KMW nr 34/Tj. z 7 czerwca 1940 r. dowódcą „Garlanda” stacjonującego 
wówczas w Aleksandrii mianowany został kmdr ppor. Konrad Namieśniowski, 
a dotychczasowego dowódcę kmdr. ppor. Antoniego Doroszkowskiego 
przeniesiono do rezerwowej grupy oficerów. Równocześnie zawieszeni zostali 
w czynnościach służbowych: zastępca dowódcy okrętu kpt. mar. Zbigniew 
Wojewódzki i I oficer artylerii por. mar. Michał Różański. Powodem tych 
zmian kadrowych był, wysłany w końcu maja do Admiralicji, raport dowódcy 
morskiego w Aleksandrii, w którym winą za złe funkcjonowanie artylerii na 
„Garlandzie” obarczył oficerów odpowiedzialnych za ten dział. Tymczasowo 
funkcję zastępcy dowódcy okrętu objął oficer sygnałowy okrętu por. mar. 
Wacław Fara, a stanowisko I oficera artylerii - pełniący służbę na okręcie poza 
jego etatem ppor. mar. Józef Bartosik.

Przeprowadzona przez ppor. mar. Józefa Bartosika dokładna - kilka 
tygodni trwająca - kontrola sieci systemu kierowania ogniem artyleryjskim 
wykazała, że winę za jej złe funkcjonowanie ponoszą specjaliści ze stoczni na 
Malcie, którzy jeszcze w Aleksandrii kończyli swą pracę. W tej sytuacji 
zarządzenie personalne szefa KMW nr 36/Tj. z 22 czerwca 1940 r. mianujące 
zastępcą dowódcy okrętu kpt. mar. Franciszka Pitułkę i I oficerem artylerii 
ppor. mar. Jerzego Łukaszewskiego zostało anulowane.

Drugim problemem był prawny status polskiego okrętu znajdującego się 
na Morzu Śródziemnym. Wcielony do brytyjskich sił morskich musiałby wziąć 
udział w walce z flotą włoską. Ponieważ Polska oficjalnie nie była w stanie 
wojny z Włochami, to też Kierownictwo Marynarki Wojennej wszczęło starania 
o odesłanie „Garlanda” do Anglii. Przedłużające się rozmowy z Admiralicją, 
spowodowały, że kmdr ppor. Konrad Namieśniowski do Aleksandrii przybył 
dopiero 25 sierpnia. Dowództwa okrętu jednak nie przejął, ponieważ dowódca 
rejonu Morza Śródziemnego, adm. Andrew Cunningham uznał, że zmiana ta 
może nastąpić dopiero po powrocie „Garlanda” do Anglii. A sprawę udziału 
jednostek Wojska Polskiego i okrętów Marynarki Wojennej w walce 
z Włochami rozstrzygnął jednoznacznie gen. Władysław Sikorski, co zostało 

20 S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, t. 2, Albany 1987, s. 133 
i 209, przyp. 20.

97



„BIULETYN HISTORYCZNY” W. PATER 2007 NR 22

sprecyzowane w telegramie naczelnego wodza z dnia 13 grudnia 1940 r. 
skierowanym do dowódcy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, gen. 
bryg. Stanisława Kopańskiego w Palestynie21.

Pozostałe dwie krótkie notatki w Kronikach...22 odnoszące się do 
działalności bojowej „Garlanda” w omawianym okresie, nie powołują się na 
inne źródła i są tylko jednozdaniowe: 27 lipca „Garland”, w silnym zespole 
okrętów brytyjskich, pod dowództwem kmdr. ppor. Antoniego Doroszkowskiego 
wyszedł na trzydniowy patrol w rejon Krety a 30 lipca, wraz z zespołem 
okrętów brytyjskich, udał się na patrol do wschodniej części Morza 
Śródziemnego, który zakończył się 3 sierpnia w Haifie.

Opublikowany23 został też odpis Dziennika działań bojowych ORP 
„Garland”, bodaj najważniejszego źródła w zakresie podejmowanych zagadnień, 
w którym w czerwcu i lipcu 1940 r. zapisane zostały tylko następujące 
zdarzenia:
Aleksandria, 19 maja;
Zakotwiczenie.
Aleksandria, 19 maja - 9 czerwca;
Szkolenie załogi i wyjścia w morze na strzelanie i ćwiczenia.
Aleksandria, 10 czerwca;
Wypowiedzenie wojny przez Italię. Zarządzono 1/2 godz. pogotowie okrętu.
Aleksandria 12 czerwca - 19 czerwca;
Konwojowanie - Aleksandria - Haifa - Cyprus - Haifa - Aleksandria.
15 czerwca <p=34° 41' N /.=31' 16' O otrzymano kontakt z okrętem podwodnym, 
wykonano atak.
Rzucono 5 bomb.
Uwaga: Prawdopodobnie nie było okrętu podwodnego.
Aleksandria, 20 czerwca - 26 czerwca;
Konwojowanie Aleksandria - Haifa - Cyprus - Haifa - Port Said - 
Aleksandria.
Aleksandria, 26 czerwca - 4 lipca;
Wyjście pod Dardanele po konwój, dwa krążowniki i cztery kontrtorpedowce. 
28 czerwca;
Przyjęcie konwoju, kurs na Aleksandrię.
30 czerwca;
Godz. 14.00;
Kilkakrotne bombardowanie lotnicze konwoju. Żadnych strat nie było.
1 lipca;
Kilkakrotne bombardowanie lotnicze konwoju, żadnych strat nie było.

21 PSZ, t. II, cz. 1, s. 259.
22 S. M. Piaskowski, op. cit., s. 144-145.
23 Polska Marynarka Wojenna 1939-1947. Wybór dokumentów, t. 1, Gdynia 1999, dokument 18, 

s. 280-281. Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. 
gen. Sikorskiego, sygn. A. V. 20.
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3 września;
Godz. 17.00;
Zakotwiczenie na Malcie. Pobranie ropy. Odkotwiczenie z Malty, cztery 
kontrtorpedowce. Kurs Gibraltar, szybkość 30 węzłów.

Zgodność odpisu z oryginałem potwierdził zastępca dowódcy okrętu por. 
mar. Wacław Fara. Zatem okręt nie uczestniczył w żadnych innych działaniach 
i nie odniósł innych osiągnięć niż wymienione.

W tej sytuacji, wobec jednoznacznej wymowy poważnej literatury oraz 
polskich materiałów źródłowych, należy uważać sprawę za zakończoną. Nie 
powinno się więcej twierdzić, że „Garland” w czerwcu i lipcu 1940 r. uczestniczył 
w spektakularnych sukcesach floty brytyjskiej na Morzu Śródziemnym, gdyż nie 
odpowiada to prawdzie. Nowsza literatura24 tego mitu nie powiela.

Zatopienie „U 407” 19 września 1944 r.

Doświadczenie dowodzi, że warto również analizować niekwestionowane 
sukcesy okrętów Polskiej Marynarki Wojennej. Działania polskich okrętów 
w basenie Morza Śródziemnego zakończyły się mocnym akordem, jakim był 
wyczyn „Garlanda”, należący do niewątpliwych sukcesów Polskiej Marynarki 
Wojennej w II wojnie światowej.

W dniach 18-19 września 1944 r. niszczyciel „Garland”, pod dowództwem 
kmdr. ppor. Bolesława Biskupskiego, wzorowo współpracując z dwoma 
okrętami brytyjskiej 24 Flotylli Niszczycieli - „Terpsichore” i „Troubridge” - 
zatopił 19 września na Morzu Egejskim (Kandyjskim, Kreteńskim) niemiecki 
okręt podwodny „U 407”, na którym zginęło 5 niemieckich marynarzy, czterech 
zostało rannych i 47 wzięto do niewoli. Atak był zespołowy, ale polski okręt był 
tym, który go wypatrzył i zaatakował25. Jednak jego bombardowanie okazało 
się mało skuteczne i decydujące ciosy zadały mu okręty brytyjskie, stąd zguba 
U-boota, przez literaturę brytyjską i poważnych autorów niemieckich, 
przypisywana26 jest wszystkim trzem niszczycielom. W ten sposób w skrócie 
przedstawił Paweł Piotr Wieczorkiewicz27 sukces bojowy „Garlanda” utwalony 
w literaturze28.

24 Zbigniew Damski, Okręty Rzeczypospolitej. ORP „Garland”, Warszawa 1999, s. 55.
"5 Za P. P. Wieczorkiewicz, Miejsce Polskiej Marynarki... s. 157, przyp. 97: Podkreślił to jeden 

z pierwszych badaczy kampanii śródziemnomorskiej - Taffrail (Taprell Dorling), Western 
Mediterranean 1942-1945, London [1947], s. 374.

26 Za P. P. Wieczorkiewicz, Miejsce Polskiej Marynarki... s. 157, przyp. 98: D. Kinhorn, 
B. Hargeaves, Destroyer of the Royal Navy, bmirw; Erich Gróner, Die deutschen Kriegsschiffe 
1815-1945, Bd. 1. Miinchen 1966, s. 392. Wyjątkiem jest publicysta Karl Alman (Les loups 
gris dans la mer bleu. Les sous-marins allemands en Meditcrranee, Paris [1968], s. 226, który 
napisał, że uczynił to niszczyciel brytyjski.

27 P. P. Wieczorkiewicz, Prawdy i mity..., s. 7; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 136; Idem, 
Z dziejów Polskiej Marynarki..., s. 38; Idem. Miejsce Polskiej Marynarki..., s. 157.

28 J. Pertek, op. cit., s. 469-477 i 522; E. Gróner, op. cit., s. 397, 392.
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Powinniśmy się zastanowić, dlaczego Stanisław Piaskowski zamieścił 
w swych Kronikach... notatkę pod wymownym tytułem ORP „Garland” zatopił 
„U 407” na Morzu Kreteńskim. W jej tytule nie znalazły się nazwy okrętów 
brytyjskich, które miały współdziałać z „Garlandem” w zatopieniu „U 407”. 
A teraz treść tej notatki.

Podczas pobytu w Aleksandrii „Garland” został wcielony do „Force A”, 
której zadaniem było niszczenie żeglugi i lotnictwa nieprzyjaciela w rejonie 
Krety i na Morzu Egejskim. „Force A” składała się z krążownika HMS 
„Royalist”, flagowego okrętu dowódcy zespołu kontradm. Thomasa 
H. Troubridge, czterech lotniskowców i jako osłona, 10 kontrtorpedowców 
z 27 Flotylli Niszczycieli.

Kontrtorpedowce osłony opuściły Aleksandrię 9 września rano. Po dwóch 
godzinach dołączyły do głównych jednostek „Force A”. Patrolowanie wzdłuż 
południowych wybrzeży Krety rozpoczęto następnego dnia i kontynuowano do 
12 września. O godz. 1812 HMS „Royalist” z pięcioma kontrtorpedowcami 
poszedł na nocny patrol na północ od Krety, podczas którego zatopiono kilka 
małych statków ewakuacyjnych. W dniu 13 września po pobraniu ropy 
z lotniskowca HMS „Khedive”, „Garland” dostał rozkaz eskortowania 
lotniskowca, który miał swoimi samolotami osłaniać inwazję wyspy Kithira, do 
miejsca spotkania z krążownikiem HMS „Prince David”. W dniu 16 września 
napotkano lotniskowiec HMS „Searcher” z dwoma kontrtorpedowcami. 
Połączone siły patrolowały wybrzeża Krety, a równocześnie startujące z obu 
lotniskowców samoloty wspierały operacje na wyspie Kithira. W dniu 17 września 
„Garland” z „Khedive” przeszły cieśniną Kasso i po dołączeniu do zespołu 
lotniskowca „Attacker” w pozycji 35°59' N i 25°40' E rozpoczęły patrolowanie 
północnych brzegów Krety.

Po południu „Garland” został wysłany na blokadę wyspy Santorino 
(obecnie Thira). Płynąc kursem 070° zauważono po południu dym na 
horyzoncie. Statku jednak nie było widać. Nie wykazały go także echa 
urządzenia R/W. Przypuszczano więc, że dym pochodzi z rzuconej przez 
samolot pławy dymnej. Dopiero po dojściu na odległość 700 m zauważono na 
powierzchni morza coś w rodzaju małego komina, z którego wydobywał się 
dym. Zbliżywszy się na 200 m rozpoznano rurę wydechową motorów Diesla 
niemieckiego okrętu podwodnego, a za nią peryskop.

Zarządzono alarm bojowy, ale w tym momencie peryskop schował się. 
Na miejsce niknącego peryskopu rzucono fosfor. Po chwili otrzymano kontakt 
po lewej burcie i wykonano o godz. 16.43 atak z wyrzutni dziobowej 
(Hedgehog). Trafienia jednak nie uzyskano. Następny atak wykonano 
w godzinę później rzucając 10 bomb głębinowych. Także bez rezultatu.

Na wysłany sygnał nadeszły cztery kontrtorpedowce, które razem 
z „Garlandem” rozpoczęły dokładną obserwację, rzucając od czasu do czasu 
bomby głębinowe. W dniu 19 września na jednym z kontrtorpedowców 
zauważono na powierzchni morza płynący okręt podwodny, do którego otwarto 
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ogień z dział. Po bliższym podejściu także i „Garland” rozpoczął ostrzeliwanie 
120 mm działami i 20 mm Oerlikonami. Zaobserwowano liczne trafienia do 
wolno posuwającego się okrętu podwodnego w kierunku okrętu dowódcy 
zespołu, z którego nadszedł sygnał przerwania ognia i przeprowadzenia ataku 
bombami głębinowymi. Na „Garlandzie”, obawiając się ataku torpedowego, 
zwiększono szybkość i kierując się przed dziób niemieckiego okrętu 
podwodnego z małej odległości rzucono 9 bomb głębinowych. Podczas 
wykonywania ataku okręt podwodny przeciął burtę „Garlanda” na długości 
około 10 m. Jednak atak był skuteczny i o godz. 03.55 w pozycji 36°27'N 
i 24°33' E „U 407” został zatopiony.

Ratowaniem niemieckich rozbitków zajęły się pozostałe kontrtorpedowce. 
Wyłowionych z morza 47 jeńców zabrał „Garland” mając rozkaz powrotu do 
Aleksandrii, dokąd przybył w dniu 20 września. Po oddaniu jeńców władzom 
brytyjskim okręt został skierowany do stoczni dla wyremontowania 
uszkodzonej burty. Postój w Aleksandrii trwał do 27 września.

„U 407” dowodzony przez Oberleutnanta zur See Hansa Kolbusa był 
ostatnim okrętem podwodnym zatopionym na Morzu Śródziemnym. Dwa 
następne zatopiły bombowce amerykańskie 24 września w porcie Salamis 
w pobliżu Pireusu. Kilka pozostałych zatopili sami Niemcy.

Jak można zauważyć, kronikarz nie wspomina w swojej notatce 
o skutecznym współudziale okrętów brytyjskich w zatopieniu „U 407”.

Dysponujemy, także opublikowanym29, meldunkiem dowódcy niszczyciela 
„Garland” kmdr. ppor. Bolesława Biskupskiego do szefa KMW wiceadm. 
Jerzego Świrskiego o zatopieniu „U 407”. Jego treść jest następująca:

Na podstawie pisma KMW 1. dz. 715/pf./pers./44 z dnia 16 maja 1944 r., 
przedstawiam Panu Admirałowi meldunek z akcji przeprowadzonej przez ORP 
„Garland” w dniu 18/19 września br„ zakończonej zatopieniem okrętu 
podwodnego „U-407” i proszę o ustalenie ilości odznaczeń przysługujących 
załodze okrętu.

O godz. 18.35 dnia 18 sierpnia 1944 r. „Garland” odłączył od sił głównych 
i szedł szybkością 20 węzłów na nocną operację przeprowadzenia bliskiej 
blokady wyspy Santorin. O godz. 1900 oficer wachtowy kpt. mar. Jur Mende 
zameldował mi dym na widnokręgu w namiarze 005. Zmieniłem kurs 
w tym kierunku celem rozpoznania źródła dymu, zameldowawszy o tym 
dowodzącemu siłami głównymi. Okręt zbliżał się do źródła dymu dokładnie 
pod wiatr (N, 4-5), co zapewniało dyskretne podejście. Gdy odległość 
zmniejszyła się do 3 mil, doszedłem do przekonania, że źródłem dymu nie jest 
okręt nawodny, gdyż przez lornetki nie można było dostrzec żadnej sylwetki. 
Radar 271 nie wykrył również żadnego echa. Przypuszczałem więc, że dym 

29 Polska Marynarka Wojenna..., dokument 20, s. 286-289. Oryginał dokumentu znajduje się 
w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, sygn. A. V. 20.
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pochodzi z pławy dymnej zrzuconej przez samolot. Podchodziłem jednak 
w dalszym ciągu dyskretnym kursem.

W odległości około 700 metrów zmniejszyłem szybkość do 10 węzłów 
i zmieniłem kurs nieco w lewo, by rozpoznać dymiący przedmiot. W odległości 
około 400 metrów spostrzeżono, że dym wydobywa się z przedmiotu 
o kształcie komina kuchennego. Gdy odległość zmniejszyła się do 200 metrów 
stwierdziłem, że jest to rura wydechowa (Schnorkel) okrętu podwodnego 
ładującego baterie akumulatorów w zanurzeniu peryskopowym. Jeden metr za 
tą rurą ukazał się peryskop. W tym momencie okręt podwodny zanurzył się 
głębiej na kursie Nord i wszystko zniknęło z powierzchni.

Okręt podwodny nie mógł wcześniej zauważyć „Garlanda” dzięki temu, 
że był on zasłonięty przez dym, a aparat podsłuchowy okrętu podwodnego był 
nieczynny z powodu pracy Diesli. Zarządziłem alarm bojowy - przeszedłem 
nad miejscem zanurzenia okrętu podwodnego i po paru chwilach uzyskałem 
kontakt azdykowy, na który wykonałem atak wyrzutnią dziobową (Hedgehog) 
o godz. 19.43.

Obsada azdyku z por. mar. Janisławem Wańkowskim jako kierownikiem 
podsłuchu wykazała wysoką sprawność i opanowanie. Atak był wykonany 
w warunkach trudnych, gdyż okręt podwodny był na cyrkulacji i szedł 
równocześnie na głębokie zanurzenie. Tym niemniej był on przeprowadzony 
w tych warunkach zupełnie dokładnie, co potwierdziły zeznania jeńców. 
Mianowicie słyszeli oni świst przechodzących bomb, co świadczy, że błąd był 
w granicach zaledwie paru metrów.

Następnie odszedłem na odległość 1000 metrów i zawróciłem na miejsce 
zanurzenia okrętu podwodnego. Następny pewny kontakt uzyskałem o godz. 
20.22, na który wykonałem atak miotem 10 bomb głębinowych o nastawieniu 
głębokim bez widocznego rezultatu. Odszedłem na odległość 1000 metrów, 
kontynuując dalej poszukiwanie. Nie mogąc kontaktu uzyskać, rozpocząłem 
operację „Observant”. W międzyczasie - na skutek moich meldunków - siły 
znajdujące się w odległości paru mil od miejsca zanurzenia okrętu podwodnego 
i idące na północ - zmieniły kurs na południe. Kontrtorpedowce HMS 
„Troubridge”, „Terpsichore”, „Brecon” i „Zetland” dołączyły do „Garlanda” 
i rozpoczęły poszukiwanie okrętu podwodnego pod dowództwem „D 24” na 
HMS „Troubridge”. Dwa inne kontrtorpedowce odwołano ze specjalnych 
nocnych operacji celem osłony sił głównych, które pozostały bez żadnej 
eskorty. O godz. 20.40 HMS „Troubridge” uzyskał kontakt, który zaatakował 
bombami głębinowymi o godz. 21.13, a następnie utrzymywał go z przerwami 
przez całą noc. O godz. 21.27 otrzymałem rozkaz od „D 24” patrolowania wraz 
z HMS „Brecon” i HMS „Zetland” w promieniu 3 mil dookoła HMS 
„Troubridge” i HMS „Terpsichore”, którzy razem utrzymywali kontakt 
z okrętem podwodnym. O godz. 01.21 zostałem odwołany z tego patrolu 
i kazano mi dołączyć do okrętów będących w kontakcie z okrętem podwodnym. 
Po dołączeniu zająłem wyznaczoną mi pozycję na prawym skrzydle, mając 
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ze swej lewej burty HMS „Brecon”, który został odwołany ze swego patrolu 
i dołączył do HMS „Troubridge” i „Terpsichore” około jednej godziny 
wcześniej. Na patrolu dookoła pozostał jedynie HMS „Zetland”. Kontaktu 
z okrętem podwodnym nie byłem w stanie uzyskać, gdyż moja pozycja 
w zespole była zbyt odległa od miejsca okrętu podwodnego. „D 24” 
poinformował mnie, że zostałem wezwany by wziąć udział w ataku 
w odpowiedniej chwili. W tym uszykowaniu wszystkie kontrtorpedowce 
posuwały się w kierunku północnym za usiłującym uciec okrętem podwodnym, 
który początkowo starał się znaleźć schronienie w sąsiedztwie pola minowego, 
następnie próbował dotrzeć do wyspy Milos pod osłonę artylerii brzegowej. 
W ciągu całej nocy bardzo zasłużyli się operatorzy radaru i obsługa 
wykreślacza (płotu), pracując ofiarnie z podziwu godną wytrwałością 
i skrupulatnością. Dzięki ich informacjom miałem w każdej chwili dokładny 
obraz całej sytuacji, co umożliwiało mi swobodne i pewne manewrowanie 
okrętem podczas bardzo ciemnej - bez żadnej widoczności - nocy.

O godz. 06.30 jeden z kontrtorpedowców na lewym skrzydle otworzył 
ogień. Wkrótce po tym, w kierunku smugowych pocisków zauważono okręt 
podwodny na powierzchni. Zwiększyłem szybkość, wyminąłem HMS „Brecon” 
i zająłem pozycję najbardziej korzystną do otwarcia ognia artyleryjskiego. 
Otworzyłem ogień z działa nr 1 i czterech Oerlikonów z odległości 3000 m. 
Strzelaniem kierował por. mar. Jerzy Lipiński, który pomimo prymitywnych 
urządzeń do kierowania ogniem, potrafił uzyskać bardzo szybko szereg trafień 
z działa 120 mm i wiele trafień z Oerlikonów. Wykazał on wiele spokoju 
i pewności siebie w czasie strzelania.

Tymczasem okręt podwodny powoli posuwał się na powierzchni 
i dziobem zwracał się w kierunku HMS „Troubridge”, jak gdyby podchodząc 
do strzału torpedowego. O godz. 06.40 „D 24” rozkazał przerwać ogień 
i zaatakować okręt podwodny bombami głębinowymi. Zwiększyłem szybkość 
do 21 węzłów i obrzuciłem okrętu podwodnego 9 bombami głębinowymi 
o płytkim nastawieniu, przechodząc mu blisko przed dziobem. W ciągu nocy 
cały personel broni podwodnej czuwał bez przerwy na swych stanowiskach 
i przy wykonywaniu ataków wykazał bardzo wysoką sprawność i ofiarność 
w obsłudze sprzętu.

Podczas przeprowadzania ostatniego ataku bombami głębinowymi dziób 
okrętu podwodnego otarł się o prawą burtę okrętu, powodując wgniecenie burty 
w przedziale kotłowni nr 1 oraz rozdarcie poszycia i zgięcie wręg w przedziale 
maszyn na długości 10 metrów ponad linią wodną. Żywotne części okrętu nie 
zostały uszkodzone. Uszkodzona burta została uszczelniona materacami 
i deskami przez oddział ratunkowy, który pracę tę przeprowadził bardzo szybko 
i sprawnie. Na podkreślenie zasługuje zachowanie się personelu wachty 
maszynowej, która bezpośrednio po wypadku nie tylko ze spokojem 
i opanowaniem pełniła swe obowiązki, lecz natychmiast przystąpiła do 
wypompowywania wody i uszczelniania burty.
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Po rozwidnieniu stwierdzono, że okrętu podwodnego został opuszczony 
przez załogę podczas wynurzania się. Zobaczono ją na tratwach ratunkowych 
w odległości kilkuset metrów za rufą okrętu podwodnego. Żaden 
z kontrtorpedowców nie zdawał sobie z tego sprawy.

Rozkaz wykonania ataku bombami głębinowymi przez „Garlanda” miał 
za zadanie zniszczenie okrętu podwodnego celem udaremnienia mu ewentualnej 
akcji zaczepnej. Ponieważ okręt podwodny natychmiast nie zatonął po 
wykonaniu tego ataku, HMS „Troubridge” wystrzelił jedną torpedę celem 
ostatecznego zatopienia okrętu podwodnego. Torpeda nie trafiła. Po kilku 
chwilach o godz. 06.55 okręt podwodny zatonął w odległości 9 mil na południe 
od wyspy Milos. W związku z uszkodzeniem okręt odesłano do Aleksandrii 
zaokrętowawszy na nim podniesionych z wody jeńców.

Z tego meldunku wynika inny obraz zdarzenia, niż poznany z literatury 
przedmiotu. Na zakończenie przedstawiamy jeszcze obszerny fragment 
niepublikowanego Wyciągu30 z dziennika działań bojowych ORP „Garland”. 
9 września 1944 r., 
08.00
Odkotwiczenie. Wyjście z portu w składzie „Force A”: krążownik HMS 
„Royalist” (RAEC = Rear Admirał Escort Carriers) i lotniskowce: HMS 
„Khedive”, HMS „Pursuer”, HMS „Searcher” i HMS „Hunter” oraz 
niszczyciele: HMS „Troubridge” („Capt. D” 24 DF), HMS „Termagant”, HMS 
„Terpsichore”, HMS „Tyrian”, HMS „Teazer”, HMS „Tumult”, HMS 
„Tenacious”, HMS „Tuscan” oraz ORP „Garland” i grecki kontrtorpedowiec 
„Navarinon”.
Zadanie: Niszczenie nieprzyjacielskiej żeglugi i lotnictwa w pobliżu wyspy 
Krety i na Morzu Egejskim.
09.00-10.00;
Przeciwlotnicze strzelanie ćwiczebne zespołu do rękawa.
18 września;
18.36;
Odłączono od sił głównych „Force A” w pozycji: tp = 36° 01' N X = 24°15' E 
celem wykonania zadania nakazanego sygnałem (zał. 2). Kurs 070°, 
szybkość 80 w.
Siły główne pozostały w składzie: HMS „Royalist” (RAEC), HMS „Attacker”, 
HMS „Khedive”, HMS „Pursuer”, HMS „Hunter” oraz HMS „Troubridge” 
(„Capt. D” 24 DF), HMS „Terpsichore”
19.00
Zauważono w namiarze 005° dym na widnokręgu.

30 Wyciąg z dziennika działali bojowych ORP „Garland” za czas od dn. 05.08.1944 do dn. 20.09.1944, 
Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sygn. MAR. A. V. 20. 
Kserokopię dokumentu otrzymano za pośrednictwem Janisława Wańkowskiego ze Stourbridge 
w Wielkiej Brytanii, byłego oficera broni podwodnej niszczyciela „Garland”.
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19.10
Zmieniono kurs na 005°, celem rozpoznania, zameldowano o powyższym 
„Capt. D” (zał. 3, rys. Sytuacja ogólna).
Okręt zbliżał się do dymu dokładnie pod wiatr, o sile 4-5, morze 4, co 
zapewniało dyskretne podejście do źródła dymu. Z odległości około 3 mil 
stwierdzono naocznie, że za dymem nie znajduje się żadna jednostka nawodna. 
Aparat R/W od samego początku nie wykrył żadnego echa. Z tego powodu 
przypuszczano, że źródłem dymu jest pława dymna zrzucona przez samolot. 
Gdy odległość zmniejszyła się do około 700 m, zmniejszono szybkość do 
10 węzłów i zmieniono kurs nieco w lewo celem rozpoznania dymiącego 
przedmiotu. Z odległości 400 m zobaczono coś w rodzaju małego komina, 
z którego wydobywał się dym. Gdy odległość zmniejszyła się do 200 m, 
rozpoznano, że jest to rura wydechowa motorów Diesla okrętu podwodnego, 
idącego na głębokości peryskopowej i ładującego baterie (Schnorkel). 
Jednocześnie zauważono w odległości około 1 m za kominem, peryskop okrętu 
podwodnego. Zarządzono alarm bojowy.
19.36
W tym momencie okręt podwodny schował peryskop i zanurzył się głębiej 
w namiarze 70°, odległość 200 m. O powyższym zameldowano RAEC (zał. 4). 
Kurs okrętu podwodnego w momencie zanurzenia oceniono na około 000°. 
Zmieniono kurs na miejsce zniknięcia peryskopu, rzucono fosfor, i po przejściu 
tego miejsca otrzymano kontakt asdicowy z lewej burty o godz. 19.39 (Wykres 
płotu). Na kontakt ten wykonano o godz. 19.43 atak wyrzutnią dziobową 
(Hedgehog). Trafienia nie uzyskano. Następny kontakt uzyskano o godz. 20.22, 
który sklasyfikowano jako okręt podwodny i o godz. 20.28 wykonano atak 
bombami głębinowymi. Rzucono 10 bomb głębinowych, nastawienie głębokie. 
Rezultatu ataku nie zaobserwowano.
Celem uzyskania utraconego kontaktu rozpoczęto obserwację „Observant”.
W międzyczasie wysłano sygnał (zał. 5), z prośbą o przysłanie dodatkowych 
okrętów, które nadeszły w składzie: HMS „Troubridge”, HMS „Terpsichore”, 
HMS „Zetland” i HMS „Brecon”, (ostatnie dwa okręty dołączały do sił 
głównych po odejściu ORP „Garland”), między godz. 20.30 a 21.00.
Poinformowano „D 24”, że okręt podwodny zanurzył się na kursie 000°°. 
18 września
20.40
HMS „Troubridge” otrzymał pewny kontakt, który zaatakował bombami 
głębinowymi o godz. 21.13. Kontakt ten HMS „Troubridge” utrzymał 
z przerwami przez całą noc. Ponieważ, atak bombami głębinowymi HMS 
„Troubridge'a” miał miejsce w odległości około 4 mil od miejsca ataku ORP 
„Garland”, wydaje się prawdopodobne, że ORP „Garland” atakował kontakt 
fałszywy.
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21.27
Otrzymano od „D 24” rozkaz przeszukiwania rejonu w promieniu 3 mil od 
HMS „Troubridge” wraz z HMS „Brecon” i HMS „Zetland”. HMS 
„Terpsichore” odszedł do HMS „Troubridge” (zał. 6). 
19 września 
02.00
Zajęto pozycję na prawym skrzydle tropiących okrętów w wykonaniu rozkazu 
„D 24” (zał. 7).
03.31
Otrzymano sygnał od „D 24” (zał. 8).
06.21
Otrzymano sygnał od „D 24” zapowiadający wykonanie o świcie ataku 
zespołowego bombami głębinowymi (zał. 9).
06.30
Jeden z okrętów otworzył ogień do okrętu podwodnego, który wynurzył się 
w namiarze 310°, odległość 3400 m; po chwili zauważono okręt podwodny na 
powierzchni (szkic sytuacyjny nr 1).
06.34
Otworzono ogień z działa nr I i Oerlikonów. Wystrzelono 18 pocisków 120 mm 
i 240 pocisków z Oerlikonów. Zaobserwowano 6 trafień 120 mm w kiosk 
i wiele trafień z Oerlikonów (szkic sytuacyjny nr 2).
Podczas prowadzenia ognia zauważono, że okręt podwodny posuwa się małą 
szybkością naprzód i kieruje się na HMS „Troubridge”.
06.40
Otrzymano sygnał nakazujący przerwanie ognia i wykonanie ataku bombami 
głębinowymi (zał. 10). Zwiększono szybkość do 21 węzłów i położono się na 
kurs przed dziób okrętu podwodnego celem uniemożliwienia nieprzyjacielowi 
wykonania ataku torpedowego na HMS „Troubridge” (szkic sytuacyjny nr 3). 
06.47
Rzucono 9 bomb głębinowych, nastawienie płytkie. Zauważono wybuchy bomb 
głębinowych pod okrętem podwodnym i w jego bezpośredniej bliskości (szkic 
sytuacyjny nr 4).
06.55
Okręt podwodny zatonął w pozycji: <p = 36°27' N, X = 24° 33' E.
W czasie wykonywania ataku bombami głębinowymi o godz. 06.47 dziób 
okrętu podwodnego otarł się o prawą burtę ORP „Garland”, powodując 
przecięcie burty między wręgami 114 i 129, na przestrzeni około 10 m, na 
wysokości 1 m nad linią wodną.
ORP „Garland” rozbitków nie podnosił.
09.20-10.30
Przyjmowanie jeńców od HMS „Troubridge”, HMS „Terpsichore”, HMS 
„Zetland” i HMS „Brecon”. Przyjęto 47 jeńców (zał. 11).
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10.30
Odejście do Aleksandrii.
20 września;
12.30
Przybycie do Aleksandrii.
Wyciąg podpisał dowódca „Garlanda” kmdr ppor. Bolesław Biskupski.

LISTA JEŃCÓW
Oficerowie:

1. Oberleutnant zur See Hans KOLBUS - dowódca okrętu - ranny
2. Leutnant zur See Richard KLOCKER - oficer torpedowy
3. Leutnant zur See Johannes SCHULZ - oficer mechanik

Podoficerowie i marynarze:
1. HansKUMMER
2. Karl EICHHORST
3. Karl KRAFT
4. Willi DOMBROWSKI
5. Karl Heinz GOTTSCHALK
6. Willi HERETH
7. Gerhard SOYKA
8. Walter FIBICH
9. Manfred EGGERS
10. Horst KRACK
11. Emil PIENTKA
12. Vinzenz GRECK
13. Christian WEISS - ranny
14. Hans RUHE - ranny
15. Frans FISCHER - ranny
16. Ernst GLUTH
17. Paul RUTZ
18. Robert MUTER
19. Albert GRATZ
20. Otto SCHMIDT
21. Otto WAGNER
22. Willi HARDENBERG
23. Gerhard BOOTFELD
24. Ernst WILHELM
25. Georg FARNBACHER
26. Ludwig MEURER
27. Heinrich IAURICH
28. Seigfried SCHULDAY
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29. Franz MAKOWSKI
30. Franz GLASER
31. Paul DÓRING
32. Heinz LUTZMANN
33. Kurt HOPP
34. Fritz BECKMANN
35. Werner HESSE
36. Johan FOŁTYN
37. Hans MULLER
38. Georg WERNER
39. Karl GOTTSCHALK
40. Heinz HOFFMANN
41. Paul ALBRECHT
42. Karl Heinz KOCH
43. Otto FL1EHERH
44. Hans SCHERBAUM

Komendant morski Północ kmdr Henryk Eibel, który przesyłał szefowi 
KMW pełną dokumentację, dotyczącą tego wydarzenia (wyciąg z dziennika 
działań bojowych okrętu, meldunek dowódcy okrętu do władz brytyjskich, 
szkice sytuacyjne i tzw. plot ataku na okręt podwodny, sygnały otrzymane 
i wysłane oraz wykaz jeńców i informacje od nich uzyskane), niewątpliwie po 
jej przeanalizowaniu, w swym piśmie przewodnim31 skomentował je następująco:

1. Dzięki dobrej obserwacji z pomostu bojowego „Garland” pierwszy 
zauważył dym, który okazał się okrętem podwodnym nieprzyjaciela.

2. Przedstawiony wykres (plot) nie daje jasnego obrazu ataku, nie widać 
odruchów dowódcy okrętu na dane podawane z azdyku. Możliwe, że 
panowały warunki niepomyślne dla tego urządzenia i dowódca więcej 
kierował się własnymi przewidywaniami. Jak wynika z zeznań 
jeńców, atak Hedgehogiem i bombami głębinowymi był dość 
akuratny.

3. Wezwanie na pomoc innych kontrtorpedowców w celu dalszego 
tropienia nieprzyjacielskich okrętów podwodnych było zupełnie 
usprawiedliwione, bo dało pomyślny rezultat w postaci zatopienia 
nieprzyjacielskiego okręt podwodnego.

Na koniec, jako przełożony okrętu, prosił szefa KMW o przyznanie 
rozdzielnika na odznaczenia dla dowódcy okrętu i jego załogi.

Warto też zapoznać się z tym, co na temat zatopienia „U 407” mają po 
latach do powiedzenia uczestnicy tego wydarzenia. Relację ówczesnego st. bsm.

31 Pismo komendanta morskiego Północ kmdr. Henryka Eibla do szefa KMW wiceadm. Jerzego 
Swirskiego 1. dz. 523/Tj./44 z 7 października 1944 r. dotyczące przesłania pliku dokumentów 
z „Garlanda”, Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, sygn. MAR. 
A. V. 20. Kopia dokumentu otrzymana również za pośrednictwem Janisława Wańkowskiego.
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Romana Jakubowskiego, pełniącego służbę na pomoście bojowym „Garlanda”, 
spisał i opublikował Zbigniew Damski32. Jeszcze bardziej szczegółowy jest opis 
tego wydarzenia, jaki zachował się w pamięci ówczesnego por. mar. 
Konstantego Zubkowskiego, oficera broni podwodnej „Garlanda”. Jego 
wspomnienie na ten temat spisał i opublikował33 Aleksander Gosk. Nie sposób 
stwierdzić, że przedstawione ustalenia pokrywają się z tym, co podaje poważna 
literatura brytyjska i niemiecka.

32 Z. Damski, ORP „Garland” topi „U 407”, „Polska Zbrojna. Magazyn Tygodniowy”, 1994 
nr 40/208.

33 Aleksander Gosk., „U 407” zatonął, „Morze”, 1985 nr 5, s. 6-7.
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STRATY WOJENNE W GOSPODARCE 
MORSKIEJ PONIESIONE PRZEZ POLSKĘ 

W LATACH 1939-1945

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie strat w gospodarce 
morskiej, jakie poniosła Polska w toku trwania II wojny światowej. 
Duże zniszczenia w portach na całym wybrzeżu, straty w taborze pływającym, 

duże zniszczenia przemysłu okrętowego postawiły przed ówczesnymi władzami 
państwowymi zadanie niezwykle trudne w ich realizacji. Najdotkliwiej 
zniszczone były duże porty morskie, spośród których na czoło wysuwał się port 
gdyński. On to bowiem, jako czołowa dziedzina gospodarki morskiej w owym 
czasie oraz w nieco mniejszym zakresie pozostałe jej działy, stanowiły główne 
zadanie w tym opracowaniu. Wynikało to z faktu, że podjęto w nim problem 
wyceny strat w gospodarce morskiej, która była integralna częścią gospodarki 
narodowej w okresie przedwojennym. Gospodarka morska na Ziemiach 
Odzyskanych - mimo, że w różny sposób do niej nawiązywano, to powstałe 
w niej straty oceniano tylko szacunkowo i to wyłącznie w wybranych 
dziedzinach. Była ona dopiero przejmowana, a poniesione w niej straty 
z różnych przyczyn były wówczas niemożliwe do kompleksowej oceny.

Sumując rozważania na tematy naszej niezbyt odległej przeszłości 
odnoszącej się do problemów gospodarczych, w tym do zagadnień bliżej nas 
interesujących - gospodarki morskiej - podkreślić wypada, że obecnie 
zaistniały warunki do obiektywnej oceny tej dziedziny gospodarki 
i występujących w niej różnych zjawisk składających się na całość tego 
przedmiotu.

Uwagi wstępne

Organizacja i odbudowa gospodarki morskiej w Polsce, po zakończeniu 
II wojny światowej, napotkała szczególnego rodzaju trudności. Duże 
zniszczenia w portach i na całym Wybrzeżu, brak odpowiednich specjalistów, 
straty w taborze pływającym, duże zniszczenia przemysłu okrętowego, 
postawiły przed ówczesnymi władzami państwowymi zadania niezwykle 
skomplikowane w ich realizacji. Najdotkliwiej zniszczone były duże porty, 
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spośród których na czoło wysuwał się port gdyński. On to bowiem, jako 
czołowa dziedzina gospodarki morskiej w owym czasie oraz w nieco 
mniejszym zakresie pozostałe jej działy, stanowiły główne zadanie w tym 
opracowaniu. Wynikało to z faktu, że podjęto w nim problem wyceny strat 
w gospodarce morskiej, która była integralną częścią gospodarki polskiej 
w okresie przedwojennym. Gospodarka morska na Ziemiach Odzyskanych była 
dopiero przejmowana, a poniesione w niej straty z różnych przyczyn były 
wówczas niemożliwe do wyceny, o czym będzie mowa w dalszej części 
opracowania.

Poniesione straty w polskiej gospodarce morskiej potwierdziła Komisja 
Odszkodowań Morskich powołana przez ministra przemysłu 31 maja 1945 r., 
a działająca przy Departamencie Morskim. Jej zadaniem było ustalenie 
i oszacowanie szkód wojennych poniesionych przez państwo oraz osoby 
prawne i fizyczne w portach, w żegludze i rybołówstwie morskim w granicach 
ówczesnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczącym Komisji był prof. Tadeusz Ocioszyński. Członkami 
między innymi mgr inż. Piotr Bomas, dr F. E. Lubecki i Antoni Hryniewiecki. 
Komisja rozpoczęła pracę 1 czerwca 1945 r., a zakończyła ją 30 kwietnia 1946 r.1 
Rozmiary i rodzaj strat wojennych oraz ich wycenę komisja ujęła 
w następujących działach: porty i wybrzeże w granicach Polski z 1939 r., flota 
handlowa, stocznie, firmy portowe w Gdyni (bez statków), straty różne.

Straty wojenne w polskiej gospodarce morskiej obejmowały straty 
spowodowane działaniami wojennymi, planowym zniszczeniem przez okupanta 
urządzeń nabrzeżnych przy użyciu materiałów wybuchowych oraz wywiezione 
do Niemiec urządzenia stanowiące wyposażenie portów. Przy ustaleniu strat 
komisja uwzględniała wartości majątkowe, stanowiące przed 1 września 1939 r. 
bezsporna własność polską na obszarze terytorialnym Polski i Wolnego Miasta 
Gdańska oraz majątek zakupiony w czasie wojny przez polskie przedsiębiorstwa 
żeglugowe za granicą. Majątek niemiecki nie był brany pod uwagę.

Komisja ustaliła łączną wartość strat poniesionych przez państwo polskie 
w gospodarce morskiej na kwotę 304 243 512 zł według wartości złotego 
z sierpnia 1939 r., czyli około 60 000 000 dolarów USA - przy relacji 1 dolar = 1 

1 Protokół Komisji Odszkodowań Morskich, w: Materiały do ustalenia strat i szkód wojennych 
w resorcie żeglugi powstałych w latach 1939-1945 (dalej Materiały do ustalenia strat). Zestaw 
materiałów jest w posiadaniu Gdańskiego Urzędu Morskiego w Gdyni. Przewodniczący komisji 
podczas przekazywania akt kompetentnym władzom nadrzędnym stwierdził, że składała się ona 
z osób gwarantujących maksimum osiągalnej kompetencji w sprawach objętych jej zadaniami. 
Były to osoby, które przed 1939 r. zajmowały poważne stanowiska w państwowej administracji 
morskiej i miały rozległe wiadomości o inwestycjach, obrotach, nakładach i wynikach we 
wszystkich dziedzinach gospodarki morskiej w Polsce. Komisja złożyła swoje sprawozdanie 
w raz z obliczeniami w 1946 r. Ministerstwu Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Biuru 
Odszkodowań Wojennych. Por.: Memorandum w sprawie prac Komisji Odszkodowań 
Morskich, Gdańsk 1. IX. 1946 R., w: Materiały do ustalenia strat. Archiwum Zakładowe 
Gdańskiego Urzędu Morskiego (dalej AZGUM), 1970, s. 15.
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5,31 zł2, co stanowiło wartość rzędu 60% ogólnych nakładów na gospodarkę 
morską w całym okresie międzywojennym (tabela 1). W tym miejsce należy 
nadmienić, że ogólne straty w polskiej gospodarce narodowej szacowano 
na 38%. Dane komisji nie uwzględniły strat osobowych poniesionych 
w poszczególnych działach gospodarki morskiej.

Tabela 1

Straty w gospodarce morskiej według poszczególnych działów

Dział gospodarki morskiej Wysokość strat w zł 
polskich z sierpnia 1939 r.

Porty i wybrzeże 122 019 000
Flota handlowa 96 681 030
Stocznie gdyńskie 19 942 000
Stocznia gdańska 9 371 459*
Rybołówstwo i dziedziny z nim związane 27 580 023
Firmy portowe 20 000 000
Straty różne 8 650 000

Razem: 304 243 512

* Ogólne straty stoczni gdańskiej wynosiły 46 857 295 zł. Suma podana w tabeli stanowi 20% 
całości, gdyż na tyle opiewa! polski tytuł własności w tym przedsiębiorstwie.

Źródło: AZGUM. Gdy. Raport Komisji Odszkodowań Morskich.

Rybołówstwo morskie w czasie działań wojennych zostało niemal 
całkowicie zniszczone. Dużej dewastacji i zniszczeniu uległy stocznie gdyńskie, 
a także stocznia gdańska, w której Polska miała wspominany już tytuł własności 
1/5 całości majątku trwałego3.

Działalnością Komisji Odszkodowań Morskich nie był objęty port 
gdański, w którym Polska posiadała tytuł własności w wysokości 50% majątku 
trwałego. Według późniejszych badań GUM i odpowiednich organów 
powołanych w tym celu, ustalono szacunkowo, że ogólne straty gospodarki 
morskiej - powiększone zostały o straty polskie w porcie gdańskim 
w wysokości 35 600 zł przedwojennych4. Bliższe szczegóły dotyczące strat 
poniesionych przez Polskę w poszczególnych dziedzinach gospodarki morskiej 
zostały omówione w dalszej części opracowania.

2 Mały Rocznik Statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego, 1939, s. 236.
3 Ogólne straty stoczni gdańskiej wynosiły 46 857 295 zł, co też zapisano pod tabelą 1. 

W protokołach Komisji Odszkodowań Morskich mylnie podano, że tytuł własności Polski 
w tym przedsiębiorstwie stanowił 50%. Stąd pewne różnice między ogólnym zestawieniem strat 
zawartych w protokole komisji a zestawieniem wyszczególnionym w tym opracowaniu.

4 Wysokości strat portu gdańskiego zawarte w: Materiały do ustalenia strat, s. 125 i nast.
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Morskie porty handlowe

Stan, w jakim polskie władze administracji morskiej zastały porty w 1945 r. 
odbiegał w zasadniczy sposób od przedwojennego. Zarówno duże, jak i małe 
porty morskie rozmieszczone wzdłuż całego wybrzeża zostały podczas wojny 
poważnie zniszczone.

Dla pełniejszej ilustracji zniszczeń zamieszczono tabelę 2 obrazującą 
wyposażenie w 1939 r. w trzech głównych portach - Gdyni, Gdańska i Szczecina.

Na stan, w jakim znalazły się porty po zakończeniu wojny złożyło się 
wiele przyczyn, które z pewnymi odstępstwami wystąpiły w innych działach 
gospodarki morskiej. A były nimi:

- wprowadzenie istotnych zmian przez okupanta w przeznaczenie 
poszczególnych działów gospodarki morskiej, a dotyczyło to głównie 
portu gdyńskiego;

- duże zniszczenia wynikające z bezpośrednich działań wojennych aliantów;
- zabór i wywóz urządzeń morskich z portów i zakładów gospodarki 

morskiej przez okupanta;
- celowa akcja niszczycielska wycofujących się wojsk niemieckich;
- zaminowanie terenów portowych, głównie nabrzeży, placów składowych, 

magazynów, basenów, wejść portowych i akwenów przybrzeżnych;
- zablokowanie wrakami zarówno wejść, jak i kanałów oraz basenów 

portowych;
- wywóz różnych urządzeń gospodarki morskiej przez brygady 

demontażowe Armii Radzieckiej jako rekompensaty, przyznanej 
Związkowi Radzieckiemu za poniesione straty wojenne.

Wyposażenie głównych portów według ich stanu z 1939 r.

Tabela 2

Wyposażenie Gdynia Gdańsk Szczecin
Długość falochronów w km 3,70 0,65
Powierzchnia wodna portu w ha 224 215 393
Powierzchnia całego obszaru portu w ha 997 — 960
Nabrzeża w porcie w km 13 31 32
Długość nabrzeży nowoczesnych zdatnych do 
obsługi statków pełnomorskich w km 11,0 11,0 7,5

Powierzchnia składowa magazynów w 1000 m" 273 290 133
Powierzchnia składowa chłodni portowych w 1000 m2 23,0 14,5
Pojemność spichrzów w 1000 ton 10 116 55
Liczba mechanicznych urządzeń 
przeładunkowych 87 101 152

Źródło: S. Hueckel, W. Staniszkis, Wytyczne odbudowy polskich portów morskich, Gdańsk 1948. 
Referat wygłoszony na kongresie Techników Polskich.
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Rozmiary zniszczeń głównych portów polskich przedstawia tabela 3.

Zniszczenia wojenne głównych portach (1939-1945)

Tabela 3

Wyposażenie
Procent zniszczenia

Gdynia Gdańsk Szczecin
Falochrony 90 18 -
Nabrzeża nowoczesne 45 15 10
Magazyny portowe z powierzchnią składową: 
- do remontów częściowych; 50 5 50
- do remontów zupełnych; 25 7 20
- zniszczone całkowicie 25 88 30

Mechaniczne urządzenia przeładunkowe: 
- do remontów częściowych; 40 35 40
- do remontów kapitalnych; 10 25 20
- zniszczone całkowicie 50 41 40

Źródło: Dla portów Gdyni i Gdańska dane wg Komisji Odszkodowań Morskich, działającej 
iv latach 1945-1948. Dane dla Szczecina są szacunkowe, oparte o niepełną analizę 
ekspertów Biura Odbudowy Portów. Dane te zawarli w raporcie Hueckel i Staniszkis, op. cit. s. 5.

Z trzech największych portów morskich port gdyński uległ największemu 
zniszczeniu, dodatkowym niekorzystnym zjawiskiem, jakie wystąpiło w tym 
porcie, było wywiezienie przez okupanta większości dźwigów.

Konieczność przerobienia albo usunięcia wielu urządzeń wojskowych 
opóźniało przystąpienie do właściwej odbudowy. Zniszczenia wojenne wskutek 
bombardowań i ostrzałów artyleryjskich były również bardzo znaczne. W ich 
wyniku ucierpiały wszystkie obiekty; nie było takiego, który by nie wymagał 
remontu, choćby w postaci naprawienia wyrw od pocisków i wstawienia szyb 
okiennych. 50% budowli naziemnych w porcie, głównie magazyny o drewnianych 
dachach uległy wypaleniu.

Szybki rozwój wydarzeń wojennych uniemożliwił wycofującym się 
wojskom niemieckim dokonania całkowitego dzieła zniszczenia. Niemniej 
jednak zdążyły one zniszczyć w sposób przekreślający możliwość lokalnych 
napraw, wszystkich falochronów oraz 45% nabrzeży basenów Żeglugowego, 
Prezydenta i Północnego oraz nabrzeża Rumuńskiego i częściowo 
Szwedzkiego. Zniszczono również dźwigi na nabrzeżach, z których 50% 
nadawało się już tylko na złom. Z urządzeń dźwigowych zniszczone były 
największy dźwig mostowy i wielka wywrotnica wagonowa o nośności 32 ton, 
reszta dźwigów wymagała gruntownego remontu. Wysadzenie nabrzeży 
spowodowało poważne uszkodzenia w przyległych budynkach, zwłaszcza przy 

114



STRATY WOJENNE W GOSPODARCE MORSKIEJ...

nabrzeżu Angielskim, gdzie wiele magazynów oraz chłodnię rybacką 
zniszczono niemal doszczętnie.

Zniszczeniu uległy również niemal wszystkie żelbetonowe wiadukty, 
a także stacje pomp i zbiorniki wodociągowe wraz z wieżą ciśnień. 
W znacznym stopniu zaminowane były akweny zewnętrzne i wewnętrzne. 
Liczne wraki, wśród których największy problem stwarzał zatopiony 
w głównym wejściu pancernik „Gneisenau”. Aby stworzyć większe trudności 
przyszłym wydobywcom tego wraku, przed zatopieniem wypełniono go 
cementem do granic możliwości. Kiedy legł na dnie stanowił sobą gigantyczną 
bryłę stalowo-betonową - w przekonaniu sprawców tego czynu - nie do zniszczenia. 
To bezprecedensowe przedsięwzięcie dopełniało obrazu zniszczeń portowych.

Bezpośrednią niszczycielską działalnością w porcie gdyńskim zajmowała 
się brygada minerska dowodzona przez majora SS von Ridgena. Działalność tej 
brygady od strony „fachowej” nadzorował komendant portu - komandor Horst 
Welle5. Ridgen posługiwał się szybka motorówką z udziałem kilku 
„specjalistów” od burzenia wszystkiego, co było przeznaczone do zniszczenia. 
Motorówka wypełniona była głównie tzw. pancerfaustami, które odpalano 
w kierunku licznych dźwigów, zwłaszcza w ich podstawy. Te zwalały się 
bezwładnie do basenów portowych. Podobnie niszczono mniejsze jednostki 
pływające i urządzenia portowe.

Od pocisków i bomb zniszczone zostały tory kolejowe na nabrzeżu 
i stacji rozrządowej. Na torowiskach i drogach dojazdowych do portu pełno 
było rozbitych wagonów, lokomotyw, czołgów, samochodów, dział i wozów. 
Uszkodzeniu uległa sieć wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania 
oraz elektryczna i telefoniczna.

W wyniku tak dużych zniszczeń straty w porcie były znaczne. Ich 
wielkość ilustruje tabela 4.

Straty w porcie handlowym Gdynia

Tabela 4

Wyszczególnienie Wysokość strat w zł 
polskich w sierpniu 1939 r.

Budowle wodne 71 263 975
Urządzenia portowe 22 857 000
Budynki administracyjne, gospodarcze i mieszkalne 2 407 000
Różny sprzęt portowy 120 000
Tabor kołowy (samochodowy) 402 500
Roboty porządkowe 2 710 800

Razem: 99 761 275

Źródło: AZGUM. Raport Komisji Odszkodowań Morskich, w: Materiały do ustalenia strat, s. 4-6.

5 AZGUM, Zeznania oficerów niemieckich wziętych do niewoli 28. III. 1945 r.
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Komisja Odszkodowań Morskich oszacowała też straty portu wojennego, 
które w podobnych działach, jak w porcie handlowym zamykały się sumą 
11 160 000 zł6.

W porcie handlowym w Gdyni pozostało niewiele ruchomych urządzeń 
portowych. Ich stan z chwila przejęcia portu przedstawia tabela 5. Wszystkie te 
urządzenia wymagały naprawy.

Tabela 5

Ruchome urządzenia portu gdyńskiego przejęte 
przez administrację polską w 1945 r.

Urządzenia Liczba Wielkość
Dźwig pływający 1 50 ton nośności
Dźwig pływający 1 8 ton nośności
Transportowce morskie 3 *

Holowniki morskie 2 *

Pływająca cysterna do wody kotłowej 1 *

Bezmotorowa szalanda do wywozu ziemi 1 *

Nadbrzeżny sprzęt portowy 35 jednostek *

* - rodzaj i wielkość bliżej nieokreślona

Źródło: Akt zdawczo-odbiorczy urządzeń portowych spisany pomiędzy wojskowymi władzami 
radzieckimi a administracją polską, Dział Historii Miasta Gdyni.

Z trzech głównych portów polskich Gdańsk uniknął przebudowy, 
bombardowań alianckich oraz celowej akcji niszczycielskiej. Nie ominęły go 
jednak zniszczenia wskutek bezpośrednich działań wojennych w 1945 r., 
których efektem było kompletne zniszczenie 88% magazynów, uszkodzenie 
chłodni i elewatorów oraz prawie wszystkich budynków administracyjnych. 
Doszczętnie zniszczone były również wielkie zbiorniki paliw płynnych, 
znajdujące się między Zakrętem Pięciu Gwizdków a morzem.

Około 40% urządzeń przeładunkowych uległo zupełnemu zniszczeniu, 
a 35% nadawało się do uruchomienia po przeprowadzeniu poważnych 
remontów. Wody Gdańska i zatoki oraz niektóre tereny portowe były 
zaminowane, a wejście do portu zablokowane wrakiem włoskiego statku 
„Africana”. Tory kolejowe w wielu miejscach były uszkodzone, a urządzenia 

6 Komisja Odszkodowań Morskich objęła szacowaniem strat wyłącznie obiekty stanowiące 
własność państwa i będące w zarządzie władz morskich. Szacując straty oparto się na utraconej 
w czasie działań wojennych wartości. Za podstawę szacunku strat przyjęto ceny jednostkowe 
umowy z Konsorcjum Francusko-Polskim dla budowy portu w Gdyni z 20. VII. 1935 r. 
o wykonanie robót trzeciego etapu przy rozbudowie portu. Por.: Raport Komisji Odszkodowań 
Morskich, s. 46.
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sygnalizacyjne rozbite. Zniszczeniu uległa sieć wodociągowa, elektryczna 
i telefoniczna. Zniszczone zostały mosty nad kanałami. Na drogach i placach 
było wiele wyrw od bomb i pocisków.

W obrębie całego portu znajdowało się dużo rozbitych pojazdów 
i sprzętu wojskowego, w tym armaty, czołgi, samochody, reflektory, które 
tarasowały drogi i przejścia. Również drogi wodne zablokowane były licznymi 
wrakami, wśród których znajdowały się 2 okręty wojenne, 14 barek, 
17 pontonów, 7 promów, 4 statki handlowe, 4 holowniki, kilka jachtów, wiele 
łodzi i innego sprzętu7. Większość tych jednostek pływających została 
zatopiona przez Niemców celowo, aby uniemożliwić wejście do basenów 
portowych.

Jak wynika z przedstawionego obrazu zniszczeń w porcie gdańskim 
przyjętym przez polską administrację urządzeń ruchomych zostało niewiele 
(tabela 6).

Zniszczenia samego miasta, jego centrum w 90% i przedmieścia w 50%, 
dopełnia obrazu dewastacji polskiej gospodarki morskiej w latach okupacji.

Tabela 6

Ruchome urządzenia portu gdańskiego przejętego 
przez administrację polską w 1945 r.

Urządzenia Liczba Wielkość udźwigu 
[t]

Dźwig pływający 1 100
Dźwig pływający 1 10
Dźwig pływający 1 5
Dźwig węglowy pływający 1 -
Dźwigi portalowe 16 1,5-10
Dźwigi półportalowe 10 3
Dźwig gąsienicowy 1 3
Stałe urządzenia do przeładunku zboża 1 -

Czerpaki węglowe 4 -
Holowniki portowe 2 -

Źródło: Akt zdawczo-odbiorczy urządzeń portowych, spisany pomiędzy wojskowymi władzami 
radzieckimi a administracja polską, Dział Historii Miasta Gdyni.

7 Jeszcze w 1949 r. Wydział Hydrograficzny Działu Robót Czerpalnych i Usuwania Wraków 
ustalił na wodach wewnętrznych i dopływach portu gdańskiego 115 różnych wraków. Por.: 
Wykaz wraków w porcie gdańskim, Archiwum Zakładów Polskiego Ratownictwa Morskiego 
w Gdyni, sygn. 20/5. Wykaz oznakowanych wraków w porcie gdańskim.
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Port szczeciński był zniszczony w nieco mniejszym stopniu. Jego wygląd 
w momencie wyzwolenia nie był jednak zachęcający. Akweny portowe były 
niedostępne dla żeglugi z powodu zablokowania ich wrakami zatopionych 
statków, zburzonymi mostami i zniszczonymi dźwigami.

Na szlakach prowadzących do Szczecina, mosty były wysadzone, tory 
kolejowe na wielu odcinkach pozrywane. Sieć elektryczna, telefoniczna 
i wodociągowa były poważnie uszkodzone. Dużemu zniszczeniu uległy 
nabrzeża, o słabych konstrukcjach głównie drewnianych. Praktycznie żaden 
z obiektów portowych nie nadawał się do natychmiastowego uruchomienia8.

Port oraz tor wodny ze Szczecina do Świnoujścia były zamulone, 
a warstwa naniesionego mułu sięgała miejscami do 3 m. Górna część portu 
została odcięta w pobliżu przystani pasażerskiej zwalonym do wody mostem 
Poniatowskiego. W rejonie dolnej Odry nabrzeża Grabowskiego, Drutowskiego 
i Warsztatowe były bardzo zdewastowane. Tak zwane suche tereny portu 
szczecińskiego podobnie jak w Gdyni i Gdańsku pokryte były wielką ilością 
różnego rodzaju sprzętu wojskowego, wagonami i samochodami9.

Mniejsze porty polskiego wybrzeża także wyszły z wojny znacznie 
zniszczone. W Elblągu wody portowe były zamulone, Głębokość toru wodnego 
na Zalewie Wiślanym nie przekraczała 2-2,5 m. W porcie zalegało wiele 
zatopionego sprzętu. Zablokowane było wejście do portu rybackiego. 
Uszkodzone zostały dźwigi, elewatory zbożowe i magazyny. Cofające się 
wojska niemieckie zniszczyły łazy i śluzy na Nogacie. Podobnej dewastacji 
uległy porty Fromborka i Tolkmicka oraz inne mniejsze porty Zalewu 
Wiślanego. Wody portowe Łeby kryły w sobie różne wraki, samo wejście zaś 
zablokowane było wrakiem rozbitej barki, a jego głębokość nie przekraczała 2 m.

Szczególnie dużo wraków było w porcie Ustka. Obok elewatora 
zbożowego była zatopiona barka załadowana różnym sprzętem oraz mniejszy 
okręt wojenny, które zagradzały wejście do dalszej części portu. W porcie 
zatopione były trzy okręty podwodne oraz dźwig pływający. Uszkodzone były 
nabrzeża portowe.

W porcie Darłowo było wprawdzie mniej wraków, ale i tu obok suchego 
doku, w awanporcie, uszkodzone było nabrzeże wzdłuż kanału portowego. 
Podobnie jak w większości portów niepogłębianych w czasie wojny, port 
w Darłowie uległ dużemu zamuleniu.

Port Kołobrzeg oraz całe miasto uległy szczególnemu zniszczeniu 
w końcowej fazie wojny. W porcie znajdowało się bardzo dużo wraków. Kanał 
główny był zablokowany dźwigiem pływającym. Uszkodzone były falochrony 
i nabrzeża. Zniszczeniu uległy znajdujące się tam magazyny portowe10.

8 S. Szwankowski, Port Szczecin, „Technika Morza i Wybrzeża”, 1974 nr 11/12.
9 E. Dobrzycki, Morska funkcja Szczecina w organizmie gospodarczym Polski Ludowej 

1945-1960, Szczecin 1967, s. 25.
10 W. Andruszkiewicz, Polskie porty handlowe, Gdynia 1960, s. 25.
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Poważnemu zniszczeniu uległ najdalej wysunięty na zachód port 
w Świnoujściu. Jedno z podstawowych nabrzeży Władysława IV, o słabej 
konstrukcji drewnianej, wskutek dużych zniszczeń nie nadawało się do 
eksploatacji. Przy jego dużej części zalegał wrak statku, czyniąc go zupełnie 
niedostępnym. Na torze wodnym, począwszy od redy aż do wyjścia na Zalew 
Szczeciński, zatopionych było wiele jednostek pływających. Obok zniszczenia 
portu należy wspomnieć o zniszczeniu miasta, które było przedmiotem 
kilkakrotnych nalotów lotnictwa alianckiego11.

Poważne szkody wyrządził okupant małym portom polskim, takim jak: 
Władysławowo, Hel, Puck i Jastarnia. Straty, jakie poniosły te porty były objęte 
protokołem Komisji Odszkodowań Morskich i przedstawiały się następująco 
(w złotych przedwojennych):

- Władysławowo - 1 733 500
- Hel - 255 000
- Puck - 20 700
- Jastarnia - 140 000

Razem: - 2 149 200
- wybrzeże morskie, lasy i kultury ochronne - 3 042 720
- latarnie morskie - 300 000

Ogółem: - 5 491 90011 12.

W porcie Władysławowo bardzo poważnie został zniszczony wskutek 
trafienia trzema torpedami około 100 metrowy odcinek falochronu Zachodniego 
w końcowej jego części. Ponadto, znacznie ucierpiały umocnienia brzegowe na 
wschód od portu.

Budowle portu helskiego na ogół ocalały. Baseny jednak pokryte były 
dużą liczbą wraków, holowników i kutrów rybackich. Kilka wraków 
znajdowało się też na zewnątrz portu, to jednak wymagały usunięcia.

Drzewostan lasów ochronnych na całej Mierzei Helskiej został w dużym 
stopniu przetrzebiony, zarówno w wyniku działań artylerii, jak i wyrębów 
prowadzonych dla celów fortyfikacyjnych. Straty z tego tytułu oceniono nie 
tylko z punktu widzenia ubytku w drzewostanie, ale i skutków, jakie to mogło 
spowodować na Mierzei13.

11 Archiwum Szczecińskiego Urzędu Morskiego. Sprawozdanie Urzędu Morskiego w Szczecinie 
z października 1946 r. oraz protokół Stacji Pilotów w Świnoujściu z 19. XI. 1946 r., dotyczący 
przejęcia nabrzeża Władysława IV.

12 AZGUM, Materiały do ustalenia strat, Protokół Komisji Odszkodowań Morskich, s. 7. 
W ogólny rachunek strat nie zostały wliczone koszty rozminowania lądowych i wodnych 
obszarów portowych.

13 Odbudowa drzewostanu przez zasadzenie nowych kultur leśnych wymagało długich lat pracy, 
w ciągu których brzegi mierzei pozbawione były tej naturalnej osłony. Dokładna wycena tych 
szkód była niemożliwa, gdyż skutki zniszczeń mogły ujawnić dopiero po kilku lub kilkunastu 
latach. Ibidem.
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Flota handlowa

Polska flota handlowa w okresie międzywojennym praktycznie w całości 
była związana z Gdynią. Według danych z 1 października 1939 r. liczyła ona 
38 różnych statków o łącznej pojemności brutto 121 tys. RT. Podczas wojny 
straciła statki o łącznej pojemności brutto 85 693 RT (25 statków pełnomorskich - 
76 481 RT, 12 statków przybrzeżno-portowych - 43,97 RT i kilka małych statków 
pomocniczych - 4 815 RT), co według ustaleń Komisji Odszkodowań Morskich 
stanowiło 96 681 030 zł z sierpnia 1939 r.

Szacunek tej wartości uwzględnia tylko straty efektywne, nie obejmując 
strat wynikających z ważnych okoliczności dodatkowych. Nie uwzględniał np. 
faktu, że ubytki tonażowe w postaci utraty niektórych jednostek powodowały 
uszczuplenie zespołów eksploatacyjnych, obniżając w ten sposób wartość 
eksploatacyjną pozostałych jednostek w danym zespole. Na przykład utrata 
motorowca „Piłsudski” z zespołu dwóch transatlantyków na trasie Gdynia - 
Nowy Jork nie oznaczała utraty tylko tego statku, ale powodowała trwałe 
osłabienie całej linii, która wymagała jednoczesnej pracy dwóch statków 
określonych typów. Ponadto, ocalałe statki uległy znacznemu zużyciu 
w wyniku intensywnej eksploatacji wojennej.

Spośród statków pełnomorskich 17 o pojemności brutto 59 481 RT było 
w eksploatacji, a 8 o łącznej pojemności brutto 17 000 RT w budowie. Wybuch 
wojny zastał większość polskich statków pełnomorskich w portach 
zagranicznych. Dzięki temu ocalało 36 statków o łącznej pojemności brutto 
117 000 RT. Część z tych jednostek oraz 3 nabyte w czasie wojny Polska 
utraciła w latach 1939-1945, a ponadto utracono 2 statki, które pozostały 
w portach Gdyni i Gdańska.

Przedsiębiorstwa żeglugowe utraciły w czasie wojny następujące statki 
przedwojenne (w nawiasie podano pojemność brutto w RT):

- Gdynia - Ameryka Linie Żeglugowe S.A. (GAL) - m/s „Piłsudski” 
(14 294), m/s „Chrobry” (11 442);

- Polsko-Skandynawskie Towarzystwo Transportowe S.A. („Polskarob”) - 
s/s „Robur VIII” (2 900), s/s „Robur VI” (2 088), s/s „Robur IV” (1 971);

- Żegluga Polska S.A. - s/s „Cieszyn” (1 402), s/s „Puck” (1 066), 
s/s „Chorzów” (845), s/s „Rozewie” (766);

- Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe S.A. („Polbryf’) - s/s „Warszawa” 
(2 487), s/s „Lwów” (1 409);

- Bałtycka Spółka Okrętowa - s/s „Wigry” (1 500).
Statkami nowo nabytymi i utraconymi w czasie wojny były:
- GAL - s/s ,Dumfiers” (5 149), m/s „Kinres” (4 956), s/s „Paderewski” (4 426);
- Żegluga Polska straciła dwie jednostki - s/s „Toruń” (2 018), s/s „Tczew”

(726) w wyniku pozostawienia ich w portach.
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Niemcy zajęli również wszystkie statki, jakie były budowane dla 
poszczególnych przedsiębiorstw floty handlowej. Były to (w nawiasie podano 
nośność w tonach):

- w Gdyni - m/s „Olza” (1 200) - Żegluga Polska;
- w Gdańsku - m/s „Bielsko” i m/s „Łódź” (po 6 500) - GAL;
- w Holandii towarowo-pasażerski „Pol bryt” (2 000) i 2 towarowe (po 600) - 

Warta Sp. z o.o. i Wartrans Sp. z o.o.;
- w Belgii towarowo-pasażerskie (po 3 500) - Żegluga Polska S.A.
Utracono również następujące statki przybrzeżne i portowe napędzane 

parą (w nawiasie podano pojemność brutto w RT):
Żegluga Polska
- pasażerskie:

. „Gdynia” (585),

. „Gdańsk” (547),
• „Jadwiga” (270),
. „Wanda” (270);

- holowniki:
. „Tytan” (274),
. „Ursus” (167),
. „Atlas” (110),
• „Bizon” (96) oraz 3

- bunkrowce:
. „Robur VII” (876) - „Polskarob”,
• „Progress I” (606) - „Progress”,
• „Skarboferma” (510) - „Skarbopol”.

Spośród statków pomocniczych utracono w czasie wojny: 9 holowników, 
5 pogłębiarek, 8 lichtug węglowych, 4 statki rzeczno-morskie, prom kolejowy 
oraz motorówki, szkuty i barki14.

Wszystkie wymienione przedsiębiorstwa żeglugowe, poza „Polskarobem”, 
oparte były w zdecydowanej większości na kapitałach państwowych. Kapitał 
prywatny reprezentowany był tylko w 17%. Obliczając natomiast ten udział nie 
według pojemności brutto RT, lecz zaangażowanego kapitału można sądzić, że 
był on jeszcze mniejszy i wynosił około 10%, gdyż tonaż pasażerski 
zgrupowany w GAL-u miał większe wartości15.

14 Potwierdzenie utraty poszczególnych statków polskich jest zawarte w protokole Komisji 
Odszkodowań Morskich. Natomiast ich przynależność do określonych przedsiębiorstw 
armatorskich, rodzaje statków, rok budowy, nośność (ton), pojemność brutto (RT), długość, 
szerokość i wysokość - zostały odzwierciedlone w wykazie morskich statków handlowych 
o pojemności brutto ponad 100 RT zarejestrowanych w Sądzie Grodzkim w Gdyni, według 
stanu na dzień 1.1. 1939 r. AZGUM, Materiały do ustalenia strat.

15 Problemy związane z rozwojem floty handlowej w okresie międzywojennym, zainteresowanie 
się kapitału prywatnego tą dziedziną gospodarki morskiej oraz protekcyjną rolę państwa 
wobec tego kapitału we flocie handlowej omawia Janusz Majczyno, Polska flota handlowa, 
Gdynia 1960, s. 17-20.
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W tej sytuacji rząd polski zabiegając o zwrot polskiej floty handlowej 
występował o odzyskanie mienia stanowiącego wartość państwa, bez potrzeby 
dokonywania uprzedniej nacjonalizacji.

Przemysł okrętowy

Przemysł okrętowy poniósł podobnie dotkliwe straty, jak i porty. 
Zarówno stocznie gdyńskie, port wojenny oraz handlowy w czasie wojny 
zostały poważnie doposażone. Niemcy uczynili z Gdyni potężną bazę 
remontową okrętów i sprzętu wojennego, mniej narażoną na naloty odwetowe 
aliantów. Stąd też urządzenia ruchome i stacjonarne, ale dające się 
wymontować, odpowiedni sprzęt pływający - zastosowane tu przez Niemców, 
a nawet zatopione tu okręty włącznie z pancernikiem „Schlezwig-Holstein” 
oraz szereg innych obiektów pływających zostały potraktowane przez 
wojskowe władze radzieckie jako „zdobycz wojenna” i stąd zabrane. Dotyczyło 
to również stoczni gdyńskich, które po wojnie zostały pozbawione większości 
wyposażenia, zainstalowanego tu przez Niemców podczas wojny.

Wykaz zakładów stoczniowych na Pomorzu Gdańskim z podaniem 
numeru stoczni nadanego przez Zjednoczenie Stoczni Polskich, miejsca ich 
rozmieszczenia i nazwy dawniej używane przedstawia tabela 7.

Tabela 7

Zakłady stoczniowe w ośrodkach przemysłowych 
Pomorza Gdańskiego po wyzwoleniu w 1945 r.

Nazwa stoczni Lokalizacja Nazwa dawniej używana

Stocznia nr 1 Gdańsk Stocznia Gdańska

Stocznia nr 2 Gdańsk Stocznia Schichau'a

Stocznia nr 3 Gdańsk Fabryka Wagonów

Stocznia nr 4 Gdańsk Stocznia Wojana

Stocznia nr 5 Gdańsk Stocznia Klawittera

Stocznia nr 6 Gdańsk Stocznia J. Icka

Stocznia nr 7 Gdańsk Stocznia Kroppa

Stocznia nr 8 Gdańsk Stocznia Herbsta

Stocznia nr 9 Gdańsk Stocznia Heikinga

Stocznia nr 10 Gdańsk Stocznia Hainiecka

Stocznia nr 11 Pleniewo Stocznia Rady Portu

Stocznia nr 12 Gdynia Basen Węglowy Stocznia Stara Gdyńska
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cd. tabeli 7

Nazwa stoczni Lokalizacja Nazwa dawniej używana

Stocznia nr 13 Gdynia Stocznia Nowa Gdyńska

Stocznia nr 14 Gdynia Stocznia Marynarki Wojennej

Stocznia nr 15 Gdynia Stocznia Rybacka

Stocznia nr 16 Elbląg Stocznia Schichau'a

Stocznia nr 17 Elbląg Stocznia Stara Elbląska

Stocznia nr 18 Tolkmicko Stocznia Tolkmicka pod Elblągiem

Źródło: Wojewódzkie Archiwum Państwowe, sygn. IV, 65-6. Okólnik nr 4 z 28.VI.1945 r. dla 
wszystkich kierowników stoczni, s. 91. Wszystkie wymienione zakłady stoczniowe weszły 
iv skład zjednoczenia z chwilą jego formalnego powołania i występowały pod 
numeracją podaną w tabeli. Na wybrzeżu środkowym i zachodnim nie udało się ustalić 
szczegółowej liczby zakładów przejętych przez. ZSP. Wiadomo, że było ich kilkanaście, 
wiele z nich zostało rozmontowanych i wywiezionych do ZSRR, jako „zdobycz 
wojenna

Wszystkie większe zakłady stoczniowe na terenie Gdańska, Elbląga 
i Szczecina były obsadzone w początkowym okresie po wyzwoleniu przez 
„brygady demontażowe”. Stąd też przejęcie względnie sprawnych urządzeń 
stoczniowych na obszarze włączonym do Polski przebiegało zgodnie z zasadami 
obowiązującymi na Ziemiach Odzyskanych, chociaż między tymi trzema 
ośrodkami przemysłu okrętowego występowały istotne różnice.

Przejęcie przemysłu okrętowego przez władze polskie na terenie Gdańska 
miało nieco inny charakter i przebiegało z pewnymi odstępstwami od 
przyjętych ustaleń, które były realizowane na terenie Elbląga. W pierwszej 
połowie maja 1945 r. przebywał w Moskwie - minister przemysłu i handlu 
Hilary Minc, który ustalił z Państwowym Komitetem Obrony ZSRR termin 
i tryb przekazywania władzom polskim stoczni, które znajdowały się w rękach 
wojskowych władz radzieckich. Z ustaleń tych, przyjętych 10 maja 1945 r. - 
wynikało, że 30% urządzeń stoczni gdańskiej oddano władzom polskim, 70% 
przypadłe Związkowi Radzieckiemu.

Ówczesne władze polskie uważały, że było to duże ustępstwo władz 
radzieckich na rzecz Polski. Jednocześnie, jak gdyby zapominając, bądź też nie 
wiedząc, że w Stoczni Gdańskiej Polska posiadała tytuł własności w majątku 
trwałym w wysokości 20%, który przyznano jej na Konferencji Wersalskiej 
w czerwcu 1919 r. Także wówczas przyznano Polsce tytuł własności w majątku 
trwałym w wysokości 50% w Porcie Gdańskim. Fakt ten wskazywał na to, że 
nie był to akt szczególnej wielkoduszności, gdyż ustępstwa w stosunku do 
Polski stanowiły tylko 10% majątku trwałego stoczni.
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Po tych ustaleniach przystąpiono do przejmowania majątku stoczniowego. 
W skład komisji przejmującej stocznie wszedł były kierownik Morskiej Grupy 
Operacyjnej kpt. inż. Władysław Szedrowicz, dyrektor Departamentu 
Morskiego Ministerstwa Przemysłu J. Wojnar, inż. Olgierd Jabłoński i kilku 
innych inżynierów stoczniowców.

Kiedy grupa odbioru weszła na teren stoczni zastała ponad dwieście 
urządzeń: tokarki, szlifierki, frezarki, wiertarki, itp. - zerwanych ze swoich 
stanowisk i gotowych do wywiezienia. Dzięki zapobiegliwości kierownictwa 
grupy „proces ten wstrzymano”. Przystąpiono do aktywnych negocjacji 
i w ciągu kilku tygodni większość tych urządzeń powróciła na swoje miejsca. 
Z relacji ludzi z kierownictwa wynikało, że w grę wchodził alkohol - ponoć 
nawet produkowany na terenie stoczni - oraz inne formy oddziaływania na 
oficerów radzieckich, co w sumie dało pozytywne efekty16.

Na terenie ośrodka gdańskiego zagadnienie właściwego odbioru 
i podziału mienia stoczniowego było bardzo ważne. Chodziło bowiem o to, 
żeby za pomocą sprzętu, jaki pozostał w zakładach, można było przeprowadzać 
chociaż ograniczone remonty. Strona radziecka stoczni gdańskiej przekazała 
większą liczbę urządzeń i maszyn. To umożliwiło jej wcześniejsze 
przystąpienie do produkcji.

11 zakładów zlokalizowanych w Gdańsku przejęto między 15 czerwca, 
a 30 sierpnia 1945 r. Po przeanalizowaniu przez zjednoczenie możliwości ich 
odbudowy i zastosowanie w przemyśle okrętowym uznano za niecelowe 
pozostawienie niektórych z nich, w związku z tym przekazano na podstawie 
specjalnego porozumienia Morskiemu Zarządowi Rybackiemu stocznie nr 6, 7, 
8,10 jako drobne zakłady szkutnicze. Stocznię nr 11 przejął Zarząd Dróg 
Wodnych, a stocznię nr 9, jako zakład nietypowy dla przemysłu okrętowego, 
przekazano Północnemu Zjednoczeniu Przemysłu Metalowego. Stocznia nr 5 
podporządkowana została stoczni nr 4, jako zakład w owym czasie - zdaniem 
zjednoczenia - nienadający się do szybkiego uruchomienia17.

Decyzje o przekazaniu tych wielu zakładów innym podmiotom 
gospodarczym były wymuszone na skutek wcześniejszego pozbawienia ich 
wszelkich urządzeń i maszyn. W konsekwencji pozostały tylko puste budynki, 
najczęściej rozbite i okaleczone na skutek działań frontowych. Automatycznie 
pozbawione były przez radzieckie „brygady demontażowe” wszystkiego, co 
mogło stanowić jakąś wartość techniczną.

Proces przejmowania i wyceny strat w mieniu stoczniowym w Gdyni był 
znacznie prostszy niż w Gdańsku. Kierowało nim bezpośrednio zjednoczenie 
przejmując zakłady z rąk oddziałów Marynarki Wojennej. Ponadto 
w odniesieniu do Gdyni nie miały zastosowania postanowienia moskiewskie 
z 10 maja 1945 r. o podziale mienia poniemieckiego. Przejęcie zakładów 

16 WAP, sygn. IV.65/5 ZSP, Sprawozdanie organizacyjno-personalne za rok 1945, s. 69-81.
17 Ibidem.
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zostało tu zakończone w połowie czerwca 1945 r. Z przejętych wszystkich 
stoczni gdyńskich (nr 12, 13, 14, 15) w składzie zjednoczenia pozostały 
stocznie nr 12 i 13. Natomiast stocznia nr 14 przeszła pod zarząd Marynarki 
Wojennej. Stocznia nr 15 przeszła pod kierownictwo Morskiego Instytutu 
Rybackiego. Ogólne kierownictwo w pracach związanych z obejmowaniem 
stoczni w Gdyni sprawował od początku inż. Jan Morze, a jego zastępcami byli 
inżynierowie Franciszek Kamiński i Zygmunt Czarnecki.

Nieco szerszego objaśnienia wymaga stan przemysłu okrętowego, jaki 
objęły władze polskie w ośrodkach stoczniowych Pomorza Gdańskiego po 
zakończeniu wojny. Było to możliwe w odniesieniu do stoczni gdyńskich, 
których majątek ustalony był na krótko przed wybuchem wojny. Podobnie 
ustalone zostały straty w stoczni gdańskiej, w której skarb państwa polskiego 
posiadał wspomniany już tytuł własności w majątku stałym w wysokości 20%.

W stoczni tej wiele budynków było spalonych i częściowo zburzonych, 
co według obliczeń komisji miało stanowić około 30% zniszczeń tej części 
mienia stoczniowego. Z kolei zniszczenia w wyposażeniu technicznym sięgały 
70%18.

Całkowicie spalony został obiekt szkoły czeladniczej, magazyny, drewna, 
modelarnie i stolarnie, a budynek administracji zakładu był poważnie 
uszkodzony. Zniszczenia budynków dawnej stoczni nr 2 były mniejsze, ale za 
to pochylnie uszkodzone były w większym stopniu. W obydwu stoczniach były 
zatopione lub uszkodzone doki pływające. Zdewastowany został most 
pontonowy, łączący znajdującą się na terenie stoczni nr 1 wyspę Ostrów 
z lądem stałym.

Trudną sytuację przemysłu okrętowego, zarówno w Gdańsku, jak i Gdyni 
znacznie pogarszało to, że na dnie basenów wyposażeniowych zalegało wiele 
wraków zatopionych statków i zniszczonych dźwigów. Poza tym stocznie 
gdyńskie zostały zablokowane w swoich połączeniach z morzem w skutek 
zablokowania wrakami kanału portowego.

26 lipca 1945 r. wojskowe władze radzieckie oficjalnie przekazały 
stocznię w Gdańsku powołanemu uprzednio zjednoczeniu. W wyniku 
porozumienia podpisanego w gdańskim ośrodku stoczniowym administracja 
polska przejęła 30% całego wyposażenia stoczni gdańskich i stoczni Schichau'a, 
całą stocznię Wojana, wyposażenie Fabryki Wagonów, 1 pływający dok 
o nośności 4 000 ton, 3 pływające doki pontony o nośności 2 000 ton każdy, 
2 odkryte doki pływające o nośności 2 000 ton każdy.

Z urządzeń ruchomych, jakimi mógł dysponować gdyński przemysł 
okrętowy, pozostały: 1 dok pływający o nośności 28 000 ton, 1 dok pływający 
o nośności 10 000 ton i 1 dok pływający o nośności 2 000 ton. Wszystkie te 

18 Autorowi nie udało się rozgraniczyć strat powstałych w następstwie działań wojennych oraz 
jaki procent z tego stanowił wywóz mienia ruchomego przez radzieckie „brygady 
demontażowe”.

125



„BIULETYN HISTORYCZNY” Z. MISZTAL 2007 NR 22

urządzenia przyjęte w ośrodkach gdańskim i gdyńskim w różnym stopniu były 
uszkodzone i wymagały remontu19.

Na terenie ośrodka elbląskiego zjednoczenie początkowo objęło wszystkie 
tamtejsze stocznie, a więc nr 16 oraz dwa osobne zakłady figurujące w rejestrze 
zjednoczenia pod nr 17 i 18. Te dwie ostatnie, niemające znaczenia dla przemysłu 
okrętowego, odstąpiono Zarządowi Dróg Wodnych. Stocznia nr 16, bardzo 
zniszczona i pozbawiona urządzeń, ostatecznie została przejęta w dniu 6 sierpnia 
1945 r. W Elblągu przejmowaniem stoczni kierował Mieczysław Filipowicz jako 
przedstawiciel grupy stoczniowej, a następnie reprezentant zjednoczenia.

Bardzo niekorzystnie ukształtowała się w niegdyś znaczącym ośrodku 
przemysłu w ogóle, a przemysłu okrętowego w szczególności. Już na kilka 
miesięcy przez wejściem tam Armii Radzieckiej Niemcy zdołali wywieźć 
co cenniejsze urządzenia, niezbędne do produkcji okrętów podwodnych. 
W następstwie intensywnych działań wojennych i nalotów nacierających wojsk 
radzieckich sam Elbląg, jak i jego zakłady przemysłowe zostały poważnie 
uszkodzone, a niektóre niemal doszczętnie rozbite i wypalone. Wszystko, co 
tam zostało po zakończeniu działań wojennych było zakwalifikowane do 
„zdobyczy wojennych”. „Brygady demontażowe” nie mogąc wydobyć urządzeń 
ze zniszczonych hal fabrycznych - ze względu na ich gabaryty - wykuwały 
potężne otwory w ścianach, wyciągając z nich maszyny i urządzenia. 
Po wejściu tam polskiej administracji gospodarczej zakłady przedstawiały sobą 
wielką ruinę20. Uruchomienie jakichkolwiek fabryk nawet o zmiennym profilu 
produkcji - co się później stało w przypadku Elbląga - mogło nastąpić po kilku 
latach i to przy wielkim nakładzie sił i środków.

Przejmowanie zakładów stoczniowych w Szczecinie zapoczątkowane 
zostało dopiero 15 września 1945 r., gdy dotarła tam grupa przedstawicieli 
Zjednoczenia na czele z inż. Henrykiem Sosnowskim oraz jego zastępcą inż. 
Zdzisławem Załachowskim.

Szczecin zwłaszcza tutejszy port był główną bazą przeładunku na 
jednostki pływające dużych ilości różnego rodzaju sprzętu i wszelkich urządzeń 
z okupowanych już Niemiec w ramach reparacji wojennych, który przewożony 
był na obszar Związku Radzieckiego. I tu, jak w poprzednich ośrodkach 
przemysłu okrętowego wybrzeża występowało kilka rodzajów dewastacji. Były 
nimi przede wszystkim: wywózka niemiecka najcenniejszego sprzętu i urządzeń 
przemysłowych; świadome niszczenie przez ustępujące wojska niemieckie 
różnych urządzeń gospodarczych i przemysłowych: zniszczenia w następstwie 
działań wojennych i szczególnie rozległy demontaż radziecki, w ramach 
którego zabierano wszystko, co tu pozostało, traktując to jako reparacje za 
poniesione straty w czasie wojny z Niemcami.

19 Odpis aktu zdawczo-odbiorczego ruchomych urządzeń stoczniowych przekazywanych 
władzom polskim przez władze radzieckie w gdańskim i gdyńskim ośrodkach stoczniowych 
jest w posiadaniu Działu Historii Miasta Gdyni.

20 WAP, sygn. YI.65/5, op. cit., s. 73.
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W pierwszym okresie pobytu wydelegowana grupa zjednoczenia przejęła 
od wojskowych władz radzieckich dwa małe zakłady stoczniowe: „Bałtyk” - 
dawna nazwa „Greifenwerft”; Stocznia Rzeczna - dawna „Golfnow”. Władze 
radzieckie nie były w tym czasie gotowe do przekazania pozostałych 
istniejących tam zakładów stoczniowych, gdyż wywoziły one z nich istniejące 
jeszcze urządzenia. Nastąpiło to dopiero w późniejszym okresie.

Do prac inwestycyjnych w stoczni szczecińskiej przystąpiono dopiero 
w 1948 r., zaś budowę statków rozpoczęto dopiero i to bardzo nieśmiało 
i niezbyt pewnie - w 1951 r. Pierwszy statek o nośności 3 136 ton zwodowano 
z pochylni po 16 miesiącach budowy. Statek ten miał napęd parowy21.

Rybołówstwo morskie

W wyniku wojny duże straty poniosło również polskie rybołówstwo 
morskie. W kwietniu 1945 r. na dawnym wybrzeżu, z wyjątkiem obsadzonego 
częściowo jeszcze przez wojska niemieckie Półwyspu Helskiego znaleziono 
tylko 2 uszkodzone kutry oraz 12 łodzi rybackich. Znajdujące się tu urządzenia 
rybołówstwa wymagały niezwłocznego zabezpieczenia. Brak ludzi 
z odpowiednimi kwalifikacjami opóźniał, a nawet uniemożliwiał szybka 
realizację tego zadania.

Na wybrzeżu odzyskanym, podobnie jak i na dawnym, rybołówstwo 
morskie znajdowało się w stanie niemal całkowitego zniszczenia. Sytuacja zaś 
w polskim rybołówstwie dalekomorskim była jeszcze gorsza, bo jednostki 
dalekomorskie były na obczyźnie.
Straty wojenne wynosiły około 95% kutrów, 95% łodzi motorowych i 85% 
wiosłowo-żaglowych. Były znacznie większe niż w innych dziedzinach 
gospodarki morskiej22.

Komisja Odszkodowań Morskich objęła swoją działalnością również 
rybołówstwo morskie na wybrzeżu należącym do Polski w latach 1918-1939. 
Ówczesne rybołówstwo koncentrowało się głównie w Gdyni i kilku innych 
portach rybackich.

Straty poniesione przez rybołówstwo oszacowano na 27 580 023 zł 
polskich z sierpnia 1939 r.23, w tym:

- mienie państwowe - 1 438 933
- przedsiębiorstwa i stowarzyszenia rybackie - 17 827 027
- osiedla rybackie - 8 314 063

Razem: - 27 580 023

21 Zob. Polski Rejestr Statków, 1954, s. 666.
22 Por.: Rybołówstwo, „Morski Przegląd Gospodarczy”, Gdynia 1946.
23 J. Kulikowski, Morski przemysł rybny w pierwszym dziesięcioleciu Polski Ludowej 

i perspektywy dalszego rozwoju, „Zeszyty Ekonomiczne WSE w Sopocie”, Gospodarka 
Morska, 1956, s. 81.
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Rybacy stracili blisko 200 kutrów i 700 łodzi. Poważnemu zniszczeniu 
uległy osady rybackie w Helu, Kuźnicy i Władysławowie. Biorąc to wszystko 
pod uwagę, należy stwierdzicie straty rybołówstwa polskiego sięgały znacznie 
większych sum.

Port rybacki w Gdyni był zniszczony w takim stopniu, że wymagał 
gruntownej odbudowy. Do najbardziej dotkliwych należały szkody wyrządzone 
w stoczniach rybackich i warsztatach remontowych. Zniszczeniu uległa 
poważna część hal, magazynów rybnych, chłodni rybackich i wytwórni lodu. 
Zakłady przetwórstwa rybnego zarówno na dawnym, jak i nowym wybrzeżu 
w dużym stopniu pozbawione były maszyn i urządzeń. Odbudowy wymagały 
także zakłady produkcji pomocniczej, jak wytwórnia lin, sieci, opakowań, itp.

W 1945 r. administracja rybołówstwa morskiego objęła w posiadanie 
wybrzeże puste, wyludnione, pozbawione sprzętu i urządzeń rybackich. Całą 
działalność w tym zakresie należało rozpocząć od postaw. W pierwszym 
okresie wysiłki administracji zmierzały w kierunku jak najszybszego 
i najbardziej intensywnego wykorzystania resztek mienia rybackiego, które 
należało uratować przed samoczynnym niszczeniem i dewastacją.

Po wstępnym zabezpieczeniu obiektów rybackich przystąpiono do 
zorganizowania i uruchomienia administracji rybołówstwa morskiego. 
Powołany w kwietniu Główny Morski Urząd Rybacki, stopniowo obejmował 
administracją rybołówstwo morskie na całym wybrzeżu. Morski Urząd Rybacki 
w Gdyni objął swoją działalnością dawne wybrzeże oraz część nowego, od 
ujścia Piaśnicy do Łeby włącznie. Wkrótce utworzono Morski Urząd Rybacki 
w Gdańsku. W tym czasie rozpoczęła również działalność Delegatura 
Departamentu Morskiego Ministerstwa Przemysłu z siedzibą w Sopocie, przy 
której utworzono Wydział Rybacki, naczelnikiem został dr F. E. Lubecki24.

Obok istniejącego już Morskiego Instytutu Rybackiego wznowiła 
działalność przedwojenna placówka naukowo-badawcza - Stacja Morska, której 
przywrócono pierwotną nazwę Laboratorium Rybackie. Jego dyrektorem został 
dr M. Bogucki.

Po ostatecznym zakończeniu działań wojennych zaczęto wysyłać z Gdyni 
i Sopotu przedstawicieli władz rybackich na wybrzeże środkowe i zachodnie 
w celu zapoznania się ze stanem znajdujących się tam obiektów rybackich oraz 
ich zabezpieczenia. W. Ciąglewicz w końcu maja 1945 r. badał obiekty 
rybackie w Ustce. M. Bogucki, Hryniewiecki i J. Kulikowski w pierwszej 
połowie lipca 1945 r. udali się na lustrację obiektów rybackich Darłowa, 
Świnoujścia i Szczecina.

Po przeprowadzonej wizji lokalnej w obiektach rybackich przystąpiono 
do tworzenia dalszych placówek administracji rybackiej. W sierpniu 1945 r. 
powstał Morski Urząd Rybacki w Darłowie. W listopadzie rozpoczął 
działalność kontroler rybołówstwa morskiego w Kołobrzegu. Nieco później,

24 A. Ropelewski, op. cit., s. 141.
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bo dopiero w pierwszych miesiącach 1946 r. powstał Morski Urząd Rybacki 
w Świnoujściu, który w kilka miesięcy później został przeniesiony do 
Szczecina. Włączono do niego rejon Zalewu Szczecińskiego należącego do 
Polski.

Nieco inaczej przebiegało przejmowanie gospodarki morskiej, w tym 
rybołówstwa na wybrzeżu środkowym, a zwłaszcza zachodnim. W wyniku 
niewyjaśnionej w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu przynależności do 
Polski najbardziej wysuniętych terenów na północnym zachodzie z miastami 
Szczecinem i Świnoujściem, proces przyjmowania tamtejszych przedsiębiorstw 
rybackich znacznie się opóźnił. Jego początek datuje się od drugiej połowy 
1945 r., a trwał blisko dwa lata. Zasadniczą rolę w tym procesie odegrali 
specjaliści z ośrodka gdyńsko-gdańskiego, którzy pełnili obowiązki zarówno 
kierowników różnych instytucji i przedsiębiorstw, jakie tam tworzono, jak 
również organizowali od podstaw lub zasilali na całym wyzwolonym wybrzeżu 
ważną dziedzinę gospodarki morskiej - rybołówstwo.

Wycena zniszczeń w polskiej gospodarce morskiej po zakończeniu 
II wojny światowej była złożona i trudna. Chociaż pozornie nie stwarzało 
większego problemu określenie tego, co stanowiło własność stricte polską. 
W odniesieniu do większości różnych obiektów, urządzeń i maszyn 
w poszczególnych działach gospodarki morskiej istniały dokumenty, a nade 
wszystko byli ludzie, którzy występowali jako swoiści świadkowie 
okoliczności, w jakich one powstawały.

Problemy te występowały w przypadku obiektów istniejących w porcie 
gdyńskim. W wielu z nich Niemcy zmienili ich przeznaczenie. Np. 
rozbudowano stocznię gdyńską do potrzeb wynikających z prowadzonej wojny, 
czyniąc z niej wielki zakład remontowy dużych okrętów. Stąd też w momencie 
wychodzenia z Gdyni Niemców, wszystko to, co nie zdążyli oni zabrać, zostało 
zaliczone przez „brygady demontażowe” do „zdobyczy wojennej”. Ale przecież 
wiele urządzeń i sprzętu używanego przez okupanta w przeszłości stanowiło 
własność polską. Te trudne sprawy najczęściej były rozstrzygane przez stronę 
radziecką w sposób arbitralny lub pod nieobecność polskich przedstawicieli, bo 
nie wszędzie byli oni dopuszczani.

Szczególnie źle w tym względzie przedstawiała się sytuacja na wybrzeżu 
odzyskanym, gdzie nie podlegały demontażowi radzieckiemu urządzenia 
i zakłady komunalne mające wpływ na odbudowę życia gospodarczego tych 
obszarów - elektronie, gazownie, wodociągi, itp. Jednak i w tym przypadku 
było wiele odstępstw od tych postanowień, często „samowolnie” różne grupy 
radzieckich wojskowych dopuszczały się zwykłej grabieży. Na ogół dobrze 
sobie z tym radziły polskie wojskowe grupy operacyjne przejmujące 
gospodarkę na Ziemiach Odzyskanych.
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Gdy po sześćdziesięciu latach patrzymy na sprawy demontażu przez 
Związek Radziecki, na przyznanych Polsce Ziemiach Odzyskanych wydaje się 
to nam bezsensowne, gospodarczo kosztowne dla wszystkich stron tego 
zagadnienia i politycznie wprost przestępcze, jak by nie chcieć patrzeć na ten 
problem.

Nowa władza polska otrzymała ziemie zachodnie niemal jak wielką 
pustynię gospodarczą. Wiele obiektów przemysłowych pozbawionych zostało 
urządzeń i wszelkiego wyposażenia. Infrastruktura kolejowa na tysiącach 
kilometrów pozbawiona została zwykłych szyn kolejowych i innego 
niezbędnego wyposażenia. Wymontowano i zabrano: wiadukty, mosty, kładki, 
itp. Tylko na Pomorzu rozmontowano szlak kolejowy między Lęborkiem 
i Bytowem. Częściowo to uczyniono między Koszalinem a Stargardem 
Szczecińskim, Ostródą a Prabutami i szeregu innych szlakach kolejowych.

Przy dobrej woli stron, zwłaszcza Związku Radzieckiego można było 
tego nie demontować i otrzymać stosowne rekompensaty - zapewne rozłożone 
w czasie. Tej dobrej woli zabrakło i to później zaważyło na dobrym stosunku 
zwykłych ludzi w Polsce do Związku Radzieckiego. Uznać należy, że to zgoła 
złe pociągnięcie wynikało z niszczycielskiej wojny, która spowodowała tak 
gigantyczne straty na obszarze objętym działaniami frontowymi, koniecznością 
odbudowy zniszczeń wojennych, nie liczeniem się również z wielkimi 
potrzebami wyniszczonej Polski przez wojnę. Wówczas wyjaśniane to było 
tym, że Polska uzyskuje ziemie zachodnie i północne wchodzące wcześniej w 
skład III Rzeszy Niemieckiej. Stąd też już w założeniach wcześniejszych 
z konieczności zrezygnować musiała z części występującego tu przemysłu. 
Jednak swoistą za to rekompensatą było jednoznaczne parcie ze strony Związku 
Radzieckiego żądań Polski do granic zachodnich, łącznie ze Szczecinem25.
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INFRASTRUKTURA KWATERMISTRZOWSKA 
MARYNARKI WOJENNEJ (1945-1968)

W wydawnictwach encyklopedycznych „infrastruktura” określana 
jest jako „zespół podstawowych urządzeń i instytucji świadczących 
usługi niezbędne do należytego funkcjonowania”1. Z kolei Leksykon Wiedzy 

Wojskowej precyzuje to pojęcie, zawężając je do terminu „infrastruktura 
wojskowa”, którą tworzą „urządzenia i instytucje warunkujące działanie sił 
zbrojnych w czasie pokoju i wojny. Tworzą ją więc obiekty zapewniające 
zakwaterowanie wojsk, ich szkolenie itp., m.in. baza koszarowa, poligony, 
place ćwiczeń, strzelnice, obiekty służby zdrowia, baza produkcyjna 
i techniczno-remontowa, składnice i magazyny, urządzenia inżynieryjno- 
-obronne, lotniska, bazy morskie itp., a także jednostki wojskowe przeznaczone 
do ochrony i obrony oraz obsługi poszczególnych obiektów, jak również te 
urządzenia i obiekty gospodarki narodowej, które mogą być wykorzystywane 
dla potrzeb sił zbrojnych”*-.

Biorąc pod uwagę powyższe definicje można więc przyjąć, że 
„infrastruktura kwatermistrzowska” to niezbędne urządzenia i instytucje 
warunkujące działanie sił zbrojnych na płaszczyźnie kwatermistrzowskiego 
zabezpieczenia.

Dlatego też mówiąc o problematyce rozwoju infrastruktury kwatermi- 
strzowskiej Marynarki Wojennej, mamy na myśli wszystkie kierownicze 
instytucje tego pionu, służby, wydziały i oddziały praktycznie realizujące 
proces zaopatrzenia, a także wszelkie instytucje, obiekty i urządzenia włączone 
w ten proces. Chodzi tu o zakłady produkcyjne, składnice, magazyny, 
warsztaty, ale także obiekty budownictwa wojskowego i mieszkaniowego, 
ośrodki szkolenia i grunty terenowe przekazane Marynarce Wojennej1 2 3.

Po zakończeniu II wojny światowej Marynarka Wojenna niemal natychmiast 
przystąpiła do wykonywania zadań, których celem było odtworzenie jej 
infrastruktury, niezbędnej do zabezpieczenia funkcjonowania wszystkich 

1 Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1974, s. 282.
2 Leksykon Wiedzy Wojskowej, Warszawa 1979, s. 145-146.
3 Patrz schemat nr 1.
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organów morskiego rodzaju sił zbrojnych. Prowadzono szereg prac remontowo- 
-budowlanych w uszkodzonych obiektach i budynkach koszarowych, 
a odbudowa portu wojennego w Gdyni stała się jednym z fundamentalnych 
zadań, jakie stanęły przed Dowództwem Marynarki Wojennej. Powyższe 
przedsięwzięcia zostały kompleksowo ujęte w „Wytycznych dla rozwoju 
Marynarki Wojennej na lata 1946-1949”4, opracowanych m.in. na podstawie 
danych uzyskanych z przeglądu baz i lotnisk na Wybrzeżu, przeprowadzonego 
na polecenie dowódcy Marynarki Wojennej wydane 25 października 1946 r.5

W „wytycznych” zawarto najważniejsze prace remontowo-budowlane 
z punktu widzenia rozwoju Marynarki Wojennej. Na podstawie tego dokumentu 
na przełomie września i października 1946 r. opracowane zostały szczegółowe 
plany odbudowy portów wojennych, koszar i lotnisk. Główny ciężar ich 
realizacji w tym okresie spoczął na barkach Głównego Portu MW, który 
poważniejsze, specjalistyczne zadania wykonywane na terenie portów 
koordynował z Kierownictwem Biura Odbudowy Portów6.

Zgodnie z zatwierdzoną „Organizacją Marynarki Wojennej na stopie 
pokojowej” 14 grudnia 1945 r.7, istniejący w Głównym Porcie MW Wydział 
Kwaterunkowo-Eksploatacyjny, podjął zadania związane z przygotowaniem 
prac remontowych w gmachach, składnicach, magazynach, warsztatach, 
portach, nabrzeżach, a także dotyczące opracowywania kosztorysów tych 
przedsięwzięć, prowadząc jednocześnie nadzór techniczny nad stanem ww. 
obiektów8. W celu uregulowania wielu spraw organizacyjnych i usprawnienia 
działalności Marynarki Wojennej, jej dowództwo opracowało w grudniu 1946 r. 
spis oraz szczegółowy wykaz dyslokacyjny swoich jednostek rozmieszczonych 
w poszczególnych obszarach nadmorskich i dostarczyło je wojewodom9.

W pierwszych powojennych latach funkcjonowania Marynarki Wojennej 
ogromnym problemem było zabezpieczenie pod względem jakościowym 
i ilościowym paliwa i smarów dla okrętów. Przemysł naftowy bowiem nie był 
w stanie zapewnić regularnych dostaw potrzebnych ilości tych produktów. 
Powstał poważny problem ich magazynowania, co w obliczu braku 
systematycznych, stałych dostaw stało się zadaniem priorytetowym na tej 
płaszczyźnie zaopatrywania. Zbudowano więc siłami Głównego Portu MW 
zbiorniki pozwalające na przechowywanie 900 ton benzyn10.

4 Rozkazy i wytyczne MON z 1946 r.; AMW, sygn.2/49/12, s. 485-488.
5 Zarządzenia MON i DMW dotyczące planów gospodarczych na lata 1947-1949; AMW, sygn. 

2/49/34, s. 123-124.
6 AMW, sygn. 2/49/12, s. 487-488.
7 Organizacja Marynarki Wojennej na dzień 14.12.1945 r. (na stopie pokojowej); AMW, sygn. 

3768/85/26, s. 89-97.
8 Tamże, s. 92.
9 Patrz załącznik nr 1 i nr 2.
10 Pismo dowódcy MW nr 0730 z 06.07.1946 r. do szefa Oddziału Organizacyjno-Mobilizacyjnego 

Sztabu Generalnego WP; AMW, sygn. 2/49/15, s. 10.
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W tym okresie wiele trudności związanych było z działaniami 
zmierzającymi do zagospodarowywania i pozyskiwania przez Marynarkę 
Wojenną terenów przeznaczonych na cele obronne.

10 stycznia 1946 r. Naczelny Dowódca Wojska Polskiego polecił 
dowódcy Marynarki Wojennej dokonanie przeglądu obiektów wojskowych 
i terenów położonych w pasie 20-30 km od linii brzegu morskiego, 
a w szczególności rejonów lotnisk, portów, stoczni i innych obszarów 
nadających się do fortyfikacyjnej rozbudowy Wybrzeża i wykorzystania 
militarnego przez Marynarkę Wojenną11.

Efektem tych prac było pismo dowódcy Marynarki Wojennej do NDWP 
z 6 maja 1946 r., w którym przedstawiony został wykaz terenów uznanych jako 
„ściśle wojskowe” i „zastrzeżone” dla Marynarki Wojennej11 12.

Pod względem obronnym Marynarka Wojenna była szczególnie 
zainteresowana Półwyspem Helskim. Chodziło tu o obszar do miejscowości 
Jurata w kierunku cypla, z wyłączeniem miasta Hel oraz teren położony po obu 
stronach toru kolejowego, na płd. - wsch. od miejscowości Jastarnia. Z tego 
względu dowódca Marynarki Wojennej wystąpił 3 grudnia 1946 r. do szefa 
Sztabu Generalnego WP z wnioskiem o przeprowadzenie szeregu prac 
zagospodarowujących zniszczone obszary Helu. Dotyczyły one rozebrania 
zniszczonych drewnianych budynków i schronów poniemieckich, a także 
uzupełnienia stanu zalesienia i zatrawienia wydm, w tym umocnienia brzegów. 
Rozmiar tych prac według helskiego nadleśnictwa oszacowano na 15 000 
roboczogodzin, co przy liczbie przydzielonych jeńców do prac w tym rejonie, 
dawało czasokres realizacji wynoszący ok. 2 miesięcy13.

W zależności od rejonu Wybrzeża różnie przedstawiał się stosunek 
lokalnych władz administracyjnych do spraw obronności. W Gdyni nie było 
żadnych spornych kwestii na tym tle. Do przedstawionego wojewodzie 
gdańskiemu wykazu terenów na cele obronne przez Marynarkę Wojenną, nie 
zgłoszono żadnych zastrzeżeń (jedyną uwagą i prośbą wojewody było 
pozostawienie miejscowości Jurata i Jastarnia jako obszarów o charakterze 
wczasowym)14.

11 Tamże, s. 10.
12 Jako „tereny ściśle wojskowe” uznano te, którymi Marynarka Wojenna dysponowała przed 

1939 r. oraz na których znajdowały się poniemieckie obiekty wojskowe, przydatne dla MW. 
„Terenami zastrzeżonymi” były obszary pożądane przez Marynarkę Wojenną, z punktu 
widzenia jej rozwoju. W przyszłości tereny te mogły stać się terenami ściśle wojskowymi; 
Wykaz terenów ściśle wojskowych i zastrzeżonych. Pismo dowódcy MW do NDWP nr 0472 
z 06.07.1946 r.; AMW, sygn. 2/49/12, s. 119-120. Szczegółowy wykaz powyższych terenów 
przedstawiono w załączniku nr 3.

13 Pismo dowódcy MW do szefa Sztabu Generalnego WP nr 01581 z 03.12.1946 r„ dotyczące 
zagospodarowania Półwyspu Hel; AMW, sygn. 2/49/8, s. 105.

14 Pismo Wojewody gdańskiego do dowódcy Marynarki wojennej z 19.04.1946 r. na temat 
wykazu terenów zastrzeżonych na cele obronne; AMW, sygn. 2/49/12, s. 114-115.
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Zdecydowanie trudniejsza sytuacja występowała na Środkowym 
i Zachodnim Wybrzeżu. Rozmowy przedstawicieli MW ze starostą powiatu 
wolińskiego i władzami Świnoujścia nie dawały żadnych rezultatów. 
Problematyka obronności traktowana była drugorzędnie w stosunku do 
własnych zadań lub wręcz obojętnie. Dochodziło do wielu zadrażnień 
i „zaognień” we wzajemnych stosunkach. Problemy współpracy z władzami 
lokalnymi powyższych regionów wielokrotnie poruszał dowódca Marynarki 
Wojennej w meldunkach do NDWP. Powyższą sytuację komplikował również 
fakt, że większość spornych terenów zajmowały wojska radzieckie, 
a zniszczenia wojenne sięgały 50%15. Całkowity brak współpracy i zrozumienia 
przez władze powiatu wolińskiego i Świnoujścia potrzeb Marynarki Wojennej 
zmusił Dowództwo MW do interwencji u wojewody szczecińskiego16. Efektem 
tego było pismo wojewody z 20 lipca 1946 r. do starosty wolińskiego i Zarządu 
Miasta Świnoujścia17, w którym napiętnował postępowanie podległych władz 
i polecił w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 1946 r. uregulowanie 
kwestii będących przedmiotem sporu, a dotyczących głównie zakwaterowania 
kadry i marynarzy.

W rejonie Kołobrzegu z kolei, mimo dobrej współpracy z władzami 
lokalnymi i Urzędem Likwidacyjnym w Kołobrzegu, występowały ogromne 
trudności z adaptacją i objęciem odpowiednich budynków do zakwaterowania 
marynarzy. W Kołobrzegu nie było bowiem sprawnych budynków 
pozwalających na przyjęcie marynarzy. Powodem tego były ogromne 
zniszczenia wojenne, które ze względu na ich stopień, uniemożliwiały 
spełnienie wniosków Marynarki Wojennej, co najmniej do marca 1947 r. (wg 
kalkulacji Oddziału Kwaterunkowo-Eksploatacyjnego Głównego Portu MW).

Po utworzeniu Kierownictwa Administracyjno-Technicznego, do wymienionej 
już gamy obiektów dołączyły zorganizowane siłami Marynarki Wojennej 
garaże dla samochodów Dowództwa MW, Okręgowy Warsztat Szewski 
w Gdyni, Składnica Materiałów Pędnych, pralnia, łaźnia i Garnizonowe 
Ambulatorium przy ulicy Pułaskiego w Gdyni. W tym samym czasie, dzięki 
przeprowadzonym remontom, Marynarka Wojenna zorganizowała własne 
ośrodki kulturalne w postaci kinoteatru przy ulicy Żeromskiego w Gdyni (kino 
„Goplana”), teatru w Sopocie oraz sceny teatralnej w Gdańsku-Wrzeszczu 
(dzisiejszy teatr lalek „Miniatura”)18.

1 maja 1948 r. na podstawie rozkazu organizacyjnego szefa Sztabu 
Generalnego WP z 1 kwietnia 1948 r. rozpoczęła pracę Stacja Obsługi Samochodów 

15 Pismo dowódcy MW do MON z 17. 06. 1946 r. na temat wyspy Uznam, tamże, s. 163-165.
16 Pismo dowódcy MW do Wojewody Szczecińskiego z 20. 06. 1946 r.; AMW, sygn. 2/49/8, s. 81.
17 Pismo wojewody szczecińskiego do starosty powiatu wolińskiego i Zarządu Miasta 

Świnoujście z 20. 07. 1946 r.; AMW, sygn. 2/49/12, s. 410.
18 Sprawozdanie z realizacji zamierzeń organizacyjnych MW umieszczonych w planie na 1948 r.

i 1949 r.; AMW, sygn. 87/50/1, s. 64-65.
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Dowództwa Marynarki Wojennej, która została zorganizowana na bazie 
istniejących od 1945 r. Warsztatów Samochodowych Marynarki Wojennej'9.

W sierpniu 1949 r. opracowany został pierwszy kompleksowy „Plan 
rozmieszczenia i budowy magazynów oraz składnic zaopatrzenia Marynarki 
Wojennej”’ , stwarzając tym samym warunki dla planowego rozwoju bazy 
materiałowej i systemu zaopatrzenia w MW.

W' wyniku tego planu, do dotychczasowych obiektów infrastruktury 
kwatermistrzowskiej dołączyły:

• magazyn sprzętu uzbrojenia (2 budynki o pojemności 10 000 m  
i 2 200 m , zlokalizowane w porcie wojennym Gdynia-Oksywie);

2
3

• magazyn amunicyjny'  (w postaci podziemnego budynku w Wąwozie 
Ostrowskim o pojemności 600 m ).

1
3

Ponadto Wydział Kwaterunkowo-Budowlany K.A.-T. prowadził prace 
zmierzające do rozbudowy istniejącego systemu składnic poprzez zorganizowanie 
dodatkowych powierzchni magazynowych w następującej postaci:

Składnice typu „A” (rejonowe):
• składnica amunicyjna w Wąwozie Ostrowskim na 10 magazynów;
• składnica amunicyjna w Helu na 10 magazynów;
• składnica amunicyjna w Darłowie na 15 magazynów;
• składnica amunicyjna w Ustce na 5 magazynów;
• składnica amunicyjna w Kołobrzegu na 7 magazynów.
• składnice typu ,,B” (niższej kategorii):
• składnica amunicyjna w Janogrodzie na 4 magazyny;
• składnica amunicyjna w rejonie Łeba - Rozewie na 3 magazyny   .19202122

Rozmieszczenie wyposażenia broni podwodnej dla okrętów przedstawiało 
się w ten sposób, że obiekty infrastruktury kwatermistrzowskiej w tym zakresie 
zlokalizowane były w rejonie: Gdynia - Hel, będącym głównym obszarem 
rozmieszczenia. Zmagazynowane zostało tam wyposażenie broni podwodnej 
dla większości jednostek pływających (ok. 50% zapasów). Pozostałe 50% 
wyposażenia przechowywano w obiektach znajdujących się w Kołobrzegu 
i Świnoujściu (po 25% zapasów), stanowiących tzw. rejon operacyjny dla 
trałowców i ścigaczy23. Oprócz tego, w Gdyni istniały Zakłady Broni 
Podwodnej w składzie: warsztat mechaniczny broni podwodnej, torpedownia, 
trałownia, główna Składnica Broni Podwodnej oraz poligon torpedowy.

19 Rozkaz organizacyjny szefa Sztabu Generalnego WP nr 059/org. z 01.04.1948 r. w sprawie 
powstania Okręgowej Stacji Obsługi Samochodów Dowództwa Marynarki Wojennej; AMW, 
sygn. 82/50/3, s. 77.

20 CAW, sygn. IV.501.1/A.1295, s. 21-26 (dokument przekazany przez B. Zalewskiego - 
w zbiorach autora).

21 Tamże, s. 15-16.
22 Tamże, s. 26-27.
23 Tamże, s. 18-19.
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Przeprowadzone zostały także prace remontowe w poniemieckich 
magazynach materiałów wybuchowych na Oksywiu, z przeznaczeniem na 
magazyn głowic bojowych do torped bomb głębinowych. Na Helu z kolei 
prowadzono prace adaptacyjne w celu powiększenia o dalsze dwa schrony, 
istniejącej tam składnicy amunicyjnej" .

Przedstawiony system magazynów i składnic był efektem starań 
Dowództwa Marynarki Wojennej zmierzających do zapewnienia, jak 
najwyższego poziomu zabezpieczenia funkcjonowania sił morskich. Przejawem 
tych starań była liczna korespondencja ze Sztabem Generalnym WP, bardzo 
intensywna w 1949 r. Marynarka Wojenna przedstawiła wtedy szereg 
propozycji i planów organizacyjnych, wśród których najistotniejszym był „Plan 
i wnioski odnośnie rozmieszczenia magazynów i składnic wyposażenia 
bojowego, sprzętu i materiałów MW”, zawarty w piśmie dowódcy Marynarki 
Wojennej z 11 sierpnia 1949 r.24 25 W latach późniejszych założenia tego planu 
były doskonalone i dostosowywane do potrzeb Marynarki Wojennej, 
zachowując jednak pierwotne cele i założenia.

Liczne wnioski Ministerstwa Obrony Narodowej do resortów cywilnych, 
w tym do Ministerstwa Leśnictwa, Ministerstwa Żeglugi i Urzędu Morskiego 
w Szczecinie zaowocowały przekazaniem w końcu 1950 r. nowych terenów dla 
potrzeb Marynarki Wojennej, co obrazuje tabela nr 1.

Zasadniczą zmianą tego okresu w kwatermistrzowskim krajobrazie 
Marynarki Wojennej, poza powołaniem do życia Szefostwa Tyłów MW, było 
rozwiązanie komend portów wojennych w Gdyni, Świnoujściu i Kołobrzegu, 
z równoczesnym sformowaniem baz: Bazy Głównej w Gdyni, Bazy MW 
Świnoujście oraz Sekcji Tyłów w Kołobrzegu i Ustce.

1951 r. przyniósł dalsze zmiany organizacyjne. We wrześniu zmienione 
zostały nazwy Składnicy Samochodowej MW na 9 Składnicę Samochodową 
MW oraz składnicy Mundurowo-Taborowej MW na 15 Składnicę Mundurowo- 
-TaborowąMW.

W grudniu powstała 12 Składnica Żywnościowa26. W tym czasie do 
ważniejszych elementów infrastruktury kwatermistrzowskiej należały: Zarząd 
Budownictwa Wojskowego nr 6, Garnizonowa Sekcja Kwaterunkowa w Gdyni, 
Garnizonowy Referat Mieszkaniowy w Gdyni, Stocznia MW, Zakłady Broni 
Podwodnej, Zakłady Elektryczne MW, Warsztat Pływający MW, Składnica 
Materiałów Technicznych, Wojskowy Zarząd Kwaterunkowy w Gdyni, a także 
6 Okręgowe Magazyny Kwaterunkowe, 15 Składnica Mundurowo-Taborowa, 

24 Tamże, s. 21-22.
25 Tamże, s. 21.
26 Rozkazy organizacyjne dowódcy Marynarki Wojennej z lat 1951-1952. Zarządzenie 

organizacyjne szefa Sztabu Generalnego WP nr 0362/org. z 29.12.1951 r. o przeniesieniu 
Magazynu Żywnościowego na etat 12 Składnicy Żywnościowej oraz Meldunek dowódcy MW 
do szefa Sztabu Generalnego WP o wykonaniu rozkazu organizacyjnego nr 044/org. 
z 26.01.1952 r.; AMW, sygn. 697/54/2, s. 82-131.
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18 Okręgowe Warsztaty Mundurowe, Składnica Materiałów Pędnych nr 1, 
Składnica Materiałów Pędnych nr 2, 12 Składnica Żywnościowa, Stacja 
Obsługi Samochodów Dowództwa MW, 9 Składnica Samochodów MW, 
Składnica Amunicyjna w Gdyni, Szpital MW z Polikliniką w Gdańsku-Oliwie, 
Laboratorium Sanitarno-Higieniczne MW, 29 Ambulatorium Garnizonowe 
w Gdyni, 11 Składnica Sanitarna MW, 40 Garnizonowa Piekarnia w Gdyni, 
Garnizonowa Pralnia w Helu, Garnizonowa Łaźnia w Helu. Garnizonowa 
Pralnia w Gdyni, Garnizonowa Łaźnia w Gdyni, Kompania Samochodowa 
w Gdyni, Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Sopocie, Wojskowy Dom 
Wypoczynkowy w Juracie oraz 12 kasyn i stołówek na terenie Marynarki 
Wojennej27.

Do powyższych obiektów z końcem stycznia 1952 r., na podstawie 
rozkazu organizacyjnego szefa Sztabu Generalnego WP nr 044/org., dołączyły 
nowo sformowane: 17 Skład Amunicji w Wąwozie Ostrowskim, 15 Skład 
Amunicji w Helu, 6 Skład Sprzętu Chemicznego w Gdyni-Oksywiu i 19 Skład 
Broni Podwodnej w Helu28 29.

Nadal prowadzone były prace remontowo-budowlane w portach 
wojennych, głównie w Gdyni i Helu. W 1951 r. Wydział Budownictwa MW 
przeprowadził tam szereg prac dotyczących napraw i bieżących remontów 
nabrzeży, pomostów i falochronów, oddając do użytku łącznie 1960 mb tych 
obiektów .

Początek lat 50. to także okres pozyskiwania przez Marynarkę Wojenną 
kolejnych nieruchomości terenowych. Dzięki porozumieniu Ministerstwa 
Obrony Narodowej z Ministerstwem Rolnictwa i Ministerstwem Leśnictwa, 
w latach 1951-1953 Marynarka Wojenna przejęła nowe tereny o łącznej 
powierzchni 2 276,88 ha30.

To również okres zmian organizacyjnych w pionie służb technicznych 
i zaopatrzenia.

Na bazie Składnicy Amunicji sformowane zostały Zakłady Uzbrojenia 
MW31. Powstaje garnizonowa łaźnia i pralnia oraz garnizonowe kasyno 
w Ustce32. W Dziwnowie rozpoczyna działalność 73 Garnizonowa Piekarnia, 

27 Tamże, s. 302 oraz Etaty jednostek MW; AMW, sygn. 3794/86/61,62,63, Rozkazy 
i zarządzenia organizacyjne szefa Sztabu Generalnego WP i zmiany w etatach; AMW, sygn. 
1234/56/2, a także Zarządzenia organizacyjne szefa Sztabu Głównego MW i Etaty; AMW, 
sygn. 912/55/7.

28 Rozkazy organizacyjne dowódcy MW z lat 1951-1952; AMW, sygn. 697/54/2, s. 131.
29 Sprawozdanie z realizacji zamierzeń Wydziału Budownictwa MW w 195Ir. w dziale budownictwa 

portowo-morskiego, pismo nr 04617 z 01. 06. 1951 r.; AMW, sygn. 230/26, s. 265-267.
30 Szczegółowe wykazy terenów przekazanych Marynarce Wojennej w latach 1951-1953, oraz 

zestawienie terenów leśnych będących w zarządzie i użytkowaniu oraz terenowym 
wykorzystaniu przez Marynarkę Wojenną w tym okresie prezentują kolejno tabele nr 2, 3 i 4.

31 Zarządzenie zastępcy szefa Tyłów MW ds. kwatermistrzowskich nr 017 z 02. 04. 1952 r., 
w sprawie sformowania składnic; AMW, sygn. 3405/72/8, s. 19.

32 Zarządzenie kwatermistrza MW nr 024 z 02. 04. 1952 r.; Tamże, s. 26.
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a na Oksywiu Garnizonowa Izba Chorych33. W Świnoujściu, Gdyni-Oksywiu 
i Helu powstają kluby garnizonowe34. Ponadto 15 Składnicę Mundurowo- 
-Taborową przeniesiono na etat 15 Okręgowych Magazynów Mundurowo- 
-Taborowych35, zaś Składnicę Materiałów Pędnych nr 1 i nr 2 przemianowano 
na 18 i 19 Składnicę Materiałów Pędnych MW36.

1954 r. przyniósł kolejne zmiany w infrastrukturze kwatermistrzowskiej 
Marynarki Wojennej. Sztab Generalny WP podjął wówczas decyzję 
o powołaniu dla MW samodzielnych ośrodków szkolenia, zobowiązując 
dowódcę MW do organizacji, do grudnia 1954 r. 7 Ośrodka Szkolenia 
Podoficerów Służby Tyłów37. Wtedy też powstaje Kompania Szkolna Majstrów 
Uzbrojenia przy Zakładach Uzbrojenia MW38.

Dalsze zmiany w infrastrukturze kwatermistrzowskiej Marynarki 
Wojennej przejawiały się m.in. powołaniem do życia w kwietniu 1955 r. 
69 Batalionu Samochodowego MW39, rozformowaniem wojskowych zarządów 
kwaterunkowych w Gdyni i Ustce oraz Garnizonowego Referatu 
Mieszkaniowego w Gdyni. Utworzono natomiast Garnizonową Administrację 
Mieszkań i Oddział Kwaterunkowy w Gdyni, na miejsce Wydziału 
Kwaterunkowego Zarządu Tyłów MW40.

W tym czasie w Ustce sformowano 10 Składnicę Intendencką41, 
a w Darłowie 24 Składnicę Uzbrojenia i Sprzętu Technicznego42.

W końcu 1956 r. do najważniejszych jednostek i instytucji infrastruktury 
kwatermistrzowskiej MW należały: Oddział Kwaterunkowy Zarządu Tyłów 
MW, Stocznia MW, Zakłady Broni Podwodnej, Zakłady Elektryczne MW, 
Zakłady Uzbrojenia MW, Garnizonowa Administracja Mieszkań w Gdyni i Ustce, 
6 Okręgowe Magazyny Kwaterunkowe, 7 Szpital MW z Polikliniką, 11 Składnica 
Sanitarna MW, 29 Ambulatorium Garnizonowe w Gdyni, Laboratorium 
Sanitarno-Higieniczne MW, Garnizonowa Izba Chorych w Gdyni-Oksywiu, 
10 Składnica Intendencką w Ustce, 12 Składnica Żywnościowa MW, 

33 Zarządzenie kwatermistrza MW nr 025 z 02. 04. 1952 r.; Tamże, s. 28.
34 Zarządzenie szefa Tyłów MW nr 056/org. z 05.05.1952 r.; AMW, sygn. 3405/72/11, s. 80.
35 Zarządzenie kwatermistrza MW nr 063/org. z 01.09.1952 r.; AMW, sygn. 3405/72/8, s. 68.
36 Rozkaz organizacyjny dowódcy MW nr031/org. z 29.07.1953 r.; AMW, sygn. 912/55/7, s. 67.
37 Zarządzenie szefa sztabu Generalnego WP nr 0230/org. z 29. 09. 1954 r. w sprawie 

sformowania 7 Ośrodka Szkolenia Podoficerów Służby Tyłów MW; AMW, sygn. 1234/56/2, 
s. 301-302.

38 Meldunek dyslokacyjny jednostek MW, pismo nr 00788/org. z 10.12.1954 r.; tamże, s. 306-310.
39 Rozkaz szefa Sztabu Generalnego WP nr 090/Szt. Gen. z 20.04.1955 r.
40 Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego WP nr 0300/org. z 09.11.1951 r. w sprawie 

rozformowania Wojskowych Zarządów Kwaterunkowych w Gdyni i Ustce oraz pismo 
dowódcy MW do szefa Sztabu Generalnego WP w sprawie Zarządu Kwaterunkowego 
w Gdyni z 02.01.1951 r.; AMW, sygn. 697/2, s. 1-2.

41 Zarządzenie szefa Tyłów MW nr 03 z 07.01.1956 r. w sprawie sformowania 10 Składnicy 
Intendenckiej w Ustce; AMW, sygn. 3405/72/26, s. 3.

42 Rozkaz organizacyjny dowódcy MW nr 04/org. z 21.02.1956 r. w sprawie sformowania 
24 Składnicy Uzbrojenia i Sprzętu Technicznego; AMW, sygn. 3563/76/5, s. 5.
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18 Okręgowe Warsztaty Mundurowe, 15 Okręgowe Magazyny Mundurowo- 
-Taborowe, 18 Składnica Materiałów Pędnych MW, 19 Składnica Materiałów 
Pędnych MW, 7 Ośrodek Szkolenia Podoficerów Służby Tyłów MW, 
69 Batalion Samochodowy MW, Stacja Obsługi Samochodów Dowództwa 
MW, 9 Składnica Samochodowa MW, 40 Garnizonowa Piekarnia w Gdyni, 
73 Garnizonowa Piekarnia w Dziwnowie, Garnizonowa Pralnia w Gdyni, Helu 
i Ustce, Garnizonowa Łaźnia w Gdyni, Helu i Ustce, Wojskowy Dom 
Wypoczynkowy w Sopocie, Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Juracie, Klub 
Garnizonowy w Gdyni-Oksywiu, Świnoujściu i Helu oraz ok. 40 kasyn 
i stołówek na terenie Marynarki Wojennej43.

Kolejnym etapem ewolucji omawianego systemu były lata 1957-1960. 
Przeprowadzono wówczas szereg zmian, których podstawę stanowiły 
propozycje Dowództwa Marynarki Wojennej, przedstawione ministrowi 
Obrony Narodowej w piśmie z 22 marca 1957 r.44. W związku z tym, opierając 
się na rozkazie ministra obrony narodowej nr 047/org. z 15 maja 1957 r.45 46 47, 
przeformowano Kwatermistrzostwo MW. W jego skład został włączony 
Oddział Budownictwa. Ponownie utworzono zlikwidowane w 1950 r. Komendy 
portów wojennych w Gdyni i Helu, które przejęły odpowiedzialność za 
eksploatację i konserwację nabrzeży i urządzeń portowych, a także za 
zaopatrywanie i remonty okrętow .

W dziedzinie budownictwa wojskowego w latach 1955-1960 wybudowano 
82 obiekty, o łącznej kubaturze 64 454 m347. W tym samym czasie wybudowano 
kompleks koszarowy i park samochodowy w Cewicach oraz park 
samochodowy w Gdyni Witominie. Prowadzono prace przy budowie składnicy 
w Gdyni Pogórzu, gdzie oddano w końcu 1960 r. magazyny o powierzchni 
1 500 m2, a do końca 1961 r. planowano zakończenie prac w tym kompleksie 
i przekazanie magazynów o powierzchni 3 800 m2.

Koniec lat 50. dla Garnizonu Hel zamykał się bilansem wybudowania 
12 000 mb dróg o twardej nawierzchni, oddaniem do użytku kinoteatru na 
650 miejsc i wybudowaniem 2 200 mb sieci sanitarnej zaplecza portu 
wojennego wraz z oczyszczalnią ścieków.

Druga połowa lat 50. to dla portów wojennych okres wielu prac 
inwestycyjnych, z których najpoważniejszą była rozbudowa portu wojennego 
Hel. W porcie tym zakończono budowę falochronów nowego basenu o długości 
328 mb oraz wybudowano 850 mb nowych nabrzeży, z czego 450 mb stanowiło 

43 Etaty jednostek Marynarki Wojennej; AMW, sygn. 3406/72/19,20 i 21.
44 Rozkazy dowódcy MW z 1957 r.; AMW, sygn. 3403/72/21, s. 31-33.
45 Plany organizacyjne Marynarki Wojennej na lata 1949-1965; AMW, sygn. 3533/75/14, 

s. 33-35 oraz Rozkazy i zarządzenia Sztabu Generalnego WP z 1957 r.; AMW, sygn. 
2028/60/19, s. 410-422.

46 Tamże, s. 58-220.
47 Sprawozdanie z działalności Marynarki Wojennej w latach 1955-1960; AMW, sygn. 

3596/78/23, s. 12-16.
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nową linię cumowniczą o głębokości 8 m. Przeprowadzono także roboty 
pogłębiarskie o kubaturze 200 000 m348.

W ramach powyższych przedsięwzięć w porcie gdyńskim wybudowano 
400 mb nabrzeży o głębokości 6 m, wykonano 800 mb bocznicy kolejowej, 
która połączyła nabrzeża z siecią kolejową Oksywia. Równocześnie 1 200 mb 
nabrzeży portu wojennego wyposażono w elektryczną instalację siłową 
i oświetleniową oraz 1 600 mb nabrzeży i pomostów w instalację sprężonego 
powietrza. Przeprowadzono także montaż dwóch żurawi stacjonarnych 
o udźwigu 2,5 t.

W porcie wojennym Świnoujście prace ograniczyły się do odbudowy 
140 mb nabrzeża o głębokości 4 m, wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej 
toru poddźwigowego48 49.

Pomimo realizacji wielu przedsięwzięć z zakresu budownictwa wojskowego, 
nie udało się rozwiązać wielu potrzeb dotyczących magazynowania mienia 
i sprzętu. Dość widoczne było to w przypadku Służby Uzbrojenia MW. Jej 
powierzchnie magazynowe w 1959 r. przedstawia tabela nr 5.

Zgodnie z planami Sztabu Generalnego WP, do 1965 r. Marynarka 
Wojenna miała otrzymać 12 058 m2 powierzchni magazynowej na sprzęt 
uzbrojenia i 9 026 m2 na materiały wybuchowe50.

W 1960 r. w ramach realizacji powyższych planów Marynarka Wojenna 
otrzymała wspomnianą powierzchnię składowania w Gdyni Pogórzu (1 520 m2), 
z przeznaczeniem na magazyny materiałów wybuchowych oraz 260 m2 dla 
sprzętu uzbrojenia51. Brakującą powierzchnię magazynową dla potrzeb 
uzbrojenia Marynarki Wojennej, tj. 6 303 m2 na sprzęt i 3 083 m2 na materiały 
wybuchowe zamierzano uzyskać drogą organizacji kolejnych miejsc 
magazynowania, które przedstawiono w tabeli nr 6.

Budowa składów w Bolszewie i Strzebielinie wynikała z uzgodnień 
w ramach Układu Warszawskiego, zgodnie z którymi w magazynach Wąwozu 
Ostrowskiego i Helu miał być przechowywany sprzęt i uzbrojenie broni 
podwodnej na łącznej powierzchni 1 100 m2 (800 m2 w Gdyni i 300 m2 
w Helu). Magazyny w Bolszewie i Strzebielinie poza swoim podstawowym 
przeznaczeniem służyć miały odciążeniu rejonu Gdynia - Hel52.

W analizowanym procesie rozwoju infrastruktury kwatermistrzowskiej 
Marynarki Wojennej, w końcu lat 50. Istniał problem zabezpieczenia 
magazynowania amunicji, szczególnie na tle przewidywanych stanów do końca 

48 Tamże, s. 15-20.
49 Tamże, s. 21-27.
50 Wykaz potrzeb magazynowych służb technicznych i broni podwodnej do 1965 r., pismo szefa 

Służb Technicznych i Uzbrojenia nr 03686 z 29.10.1959 r.; AMW, sygn. 2295/61/1, s. 531-532.
51 Tamże, s. 531.
52 Tamże, s. 535-536.
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lat 60. Obliczono, że dla przyjęcia planowanych ilości amunicji konieczna będzie 
powierzchnia magazynów wynosząca 14 500 m253.

W 1959 r. Marynarka Wojenna dysponowała łączną powierzchnią do 
przechowywania amunicji wynoszącą 7 753 m2, z czego w: 17 Składzie 
Amunicji - 3 053 m2, 24 Składnicy Uzbrojenia i Sprzętu Technicznego - 1 400 m2, 
Bazie MW Świnoujście - 2 400 m2, Komendzie Portu Wojennego Hel - 500 m2 
i 60 Samodzielnym Pułku Artylerii OPL - 400 m254.

Istniejące magazyny 17 Składu Amunicji o powierzchni 3 053 m2 
przewidziane były na zabezpieczenie potrzeb artylerii OPL o kalibrze 85 mm 
(2 100m2) oraz dla Komendy Portu Wojennego Gdynia (953 m2). Na 
składowanie 85 mm naboi dla artylerii OPL potrzebne były magazyny 
o powierzchni 2 500 m2, podczas gdy w 1959 r. artyleria ta dysponowała 
składem o powierzchni 400 m2, natomiast KPW Gdynia nie posiadała żadnych 
magazynów amunicyjnych. Z powyższych obliczeń wynikało, że dla 
zabezpieczenia składowania amunicji w Marynarce Wojennej brakowało 
6 747 m2 magazynów53 54 55 56.

Wskaźniki ilościowe planowane do końca lat 60. powodowały również, 
iż powierzchnie magazynowania sprzętu uzbrojenia w Gdyni i Darłowie nie 
zabezpieczały potrzeb. Należało w tej dziedzinie wybudować, w myśl obliczeń, 
magazyny o powierzchni 4 946 m256.

Wiele modyfikacji w krajobrazie infrastruktury kwatermistrzowskiej 
Marynarki Wojennej przyniosły lata 1961-1965. W tym okresie dużo uwagi 
poświęcano rozwojowi środków transportowych i jednostek o tym charakterze, 
doceniając ich rolę w zabezpieczaniu życia MW. W lutym 1964 r. włączony 
został do Kwatermistrzostwa MW Oddział Komunikacji Wojskowej, będący 
w składzie Sztabu Głównego MW, z jednoczesnym przekazaniem Kwatermi
strzostwu MW kierowania tą dziedziną57. W Helu i w Gdyni powstały 
kompanie samochodowe, co dało wzrost liczebny środków transportowych 
o ok. 30%58.

Poza problematyką transportową w pierwszej połowie lat 60. miały 
również miejsce inne zmiany. Między innymi w marcu 1961 r. w związku 
z wprowadzeniem na wyposażenie warsztatów szewsko-krawieckich urządzeń 
mechanicznych do naprawy umundurowania i obuwia, kwatermistrz MW 
zarządził zorganizowanie w KPW Hel, KPW Gdynia i Bazie MW Świnoujście 
warsztatów rejonowych, których zadaniem była obsługa wszystkich jednostek 

53 Tamże, s. 537-538.
54 Tamże, s 538.
55 Tamże, s. 539.
56 Tamże, s. 539-540.
57 Zarządzenia i rozkazy szefa Sztabu Generalnego WP z lat 1963-1964; AM W, sygn. 

3563/76/31, s. 29-31.
58 Tamże, s. 30.
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położonych w danym garnizonie i garnizonach pobliskich59. Np. Rejonowy 
Warsztat Szewsko-Krawiecki zorganizowany na terenie 6 Ośrodka Przeciwdziałania 
Radioelektronicznego w Gdańsku Oliwie obsługiwał KPW Gdańsk, 25 baterię 
artylerii stałej, 7 Szpital MW i 15 Okręgowe Magazyny Mundurowo-Taborowe MW60.

31 sierpień 1968 r. był przełomem w tym jakże złożonym procesie 
organizacyjnego dostosowywania i kształtowania się infrastruktury kwatermi- 
strzowskiej Marynarki Wojennej (w tym dniu powstało Szefostwo Służb 
Technicznych i Zaopatrzenia Dowództwa Marynarki Wojennej)61. Nastąpiło 
połączenie pionu techniki i kwatermistrzostwa w jeden organizm, kończąc tym 
samym proces formowania się służb technicznych i zaopatrzenia Marynarki 
Wojennej, a jednocześnie stabilizując kształt infrastruktury kwatermistrzewskiej.

1968 r. kończył się finalizowaniem wielu przedsięwzięć z zakresu 
budownictwa wojskowego. W celu ulepszenia systemu bazowania sił MW 
zbudowano 380 mb nabrzeża w porcie wojennym Świnoujście oraz 150 mb 
nabrzeża w Karsiborze62, które oddano w lutym 1968 r.

Ponadto w 1968 r. zakończono budowę nabrzeża wschodniego w basenie 
zimowym portu wojennego Świnoujście, dzięki czemu port uzyskał następne 
nowe nabrzeża o długości 700 mb i głębokości 4 m, z pełnym wyposażeniem 
instalacyjnym. Przy półwyspie Kosa wybudowana została przystań dalbowa dla 
okrętów o zanurzeniu do 5 m. W tym samym okresie wyremontowano 
i zmodernizowano ponad 1 000 mb nabrzeży w portach wojennych Hel, Gdynia 
i Kołobrzeg. Na lotnisku Siemirowice zakończono kapitalny remont 
nawierzchni pola wzlotów, przekazano eskadrom technicznym domki 
eskadrowe z magazynami oraz drogę dojazdową łączącą lotnisko z obiektami 
jednostki.

Na lotnisku w Darłówku oddano do eksploatacji nową drogę dojazdową 
do lotniska oraz płaszczyzny pod budowę komendy obsługi lotniska i magazynu 
technicznego, zaś na lotnisku Lędziechowo położono 2 500 m2 nawierzchni 
z płyt wielootworowych i obwałowano zbiorniki paliwa o łącznej pojemności 
520 nP63.

Poza przedstawionymi przedsięwzięciami tworzącymi i kształtującymi 
infrastrukturę kwatermistrzowską, Marynarka Wojenna poświęciła wiele uwagi 
problemom rozbudowy obiektów fortyfikacyjnych, tzn. stanowisk ogniowych 
dla artylerii, schronów, rowów strzeleckich itp. Pracami tymi bezpośrednio 

59 Zarządzenie kwatermistrza MW nr 017 z 23.03.1961 r. w sprawie reorganizacji rejonowych 
warsztatów szewsko-krawieckich; AMW, sygn. 3514/74/32, s. 45-46.

60 Zarządzenie kwatermistrza MW nr PF 48 z 06.10.1966 r. w sprawie organizacji rejonowych 
warsztatów szewsko-krawieckich; AMW, sygn. 3405/72/83, s. 186.

61 Wnioski MON w zakresie usprawnienia działalności MW według stanu na 1965 r. Pismo 
nr 0024 z 28.02.1966 r.; AMW, sygn. 3596/78/17, s. 3-11.

62 Materiały do sprawozdania rocznego z działalności MON w 1967 r., pismo dowódcy MW 
nr 0016 z 24.02.1968 r.; AMW, sygn. 3596/78/23, s. 203-216.

63 Meldunek o stanie Marynarki Wojennej w 1969 r., pismo nr 004341 z 06.12.1969 r.; tamże, 
s. 268-308.
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kierowało Szefostwo Inżynierii MW, a wykonywali je saperzy oraz żołnierze 
5 i 9 batalionu budowlanego. Głównymi obiektami fortyfikacyjnymi budowanymi 
przez te jednostki były stanowiska ogniowe dla artylerii nadbrzeżnej i schrony. 
Do ich budowy użyto ogromnych ilości materiałów i surowców. W samym 
tylko 1952 r. zostały zbudowane, według sprawozdań Szefostwa Inżynierii 
MW, obiekty o łącznej powierzchni 15 400 m3, do wykonania których zużyto 
ponad 6 000 t. cementu64.

Obok obiektów nazywanych obiektami fortyfikacji stałej, budowane były 
obiekty tzw. fortyfikacji poiowej, które miały służyć do obrony stanowisk 
artyleryjskich i miejsc terenowych dogodnych do wykonywania działań 
desantowych. W ramach tych prac, w początkach lat 50. wykonano ok. 3 400 mb 
różnego rodzaju rowów strzeleckich, ponad 60 stanowisk ogniowych i 40 różnego 
rodzaju schronów, na co zużyto ponad 761. cementu. Prace dotyczące 
rozbudowy fortyfikacyjnej zostały generalnie zakończone w latach 50. 
W późniejszym okresie przedsięwzięcia w tym zakresie ograniczały się do 
konserwacji i remontów istniejących obiektów65.

Bardzo ważnym elementem infrastruktury kwatermistrzowskiej, 
wymagającym oddzielnego omówienia, była działalność Marynarki Wojennej 
w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

W pierwszych powojennych latach najtrudniejsza sytuacja mieszkaniowa 
występowała w rejonie Gdyni, która skupiała większość kadry i jednostek 
Marynarki Wojennej. Pozostałe tereny i garnizony, szczególnie te położone na 
tzw. Ziemiach Zachodnich nie przeżywały tak dużych problemów 
mieszkaniowych, a zjawiska te przebiegały tam o wiele bardziej łagodnie. 
Wyludnione rejony i miasta, takie jak Wejherowo, Ustka, Darłowo, Kołobrzeg, 
czy Świnoujście, niezasiedlone jeszcze w ramach akcji repatriacyjnej, dawały 
duże możliwości w organizowaniu zakwaterowań.

W 1948 r. w Gdyni znajdowało się ponad 3 000 rodzin poszukujących 
mieszkań. Problem pogłębiał fakt, że dawni mieszkańcy Gdyni zaczęli wracać 
do swoich przedwojennych domostw. Coraz wyraźniej również pojawiać się 
zaczął tzw. „element repatriacyjny”. W tym klimacie zaistniał problem 
zakwaterowania kadry i jej rodzin.

Na podstawie ustawy „O zakwaterowaniu Sił Zbrojnych” władze 
administracyjne Gdyni zobowiązane były do przydzielania kwater dla potrzeb 
Marynarki Wojennej66. W tej złożonej i trudnej do właściwego rozwiązania 

64 Plany i sprawozdania na obiekty fortyfikacyjne; AMW, sygn. 351/15, s. 361-363.
65 Problematyka inżynieryjnej rozbudowy obrony Wybrzeża została przedstawiona w pracy 

J. Przybylskiego, Rozwój Marynarki Wojennej i jej rola w obronie wybrzeża w latach 
1949-1956, praca doktorska, WAP, Warszawa 1979, s. 440-462.

66 Pismo nr 043 z 29.04.1950 r. Wojskowego Przedsiębiorstwa Budowlanego Oddział „Wybrzeże” 
do Wydziału Budownictwa MW; AMW, sygn. 230/26, s. 379-380.

144



INFRASTRUKTURA KWATERMISTRZOWSKA MARYNARKI WOJENNEJ (1945-1968)

sytuacji możliwości miasta były bardzo ograniczone i wręcz nie pozwalały na 
zaspokajanie systematycznie rosnących potrzeb mieszkaniowych67.

Z początkiem lat 50. problemy mieszkaniowe spowodowały, że Marynarka 
Wojenna podjęła szereg kroków w kierunku zwiększenia dynamiki prac 
o charakterze budowlanym, w celu łagodzenia tych piętrzących się trudności 
oraz w celu modernizacji i odtwarzania bazy koszarowej68. W związku z tym 
Dowództwo Marynarki Wojennej podjęło starania w MON i Sztabie 
Generalnym WP o uzyskanie zgody na stworzenie jednostek budowlanych, 
pracujących dla jej wyłącznych potrzeb. Działania te spowodowały 
przydzielenie Marynarce Wojennej 9 batalionu budowlanego (w lutym 1950 r.) 
oraz 5 batalionu budowlanego (w czerwcu 1952 r.)69.

Jedną z najbardziej istotnych decyzji dla budownictwa w wojsku była 
decyzja wynikająca z uchwały Prezydium Rządu nr 187 z 10 marca 1951 r., 
„W sprawie dostarczania wojsku lokali niezbędnych na zakwaterowanie”70. 
Uchwała ta, w celu zapewnienia wojsku pomieszczeń do zakwaterowania, 
w zależności od rodzaju miejscowości, przewidywała dwa warianty 
postępowania. Pierwszy dotyczył rejonów, w których planowano utworzyć 
nowe garnizony. W tym wypadku minister obrony narodowej zobowiązany był 
do złożenia przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
wniosku o dostarczenie potrzebnej liczby mieszkań i kwater dla żołnierzy. 
Po uzgodnieniu szczegółów między stronami, przewodniczący Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego kierował wniosek w formie dokumentu 
wykonawczego do ministra gospodarki komunalnej. Ten z kolei wydawał 
zarządzenie odpowiednim radom narodowym w sprawie przekazania dla 
potrzeb garnizonów wskazanej we wniosku liczby lokali. Zgodnie z uchwałą, 
termin przekazania powinien być nie dłuższy niż pięć miesięcy, począwszy od 
dnia zgłoszenia wniosku przez ministra obrony narodowej.

W przypadku drugiego wariantu obejmującego miejscowości i rejony, 
w których stacjonowały już jednostki wojskowe, procedura była inna. Tutaj 
prezydia rad narodowych obowiązane były, na wniosek dowódcy okręgu 
wojskowego przekazać władzom wojskowym dla potrzeb zakwaterowania do 
10% izb mieszkalnych uzyskiwanych z remontów, w ramach Funduszu 
Gospodarki Mieszkaniowej; w budynkach nowo wznoszonych lub 
odbudowywanych przez rady narodowe, w ramach budownictwa rozproszonego 
oraz przydzielanych przez prezydia rad narodowych, w związku z naturalnym 
ruchem ludności.

Tamże, s. 380.
68 Pismo Prezydenta Gdyni do dowódcy MW z 08.09.1948 r. w sprawie kwater, AMW, sygn. 22/50/70, s. 280.
69 Zarządzenie kwatermistrza MW nr 010/org. z 06. 06. 1952 r. w sprawie batalionów budowlanych; 

AMW, sygn. 3405/72/8, s. 9-10 oraz Teczka etatów, sygn. 4101/97/4, s. 83?87.
70 Uchwala Prezydium Rządu nr 187 z 10.03.1951 r. Prezydium Rady Ministrów nr P.Rz.215/51; AMW, 

sygn. 299/37, s. 189-192. Dokument ten dotyczy! żołnierzy służby zasadniczej oraz kadry 
i jej rodzin.
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W sytuacji, gdy zabezpieczana liczba izb mieszkalnych w ramach limitu 
10% okazałaby się niewystarczająca do zakwaterowania żołnierzy zawodowych 
i ich rodzin, minister obrony narodowej mógł wystąpić z wnioskiem do 
przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o dostarczenie 
dodatkowej liczby mieszkań w trybie przepisu obowiązującego w pierwszym 
wariancie ustawy. W tym wypadku prezydia rad narodowych posiadały 
uprawnienia wynikające z przepisów o publicznej gospodarce lokalami, które 
pozwalały, za zgodą prezydium rady narodowej wyższego szczebla na 
zarządzenie tzw. ścieśnienia ludności cywilnej, a w razie potrzeby nawet 
wprowadzenie zmian w obowiązujących normach zaludnienia mieszkań. 
Powyższy proces powinien zaowocować uzyskaniem dodatkowych lokali 
w terminie nie dłuższym jak sześć miesięcy od dnia przedłożenia przez ministra 
obrony narodowej właściwego wniosku.

W rejonach o szczególnie dużych trudnościach mieszkaniowych 
przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego mógł nakazać 
w ramach realizowanych planów budowę lokali dla potrzeb sił zbrojnych jako 
priorytet przed innymi inwestycjami na cele mieszkaniowe71.

Powyższa uchwała umożliwiła również rozpoczęcie budownictwa 
mieszkaniowego poza rejonem Warszawy72.

Realizując zalecenia i ustalenia zawarte w przedstawionym dokumencie, 
7 września 1951 r. odbyła się konferencja przedstawicieli Marynarki Wojennej 
reprezentowanych przez kwatermistrza MW, kmdr. por. E. Jereczka i szefa 
Wydziału Kwaterunkowego MW, kmdr. por. W. Demetera oraz członków 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni.

Celem obrad było podjęcie kroków niezbędnych do wykonania zarządzeń 
uchwały nr 187 Prezydium Rządu. O randze problemu może świadczyć fakt, ze 
w końcu 1951 r. Marynarka Wojenna potrzebowała dla kadry nowo 
formujących się jednostek na terenie Gdyni 300 kwater o łącznej liczbie 
525 izb73.

W trakcie konferencji ustalono, że władze miasta odstąpią i wyremontują 
na rzecz Marynarki Wojennej budynek w Gdyni Orłowie przy ówczesnej ulicy 
Bohaterów Stalingradu 2 (obecnie ulica Orłowska), o 36 izbach i budynek 
w śródmieściu Gdyni przy ulicy Starowiejskiej 47, o 17 izbach mieszkalnych. 
Ponadto dla zaspokojenia pozostałych potrzeb, Miejska Rada Narodowa 
w Gdyni podjęła prace budowlane zmierzające do wykonania nadbudowy 
drugiej kondygnacji w budynkach przy ulicy Kopernika i Dzierżyńskiego 

71 Tamże, s. 190-192.
72 Mówi o tym pkt 5 uchwały; tamże, s. 191.
73 Protokół z konferencji przedstawicieli MW i Prezydium MRN w Gdyni w sprawie wykonania 

dyrektywy ministra obrony narodowej o zabezpieczeniu zakwaterowania oddziałów wojskowych 
z 07.09.1951 r.; AMW, sygn. 299/37, s. 280-281.

146



INFRASTRUKTURA KWATERMISTRZOWSKA MARYNARKI WOJENNEJ (1945-1968)

(obecnie ulica Legionów). W ten sposób uzyskano 176 izb mieszkalnych. Koszt 
powyższych prac wyniósł 2 000 000 zł i zakończono je na przełomie 1952/1952 r.74

Kolejne prace zmierzające do oddania ok. 250 izb ustalono na I kwartał 
1952 r.

Nakładem 1 800 000 zł wykonano nadbudowę kondygnacji w wybranych 
budynkach przy ulicy Śląskiej, uzyskując dalszych 147 izb. Pozostałe 100 izb 
Marynarka Wojenna miała uzyskać z własnego budownictwa w 1952 r.75.

Wykorzystując uzbrojone tereny i puste place w Gdyni, Marynarka 
Wojenna rozpoczęła własne budownictwo mieszkaniowe. Pierwsze bloki 
mieszkalne oddane zostały w IV kwartale 1952 r. Zlokalizowano je przy ulicy 
Bema. Uzyskano wtedy 104 izby dla 53 rodzin. Następnie rozpoczęto budowę 
jeszcze większego kompleksu bloków mieszkalnych przy ulicy Czołgistów 
(obecnie ulica Piłsudskiego). W tym rejonie, do końca 1953 r. oddano 
210 mieszkań.

Dodatkowo, w wyniku współpracy z Miejską Radą Narodową w Gdyni 
i prowadzonych prac remontowych, Marynarka Wojenna uzyskała kwatery przy 
ulicach 10 lutego, Czerwonych Kosynierów, Sędzickiego, Sienkiewicza, 
Korzeniowskiego, Wita Stwosza, Żeromskiego, a także przy ulicy Świętojańskiej, 
Alei Zwycięstwa i przy Skwerze Kościuszki76.

Przyrosty mieszkaniowe w dalszych latach analizowanego okresu zostały 
przedstawione w załączniku nr 4.

Podsumowując problematykę rozwoju infrastruktury kwatermistrzowskiej 
Marynarki Wojennej w latach 1945-1968, należy zauważyć, że przedsięwzięcia 
te generalnie zostały przeprowadzone do połowy lat 60. Zbudowano wówczas 
i wyremontowano większość spośród istniejących obecnie obiektów 
koszarowych, magazynów, składnic, urządzeń portowych i innych o charakterze 
kwatermistrzowskim.

O rozmachu i skali przeprowadzonych prac i działań organizacyjnych 
najlepiej świadczą liczby. Wynika z nich, że do 1968 r. w Marynarce Wojennej 
było 37 oddziałów gospodarczych7\ administrowanych przez Kwatermistrzostwo 
MW (w 1946 r. - 14 oddziałów).

Tamże, s. 281.
75 Współpraca z miejskimi władzami Gdyni oraz własne przedsięwzięcia remontowe pozwoliły 

Marynarce Wojennej na uzyskanie do czasu rozpoczęcia własnego budownictwa mieszkaniowego 
ponad 800 lokali mieszkalnych; Tamże, s. 300-312.

76 Szerzej problematykę budownictwa mieszkaniowego w Gdyni przedstawił autor w pracy 
Budownictwo Marynarki Wojennej w Gdyni 1945-1995 (materiały z sympozjum naukowego), 
Gdynia 1997, s. 113-120. Szczegółowy wykaz nieruchomości z tego okresu znajduje się 
w Ewidencji wojskowych nieruchomości budowlanych Marynarki Wojennej”; AMW, sygn. 
299/37, s. 311-318.

77 Wykaz oddziałów gospodarczych MW wg stanu w grudniu 1946 r.; AMW, sygn. 2/49/59, 
s. 60, Wykaz oddziałów gospodarczych MW wg stanu w grudniu 1968 r.; AMW, sygn. 
3410/72/32, s. 588.
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Marynarka Wojenna posiadała 1 851 568 679 ha terenów, 11 908 mb 
nabrzeży, a także wiele składów i magazynów o łącznej powierzchni 24 639 m2 
i objętości 81 574 m3?8.

W strukturze Marynarki Wojennej do dziś funkcjonuje największy 
w Polsce Terenowy Oddział Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, który w 1968 r, 
zawiadywał ponad 90 budynkami mieszkalnymi .

Widoczny jest zatem ogrom dokonań zmierzających do jak najbardziej 
efektywnego kształtowania infrastruktury kwatermistrzowskiej Marynarki 
Wojennej, a tym samym dążeń do zabezpieczania jej potrzeb w tej dziedzinie na 
jak najwyższym poziomie.

78 Obliczenia własne autora.
79 Na podstawie danych zawartych w Terenowym Oddziale Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 

w Gdyni; Ewidencja kwater nr WAK - GAM 291395-38.
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Schemat 1
INFRASTRUKTURA KWATERMISTRZOWSKA MARYNARKI WOJENNEJ

Źródło: Opracowanie własne autora.
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WYKAZ TERENÓW PRZEKAZANYCH MARYNARCE WOJENNEJ W LISTOPADZIE I GRUDNIU 1950 r.

Lp. Miejsce Rejon Lasów Państwowych (gmina, powiat) Powierzchnia

1 Grunty w Nadleśnictwie Choczewo Gdańsk 3,45 ha

2 Grunty w Nadleśnictwie Międzyzdroje Szczecinek 110,4 ha

3 Grunty w Nadleśnictwie Czernino Szczecinek 125 ha

4 Grunty w Nadleśnictwie Ustka Szczecinek 540 ha

5 Grunty w Nadleśnictwie Stary Kraków Szczecinek 143 ha

6 Grunty w Nadleśnictwie Smołdzino Szczecinek 0,37 ha

7 Grunty „Niechorze” gmina Trzebiatów, powiat Gryfice 3,14 ha

8 Grunty „Dziwnów” gmina Dziwnów, powiat Kamień Pomorski 1,03 ha

9 Grunty w powiecie Sławno Nowy Kraków 203 ha

Razem: 1 129,39 ha

Źródło: Opracowanie własne autora na podstawie: AMW, sygn. 695/178, s. 27 i 299/37, s. 137-347.
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WYKAZ TERENÓW PRZEKAZANYCH MARYNARCE WOJENNEJ W LATACH 1951-1952

Lp. Miejsce Powiat Powierzchnia

1 Obiekt terenowy „Ustka” Słupsk 200 ha

2 Grunty wchodzące w skład obiektu terenowego „Wicko” Sławno 117,8 ha

3 Grunty wchodzące w skład obiektu terenowego „Dziwnów” Wolin 200 ha

4 Grunty wchodzące w skład obiektu terenowego „Strzelnica - Kolibki” m. Gdynia 5 ha

5 Grunty wchodzące w skład obiektu terenowego „Jelitkowo” m. Gdańsk 7,6 ha

6 Grunty wchodzące w skład obiektu terenowego „Puck” Morski 1,674 ha

7 Grunty w Nadleśnictwie Chylonia m. Gdynia 170,74 ha

9 Grunty w Nadleśnictwie Gniewino Morski 11,77 ha

Razem: 714,58 ha

Źródło: Opracowanie własne autora na podstawi:, AMW, sygn. 299/37, s. 342-344 i sygn. 695/101, s. 42-43.

N
FRA

STRU
K

TU
RA K

W
A

TERM
ISTRZO

W
SK

A M
A

RY
N

A
RK

I W
O

JEN
N

EJ (1945-1968)



WYKAZ NIERUCHOMOŚCI TERENOWYCH PRZEKAZANYCH MARYNARCE WOJENNEJ W GRUDNIU 1953 r.

Lp. Miejsce
Rodzaj 
terenu

Powierzchni 
a w (ha) Przeznaczenie Własność Użytkownik Uwagi

1 Obłuże powiat morski trawiasty 4,15 strzelnica Ministerstwo 
Żeglugi Szef. Tyłów MW kompleks 

nr 4003

2 Nowe Obłuże powiat 
morski grunty rolne 152,7 gospodarstwa 

przykoszarowe MON Szef. Tyłów MW kompleks 
nr 4450

3 Pierwoszyno powiat 
morski grunty rolne 65,42 gospodarstwa 

przyzakładowe MON Szef. Tyłów MW kompleks 
nr 4451

4 Gdynia - Kolibki nieużytki 2,58 strzelnica MON S.P.A.N. kompleks 
nr 4030

5 Kołobrzeg nieużytki 2.16 strzelnica MON Baza MW 
Kołobrzeg

kompleks 
nr 4254

6 Międzywodzie nieużytki 177,36 plac ćwiczeń MON 3 batalion piechoty 
morskiej

kompleks 
nr 4311

7 Świnoujście nieużytki 3,40 strzelnica MON Baza MW 
Świnoujście

kompleks 
nr 4369

8 Gdynia płac 21,35 skład węgla PKP Szef. Tyłów MW w dzierżawie

9 Wejherowo 
ul. Sobieskiego rolny 3,79 gospodarstwa 

przykoszarowe Skarb Państwa kołobrzeski 
batalion saperów

protokół 
przekazania MW

Razem: 432,91

Źródło: Opracowanie własne autora na podstawie, AMW, sygn. 1013/96, s. 210-211.
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ZESTAWIENIE TERENÓW LEŚNYCH W ZARZĄDZIE I UŻYTKOWANIU ORAZ W TERENOWYM 
WYKORZYSTANIU PRZEZ MARYNARKĘ WOJENNĄ (stan na grudzień 1953 r.)

Lp. Nazwa obiektu Garnizon Województwo Powiat Nadleśnictwo Przeznaczenie Powierzchnia

a) w zarządzie i użytkowaniu wojska:

1 Stogi Gdańsk gdańskie m. Gdańsk lasy miejskie stanowisko baterii artylerii stałej 84 ha

2 Kolibki Gdynia gdańskie m. Gdynia Chylonia strzelnica 5,0010 ha

3 Grabówek Gdynia gdańskie m. Gdynia Chylonia koszary i magazyny 129,13 ha

4 Pogórze Oksywie gdańskie morski Chylonia magazyny 63,99 ha

5 Hel Hel gdańskie morski Hel koszary, magazyny, port wojenny 1995 ha

6 Wejherowo - las Wejherowo gdańskie morski Gniewowo magazyny 11,77 ha

7 Biała Góra Puck gdańskie morski Choczewo P. o. 3,45 ha

8 Czołpino Ustka koszalińskie słupski Smołdzino P. o. 0,37 ha

9 P. O. - Ustka Ustka koszalińskie stupski Ustka P. 0. 2,0588 ha

10 Gąski Kołobrzeg koszalińskie koszaliński Smolno P. 0. 4,11 ha
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Źródło: Opracowanie własne autora na podstawie: AMW, sygn. 1013/96, s. 219-221.

Lp. Nazwa obiektu Garnizon Województwo Powiat Nadleśnictwo Przeznaczenie Powierzchnia

11 P. O. - Niechorze Kołobrzeg szczecińskie gryficki - P.O. 3,27 ha

12 Janogród Świnoujście szczecińskie Wolin Wamowo koszary i stanowiska baterii 
artylerii stałej 120 ha

b) w terenowym wykorzystaniu wojska:

13 Grabówek Gdynia gdańskie Gdynia Chylonia koszary i magazyny 41.61 ha

14 Ustka - las Ustka koszalińskie Słupsk Ustka koszary 170 ha

15 Ustka - koszary Ustka koszalińskie Słupsk Ustka koszary, obóz letni jednostek 
wojsk lądowych 540 ha

16 Kołobrzeg Kołobrzeg koszalińskie Kołobrzeg Dygowo koszary, poligon 125 ha

17 Przytor Świnoujście szczecińskie Wolin Świnoujście magazyny amunicji 476,98 ha

18 Karsibór Świnoujście szczecińskie Wolin Świnoujście magazyny amunicji 131,47 ha

Razem: 3 907,21 ha
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INFRASTRUKTURA KWATERMISTRZOWSKA MARYNARKI WOJENNEJ (1945-1968)

Tabela 5

WYKAZ POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH 
SŁUŻBY UZBROJENIA MARYNARKI WOJENNEJ W 1959 r.

Źródło: Opracowanie własne autora na podstawie, AMW, sygn. 2295/61/1, s. 531-532.

Miejscowość Magazyny 
na sprzęt (w m2)

Magazyny na materiały 
wybuchowe (w m2)

Gdynia-Oksywie 978 —

Gdynia-Pogórze 1 027 -

Gdynia-Wąwóz Ostrowski __ 211

Darłowo 3 490 1 400

Świnoujście - 1 100

Hel - 1 712

Razem: 5 495 4 423

Tabela 6

WYKAZ REALIZACJI POTRZEB MAGAZYNOWYCH 
SŁUŻBY UZBROJENIA MARYNARKI WOJENNEJ DO 1965 r.

* Pozycję tę zamierzano uzyskać w drodze adaptacji istniejących magazynów poniemieckich 
stanowisk artylerii

Miejscowość Magazyny 
na sprzęt (w m2)

Magazyny na materiały' 
wybuchowe (w m2)

Gdynia-Pogórze 260 320

Hel 1 100 400*

Świnoujście 1 400 -
Strzebielino - 2 363

Bolszewo 3 543 -
Razem: 6 303 3 083

Źródło: Opracowanie własne autora na podstawie, AMW, sygn. 2295/61/1, s. 532.
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Załącznik 1

SPIS JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH 
MARYNARKI WOJENNEJ 

(stan na 23.12.1946 r.)

1. Główny Port Marynarki Wojennej RP;
2. Sztab Główny Marynarki Wojennej;
3. Zarząd Polityczno-Wychowawczy Marynarki Wojennej;
4. Szpital Marynarki Wojennej;
5. Komenda Miasta Gdyni;
6. Dywizjon okrętów podwodnych;
7. Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej;
8. Szkoła Specjalistów Morskich;
9. Dywizjon artylerii nadbrzeżnej;

10. Batalion łączności Dowództwa Marynarki Wojennej;
11. Stocznia Głównego Portu Marynarki Wojennej;
12. Komenda Półwyspu Hel;
13. Dom Marynarki Wojennej;
14. Zarząd Kwaterunkowo-Budowlany Marynarki Wojennej I kategorii;
15. Szczeciński Obszar Nadmorski;
16. Komenda Portu Wojennego Kołobrzeg;
17. Kadra Marynarki Wojennej;
18. Morski batalion saperów;

Źródło: AMW, sygn. 2/49/50, s. 60.
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Załącznik 2

WYKAZ DYSLOKACYJNY JEDNOSTEK 
MARYNARKI WOJENNEJ

(stan na 31.12.1946 r.)

Lp. Nazwa jednostki Etat Podległość
Nr 

poczty 
potowej

Rozlokowanie

Szczeciński Obszar Nadmorski

1 Dowództwo Szczecińskiego Obszaru 
Nadmorskiego 35/37 dowódcy MW 4316 Świnoujście

Plac Słowiański 7
2 Kapitanat Portu Wojennego 

Świnoujście 35/39 dowódcy SON 4347 Świnoujście
Plac Słowiański 7

3 Kwatermistrz. Komendy Portu 
Wojennego Świnoujście 35/38 dowódcy SON 4325 Świnoujście

Plac Słowiański 7
4 Szefostwo Łączności SON 35/42 dowódcy SON 4905 Świnoujście

Plac Słowiański 7

5 47 kompania łączności SON 35/60 szefowi 
łączności SON 4958 Świnoujście

Plac Słowiański 7

6 Samodzielna kompania wartownicza 
Świnoujście 35/40 dowódcy SON 4356 Świnoujście

Plac Słowiański 7

7 Zarząd Kwaterunkowo-Budowlany 
SON 35/49 dowódcy SON - Świnoujście

Plac Słowiański 7
8 Kuter „Batory” 35/17 dowódcy SON - Świnoujście

Plac Słowiański 7

9 1 morska kompania saperów 35/54 dowódcy SON - Świnoujście
Plac Słowiański 7

Kołobrzeski Obszar Nadmorski

1 Komenda Portu Wojennego 
Kołobrzeg 35/61 formuje się

2 Kompania wartownicza MW 35/62 formuje się

Gdyński Obszar Nadmorski

1 Dowództwo Marynarki Wojennej 35/1 MON 2579 Gdynia
Waszyngtona 3

2 Sztab Główny Marynarki Wojennej 35/2 dowódcy MW 2579p Gdynia
Waszyngtona 3

3 Oddział Inżynieryjny Marynarki 35/3 dowódcy MW 2579k Gdynia
Wojennej Waszyngtona 3

4 Wydział Finansowy Marynarki 
Wojennej 35/24 dowódcy MW 2579z Gdynia 

Waszyngtona 3

5 Grupa oficerów ZSRR 35/25 dowódcy MW 2579 Gdynia 
Waszyngtona 3

6 Szefostwo Łączności Dowództwa
MW 35/41 dowódcy MW 4893 Gdynia 

Waszyngtona 3
7 Wydział Informacji Marynarki 8/25 Warszawa 4415 Gdynia

Wojennej Kamienna Góra

8 Zarząd Polityczno-Wychowawczy 
MW 35/4 dowódcy MW 3648 Gdynia 

Waszyngtona 3

9 Dom Marynarki Wojennej 35/52 szefowi Zarządu 
Polit.-Wych. - Gdynia

Skwer Kościuszki 14

10 Redakcja Czasopism 35/5 szefowi Zarządu 
Polit.-Wych. -

Gdynia
Piotra 13
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cd. załącznika 2

Lp. Nazwa jednostki Etat Podległość
Nr 

poczty 
polowej

Rozlokowanie

11 Szpital Marynarki Wojennej 21/50 dowódcy MW - Gdynia
Morska 91

12 Wojskowy Sąd Marynarki Wojennej 31/5 Najwyższy Sąd 
Wojskowy - Gdynia 

Sienkiewicza 39

13 Wojskowa Prokuratura Marynarki 34/6 Najwyższy Sąd Gdynia
Wojennej Wojskowy Sienkiewicza 39

14 Komenda Miasta Gdynia 1/67 dowódcy MW - Gdynia
Skwer Kościuszki 15

Pluton ochrony Wydziału 32/14 Wydziałowi Gdynia
Informacyjnego MW Informacji MW Kamienna Góra

16 Szefostwo Kwaterunkowo-
-Budowlane MW 35/47 dowódcy MW 4973 Gdynia 

Świętojańska 9

17 Zarząd Kwaterunkowo-Budowlany 35/48 szefowi Kwat. - Gdynia
MW Budów. MW Świętojańska 9

18 Dywizjon artylerii nadbrzeżnej 4/26 dowódcy MW 5013 Gdynia-Redłowo
Komenda Odcinka Obserwacji 35/46 szefowi sformowano
i Łączności Gdynia Łączności MW na Oksywiu

20 Komenda Odcinka Obserwacyjnego 35/46 szefowi sformowano
Kołobrzeg Łączności MW na Oksywiu

12 punktów obserwacyjnych 35/33 szefowi sformowano21 Łączności MW - na Oksywiu

22 52 Kołobrzeski batalion saperów 35/43 dowódcy MW 5018 Wejherowo 
koszary

23 Szkolno-przejściowa kompania 
łączności 35/44 dowódcy MW 4912 Gdynia Oksywie 

formuje się

24 Attachat wojskowy 1/108
1/109 MON - Londyn

25 Oddział Marynarki Wojennej przy 
III Oddziale Operacyjnym SG WP 35/2 dowódcy MW 4998 Warszawa

Klonowa 2

Gdyński Obszar Nadmorski - Oksywie

1 Dowództwo Dywizjonu Okrętów 
Podwodnych 35/14 dowódcy MW 3879 Oksywie 

Port Wojenny
2 ORP „Żbik” 35/16 dowódcy 3879c Oksywie

dywizjonu OP Port Wojenny
3 ORP „Ryś” 35/15 dowódcy 

dywizjonu OP 3879d Oksywie 
Port Wojenny

4 ORP „Sęp” 35/15 dowódcy 
dywizjonu OP 3879b Oksywie 

Port Wojenny

5 Dowództwo Flotylli Traulerów 35/26
dowódcy 
zespołów 

pływających
3907 Oksywie

Port Wojenny

6 Dowództwo I dywizjonu traulerów 35/27 dowódcy Flotylli 
Traulerów 3907 Oksywie 

Port Wojenny
I dywizjon ORP typu „Czajka”: dowódcy Oksywie

Port Wojenny7 „Rybitwa”, „Czajka”, „Mewa” 
„Żuraw”

35/28 I dywizjonu 
traulerów a. d, c. e

8 Dowództwo II dywizjonu traulerów 35/27 dowódcy Flotylli 
Traulerów 3907s Oksywie 

Port Wojenny
11 dywizjon ORP typu sowieckiego: dowódcy 3907 

z, g. h,j
Oksywie 

Port Wojenny9 „Kondor”, „Kormoran”, „Kania”, 
„Krogulec”

35/29 II dywizjonu 
traulerów
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cd. załącznika 2

Lp. Nazwa jednostki Etat Podległość
Nr 

poczty 
pniowej

Rozlokowanie

10 Dowództwo III dyonu traulerów 35/27 d-cy flotylli 3907t Oksywie
traulerów Port Wojenny

III Dywizjon ORP typu dowódcy 3907 Oksywie
Port Wojenny11 sowieckiego: „Albatros”, „Orlik”, 

„Jaskółka”, „Czapla”, „Jastrząb”
35/29 III dywizjonu 

traulerów
k, 1. m, 

n,p

12 Dowództwo dywizjonu ścigaczy 35/30
dowódcy 
zespołów 

pływających
3912 Oksywie 

Port Wojenny

13 Dowództwo I grupy ścigaczy 35/31 dowódcy 
dyonu ścigaczy 3912 Oksywie 

Port Wojenny
I Grupa ścigaczy typu sowieckiego: 3912

14 „Bezwzględny”, „Bystry”, 35/32 dowódcy Oksywie
„Dziarski”, „Karny”, „Szybki”, 
„Dzielny”

I grupy ścigaczy h, s, d Port Wojenny

15 Dowództwo II grupy ścigaczy 35/31
dowódcy 

dywizjonu 
ścigaczy

.3912 Oksywie 
Port Wojenny

II Grupa ścigaczy typu sowieckiego: 391?
16 „Błyskawiczny”, „Nieuchwytny”, 35/32 dowódcy Oksywie

„Niedosięgły”, „Odważny”, II grupy ścigaczy Port Wojenny
„Śmiały”, „Sprawny”

17 I Grupa kutrów trałowych 35/51
dowódcy 
zespołów 

pływających
- Oksywie

Port Wojenny

18 I Grupa kutrów torpedowych 35/50
dowódcy 
zespołów 

pływających
- Oksywie 

Port Wojenny

19 Holownik „Krakus” 35/57 Główny Port 
MW - Oksywie 

Port Wojenny

20 Holownik „Hel” 35/19 Główny Port 
MW - Oksywie

Port Wojenny

21 Holownik „Żeglarz” 35/58 Główny Port 
MW - Oksywie 

Port Wojenny

22 Motorówka „Wanda” 35/19a Główny Port 
MW - Oksywie

Port Wojenny

23 Holownik „Kaper” 35/58 Główny Port 
MW - Oksywie

Port Wojenny

24 Motorówka „GD-3” kat. B 35/19 Główny Port 
MW - Oksywie 

Port Wojenny

25 Motorówka „GD-2” kat. B 35/19 Główny Port 
MW - Oksywie

Port Wojenny

26 Motorówka „Mat” kat. B 35/19 Główny Port 
MW - Oksywie

Port Wojenny

27 Motorówka „Kala” kat. B 35/19 Główny Port 
MW - Oksywie 

Port Wojenny

28 Kuter motorowy „Oksywie” 35/19c Główny Port 
MW - Oksywie 

Port Wojenny

29 Motorówka „Jurata” 35/19d Główny Port 
MW - Oksywie

Port Wojenny

30
Krypa materiałów pędnych

35/21 Główny Port Oksywie
o własnym napędzie MW Port Wojenny
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cd. załącznika 2

Źródło: AMW, sygn. 2/49/13, s. 202-205.

Lp. Nazwa jednostki Etat Podległość
Nr 

poczty 
polowej

Rozlokowanie

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Krypa - śmieciarka nr 32, nr 33. nr 34 

3 krypy ładunkowe bez własnego 
napędu

Szkoła Specjalistów Morskich

Samodzielna kompania 
wartownicza MW

Główny Port Marynarki Wojennej

Szef. Uzbrojenia Głównego Portu 
MW
Warsztaty Remontu Samochodów 
Głównego Portu MW

Składy Głównego Portu MW

Stocznia Marynarki Wojennej

Centralna Składnica Sanitarna 
Marynarki Wojennej
Centralna Składnica Łączności 
Marynarki Wojennej

35/22

35/22

20/44

35/36

35/7

35/34

35/10

35/8

35/13

35/12

35/44

Główny Port 
MW

Główny Port 
MW

dowódcy 
MW

dowódcy 
MW 

dowódcy 
MW

Główny Port 
MW

Główny Port 
MW

Główny Port 
MW

Główny Port 
MW

Główny Port 
MW 

szefowi 
Łączności MW

3932 
1-4 

komp. 
d, a, w, t

3882

3612

3924 
a. n, t

3612

3612

2236

3697

4925

Oksywie 
Port Wojenny

Oksywie
Port Wojenny

Oksywie 
Port Wojenny

Oksywie
Port Wojenny

Oksywie
Port Wojenny

Oksywie
Port Wojenny

Oksywie 
Port Wojenny

Oksywie
Port Wojenny

Oksywie
Port Wojenny

Oksywie
Port Wojenny

Oksywie 
Port Wojenny

42 Pluton lotniczy Babi Dół 35/56 Dowództwo MW - Oksywie 
Babi Dół

43 Oficerska Szkoła Marynarki 
Wojennej 20/43 Dowództwo MW 3941 Gdynia 

Port Wojenny
Hel

1 Samodzielna kompania wartownicza Hel 35/40 Komenda Hel - Hel

2 Komenda Półwyspu Hel 35/55 dowódcy MW 5027 Hel

Puck

1 Pluton lotniczy Puck 35/56 dowódcy MW - Puck

Nowy Por - Gdańsk
1 Kadra Marynarki Wojennej 35/35 dowódcy MW 3894 

d-two - d 
Kwat - k 
1K -a 
2K — c 
3K -j 
4K -r 
komp. 
kadr. - 
ptzej.-g 
pluton 
adm. - 
gosp. -h

Gdańsk 
Nowy Port 
Oliwska 30
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Załącznik 3
WYKAZ TERENÓW ŚCIŚLE WOJSKOWYCH

I REJONÓW ZASTRZEŻONYCH: 
HEL, ROZEWIE, PUCK, GDYNIA, GDAŃSK

(stan na 01.07.1946 r.)

A. Rejon Hel - Rozewie:
I. Teren ściśle wojskowy:

I. Od Juraty w kierunku cypla, wyłączając wieś Hel;
2. Na płd. - wsch. od wsi Jastarnia teren położony po obu stronach toru 

kolejowego, między wielkim morzem a drogą z urządzeniami 
poniemieckimi.

II. Teren zastrzeżony:
1. Cały Półwysep Helski od nasady półwyspu do cypla. Teren ten posiada dużo 

obiektów wojskowych poniemieckich;
2. Teren w okolicy Rozewia przewiduje się w dalszym rozwoju obrony 

wybrzeża pod baterie nadbrzeżne oraz obrony plot.
B. Rejon Puck:

I. Teren ściśle wojskowy:
1. Teren wojskowy według granic z 1939 r., obejmujący lotnisko i koszary.

II. Teren zastrzeżony:
1. Dodatkowo zastrzeżone tereny w okolicy Pucka pod rozbudowę obrony plot.

C. Rejon Gdynia:
I. Teren ściśle wojskowy:

1. Część Kępy Oksywskiej w granicach biegnących od Stoczni MW drogą 
obok stacji pomp, dalej drogą na Oksywie, obejmujący koszary kompanii 
reflektorów poprzez Nowe Oksywie, następnie równolegle do brzegu 
morskiego. Teren ten obejmuje osiedla: Oksywie, Nowe Oksywie, Nowe 
Obłuże i Stefanowo. W granicach tych znajdują się ważne obiekty wojskowe 
jak port wojenny, stocznia MW, Wąwóz Ostrowski i Babi Dół;

2. Teren baterii plot, na Grabówku;
3. Teren baterii plot, i koszary 2 MBS w Redłowie.

II. Teren zastrzeżony:
1. Lotnisko cywilne w Rumii Zagórzu w granicach z 1939 r.;
2. Kępa Oksywska jako całość wzgórza. Granica biegnie dookoła podnóża 

wzniesienia, od północy obejmując wieś Mosty, Rewę łącznie z cyplem 
Rewskim.

D. Rejon Gdańsk:
I. Teren ściśle wojskowy:

1. Rejon koszar Kadry MW w dawnym Porcie;
2. Teren Westerplatte.

II. Teren zastrzeżony:
1. Tereny przewidziane do rozbudowy obrony plot, w Brzeźnie, Emans i Hojbdudy;
2. Tereny przewidziane do rozbudowy obrony plot, i baterii nadbrzeżnej 

w porcie nadbrzeżnym między Bazakiem a Schuakenburgiem włącznie oraz 
teren w Bazackiej Pastwie.

Źródło: AMW, sygn. 2/49/12, s. 119-120.
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Załącznik 4

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE MARYNARKI WOJENNEJ 
W REJONIE GDYNI W LATACH 1955-1968

Rok Lokalizacja oddanych do użytku mieszkań

1955 ulice: Dominika 24, 26, 28, 30; Żwirki i Wigury 7, 9

1956 ulice: Kopernika 30, 32; Armii Krajowej 38, 40, 42; Władysława IV 47; 
Sienkiewicza 39

1957 ulice: Abrahama 36, 38, 40, 42, 44; Obrońców Wybrzeża 11; Strażacka 3, 5, 7, 9;
Władysława IV 44, 46, 48; Żwirki i Wigury 12

1958 ulice: Obrońców Wybrzeża 12, 14; Żeromskiego 41, 43

1959 ulice: Pułaskiego 3, 5; Legionów 106, 108, 110

1960 ulice: 3 Maja 37; Kaczewska 20

1961 ulice: Armii Krajowej 29, 31, 33, 35

1962 ulice: 10 Lutego 29; Derdowskiego 5; Pułaskiego 9

1963 ulice: Żeromskiego 37, 39

1964 ulice: Partyzantów 40; Beniowskiego 11, 21, 23; Matejki 5; Żeromskiego 35;
Derdowskiego 5; Świętojańska 11; Wójta Radtkego 34; Zamenhoffa 9

1965 ulice: Władysława IV 1,3, 4, 5; Paderewskiego 20

1966 ulice: Gniewska 19; Beniowskiego 42, 44, 18

1967 ulica: Kościuszki 1 (Sopot)

1968 ulice: Powstania Śląskiego 2, 4; Komandorska 1; Grabowo 4

Źródło: Opracowanie własne autora na podstawie danych w Terenowym Oddziale Wojskowej 
Agencji Mieszkaniowej w Gdyni, zawartych w dokumentacji Ewidencja kwater 
nr WAK - GAM 291395 - 38.
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Kontradm. w st. spocz. Henryk PIETRASZKIEWICZ

ZNOWU, I NIE PO RAZ OSTATNI, 
NA SZKOLNEJ ŁAWIE

Leningrad, obecnie znowu Sankt Petersburg. Miasto zbudowane na 
rozkaz cara na błotnistych wyspach kapryśnej Newy. O klimacie 
niezbyt przychylnym człowiekowi. Miejsce, które dopiero wola, umysł i pot 

zrobiły na dużej przestrzeni pięknym i doludnym. Przez dwa wieki miasto 
władzy i urzędów, także dla znacznej części Polski. Miejsce pielgrzymki 
Branickich, widzących tylko swój interes, i Lubeckich, widzących także interes 
Polski, chociaż inaczej niż większość społeczeństwa. Miejsce kancelarii 
Benkendorfa, dokąd spływały tajne raporty, także z Warszawy na Warszawę. 
Udział dwóch ministrów w rządzie Rosji - Adama Czartoryskiego - ministra 
spraw zagranicznych Aleksandra I i Feliksa Dzierżyńskiego - komisarza spraw 
wewnętrznych Lenina. Czy to nie symbole widzenia przez Rosję Polski i Polski 
przez Rosję w tych krótkich okresach?

Miasto literatury i sztuki - zbliżania się i oddalania naszych narodów.
Miasto nauki i pracy także wielu Polaków, szczególnie w ostatnich 

dekadach XIX i pierwszych XX w.
W XVIII i XIX w. jeszcze miasto-wieś towarzyskiej i urzędniczej 

śmietanki wielkiej Rosji. Na ile jednak wiem, żadne z naszych kresowych 
królewiątek nie wybudowało tu swego pałacu, jak to miało miejsce w Wiedniu, 
a nawet w Berlinie. Literacka Telimena to krzywe zwierciadło niektórych wad 
i satyra na ciche tęsknoty maleńkiej części naszych niedużych posesjonatów.

Miasto stołeczne, gdzie jeszcze za Katarzyny II wilki zjadły nocą 
wartownika na rogatkach głównej ulicy - Newskim Prospekcie.

Miasto gdzie wybuchła i skąd rozprzestrzeniła się rewolucja bolszewicka, 
jedno z najbardziej obfitych w skutki zdarzeń XX w.

Miasto, które wytrzymało prawie 900 dni oblężenia, płacąc za to śmiercią 
660 tys. mieszkańców-obrońców, były nimi nawet dzieci.

Miasto - kolebka rosyjskiej floty, jej kadr, okrętów, uczonych 
i budowniczych.

Znalazłem się w tym mieście po raz drugi. Jesienią 1949 r. staliśmy tu 
„Iskrą” na moście zbudowanym przez Stanisława Kierbedzia. Było to w czasie 
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rejsu szkolnego. Wówczas nasza bandera nie była tu znana. Gdy przewiezieni 
holowniczkiem zeszliśmy na nabrzeże, jeden z grupy gapiących się chłopaków, 
orzekł z odrazą w głosie - O... banyje Angliczanie. Zmyliły go nasze mundury, 
rzeczywiście wzorowane na angielskich.

Wojenno-Morska Akademia im. K. E. Woroszyłowa mieściła się w dużym 
bloku na 11 linii Wyspy Wasilewskiej, a jej V Fakultet (dla cudzoziemców) 
na nabrzeżu Leitienanta Szmidta - na wysokości beczki, przy której staliśmy 
w 1949 r.

Akademia wyprowadza swój początek z utworzonego w 1827 r. przy 
Morskim Korpusie odrębnego kursu dla uzdolnionych oficerów, w celu 
kształcenia ich na poziomie wyższej uczelni. Kolejne wojny: krymska 
(1853-56), rosyjsko-turecka (1877-78), rosyjsko-japońska (1904-05) były 
sprawdzianem umiejętności absolwentów morskich uczelni i sprawności 
okrętów, a tym samym impulsem dla zmian organizacyjnych i programów także 
akademii. Wdrażano je jednak z opóźnieniem. Dopiero w 1896 r. w programie 
znalazły się: Strategia i taktyka morska, historia morskiej sztuki wojennej oraz 
międzynarodowe prawo morskie. W 1907 r. uczelnia przeprowadziła się do 
specjalnie dla niej zbudowanego gmachu. W 1910 r. uzyskała pełną 
samodzielność organizacyjną z podporządkowaniem bezpośrednio ministrowi 
marynarki. W następnych latach przeszła szereg kolejnych zmian 
organizacyjnych, między innymi w 1931 r. nadano jej imię ówczesnego 
ludowego komisarza spraw wojskowych - K. E. Woroszyłowa.

W 1945 r., z wydzielonych fakultetów hydrografii, artylerii, min i torped, 
budownictwa okrętowego, łączności i innych fakultetów technicznych, 
utworzono wojenno-morską akademię budownictwa okrętowego i uzbrojenia. 
Po piętnastu latach obie akademie znowu połączono w jedną uczelnię.

Na miejscu dowiedzieliśmy się, że nasza grupa ma składać się z pięciu 
osób - dwóch Niemców z NRD i trzech Polaków. Niemcy to Verner - dowódca 
ówczesnej morskiej straży granicznej i Nordin - szef oddziału operacyjnego 
dowództwa tej straży. Vernerowi towarzyszył tłumacz Bauer - urodzony 
w Łodzi, gdzie uczuł się w polskim gimnazjum. Trafił do niewoli na froncie 
wschodnim i stąd znajomość języka rosyjskiego. Verner, stary komunista, 
wojnę przetrwał pod przybranym nazwiskiem w Danii. Nordin w czasie wojny 
służył jako podoficer nawigator na ścigaczach stacjonujących w Norwegii.

Z naszej marynarki moim towarzyszem był kmdr ppor. Henryk Romanek, 
po powrocie z wizyty w Brescie miał do nas dołączyć kmdr ppor. Ludwik 
Janczyszyn. Wszyscy z pierwszego powojennego rocznika OSMW.

Od roku na pełnym, trzyletnim kursie byli już koledzy Tadeusz Mandat, 
Jan Pinkiewicz i Eugeniusz Szpitun. Wszyscy mieszkaliśmy w internacie na 
14 linii w. Wasilewskiej.

Kurs właściwy miał trwać 12 miesięcy. Poprzedzał go trzymiesięczny 
okres przygotowawczy, w którym mieliśmy poznać okręty i samoloty oraz ich 
uzbrojenie i wyposażenie w zakresie niezbędnym dla opanowania programu 
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kursu zasadniczego. Zajęcia z uzbrojenia i sprzętu odbywały się w gabinetach 
pobliskiej Wyższej Szkoły Wojenno-Morskiej im. Frunze (były Korpus 
Morski). Był to zespół kilku połączonych gmachów. Miało się wrażenie, że 
zawiłe korytarze ciągną się jak w labiryncie. Gabinety artylerii i torped słabo 
oświetlone i przesiąknięte zapachem starego towotu.

Ten zapach i przeważnie nudny sposób prowadzenia zajęć, wprowadzały 
atmosferę zniechęcenia. Intensywna nauka języka rosyjskiego, podstaw teorii 
prawdopodobieństwa, a także ekonomii politycznej (120 godz.) odbywała się 
już na naszym fakultecie. Wykładowca ekonomii płk. Rajtarowski trzymał się 
ściśle „Kapitału” Marksa. Sądzę, że wszystkie trzy tomy znał na pamięć. Można 
było przekonać się o tym porównując słowa wykładowcy z odpowiednią stroną 
książki.

Yerner był zastępcą członka KC, co też mogło wpływać na ostrożność 
wykładowcy.

Po kilku miesiącach nasi Niemcy przebrali się w mundury - Verner 
z dystynkcjami wiceadmirała, Nordin kapitana zur see.

Niemcy mieli większe od nas trudności w posługiwaniu się językiem 
rosyjskim, chociaż i nam daleko było do poprawności. Kiedyś, już po kilku 
miesiącach nauki, Nordin zapytał Romanka, co znaczy słowo komary. Heniek 
wyjaśnił z całym przekonaniem, że to są „takije maleńkije pticzki” (maleńkie 
ptaszki). Na pewno w naszym słowniku było więcej takich przybliżeń. W czasie 
wykładu Bauer po cichu tłumaczył treść Vernerowi i prowadził notatki. Jeżeli 
w czasie odpowiedzi Verner widział, że wykładowca jest niezadowolony, 
napadał na tłumacza - Bauer, znowu coś poplątałeś!

W grudniu skończyła WAK pierwsza czteroosobowa grupa admirałów 
z flot sojuszniczych - Bułgar, Niemiec, Rumun i Polak - kontradm. Jan 
Wiśniewski. Weszliśmy na ich miejsce. Sądzę, że mieliśmy nieco więcej 
szczęścia. W tym okresie teoretycy akademii poszukiwali sposobów na wyjście 
z działaniami floty poza strefę brzegową pomimo braku lotniskowców, 
sposobów działań w warunkach obustronnego użycia broni jądrowej oraz 
postępującej rakietyzacji okrętów i lotnictwa. W pierwszych miesiącach naszej 
nauki wykładowcy trzymali się jeszcze starej teorii walki na minowo- 
-artyleryjskiej pozycji. Na nasze obiekcje, szczególnie na przerwach, gdy 
rozmowa traktowana była jako koleżeńska wymiana zdań, przyznawali, że 
chociaż mają na ten temat odrębne zdanie, w czasie wykładu jednak muszą 
trzymać się wersji zatwierdzonej przez katedrę. Po upływie kilku miesięcy 
można było wyczuć, że katedry zaktualizowały teorie, chociaż nie we 
wszystkim.

Zajęcia trwały od 9.00 do 17.00 z przerwą godzinną na obiad. Do 21.00 
obowiązywała nauka własna. Przeważnie wychodziliśmy nieco wcześniej. 
Literaturę tajną trzeba było zamawiać na następny dzień w kancelarii, rano 
kwitować każdą pobraną pozycję i zdawać ją po zajęciach.
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W internacie przydzielono nam trzyosobowy pokój - Romanek, Rumun 
Wiłkowan i ja. W świetlicy telewizor był przyczyną panującego tam 
wieczorami tłoku. Chińczycy, a było ich tam wówczas najwięcej, przeważnie 
z wysokich stanowisk (jeden z nich ponoć zginął wraz z Lin Piao przy próbie 
ucieczki z Chin), mieli zwyczaj przynoszenia ze sobą czajniczków, co kilka 
minut pociągali z nich herbatę. Zanim nie przyzwyczailiśmy się do tego, ciągłe 
siorbanie trochę denerwowało. O program kłótni nie było, był tylko jeden kanał. 
Przed 22.00 Chińczycy szli spać Nasz pokój od sąsiedniego, zajętego przez 
Chińczyków i Albańczyków, dzieliły tylko zamknięte drzwi z przystawioną 
szafą. Często ktoś do nas przychodził i rozmowy trwały długo. Szczególnie 
Ludwik lubił sobie głośno pogadać dopiero po północy. Nasi sąsiedzi, wstający 
już o 5.00, skarżyli się komendantowi Fakultetu. Prawie co tydzień przychodził 
do nas z wyrzutami - Znowu żaliło się na was 600 milionów. (Uważano, że tylu 
mieszkańców liczyły wówczas Chiny).

Program WAK-u był skróconym - z trzech do roku - programem pełnego 
kursu. Okrojonym bardziej z taktyki i przedmiotów pomocniczych, mniej ze 
sztuki operacyjnej. Przeważały wykłady. Trochę prac praktycznych - 
dokonywania obliczeń, opracowywania dokumentów, propozycji, referowania 
ich. Mało rozgrywek według założonej sytuacji lub opracowanych 
dokumentów.

Wykładowcy, z małymi wyjątkami, byli na poziomie. Przynajmniej część 
zajęć z każdego przedmiotu prowadzili szefowie katedr. Pamiętam prawie 
wszystkich z twarzy, nazwiska już tylko niektórych. Taktyka ogólna lotnictwa - 
dwukrotny bohater Związku Radzieckiego płk lot. Raków, historia wojen 
morskich - kpt. I rangi Maksimów, OPBMAR - kpt. I rangi Diaczenko, 
operacyjne użycie lotnictwa - płk lot. Gorodniański, taktyka okrętów 
podwodnych - kpt. I rangi Poleszczuk, międzynarodowe prawo morskie - ppłk 
Tarchanow, taktyka użycia artylerii okrętowej - kpt. I rangi Bredun, obrona 
przeciwlotnicza - kontradm. Kwade i inni.
Z każdego przedmiotu były skrypty, przeważnie tajne. Do niektórych 
podręczniki i instrukcje. Z biblioteki jawnej korzystaliśmy mało, przeważnie 
z materializmu, gdzie wykładowca nie skąpił nam tytułów literatury 
obowiązkowej i zalecanej.

Seminaria z tego przedmiotu trwały niekiedy do dziesięciu godzin, a więc 
przeciętnie po dwie godziny na osobę naszej pięcioosobowej grupy. Jedynie 
Verner chętnie zabierał głos i to nas nieco ratowało. Dla wypełnienia czasu 
stosowaliśmy więc metodę pozorowanego sporu - wywód każdego kolejnego 
dyskutanta musiał, nie wpadając naturalnie w „herezję”, odbiegać jak najdalej 
od poglądów poprzednika. System działał. Bywały jednak wpadki. Ludwik i ja 
spieraliśmy się i czas płynął. Znudziło to wreszcie wykładowcę, zauważył też, 
że Romanek w ogóle tego nie słucha i jest myślami gdzieś daleko. Padło więc 
pytanie: A wy, towarzyszu Romanek, co sądzicie? Heniek wstał i kategorycznie 
oświadczył: Ja całkowicie się zgadzam z tym, co mówili moi towarzysze - 
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chociaż mieliśmy przeciwstawne wypowiedzi. Wykładowca też miał swoje 
kłopoty. W kilka dni po XX Zjeździe KPZR, zauważyliśmy, że ma skwaszoną 
minę. Na przerwie pytamy o przyczynę: Przygotowałem naukową rozprawę 
i wszystkie cytaty diabli wzięli!

Przedmioty związane z taktyką lub użyciem uzbrojenia starały się ująć 
swe reguły w postaci wzorów matematycznych. Stąd w czasie ćwiczeń 
musieliśmy dokonywać sporo drobiazgowych obliczeń. Było to pożyteczne, 
chociaż zajmowało dużo czasu, ponieważ jedynym ułatwieniem był suwak 
logarytmiczny. W czasie ćwiczeń posługiwaliśmy się faktycznymi danymi 
okrętów, uzbrojenia i sprzętu z wyjątkiem rakiet. Były to umowne rakiety 
o podanych przez wykładowcę charakterystykach. Tłumaczono nam, że rakiety 
dopiero wchodzą na uzbrojenie, są w okresie prób i poprawek przed 
skierowaniem do seryjnej produkcji. W tym czasie jeszcze nie doceniano 
możliwości radioprzeciwdziałania. Np. prawdopodobieństwo trafienia rakiety 
przeciwlotniczej przyjmowano jako 0,9 - dopiero wojna w Wietnamie 
pokazała, że czasami jest mniejsza niż 0,1.

Ze sztuki operacyjnej mieliśmy dwa ćwiczenia - operacja zaczepna 
(na Morzu Czarnym), oraz operacja desantowa (na Bałtyku). Najwięcej czasu 
i uwagi poświęcano planowaniu operacji, mniej jej organizacji, a jeszcze mniej 
jej prowadzeniu - w danym wypadku rozegraniu jej na mapach. Starano się 
wdrożyć nas do opracowywania ocen, propozycji oraz podejmowania decyzji, 
przedstawiania tego na mapie a następnie zreferowania po rosyjsku w sposób 
płynny, zwarty, zgodny z obowiązującym schematem i sztabową terminologią. 
Przeważnie przechodziliśmy kolejno wszystkie szczeble - od oficera 
rozpoznawczego do dowodzącego operacją. Ostateczną decyzję referował tylko 
jeden, a w czasie rozgrywki każdy występował tylko w jednej funkcji.

Bodajże w grudniu 1955 r. wezwał nas na krótką rozmowę komendant 
akademii adm. Jumaszew, a dalej, do zakończenia kursu, zajmował się nami 
tylko komendant fakultetu - bohater Związku Radzieckiego kontradm. Sergiusz 
Osipow.

Kurs dał nam znajomość taktyki i sztuki operacyjnej marynarki wojennej. 
Zapoznał z podstawowymi pojęciami i terminologią w języku rosyjskim Nie 
bez znaczenia było poznanie szeregu oficerów z MW NRD i innych flot. 
Ułatwiło to współdziałanie z tymi marynarkami w przyszłości. Szkoda, że 
program pomijał problemy dowodzenia w czasie pokoju, także zasady 
pokojowej i wojennej administracji. Wprawdzie było kilka godzin wykładu 
z dziedziny strategicznego wykorzystania marynarki wojennej, ale dały nam 
tylko fragmentaryczną i powierzchowną wiedzę o współczesnych poglądach.

Słuchaczami, także kolejnych WAK-ów, byli oficerowie z wysokich 
stanowisk, stąd, wydaje mi się, że byłoby z pożytkiem dla nich i sprawy, by 
szerzej poznali zależności w triadzie: gospodarka - polityka - wojna.

Wojnę widziano w skali globalnej i, już pod koniec naszego kursu, 
bezwzględnie z użyciem broni jądrowej.
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Równolegle z naszą grupą był też WAK dla oficerów radzieckich. 
Spotkania z nimi były przypadkowe. Dużą poczytnością cieszyły się wówczas 
wspomnienia rosyjskiego attache we Francji w czasie I wojny światowej hrabiego 
Ignatiewa. W radzieckiej grupie był Ignatiew - koledzy zaczęli go nazywać 
hrabią. Uznaliśmy, że nas też stać na arystokratę. Romanek, gdy czegoś nie 
chciał szczegółowo wyjaśniać, powiadał - „priblizitielno w takom razrezie” 
(mniej więcej w takim przekroju). Nadaliśmy mu więc tytuł - Jego sijacielstwo 
swietlejszy graf Razrezow. Nawet adm. Osipow mówił o nim per - jaśnie 
oświecony. W koleżeńskim kręgu tytuł ten zachował dozgonnie.

Chińczycy było ich wówczas w akademii dużo, ubrani w mundury 
a la Mao, stanowili jednolitą, zdyscyplinowaną grupę, chociaż o mało wojskowym 
wyglądzie. Mieli pobory znacznie mniejsze niż oficerowie innych flot. 
Obowiązywały ich także ograniczenia w przewożeniu do Chin zakupionych 
w ZSRR przedmiotów. Nie mogli zabrać radioodbiornika, a jedynie patefon 
nakręcany korbką. Słynęli z fenomenalnej pamięci wzrokowej. Nawet drobne 
przewinienia dyscyplinarne czy etyczne (według ich normy) były z reguły 
roztrząsane na kilku zebraniach partyjnych - do uzyskania najpokorniejszej 
samokrytyki winowajcy. Do nas byli usposobieni dobrze. Pierwszego maja 
zaprosili kolegę Pinkiewicza na żmijówkę. Dopadli tylko jego - pozostali byli 
już w mieście. Po kilku kieliszkach Jasio też sobie poszedł. Chińczykom wódka 
wyraźnie zaszkodziła. Kierowniczka internatu, osoba rygorystyczna i oschła, 
poskarżyła się komendantowi fakultetu, a ten wezwał Chińczyków do raportu. 
Jego przebieg tak nam zrelacjonował: Chińczycy uczciwie się przyznali. Było 
święto. Zaprosili Polaka na poczęstunek. On wypił wódkę, a my zarzygaliśmy 
internat. Nie miałem sumienia ich ukarać.

Po XX Zjeździe KPZR stosunek Chińczyków do ZSRR znacznie się 
zmienił. Poprzednio na prelekcjach o sytuacji międzynarodowej niczym się nie 
wyróżniali. Po zjeździe, byli obecni tylko fizycznie, coś czytali, niektórzy nawet 
ostentacyjnie spali. Ożywiali się przy pytaniach - zadawali ich dużo i wszystkie 
były napastliwe wobec gospodarzy.

Do Akademii zaczął przychodzić nasz miesięcznik „Polska”. Zdjęcia, 
trzeba przyznać, niekiedy z odrobiną golizny, wywoływały emocje personelu 
pomocniczego. Kiedyś, jedna z korpulentnych laborantek wparowała do adm. 
Osipowa z takim zdjęciem z „Polski” i pretensjami:

- To przecież golizna! Absolutna pornografia!
- Moja miła - odparował admirał - Żeby ciebie albo mnie rozebrali, 

byłaby to pornografia - ale to jest zdecydowanie sztuka.
W tym czasie starsze pokolenie sąsiadów było pod tym względem bardzo 

purytańskie. Nawet siedzącym w parku na ławce z pociągniętymi nogawkami, 
zwracano uwagę, że to jest nieprzyzwoite.

Akademia umożliwiało kupienie biletów do wszystkich teatrów. 
Korzystaliśmy z tego chętnie. Byliśmy na wznowionych po dłuższej przerwie 
„Pluskwie” i „Łaźni” Majakowskiego. Wyjątkowym powodzeniem cieszyły się 
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występy Rajkina. Grano odwilżową sztukę Komiejczuka „Krylia”. Powiedzonka 
z niej były jakiś czas powszechnie używane. Opera i „Małyj opiernyj tieatr” 
miały dobre zespoły baletowe. Tańczyła jeszcze Dudzińska. W teatrach grali 
takie tuzy jak Tołubiejew, Olchina, Simonow.

Pewnego wieczoru, w czasie spektaklu wyszedł ktoś przed kurtynę 
z komunikatem o stanie wody na Newie. Kilka osób wyszło. Nas to jednak nie 
zaniepokoiło. Dopiero’ po spektaklu okazało się, że spowodowana sztormem 
cofka na Newie zalała sporo niżej położonych ulic i na możliwość powrotu do 
internatu musieliśmy czekać do rana. Miasto leży na drodze wędrujących 
niżów. Stąd dość częste i nagłe zmiany temperatury. Np. wieczorem 
temperatura spadła poniżej 30 stopni i Jasio odmroził sobie uszy na stumetrowej 
trasie - od sklepu do internatu, a ranek powitał nas deszczem.

Dużo się musiało smarować kredą po tablicy. Zapruszający oczy pył 
kredy powodował u mnie gradówki. Zalecono przetaczanie krwi - pobierano 
z ręki i wstrzykiwano w pośladki. Zdarzyło się, że w czasie wyznaczonym na 
zabieg wszystkie pielęgniarki były na szkoleniu. Kierownik przychodni, chirurg 
w czasie wojny, zdecydował, że sam to zrobi. Zamiast krwi wciągał do 
strzykawki tylko kolorową piankę. Wezwał do pomocy koleżankę. Kłuli mnie 
bez skutku. Na szczęście wróciły pielęgniarki i wykonały zabieg błyskawicznie. 
Lekarz sam był zaszokowany - dziesięć lat siedział za biurkiem i umiejętności 
przepadły. To błahe zdarzenie głęboko wbiło mi się w pamięć. W latach 
siedemdziesiątych miałem możność obserwować ćwiczenie mobilizacyjne 
w Koszalinie. Do mobilizowanego szpitala polowego o 32 etatach chirurgów 
zgłosiło się tylko dwóch - ginekologów. Chirurgów nie można było oderwać od 
ich obowiązków w szpitalach. Mobilizowany personel administracyjny stawił 
się w komplecie. Takie zaplecze chirurgiczne jest nie do przyjęcia. 
W warunkach współczesnej wojny wcielenie do wojska większości chirurgów 
spowodowałoby fatalne następstwa. Szef Służby Zdrowia zgadzał się z moimi 
poglądami, nie miało to jednak praktycznych następstw. Uważałem wówczas 
i nadal uważam, że każdy lekarz wojskowy, niezależnie od specjalności, musi 
umieć przeprowadzić podstawowe zabiegi chirurgiczne, aby droga rannego do 
szpitala o pełnym profilu zabiegów nie była drogą na cmentarz. W wojnie liczy 
się nie tylko niszczenie żołnierzy nieprzyjaciela. Decyduje także odporność na 
jego uderzenia, w tym także zachowanie życia jak największej liczbie rannych 
i możliwie szybki ich powrót do służby. Chirurga nie da się wyszkolić w kilka 
tygodni, tym bardziej, że te pierwsze miały być przesądzającymi.

W latach późniejszych uaktualnianiu wiedzy służyły m.in. dwumiesięczne 
kursy dla wyższych oficerów marynarki w tejże akademii. Byłem na dwóch 
takich kursach - w 1970 r. i 1979. Trwały one od połowy lutego do połowy 
kwietnia.

W 1970 r. grupa liczyła sześć osób - dwóch Niemców, dwóch Bułgarów, 
Zygmunt Rudomino i ja.
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Było trochę teorii z dziedzin, w których zaszły istotne zmiany - użycie 
broni masowego rażenia, teoria przeciwdziałania radioelektronicznego, 
wykorzystanie współczesnej techniki obliczeniowej, teoria i praktyka 
międzynarodowego prawa morskiego, zasady służby bojowej w odległych 
rejonach wszechoceanu. Trwająca trzy tygodnie praca praktyczna - operacja 
desantowa na Bałtyku. Szefem fakultetu był kontradm. Gołowko (młodszy) - 
już nie ta klasa, co poprzedni. W ogóle kadra tego fakultetu była źle dobrana.

W 1979 r. - grupa siedem osób. Z Floty Bałtyckiej zastępca dowódcy 
floty wiceadm. M. Kapitaniec oraz szef łączności floty. Z Floty Czarnomorskiej 
szef sztabu wiceadm. Akimow i gen. por. dowódca armii lotniczej floty. 
Dowódca MW Bułgarii wiceadm. Janakijew, zastępca dowódcy MW NRD do 
spraw tyłów kontradm. Hoffman i ja. Z uwagi na taki skład grupy byliśmy 
otoczeni stałą uwagą i troską Komendy Akademii i osobiście komendanta adm. 
Sysojewa. Fakultet dla cudzoziemców pozostawał na poprzednim miejscu - 
pozostałe przeniosły się do zespołu gmachów w rejonie Czornoj Reczki.

Okazało się, że jest zachwiana pozycja sztuki operacyjnej - były, jak nam 
mówiono, głosy z najwyższego szczebla by ją zlikwidować i przyjąć zachodni 
podział sztuki wojennej. Po jakimś czasie pomysł ten odrzucono. Pod naciskiem 
wojsk lądowych zmieniono tryb planowania działań - szczególnie w fazie 
wstępnej. Dowódca podejmuje decyzję bezpośrednio po wyjaśnieniu zadania, 
posługując się przy tym znormowanymi wskaźnikami możliwości swych sił. 
Stawia zadania podległym wstępnymi zarządzeniami, uściśla je w wydanym 
później rozkazie lub dyrektywie. W zależności od szczebla, każdy dowódca 
i jego sztab miały ściśle określony w minutach czas na poszczególne czynności 
związane z planowaniem i organizacją działań. W pewnym uproszczeniu można 
przyjąć, że cała ta praca - dowódcy i sztabu - miała przypominać układanie na 
czas klocków lego na zadany temat. Niedoskonałość istniejącego wówczas 
sytemu łączności, rozpoznania, zbierania i przetwarzania danych oraz użycia 
techniki obliczeniowej, nie zapewniały drożności takiego systemu dowodzenia 
- w dół i w górę - w czasie ustalonym tymi normatywami. Nadal aktualne było 
stałe rozwinięcie podstawowych sił uderzeniowych w systemie służby bojowej 
i natychmiastowej gotowości do użycia uzbrojenia. Flotylle i armie lotnictwa 
flot uzyskały samodzielność operacyjną. Znacznie rozbudowano teorię walki 
radioelektronicznej.

Wykłady ze sztuki operacyjnej były jałowe i nudne, czuło się, że 
wykładowca nie siedzi w przedmiocie. W czasie seminarium przyznawał racje 
wszystkim mimo zdecydowanie sprzecznych głosów w danej kwestii. 
Trzytygodniowa praca praktyczna - operacja desantowa na Bałtyku, nie wniosła 
nic nowego. Kurs kończył się egzaminem, czego poprzednio nie było.

Na tych odświeżających kursach pomijano, niestety, analizę wojen 
lokalnych, jakie miały miejsce między kolejnymi kursami. Byłoby to 
szczególnie istotne ze względu na nasze ówczesne przeczulenie tajemnicą 
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wojskową oraz niedowład naszego piśmiennictwa na temat aktualnych zmian 
w uzbrojeniu i taktyce w tych starciach.

Kapitaniec, dopiero co przeniesiony z Kamczatki, był spragniony opery, 
teatru, zwiedzania. Akimow też był tego pozbawiony na Krymie. Obaj 
przyjechali z żonami o podobnym nastawieniu. Stąd, co najmniej dwa wieczory 
w tygodniu spędzaliśmy w teatrach. Szczególnie podobały się - „Chowańszczyzna” 
Mussorgskiego, „Cena” A. Millera (wybitna rola Strzeżelczyka) i ludowa 
burleska „Lewsza” (Mańkut) według Leskowa. Wyjątkowym powodzeniem 
cieszyła się wówczas powieść J. S. Stawińskiego - „Czas pik” opublikowana 
w jednym z literackich kwartalników. Miano do mnie pretensje, że jej nie znam. 
Grano też jej przeróbkę sceniczną Ze względu na chorobę wykonawcy głównej 
roli nie byliśmy na tym. Podobno zdobycie biletów na ten spektakl było prawie 
niemożliwe.

Zorganizowano nam wycieczki w okolice miasta a nawet znacznie dalej - 
Pawłowsk, Carskie Sioło, Peterhof. W tym ostatnim zachowała się willa żony 
Mikołaja I - carycy Aleksandry. Wyposażenie wnętrza, z małymi i oznaczonymi 
wyjątkami, oryginalne - wywieziono je na czas wojny. Kilka ślicznych płócien 
Ajwazowskiego, a poza tym nic nadzwyczajnego. Polowe łóżko Mikołaja - 
podobno sypiał na nim stale. Być może wyobrażał sobie, że jest wodzem 
w czasie trudnej kampanii w polu. Dwa pokoje pełniące funkcje szaf, w których 
przechowywano wojskowe mundury cara. Wizytując pułk występował w jego 
barwach. Podobno często przebierał się kilka razy dziennie. Po powrocie nieraz 
mdlał ze zmęczenia. Orzeźwiano go wiadrami zimnej wody, wycierano 
i natychmiast wbijano w następny mundur. Z balkonu willi obserwował 
manewry żaglowej floty na zatoce. Jego długa luneta zachowała się

Wyjazd autokarem do Nowogrodu. Miasto zniszczone w czasie wojny 
jeszcze w odbudowie. Zachowały się mury obronne starego kremla, sobór 
Sofijski z XI w.. Na drugim brzegu rzeki Wolchow - sobór z XII w. a obok 
niego małe, prawie wrośnięte w ziemię, stare cerkiewki, czekające na 
renowację. Bezpośrednio za starym miastem skansen drewnianych cerkwi 
z poprzednich wieków, pościąganych tu z odległych nawet okolic.

Mieliśmy też dwudniowy pobyt w Tallinie. Przelot samolotem. 
Zwiedzanie starego miasta, żeglarskiego ośrodka olimpijskiego, muzeum 
morskiego, wyjątkowo bogatego kołchozu rybaków. W czasie spotkania 
z merem Tallina miło mi było słyszeć pochwały naszych specjalistów, 
pracujących tam przy restauracji zabytków. Było sporo spotkań towarzyskich 
w wesołej, miłej atmosferze.

Na całe szczęście, nie posyłano mnie na podobne kursy do Moskwy. 
Uczestnicy musieli zamalowywać tam całe hektary map, do czego nigdy nie 
miałem ani talentu, ani zamiłowania.
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WIZYTA OKRĘTÓW MARYNARKI WOJENNEJ 
W ROTTERDAMIE W 1968 r.

W OPINII SZEFA ODDZIAŁU WSW MW

W połowie lat pięćdziesiątych w Polsce coraz wyraźniej zaznaczały 
się postępujące zmiany polityczne. Jednym z ich przejawów były 

wizyty okrętów wojennych państw zachodnich w portach polskich, oraz 
rewizyty jednostek Marynarki Wojennej PRL w krajach „za żelazną kurtyną”.

W dniach 1-4 lipca 1955 r. przebywał w Gdyni okręt Royal Navy, 
krążownik HMS „Glasgow”. Był to pierwszy okręt wojenny z Zachodu, który 
po II wojnie światowej odwiedził Polskę1. Następstwem jego pobytu w Gdyni 
była rewizyta złożona przez zespół okrętów MW PRL (niszczyciele „Burza” 
i „Błyskawica”), który dowodzony przez kmdr. por. Ludwika Janczyszyna 
gościł w Portsmouth w dniach 8-11 września 1955 r.

Zarząd Informacji MW wspólnie z dowódcami niszczycieli i ich 
zastępcami do spraw politycznych dokonał analizy stanu moralno-politycznego 
załóg i opracował projekt przesunięć w składach personalnych okrętów. Z rejsu 
wyeliminowano osoby mające krewnych w państwach zachodnich, osoby 
nadużywające alkoholu oraz tych, którzy swą wcześniejszą postawą jak 
i głoszonymi poglądami stwarzali wrażenie, że w trakcie wizyty i potencjalnego 
zwiedzania miast mogli pozostać za granicą1 2.

W dalszym ciągu w pamięci wielu osób pozostawała ucieczka w dniu 
1 sierpnia 1951 r. okrętu hydrograficznego „HG-H” (ORP „Żuraw”) z Kołobrzegu 
do Szwecji, kiedy to 12 marynarzy z załogi okrętu zeszło w Ystad3. Jednak 

1 R. Witkowski, Pierwszy w Gdyni był HMS „Glasgow”, „Przegląd Morski”, 1995 nr 5, s. 74-77.
2 Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni, Zarząd Polityczny Dowództwa Marynarki Wojennej, 

3245/66/132, Plan politycznego zabezpieczenia rewizyty niszczycieli „Błyskawica” i „Burza” 
w Anglii z dnia 1 VIII 1955 r„ k. 1-6. Nieznane są raporty agentury lub oficerów Zarządu 
Informacji MW na temat wizyty „Burzy” i „Błyskawicy” w Portsmouth.

3 Na temat ucieczki „Żurawia” pisali między innymi J. Przybylski, OH „Żuraw” - okoliczności 
uprowadzenia i jego następstwa (dokumenty), „Biuletyn Historyczny Muzeum Marynarki 
Wojennej”, Gdynia 1995, s. 156-164; J. Czerwiński, ORP „Żuraw” - uprowadzenie czy 
prowokacja?, „Przegląd Morski”, 1989 nr 5, s. 32-41; J. Przybylski, Czy na pewno prowokacja? 
(Jeszcze raz w sprawie OH „Żuraw”), „Przegląd Morski”, 1989 nr 10, s. 70-78.
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mimo stosowanych działań profilaktycznych nadal zdarzały się przypadki 
opuszczania okrętów podczas rejsów zagranicznych. Sytuacja taka miała 
miejsce w 1959 r., kiedy to OORP „Wicher” i „Grom” dowodzone przez kmdr. 
Janczyszyna gościły w dniach 6-10 lipca 1959 r. w Breście. Jak podaje 
ówczesny szef Oddziału WSW Marynarki Wojennej Czesław Kiszczak na 
okręty MW PRL nie wróciło wówczas 9 marynarzy4.

W 1968 r. (27-31 maja) gościł w Rotterdamie zespół okrętów MW PRL 
dowodzony przez kmdr. dypl. Mariana Załogę. Były to trzy jednostki - 
niszczyciel „Wicher” i dwa okręty podwodne: „Sęp” i „Bielik”. Pokłosiem tej 
wizyty była informacja przesłana przez szefa Oddziału WSM Marynarki 
Wojennej kmdr. Ireneusza Krupę zastępcom komendantów wojewódzkich do 
spraw Służby Bezpieczeństwa w Gdańsku, Koszalinie i Szczecinie5.

W przesłanym piśmie kmdr Krupa zwracał uwagę na pewne - jego 
zdaniem - nieprzyjemne akcenty związane z pobytem polskich okrętów. 
Między innymi Krupa poruszył dwa aspekty wizyty. Pierwszy z nich dotyczył 
dość agresywnej postawy Holendrów w rozmowach o charakterze politycznym 
na aktualne wówczas tematy, między innymi dotyczące zasad funkcjonowania 
sojuszu polsko-radzieckiego. Jak słusznie zauważył - postawa holenderskich 
wojskowych związana była z członkostwem tego kraju w NATO, natomiast 
szef WSW MW całkowicie pominął w swym piśmie inne czynniki, które 
wówczas rzutowały na polskie posunięcia w polityce międzynarodowej 
i wewnętrznej. W roku 1967 wybuchła kolejna wojna izraelsko-arabska zwana 
wojną sześciodniową. 9 czerwca 1967 r. państwa Układu Warszawskiego ogłosiły 
deklarację solidarności z krajami arabskimi i zerwały stosunki dyplomatyczne 
z Izraelem (z wyjątkiem Rumunii).

Na przełomie marca i kwietnia 1968 r. w celu odwrócenia uwagi 
od faktycznej sytuacji w kraju w Polsce rozpętano nagonkę antysemicką. Około 
20 tysięcy Żydów zostało zmuszonych do opuszczenia kraju, z jednoczesnym 
pozbawieniem ich obywatelstwa polskiego6. Zatem wspomniane już przez 
kmdr. Krupę reakcje holenderskie mogły dotyczyć tych właśnie wydarzeń.

Drugim - równie nieprzyjemnym wydarzeniem-zdaniem szefa WSW MW 
była dezercja w Rotterdamie marynarza Bronisława Błachy.

4 W. Bereś, J. Skoczylas, Generał Kiszczak mówi... prawie wszystko, Warszawa 1991, s. 26.
5 Trudno dziś zweryfikować adresatów tego dokumentu, gdyż w strukturach Komend 

Wojewódzkich Milicji Obywatelskiej istniały w owym okresie funkcje: I zastępca komendanta 
wojewódzkiego MO do spraw bezpieczeństwa (SB) i zastępca komendanta wojewódzkiego MO 
do spraw bezpieczeństwa (SB). I tak w Gdańsku w 1968 r. byli to odpowiednio płk Kazimierz 
Górecki i mjr Czesław Piechnik, w Koszalinie: ppłk Bronisław Szymański i ppłk Stefan 
Sokołowski, a w Szczecinie tylko płk Zdzisław Jaworski jako I zastępca komendanta 
wojewódzkiego MO do spraw bezpieczeństwa (SB).

6 http://www.izrael.badacz.org/historia/6_dni.html
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❖ ❖

Prezentowany poniżej dokument pochodzi ze zbiorów Archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej Oddziału w Gdańsku i do tej pory nigdzie nie był publikowany. 
W materiale zachowano układ i treść oryginału. Wszystkie nazwiska pozostawiono 
zgodnie z oryginałem tekstu. Uzupełniono jedynie niektóre skróty.

* * *

Tajne
Egz.femplarz] nr 3

Oddział
Wojskowej Służby Wewnętrznej 
Marynarki Wojennej 
m.[iejscowość] Gdynia 
Nr N-01358/6 
12. 07. 1968 r.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Kfomendy] W[ojewódzkkiej] Mfilicji] Ofbywatelskiej] 

do spraw bezpieczeństwa

Koszalin

Dot.fyczy]: Informacja z przebiegu rewizyty okrętów Pfolskiej] Rfzeczpospolitej]
L[udowej] w Rotterdamie, w dniach od 27 do 31 maja 1968 roku.

Mimo oficjalnego charakteru rewizyty oraz obowiązującej w takich 
sytuacjach zasady wzajemności, Holendrzy wykazali od samego początku 
rewizyty widoczną powściągliwość i pełną rezerwę. Nigdy dotychczas 
gospodarze nie angażowali się tak chętnie, a w pojedynczych przypadkach 
agresywnie, do rozmów o charakterze politycznym, w trakcie których łamali 
elementarne zasady grzecznościowe, graniczące w kilku przypadkach z obrazą 
gościa. Potwierdzeniem tego jest między innymi dyskusja przy obiedzie 
pożegnalnym na pokładzie niszczyciela „Wichra”, której tematykę kilkakrotnie 
narzucali Holendrzy.
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Płk C.C. Schoenzetter, szef sztabu korpusu piechoty morskiej, stacjonującego 
w Rotterdamie poruszył problem Katynia, nie kryjąc się absolutnie ze swym 
antyradzieckim, antysocjalistycznym nastawieniem.

Ppłk T. J. Roelofs, komendant garnizonu Rotterdam przejawiał w rozmowach 
największą agresywność, w której występowały wyraźnie elementy niegrzeczności, 
a nawet obrazy. Mimo kilkakrotnych prób zmiany narzucanych przez w/wym. 
tematów Roelofs wykazał głęboką nienawiść do ZSRR, poddawał w wątpliwość 
samodzielność i niezawisłość Polski Ludowej, usiłując m. in. wykazać, że 
sojusz polsko-radziecki nie opiera się na zasadach równorzędności i że jest on 
niekorzystny dla Polski. Druga część tematów, poruszanych przez Roelofsa 
dotyczyła losów Polski w II wojnie światowej. Tutaj również usiłował on 
szkalować Związek Radziecki i sojusz polsko-radziecki, uciekać się do 
wyświechtanych reakcyjnych argumentów.

O powściągliwości, notowanej rezerwie i w pewnym stopniu lekceważeniu 
wizyty zespołu okrętów PRL mogą również świadczyć następujące fakty:

Brak odwzajemnienia za ceremoniał morski, jakim byli podejmowani 
w Polsce w 1967 r.

Burmistrz Rotterdamu W. Thomassen, z powodu rzekomego wyjazdu 
na naradę do bliżej nieokreślonego ministerstwa, nie brał udziału 
w przewidzianych z jego udziałem uroczystościach.

Dowódca korpusu piechoty morskiej, stacjonującego w Rotterdamie 
gen. mjr A. M. Luijk z powodu rzekomego zwichnięcia nogi 
wyłączył się całkowicie z udziału w rewizycie naszych okrętów, 
delegując w swym następstwie szefa sztabu tego korpusu płk. 
C. C. Schoenzettera.

Nie odwzajemniono się wizytą dowódcy zespołu okrętów PRL u szefa 
sztabu armii holenderskiej itp.

Znacznie większą sympatią do naszych załóg odnosiły się osoby cywilne, 
spotykane na trasach spacerowych, przy okrętach oraz w czasie ich zwiedzania. 
Z największą dozą sympatii delegacja naszego zespołu okrętów spotkała się 
w Bredzie, mieście najżywiej pamiętającym udział żołnierzy polskich 
w walkach o wyzwolenie Holandii, jednocześnie jednym z największych 
skupisk polonijnych w Holandii.

Spotkani Holendrzy mówili z dużym uznaniem o żołnierzu polskim, jego 
waleczności, bezinteresowności, koleżeństwie, szybkim opanowaniu sztuki 
wojennej i entuzjazmie do pracy pokojowej. Osoby, które były w Polsce 
z dużym uznaniem mówią o tysiącach nowych domów, kulturze Polaków, 
budowie dużych zakładów pracy, nowym obliczu wsi itp. Bardzo często 
podkreślają, że narody nasze, niezależnie od stosunków handlowych, łączy 
walka z okupantem hitlerowskim.
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Zasadniczym pozytywnym wynikiem wizyty zespołu okrętów PRL było 
duże zbliżenie się i praca wśród tamtejszej Polonii. Najbardziej zbliżoną do nas 
jest grupa górników limburskich, na których w działalności swej słusznie bazuje 
nasza placówka konsularna. Ludzie ci przechodzą do powiązanego z Krajem 
Związku Polaków, bądź też z nim sympatyzują. Grupa ta systematycznie 
wzrasta liczbowo, angażując się do działalności społeczno-politycznej, 
kierowanej przez nasz Konsulat. Jak potwierdził attache wojskowy PRL 
płk Safteruk, działalność attachatu wojskowego wśród Polonii jest poważnie 
ograniczana przez Holendrów, a każdy kontakt pracownika attachatu 
z przedstawicielem Polonii jest natychmiast wyjaśniany przez policję. Czynią to 
w formie oficjalnych rozpytań o charakter kontaktu i treść rozmowy, 
przestrzegając wypytywanego o następstwach w wypadku podtrzymywania 
tego rodzaju kontaktów. Z relacji członka reakcyjnej części emigracji polskiej 
Szpilczyńskicgo Tadeusza, byłego sekretarza S[towarzyszenia] Pfolskich] 
Kfombatantów] w Rotterdamie wynika, że grupa jego w swej coraz 
wyraźniejszej bezsilności i złości za kontakt „Limburczyków” z Polską określa 
ich „kmiotkami”, „hołotą” itp. W celu zahamowania procesu zbliżania się 
postępowej części Polonii do PRL, władze holenderskie i reakcyjna część 
emigracji polskiej ograniczają wyjazd członków Polonii do Polski, gdyż każdy, 
kto choć raz był w Polsce najczęściej zrywa z reakcją i przy każdej okazji obala 
lansowane przez reakcję plotki i wrogość do PRL.

Szukając przyczyn opisanej wyżej atmosfery politycznej oraz stosunku 
Holendrów do naszej wizyty stwierdzono, że wypływały one z:

a) Aktualnej sytuacji politycznej w kraju i na arenie międzynarodowej.

b) Prawdopodobieństwa rewanżu Holendrów za ostatni incydent ze 
statkiem holenderskim w Świnoujściu, o czy prasa holenderska pisała 
szeroko przez kilka tygodni, zarzucając Polsce łamanie prawa, gwałt 
względem załogi itp.

c) Prawdopodobieństwo nacisków NATO, którego Holandia jest 
członkiem.

W planie rewizyty Holendrzy dążyli od początku do spowodowania 
oderwania oficerów i podoficerów służby zasadniczej. W tym celu zaplanowali 
dla kadry oficerskiej i podoficerskiej szereg imprez bez udziału służby 
zasadniczej. Służba zasadnicza - zgodnie z zamierzeniami Holendrów - miała 
być tylko na jednej wycieczce wodnej po Mozie, a poza tym miała być 
pozostawiona sobie. Groźbę tę dowództwo zespołu okrętów PRL zlikwidowało 
przez spowodowanie zorganizowania przez Ambasadę i Konsulat PRL 
dodatkowych imprez dla żołnierzy służby zasadniczej.

Proporcjonalnie do wcześniejszych wizyt w krajach kapitalistycznych 
poziom dyscypliny załóg był wyraźnie wyższy. Marynarze nie przyjmowali 
żadnych zaproszeń do domów, na poczęstunki, przewozy po mieście itp. Nikt 
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też nie pojawił się w zakazanej dla załóg dzielnicy Katendrecht, w której 
mieszczą się meliny półświatka. Ze względu na wysokie ceny, nikt z załogi nie 
wchodził do restauracji, kawiarń itp. Kilka przypadków indagacji na ulicy miało 
charakter krótkotrwały i nie wiążący.

29 maja 1968 r. w godzinach popołudniowych właściciel rotterdamskiego 
„DARPOLU” - Szpilczyński Tadeusz, były oficer Maczka, po obsłużeniu 
w swym sklepie grupy marynarzy powiedział „potrzebuję tu sprytnego 
chłopaka, który załatwiałby pewne sprawy związane z prowadzonym przeze 
mnie sklepem. Osoba taka otrzymywałaby ubranie i samochód do załatwiana 
spraw na statkach”.

Po zaginięciu członka załogi „Wichra” Błacha, Szpilczyński był 
rozpytywany przez pracownika Ambasady o znaczenie tych słów, które mogły 
być związane z dezercją Błacha. Szpilczyński odpowiedział, „że coś takiego 
faktycznie miało miejsce, lecz powiedziałem to w żartach”. Dodał przy tym, że 
marynarzem nie był wcale zainteresowany, natomiast gdyby to miało dotyczyć 
osobnika typu Światło, to by się zastanowił. Ostatnią wypowiedź słyszeli w tym 
samym dniu dwaj oficerowie WSW.

Członkowie naszych załóg, głównie kadra oficerska, byli niedwuznacznie 
indagowani przez część holenderskich oficerów. Do najaktywniejszych z nich 
zalicza się ppłk. Roelofsa, który identyfikował oficerów (nazwiska i reprezentowane 
specjalności wojskowe) i wypytywał o m.[iejsca] p.[ostoju] naszych okrętów 
i dodatkowo zaokrętowanych itp. Ppłk Ihr Jag van Schmidt afu Altenstadt, 
dowódca okręgu żandarmerii wojskowej identyfikował oficerów, rozpytywał 
o proces szkolenia podchorążych i służby zasadniczej, o osoby spoza okrętów 
oraz o organizację polskiej piechoty morskiej. Mjr de Waard, szef oddziału (lub 
wydziału) wywiadu rotterdamskiego korpusu piechoty morskiej, ppłk 
Schoenzetter i inni, nie zidentyfikowani przez nas interesowali się zajmowanymi 
stanowiskami, ilość wizyt i rewizyt w krajach kapitalistycznych, posiłkami 
marynarzy, dopytywali o przyczyny otrzymania naszych Ziem Zachodnich, 
procesy modernizacji okrętów PRL itp. Część żon oficerów, włączonych do 
imprez rewizytowych brała udział w próbach sondażowych, z aktywnością 
często nie mniejszą od swych mężów.

30 maja 1968 r. w czasie zakupowania pocztówek w jednej z księgarń, 
położonej około 700 m. od sklepu Szpilczyńskiego „Darpol”, z czteroosobowej 
grupy marynarzy zdezerterował były marynarz Błacha Bronisław, syn Franciszka 
i Maili, ur. 2. 1. 1947 r. w m. Kamasznica pow. Żywiec, wykształcenie Zasadnicza 
Szkoła Zaw. pochodzenie robotnicze. Przed rejsem, organa nasze nie otrzymały 
żadnego sygnału, który wskazywałby na zamiar zdrady Ojczyzny. Pobudki 
w/w czynu są przez nas w dalszym ciągu badane.

Zdrajca Błacha - wg oficjalnej informacji rotterdamskiego ,,Fremdendiensf ’ 
zwrócił się do Holendrów o azyl polityczny.
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31 maja br. przedstawiciele dowództwa ORP „Wicher” zwrócili się do 
„Fremdendienst” o bliższe informacje na temat Blacha. Odpowiedziano im, 
iż w/w faktycznie znajduje się w ich dyspozycji, lecz nie życzy sobie z nikim 
rozmawiać. Wobec stanowczego żądania pokazania Blacha, jednemu z naszych 
oficerów zezwolono go zobaczyć, bez prawa rozmawiania.

Innych przypadków nakłaniania członków naszych załóg do dezercji nie 
stwierdzono.

Powyższe podaję do wiadomości i ewentualnego wykorzystania.

Proszę równocześnie o przekazywanie tutejszemu Oddziałowi W[ojskowej] 
Sfłużby] Wfewnętrznej] wszelkich informacji na temat Blacha.

Szef Oddziału Wfojskowej] S[łużby] Wfewnętrznej] 
Marynarki Wojennej

Kmdr mgr Ireneusz Krupa

Wydrukowano w 4 egzfemplarzach].
Egz.femplarz] Nr. 1 - S[łużba]B[ezpieczeństwa] Kfomendy] Wfojewódzkiej] Mfilicji] 
Ofbywatelskiej] Szczecin
Egz. Nr. 2 - SB KW MO Gdańsk
Egz. Nr. 3 - SB KW MO Koszalin
Egz. Nr. 4 - do akt.

Wyk. druk. N. dnia 29. 6. 68 r.
Nr. ks.fiążki] masz.fynistki] 112/S.

Wydział II
KWMO w Koszalinie
Wpłynęło 15. 07. 1968 r.
Nr 2954

Źródło: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, sygn. 0018/14 t. 4, k. 125-129.
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Kmdr ppor. rez. dr Ireneusz BIENIECKI

NADMORSKIE BRYGADY WOJSK OCHRONY 
POGRANICZA I MORSKA BRYGADA OKRĘTÓW 
POGRANICZA W OKRESIE STANU WOJENNEGO

Działalność nadmorskich brygad Wojsk 
Ochrony Pogranicza

W warunkach postępującej destabilizacji życia w Polsce oraz zagrożenia 
ówczesnego ładu i porządku społecznego i politycznego, w okresie 

poprzedzającym wprowadzenie stanu wojennego w Polsce zarówno w Siłach 
Zbrojnych jak i formacji WOP prowadzono m. in. intensywną działalność 
ideowo-wychowawczą. W roku 1980, wzorem lat wcześniejszych, Siły Zbrojne 
wsparły politykę ówczesnej PZPR i rządu poprzez aktywne włączenie się do 
działalności propagandowo-agitacyjnej. Akcje lektorskie prowadzono w różnych 
środowiskach, m. in. w szkołach z młodzieżą i nauczycielami oraz w zakładach 
pracy. Na wybrzeżu do działań tych włączono kadrę nadmorskich brygad WOP 
(Pomorskiej BWOP - m. p. Szczecin, Bałtyckiej BWOP - m. p. Koszalin 
i Kaszubskiej BWOP - m. p. Gdańsk).

Jedną z dróg mających na celu utrzymanie porządku w różnych 
instytucjach ówczesnego państwa był zwiększający się udział przedstawicieli 
wojska w organach władzy państwowej i instytucjach dominującej partii 
politycznej. W tym okresie oficerowie WP obejmowali różne stanowiska 
w administracji państwowej i gospodarczej, zarówno na szczeblu centralnym, 
jak i terenowym. M.in. były dowódca WOP gen. dyw. Mieczysław Dębicki 
objął funkcję prezydenta m. st. Warszawy a na wybrzeżu gen. bryg. 
Mieczysława Cygana wyznaczono wojewodą gdańskim, płk. Zdzisława 
Mazurkiewicza - wojewodą koszalińskim, natomiast płk. Ryszarda Orlińskiego - 
wojewodą elbląskim1.

W połowie roku 1980, w oparciu o wcześniej opracowane plany na 
wypadek poważnego zaostrzenia sytuacji strajkowej na wybrzeżu, główne 1 

1 40 Lat ludowego Wojska Polskiego (referat materiałowy), opracowanie ZPiA GZP WP, 
Warszawa 1983, s. 37-39.
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zadania do spełnienia w resorcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przypisano 
Wydziałowi III A KWMO w Gdańsku, zajmującemu się aktywnym rozpoznaniem 
i operacyjną ochroną kluczowych obiektów i wojewódzkich kompleksów 
gospodarki. Wydział ten rozpoznawał nastroje wśród załóg, a do współpracy 
z nim zobowiązano wszystkie wydziały Służby Bezpieczeństwa. Doszło 
również do uściślenia współpracy z innymi organami resortu spraw 
wewnętrznych. Mając na uwadze potrzebę skoordynowania akcji blokady 
informacji, ustalono, ze Wydział IIB - ruchu drogowego, Komendy 
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Gdańsku oraz graniczne placówki 
kontrolne WOP na wybrzeżu i inne komórki tej formacji będą zbierały 
i przekazywały informacje operacyjne - ówczesnemu naczelnikowi Wydziału 
Paszportów - płk. Zygmuntowi Barlikowskiemu. Działania te miały na celu 
spowodowanie stopniowego pozbywania się z kraju dziennikarzy zagranicznych2.

W ramach operacji „Lato-80” aktywne rozpoznawanie sytuacji na 
wybrzeżu prowadzili również pracownicy pionu zwiadu nadmorskich brygad tej 
formacji. Szczególne zainteresowanie tej służby wzbudzał ruch graniczny, 
wjazdy i wyjazdy przedstawicieli różnych państw do Polski, praca portów 
handlowych i rybackich, przypadki schodzenia na ląd pasażerów statków, osoby 
przekraczające granicę oraz przewóz przez granicę urządzeń powielających 
i materiałów propagandowych o wrogiej treści. Np. do działań rozpoznawczych 
na terenie Gdańska włączono kilkuosobowe grupy penetracyjne, w składzie 
których działali kadrowi pracownicy zwiadu WOP. Grupy te funkcjonowały do 
1 września 1980 r. w systemie czterogodzinnym, w okolicach I Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdańsku 3.

Zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Zarząd Zwiadu WOP, od 
września 1981 r. zaktywizowano czynności mające na celu objęcie aktywną 
kontrola operacyjną osób i grup prowadzących lub usiłujących podejmować 
tzw. działalność antysocjalistyczną na pograniczu. We wszystkich ogniwach 
tego pionu zwiększono liczbę osobowych źródeł informacji, przez co osiągnięto 
głębsze rozpoznanie grup i środowisk stwarzających zagrożenie. Rozszerzono 
zakres ewidencjonowania i operacyjnego dokumentowania poczynań osób 
uznanych za „wrogie” ustrojowi. Zintensyfikowano działania zmierzające do 
zebrania danych umożliwiających wszczęcie w odpowiednim czasie czynności 
procesowych.

We wrześniu 1981 r. podjęto w formacji WOP szereg czynności 
mających na celu wzmocnienie ochrony granicy morskiej, natomiast 5 listopada 
1981 r. przekazano dowódcom brygad szczegółowe wytyczne w sprawie ich 
udziału w blokadzie obiektów łączności na podległym im terenie (operacja 
„Azalia”). Ww. przedsięwzięcia wpłynęły na lepsze przygotowanie WOP do 

2 Narodziny Solidarności. Kroniki sierpniowe w 25 zeszytach, dodatek „Trójmiasto” do „Gazety 
Wyborczej” nr 191.4894 z 18 sierpnia 2005 r„ cz. 15, s. 5.

3 Ibidem, s. 6.
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przewidywanych działań, których celem była obrona istniejącego ustroju 
społeczno-politycznego.

Jak oceniają A. Klebeko i R. Techman - autorzy opracowania o WOP 
w czasie stanu wojennego - jego wprowadzenie nie stanowiło dla tej formacji 
zaskoczenia, bowiem była ona od pewnego czasu przygotowywana do działań, 
na wypadek wystąpienia podobnego scenariusza zdarzeń. W dniu 6 listopada 
1981 r., czyli po trzech miesiącach od fali strajków w kraju, dowódca WOP 
nakazał opracować w podległych jednostkach (brygadach i oddziałach) 
szczegółowe plany działania na wypadek poważnego zagrożenia stanu 
bezpieczeństwa państwa (uruchamianych na hasło „Operacja Z”). Natomiast 
w grudniu 1980 r. i styczniu 1981 r. sztab WOP wydał wytyczne dotyczące 
przedsięwzięć mobilizacyjnych realizowanych w ramach przygotowanych 
planów (24 listopada 1981 r. nakazano ponowne ich przeanalizowanie)4.

W dniu 13 listopada 1981 r. Komitet Obrony Kraju podjął uchwałę nr 7 
o przeprowadzeniu badań i kompleksowych kontroli zadań w zakresie 
obronności w zakładach pracy. Zadanie to zostało powierzone Wojskowym 
Grupom Operacyjno-Kontrolnym, w skład których wchodzili żołnierze pełniący 
zawodową służbę wojskową. WGO - K funkcjonowały w terenie od 23 listopada 
1981 r. a ich działanie poprzedzono w październiku 1981 r. akcją lektorską 
w 1 200 zakładach pracy na trenie całego kraju.

W dniach 25-26 listopada 1981 r. rozpoczęły działalność Miejskie Grupy 
Operacyjne Wykonywały one podobne zadania w miastach jak TGO na wsiach 
i miasteczkach. Ogółem przed wprowadzeniem stanu wojennego działały w terenie 
858 TGO liczące 3 732 żołnierzy, 170 WGO - K w składzie 660 oficerów 
(w 524 zakładach pracy) oraz 154 MGO liczące 2 024 żołnierzy (w 86 miastach). 
Łącznie w skali całego kraju, w trzech kolejnych fazach od 16 października do 
25 listopada 1981 r., uruchomiono 1 182 grupy operacyjne liczące 6 416 żołnierzy5.

W dniu 23 listopada 1981 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 220 
w sprawie organizacji i zakresu działania Terenowych Grup Operacyjnych. Na 
szczeblu GIOT i WOWewn. powołano Centralną Grupę Operacyjną, która 
koordynowała kierunki działalności TGO.

Pierwszy etap działalności TGO obejmował okres od 26 października do 
20 listopada 1981 r. W założeniach swoją działalnością grupy te miały: udzielać 
pomocy administracji państwowej w rozwiązywaniu problemów politycznych 
i gospodarczych, przeciwdziałać zjawiskom marnotrawstwa, prowadzić działalność 
kontrolną i interwencyjną, udzielać pomocy ludności umacniając tym samym 
więź wojska ze społeczeństwem.

4 A. Klebeko, R. Techman, Wojska Ochrony Pogranicza w czasie stanu wojennego w świetle 
materiałów źródłowych Archiwum Straży Granicznej (odpis w posiadaniu autora), s. 1-4. 
Niniejszym pragnę gorąco podziękować autorom tego opracowania - mjr. R. Techmanowi 
i por. A. Klebeko za udostępnienie tekstu przed jego ukazaniem się drukiem.

5 40 Lat ludowego Wojska Polskiego..., s. 39-40.
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W nocy z 12/13 grudnia 1981 r. o godz. 24.00 jednostki WOP przystąpiły 
do realizacji zadań ujętych pod kryptonimem „Operacja Z”. Zamknięto 
wszystkie przejścia graniczne dla ruchu osobowego (za wyjątkiem tych osób, 
którym zgodnie z odpowiednimi przepisami zezwolono na przekraczanie 
granicy) oraz transportowego, wzmocniono ochronę granicy i zintensyfikowano 
pracę rozpoznawczą, poprzez przedłużenie czasu służby, pełniejsze wykorzystanie 
posiadanych sił i środków oraz powołanie do strażnic i odwodów 2 798 żołnierzy 
rezerwy (do każdej strażnicy drużynę a do ośmiu batalionów odwodowych po 
jednej kompanii). Zaostrzono rygory w egzekwowaniu obowiązujących 
dotychczas i nowo wprowadzonych przepisów porządkowych, nasilono 
i wzmocniono kontrolę ruchu osobowego, zwracając szczególną uwagę na 
ujawnianie osób przybywających do strefy nadgranicznej bez zezwolenia na 
pobyt. Uszczelniony został system ochrony przejść i obiektów granicznych, 
poprzez wystawienie dodatkowych służb i posterunków na drogach dojazdowych.

W morskich portach handlowych wstrzymano wydawanie przepustek 
uprawniających marynarzy statków obcych bander do zejścia na ląd. Wg 
materiałów źródłowych, przy wykonywaniu tych przedsięwzięć żołnierze 
jednostek WOP nie spotykali się z oporem ze strony społeczeństwa.

Po wprowadzeniu stanu wojennego na terenie Gdańska część zakładów 
przerwała pracę i po zablokowaniu ciężkim sprzętem bram wjazdowych 
rozpoczęła strajk. Sytuacja taka miała miejsce m. in. w Gdańskiej Stoczni 
im. Lenina, Stoczni im. Bohaterów Westerplatte, porcie Gdańsk, Stoczni 
im. Komuny Paryskiej w Gdyni oraz szeregu innych zakładach na wybrzeżu. 
Port Gdynia a także część innych przedsiębiorstw, w tym rybackich 
kontynuowało pracę.

Od 16 grudnia 1981 r. siły porządkowe i wojsko przystąpiły do działań 
zmierzających do odblokowania poszczególnych obiektów, które zakończono 
19 grudnia 1981 r. Pracę w porcie Gdańsk podjęto w dniu 21 grudnia 1981 r.6

W tym czasie ruch graniczny w portach i przystaniach rybackich odbywał 
się wg przepisów przewidzianych przez stan wojenny. Normalnie kursowały 
statki handlowe i rybackie oraz promy pasażerskie. Z dniem 16 grudnia 1981 r. 
przystąpiono do przeszukiwania ekipą kontrolną - statków polskich w żegludze 
międzynarodowej i pływających pomiędzy portami polskimi. Natomiast statki 
państw zachodnich i tzw. socjalistycznych odprawiano po uprzednim odebraniu 
od kapitanów pisemnych oświadczeń o przeszukaniu jednostki przez załogę 
i braku osób postronnych lub też po przeszukaniu ekipami kontrolnymi WOP. 
Kontrolę nad obszarami morza terytorialnego i wód wewnętrznych, w tym 
kanałów portowych objęła MW7.

6 Archiwum MW, DMBOP, sygn. 3852/88, t. 43, Analiza przestępczości i zagrożenia granicy 
morskiej państwa oraz polskiej strefy rybołówstwa morskiego za 1981 r. z 17. 05. 1982 r„ s. 3.

7 AMW, DMBOP, sygn. 3852/88, t. 43, Analiza przestępczości i zagrożenia granicy morskiej 
państwa oraz PSRM za 1981 r. z 17. 05. 1989 r„ s. 4.
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Jako przykład działań prowadzonych w tym czasie przez żołnierzy KB 
WOP mogą służyć wydarzenia z 16 grudnia 1981 r., kiedy to na terenie portu 
w Gdańsku dokonano przeszukania wzmocnioną ekipą dwóch statków: 
„Pomorze”, na którym zatrzymano do wyjaśnienia sześć osób oraz „Ziemia 
Białostocka”.

Na drugim statku znajdowała się grupa strajkujących robotników 
uzbrojonych w kije toczone z twardego drewna. W związku z powyższym na 
statek wysłano 14 oficerów i 100 szeregowych, którzy przeszukali jednostkę 
i wylegitymowali 52 osoby (wg innych danych w wyniku akcji wylegitymowano 
7 osób przebywających przy statku i 25 osób, które przebywały w mesie oficerskiej 
na statku). Po wylegitymowaniu, przeprowadzono rozmowy i nakazano udanie 
się do domów. Na statku tym znaleziono 19 toczonych drewnianych pałek, 
które zarekwirowano8.

Jak oceniają autorzy przytoczonego wcześniej opracowania, po wprowadzeniu 
stanu wojennego kierownictwo WOP i dowództwa jednostek, a także cześć 
kadry stały się przekaźnikiem oficjalnej propagandy. Dowódca tej formacji 
wskazywał, że była to „(...) decyzja trudna, ale niezbędna i w pełni uzasadniona 
koniecznością ratowania państwa i bytu narodu. Była ona również uzasadniona 
i z punktu widzenia naszych internacjonalistycznych powinności wobec całego 
obozu socjalistycznego (...)”.

Oficjalny obraz oceny zachowania się wojska w czasie wydarzeń 
grudniowych zaprezentowany przez kierownictwo tej formacji potwierdzał, że 
„(...) Nie było wśród zdecydowanej większości żołnierzy nastrojów i postaw 
negatywnych. We wszystkich kręgach środowiskowych i grupach osobowych 
jednostek dominowało pełne zrozumienie i poparcie dla dekretu Rady Państwa, 
decyzji WRON, a także głębokie poczucie odpowiedzialności za losy naszej 
socjalistycznej ojczyzny (...)”9.

Należy zgodzić się z autorami przytoczonego opracowania o stanie 
wojennym, którzy oceniają, że generalnie kadra formacji odnosiła się 
najczęściej krytycznie do ruchu solidarnościowego, natomiast bardziej złożone 
postawy prezentowali żołnierze służby zasadniczej, zarówno ci, którzy byli 
w trakcie odbywania służby, jak i ci, którzy zostali wcieleni po wprowadzeniu 
stanu wojennego. W pierwszych poborach zdarzały się przypadki wykorzystywania 
prowadzonych w jednostkach zajęć politycznych do demonstracyjnego 
popierania ruchu „Solidarności” i negowania decyzji Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego. Również w późniejszym okresie zdarzały się przypadki krytyki 
dotyczącej polityki PZPR czy rządu. Poborowi z kwietnia 1982 r. - wg ocen 
dowództwa WOP - charakteryzowali się dużą powściągliwością w rozmowach 
z przełożonymi i bardzo niechętnie mówili o swoim życiu w warunkach 

8 Archiwum SG, KBWOP, sygn. 2961, t. 2, Kronika KBWOP za lata 1971-1988, s. 103; AMW, 
DMBOP, sygn. 3852/88, t. 43, Analiza przestępczości i zagrożenia granicy morskiej państwa 
oraz PSRM za 1981 r. z 17. 05. 1989 r„ s. 4.

9 A. Klebeko, R. Techman, op. cit., s. 5.
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cywilnych. W większości też nie podejmowali dyskusji na aktualne tematy 
społeczno-polityczne. W grupie wcielonych poborowych dość znaczny odsetek 
stanowili członkowie „Solidarności”, natomiast ilość członków i kandydatów 
PZPR była znikoma.

Po wprowadzeniu stanu wojennego działalność pionu zwiadu WOP 
dostosowano do nowych warunków, a jego zadania koncentrowały się głównie 
na rozpoznawaniu zagrożeń bezpieczeństwa państwa i nienaruszalności granicy. 
Źródła informacji zaangażowano do aktywnej penetracji podległego terenu 
i kontrolowania sytuacji w zakładach pracy na pograniczu. Działania takie 
podjęto zwłaszcza w obiektach bezpośrednio kontrolowanych przez WOP. 
Wiele uzyskanych tą drogą informacji dotyczyło zakładów pracy związanych 
z gospodarką morską takich jak stocznie morskie, porty czy inne 
przedsiębiorstwa, m.in. w oparciu o informacje uzyskane tą drogą w Gdańsku 
Nowym Porcie został opanowany przez żołnierzy KB WOP budynek, w którym 
miało swoją siedzibę przedsiębiorstwo „C. Hartwig”. Zajęcie budynku nastąpiło 
przy użyciu siły.

Całą akcję związaną z likwidacją ośrodka poligraficznego „Solidarności”, 
mieszczącego się w budynku przedsiębiorstwa „C. Hartwig” przeprowadzono 
w dniu 18 grudnia 1981 r. w godz. 02.50-04.50. W działaniach tych wzięło 
udział kilkudziesięciu żołnierzy zawodowych i służby zasadniczej. W ich 
wyniku wylegitymowano 59 osób a od 36 osób odebrano oświadczenia. 
Zatrzymanych zostało 6 osób, co do których zachodziło podejrzenie, że 
zorganizowali strajk i zajmowali się produkcją i kolportażem nielegalnych 
wydawnictw związkowych. Przekazano ich do dyspozycji organów MO. 
W czasie przeszukania pomieszczeń zajęto: taśmy magnetofonowe o nieznanej 
treści, matryce, odezwy, ulotki, plany itp. oraz urządzenia powielające takie jak 
kserograf, powielacz, które przekazano dyrektorowi przedsiębiorstwa10 11.

Natomiast w porcie szczecińskim, w oparciu o uzyskane informacje, 
ustalono skład konspiracyjnego komitetu strajkowego, który następnie 
zatrzymała SB11.

W szeregu przypadkach, w tym również na wybrzeżu, żołnierze WOP 
zwalczali kolportaż ulotek, plakatów oraz innych urządzeń i materiałów jak 
urządzenia i materiały poligraficzne. Likwidowano również kanały przerzutowe 
przez granice państwa literatury zachodniej, nie dopuszczając na przywóz do 
Polski licznych opracowań „Solidarności” i innych organizacji, uważanych 
w tym czasie za opozycyjne, które swoją treścią godziły w obowiązujące 
wówczas zasady ustrojowe, np. w dniu 24 grudnia 1981 r„ na podstawie decyzji 
zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. bezpieczeństwa w Gdańsku 
dokonano przeszukania kontenera znajdującego się na placu składowym bazy 
promowej portu Gdańsk. Kontener ten został wcześniej zabezpieczony 

10 ASG, KBWOP, sygn. 2961, t. 2, Kronika KBWOP za lata 1971-1988, s. 103.
11 A. Klebeko, R. Techman, op. cit., s. 6.
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posterunkiem służby WOP. Zawartość kontenera była przeznaczona dla 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu. W wyniku przeszukania 
przeprowadzonego przez ekipę pod nadzorem zastępcy naczelnika 
Wojewódzkiego Urzędu Cenzury w kontenerze ujawniono skrzynki i pudla 
kartonowe, w których znajdowały się części i detale do wyposażenia drukarni, 
wcześniej przesłanej do ww. odbiorcy. Ponadto w kontenerze znajdowały się 
dwie nowoczesne matryce do pisania, chemikalia drukarskie i papier12.

Na podstawie wcześniejszego rozpoznania przygotowań do podejmowanych 
akcji strajkowych lub protestacyjnych, w ciągu pierwszych sześciu tygodni 
przeprowadzono wiele rozmów ostrzegawczych z osobami, które przed 
wprowadzeniem stanu wojennego sympatyzowały z ruchem „Solidarność”. 
Informacje na temat kilkuset osób, stanowiących wg ówczesnych ocen 
zagrożenie dla istniejącego ładu prawnego, które przekazano SB stanowiły 
podstawę do późniejszego internowania kilkudziesięciu osób. Wykorzystywano 
zwłaszcza prawno-faktyczne warunki stanu wojennego, do podejmowania 
przedsięwzięć służących dezintegracji środowisk stwarzających potencjalne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa na pograniczu oraz w celu dyscyplinowania 
społeczeństwo a zwłaszcza zwalczania wykroczeń przeciwko porządkowi 
publicznemu.

W nocy 12 grudnia 1981 r. o godz. 23.30 wydzielone siły jednostek WOP 
przystąpiły również do działań w ramach operacji „Azalia”, związanej z przejęciem 
i ochroną wyznaczonych obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych na obszarze 
24 województw, głównie przygranicznych - w tym również na wybrzeżu. 
W pierwszym okresie obsadzono w skali kraju ogółem 148 takich obiektów 
siłami 1 724 żołnierzy. W niektórych obiektach nie napotkano oporu ze strony 
pracującego personelu, natomiast w innych konieczne było zastosowanie 
przymusu fizycznego, polegającego na rozbrojeniu strażników czy wyważaniu 
drzwi i okien (np. siły użyto przy opanowaniu Urzędu Telekomunikacyjnego 
przy ul. Mickiewicza w Szczecinie).

Początkowo ochrona obiektów telekomunikacyjnych angażowała znaczne 
siły nie tylko nadmorskich brygad WOP, które były zobowiązane do 
całodobowej ich ochrony, a służby logistyczne tej formacji miały obowiązek 
transportu i zaopatrzenia grup żołnierzy na poszczególnych obiektach 
w prowiant. Trzeba podkreślić, że zaopatrywanie żołnierzy WOP na obiektach 
odbywało się bez większych problemów, czego nie można powiedzieć 
o grupach żołnierzy innych jednostek WP, które często ze względu na znaczną 
odległość ochranianego obiektu od macierzystej jednostki, były pozostawione - 
szczególnie w pierwszych dniach - bez systematycznego zaopatrzenia i pomocy. 
Z upływem czasu liczba nadzorowanych przez żołnierzy WOP obiektów malała 
proporcjonalnie do pacyfikacji sytuacji w kraju. W kwietniu 1982 r. żołnierze 
tej formacji opuścili znaczną ich część a w następnym miesiącu ochronie 

12 ASG, KBWOP, sygn. 2961, t. 2, Kronika KBWOP za lata 1971-1988, s. 109.
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podlegało już tylko w skali całego kraju 14 obiektów, do ochrony których było 
zaangażowanych 145 żołnierzy WOP13.

Np. na odcinku służbowej odpowiedzialności KB WOP w dniu 6 kwietnia 
1982 r. w zabezpieczaniu 10 obiektów specjalnych brało udział 8 żołnierzy 
zawodowych i 72 żołnierzy zasadniczej służby wojskowej14.

W dniach 14-16 grudnia 1981 r. pododdziały odwodowe WOP wykorzystano 
do tzw. działań wspierająco-osłonowych, których celem była likwidacja strajków 
okupacyjnych w różnych zakładach pracy, m.in. w pierwszym dniu na wybrzeżu - 
dwie kompanie odwodowe (214 żołnierzy) PB WOP zajmowały Stocznię 
Szczecińską im. Adolfa Warskiego. Natomiast tylko w akcjach prewencyjno- 
porządkowych przeprowadzonych w dniu 15 grudnia 1981 r., wspólnie z MO, 
użyto we wszystkich miejscowościach przygranicznych ogółem 269 żołnierzy 
tej formacji. Następnego dnia batalion szkolny PB WOP (175 żołnierzy) był 
ponownie wykorzystywany na terenie Stoczni Szczecińskiej. Także do działań 
w rejonie Stoczni Remontowej „Parnica” w Szczecinie skierowano kompanię 
saperów z PBWOP, która po upływie doby zakończyła swoje działania. Z kolei 
do kontrolowania bram wyjściowych portu w Szczecinie wykorzystano dwa 
plutony żołnierzy z batalionu portowego WOP, a część żołnierzy brała udział 
w przeszukaniu statków będących w remoncie.

W Gdańsku, w dniu 18 grudnia 1981 r. żołnierze KB WOP (209 żołnierzy) 
uczestniczyli w likwidowaniu oporu komitetu strajkowego na nabrzeżu 
Wiślanym w porcie Gdańsk. W dniach 4-5 stycznia 1982 r. batalion odwodowy 
PB WOP (każdorazowo ok. 190 żołnierzy) wspierał działania MO w stoczni im. 
A. Warskiego w Szczecinie15.

Również w Gdańsku w dniu 1 stycznia 1982 r. w godz. 20.40-22.40 
silami KB WOP dokonano przeszukania 20 barek towarowych stojących przy 
nabrzeżu Wiślanym w porcie Gdańsk. W przeszukaniu uczestniczyło 17 żołnierzy 
zawodowych i 25 żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Podczas 
prowadzonych działań ujawniono w magazynku dziobowym barki „ZP-43 
Gdańsk” rozłożoną na części drukarkę produkcji zachodniej, farby 
i kilkadziesiąt wydawnictw broszurowych „Solidarności”. Ponadto stwierdzono, 
że dwa pistolety sygnałowe i 5 szt. amunicji znajdujące się na barce nie były 
właściwie zabezpieczone16.

W późniejszym okresie, w związku z postępującą stabilizacją sytuacji 
w kraju (zniesienie godziny milicyjnej i możliwość przemieszczania się) oraz 
tzw. poprawą dyscypliny społecznej zmniejszał się udział odwodów WOP 
w działaniach na pograniczu w tym i na wybrzeżu. Angażowano je tylko 

13 A. Klebeko, R. Techman, op. cit., s. 7.
14 ASG, KB WOP, sygn. 2961, t. 3, Kronika KB WOP z lata 1971-1988.
15 A. Klebeko, R. Techman, op. cit., s. 7-8.
16 ASG, KBWOP, sygn. 2961, t. 2, Kronika KBWOP za lata 1971-1988, s. 111; oraz AMW, 

DMBOP, sygn. 3852/88, t. 43, Analiza przestępczości i zagrożenia granicy morskiej państwa 
oraz PSRM za 1981 r. z 17.05.1989 r„ s. 4.
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w trudnych dla władz sytuacjach. Należy podkreślić, że formacja ta na 
podstawie doświadczeń z lat poprzednich, brała również udział w szkoleniu 
funkcjonariuszy dla potrzeb Zmechanizowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej. 
Np. 13 grudnia 1981 r. szkolenie takie ukończyło 1 326 szeregowych, którzy 
w styczniu następnego roku zostali skierowani do właściwych KWMO. Kolejne 
grupy funkcjonariuszy ZOMO przeszkolono w dniach 29.01-6.04.1982 r. (567) 
oraz w dniach 5.05-14.07.1982 r. (1 264).

Na jednostkach WOP spoczywał również obowiązek strzeżenia 
niektórych ośrodków odosobnienia dla osób internowanych. Np. 6 stycznia 
1982 r. BB WOP zorganizowała takie zabezpieczenie w Darłówku.

Ogłoszenie stanu wojennego wymusiło na formacji WOP wprowadzenie 
określonych uregulowań prawnych. Już 18 stycznia 1982 r. weszły w życie 
Wytyczne w sprawie organizacji działań w jednostkach WOP w aktualnej 
sytuacji. Dokument ten ustalał zakres ochrony granicy i pełnienie służby, 
sposób użycia odwodów, utrzymania gotowości alarmowej oraz szkolenia 
w nowych warunkach17 18.

W styczniu 1982 r. tylko na odcinku służbowej odpowiedzialności KB 
WOP żołnierze tej jednostki zrealizowali następujące zadania:

- brali udział w 684 akcjach prewencyjno-porządkowych;
- uczestniczyło w nich łącznie 17 264 żołnierzy;
- wylegitymowano 17 264 osoby z tego ukarano mandatami 337 osób 

na kwotę 249 900 zł;
- 110 osób skierowano do kolegium ds. wykroczeń;
- 16 osób skierowano do izb wytrzeźwień;
- 145 osób zatrzymano za brak dokumentów;
- 240 osobom udzielono upomnienia;
- skontrolowano 30 melin, 665 obiektów, 3 312 pojazdów mechanicznych 

oraz 116 jednostek pływających' .8
Zgodnie z uchwałą nr 8/81 KOK z 7 grudnia 1981 r. w sprawie powołania 

pełnomocników - komisarzy KOK oraz działania Wojewódzkich Komitetów 
Obrony, z jednostek WOP oddelegowano do pracy w Terenowych Grupach 
Operacyjnych ogółem 75 żołnierzy zawodowych i służby zasadniczej (9 było 
ich dowódcami a 7 zastępcami). Działalność żołnierzy WOP w TGO zakończyła 
się po ich rozwiązaniu pomiędzy 15 a 20 maja 1982 r. W marcu 1982 r. wobec 
postępującej stabilizacji życia kraju ilość pełnomocników KOK znacznie 
ograniczono. Zreorganizowano a następnie zawieszono sieć TGO i MGO 

17 A. Klebeko, R. Techman, s. 9.
18 ASG, Akta KBWOP, sygn. 2961, t. 3, Kronika KBWOP za lata 1971-1988.
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a w miastach wojewódzkich powołano Wojewódzkie Grupy Operacyjno- 
-Kontrolne19.

W tym okresie odnotowano również liczne przypadki prób docierania do 
ludności zamieszkującej na wybrzeżu ze strony ośrodków emigracyjnych na 
zachodzie. Stwierdzono m. in. fakty wysyłania drogą powietrzną z zagranicy, na 
terytorium Polski, balonów w ramach prowadzonej akcji propagandowej. 
Żołnierze WOP często znajdowali różnorodne materiały informacyjne. Np. 
w dniu 6 marca 1982 r. o godz. 9.30. patrol ze strażnicy WOP Krynica Morska 
znalazł balon z pojemnikiem zawierającym 4 ulotki o treści nawołującej do 
działalności przeciwko ówczesnym władzom PRL. Ulotki zostały wykonane we 
Francji. Podobny pojemnik z trzema ulotkami znaleźli również żołnierze ze 
strażnicy WOP w Karwi, patrolujący plaże w rejonie m. Jastrzębia Góra. 
Podobny przypadek miał miejsce w dniu 22 kwietnia 1982 r., kiedy to z Wyspy 
Bornholm wysłano dużą ilość balonów z napisem „Solidarność” i dołączonymi 
ulotkami. Natomiast w dniu 7 maja 1982 r. załoga kutra „Wła-206” wyłowiła 
w morzu 15 szt. balonów z załączonymi kartkami, na których były wypisane 
adresy osób zamieszkujących w państwach zachodnich20.

Środki służące do przenoszenia materiałów informacyjnych żołnierze 
WOP znajdowali na wybrzeżu jeszcze w połowie 1984 r. Fakt taki miał miejsce 
w dniu 17 czerwca 1984 r., kiedy to patrole na odcinku strażnicy WOP 
Białogóra znalazły 10 balonów propagandowych bez materiałów21.

W marcu 1982 r. minister spraw wewnętrznych wydał dyrektywę, która 
zobowiązywała WOP do wzmożenia działań prewencyjnych w pasie 
granicznym, co miało na celu wzmocnienie skuteczności wysiłków organów 
porządkowych w głębi kraju. Formacja ta, przez okres stanu wojennego 
utrzymywała w pełnej gotowości do rozwinięcia trzy bazy zaopatrzeniowe, 
z których każda była przygotowana do zakwaterowania i wyżywienia 
500 funkcjonariuszy MO. Do połowy 1982 r. jedna z nich znajdowała się w PB 
WOP a w drugim półroczu w BB WOP22.

W dniach 26-27 marca 1982 r. zgodnie z decyzją szefa Sztabu Generalnego 
WP z 20 marca 1982 r. dowódca WOP polecił zwolnić z czynnej służby 
wojskowej żołnierzy powołanych do jednostek WOP - 13 grudnia 1981 r. oraz 
pobrane z gospodarki narodowej pojazdy samochodowe i dokonanie rotacji 
w jednostkach tej formacji.

19 A. Klebcko, R. Techman, op. cit., s. 10; Na terenie całego kraju w okresie od 13.12.1981 r. do 
końca maja 1982 r. działało 2 149 komisarzy wojskowych - pełnomocników KOK. Grupy 
operacyjne, w których znajdowało się 7 159 żołnierzy były podporządkowane pełnomocnikom - 
komisarzom KOK. Najliczniejsze były TGO i MGO. Zob. 40 Lat ludowego..., s. 42.

20 AMW, MBOP. sygn. 3852/88, t. 73, Analiza przestępczości i zagrożenia granicy morskiej 
państwa oraz PSRM w okresie wiosenno-letnim 1982 r. z 15.12.1982 r., s. 6.

21 ASG, KBWOP, sygn. 2961, t. 3, Kronika KBWOP za lata 1971-1988.
22 A. Klebeko, R. Techman, op. cit., s. 10.
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Jednocześnie w dniu 2 kwietnia 1982 r. nakazano powołać w trybie 
zwyczajnym do czynnej służby wojskowej w jednostkach WOP kolejnych 
poborowych, w miejsce zwolnionych żołnierzy oraz pobrać z gospodarki 
narodowej pojazdy samochodowe. Dla trzech nadmorskich brygad WOP 
z Pomorskiego Okręgu Wojskowego wcielono ogółem 525 żołnierzy i 6 pojazdów 
samochodowych23.

Tabela 1

Żołnierze zwolnieni w dniu 26-27 marca 1982 r. i powołani żołnierze 
rezerwy w dniu 2 kwietnia 1982 r. w nadmorskich brygadach WOP

Jednostka 
WOP

Zwolnieni do 
rezerwy 

26-27 marca 
1982 r.

Rezerwiści 
powołani 

2 kwietnia 
1982 r.

Liczba pojazdów 
zwolnionych do 

„GN” 26-27 
marca 1982 r.

Liczba pojazdów 
wcielonych z „GN” 
2 kwietnia 1982 r.

PBWOP 302 178 20 6
BBWOP 203 233 -
KBWOP 101 114 - -
Ogółem: 606 525 20 6

Źródło: ASG, DWOP, sygn. 2520, t. 98, Szyfrogram szefa Sztabu WOP gen. bryg. Feliksa 
Stramika do dowódców brygad WOP z 20 marca 1982 r., s. 1-2; oraz. Pismo zastępcy 
szefa SG WP ds. Org.-Mob. gen. dyw. Antoniego Jasińskiego do dowództw jednostek MSW 
Z 20 marca 1982 r., s. 1-3.

Na początku maja 1982 r. w odwodach całych WOP pozostawało jeszcze 
4 068 żołnierzy, w tym 772 powołanych z rezerwy oraz 1 262 żołnierzy 
młodego rocznika, wcielonych wiosną tego roku, którzy odbywali przeszkolenie 
podstawowe. Pododdziały te realizowały obowiązujące programy szkolenia 
(szkolenie odwodów) a także uczestniczyły w realizacji tzw. profilaktycznych 
działań prewencyjnych. M. in. w maju 1982 r. odwody PB WOP - trzykrotnie 
w dniach 3, 5 i 13 maja skierowano do KW MO celem tłumienia demonstracji 
i zamieszek ulicznych. Ogółem od chwili wprowadzenia stanu wojennego do 
końca pierwszego półrocza 1982 r. wykorzystywano 19 razy odwody WOP do 
wspierania sił MO (z PB WOP - 12 razy, KB WOP - 3 razy). Łącznie 
w działaniach tych z całej formacji uczestniczyło ok. 2 900 żołnierzy.

W ramach wykonywania obowiązków służbowych w pasie granicznym, 
żołnierze WOP w skali kraju skontrolowali w ciągu pierwszego półrocza 1982 r. 
- 40 259 obiektów, 728 371 pojazdów i 2 926 046 osób. Z tej ostatniej liczby 

23 ASG, DWOP, sygn. 2520, t. 98, Szyfrogram Szefa Sztabu WOP gen. bryg. Feliksa Stramika 
do dowódców brygad WQP z 20.03.1982 r., s. 1-2; oraz Pismo zastępcy szefa SG WP 
ds. org.-mob. gen. dyw. Antoniego Jasińskiego do dowództw jednostek MSW z 20 marca 1982 r., s. 1 -3.

189



„BIULETYN HISTORYCZNY” I. BIENIECKI 2007 NR 22

zatrzymano do wyjaśnienia 6 570 osób, skierowano do kolegiów ds. wykroczeń 
2 099 wniosków, ukarano mandatami 6 337 osób oraz zatrzymano poszukiwanych 
przez MO - 63 osoby. Ponieważ formacja ta nie miała uprawnień do nakładania 
kary grzywny w drodze mandatu karnego w stosunku do sprawców naruszenia 
przepisów porządkowych w strefie nadgranicznej, dlatego też do ukarania 
mandatami przekazywano ich organom MO. Taka praktyka była dużym 
utrudnieniem oraz wymagała znacznego zaangażowania sił i środków, 
szczególnie w tych miejscowościach gdzie funkcjonowały pododdziały WOP, 
a nie było posterunków MO.

W czasie trwania stanu wojennego odnotowano również liczne próby 
dotarcia ze strony przedstawicieli ówczesnej opozycji do kadry i żołnierzy 
odbywających zasadniczą służbę wojskową w nadmorskich brygad WOP. Np. 
w dniu 7 lipca 1982 r. pomocnik oficera dyżurnego KB WOP st. chor. H. H. 
podczas obchodu koszar jednostki o godz. 5.00 znalazł od strony ul. Oliwskiej - 
67 ulotek wykonanych na powielaczu. Treść ulotek była skierowana do 
żołnierzy. Zostały one przerzucone przez ogrodzenie jednostki w porze nocnej 
przez nieznanego sprawcę24.

Należy podkreślić, że pododdziały WOP na wybrzeżu w okresie stanu 
wojennego, oprócz omówionych powyżej działań, służyły pomocą pod różną 
postacią mieszkańcom pogranicza. W początkowym okresie, kiedy 
obowiązywała „godzina milicyjna” i występował brak możliwości prowadzenia 
rozmów telefonicznych na obszarze kraju, pododdziały graniczne udostępniały 
w sytuacjach losowych swoje środki łączności, celem wezwania pogotowia 
ratunkowego oraz swoje środki transportu w celu udzielenia pomocy osobom 
starszym i niedołężnym. W pierwszym półroczu 1982 r. żołnierze WOP brali 
udział w akcjach przeciwpowodziowych, związanych z likwidacją zatorów 
lodowych na rzekach oraz ewakuacją ludności i mienia z zagrożonych terenów. 
W okresie wiosennym uczestniczyli w gaszeniu pożarów lasów. Często brali 
udział w poszukiwaniach zaginionych osób, udzielali pomocy tonącym 
i wspomagali organy MO w ściganiu sprawców włamań, kradzieży i innych 
przestępstw.

W połowie 1982 r. następowało stopniowe łagodzenie obowiązujących 
dotychczas rygorów w ochronie granicy, zwłaszcza w odniesieniu do ruchu 
granicznego i zasad przebywania ludności w strefie nadgranicznej. Zmniejszyła 
się również intensywność służby w przeliczeniu na jednego żołnierza. 
Początkowo zmniejszono ją z 16 do 12 godz. na dobę a następnie do 10 i 8 godz. 
Od sierpnia 1982 r. służba w ochronie granicy morskiej przybrała charakter 
wcześniejszej - „normalnej” służby25.

Jednak w związku z zapowiadanymi, przez władze działającej w podziemiu 
„Solidarności”, demonstracjami planowanymi na 31.08.1982 r. (druga rocznica 

24 ASG, KBWOP, sygn. 2961, t. 2, Kronika KBWOP za lata 1971-1988, s. 122.
25 A. Klebeko, R. Techman, op. cit., s. 10-11.
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porozumień gdańskich) pododdziały odwodowe WOP włączono do sił 
milicyjnych przewidywanych do tłumienia demonstracji. Ogółem w skali całej 
formacji przygotowano do tych działań 5 434 żołnierzy z tego: do bezpośrednich 
akcji skierowano 2 560 żołnierzy a w gotowości do wsparcia pododdziałów 
KWMO utrzymywano dalszych 443 (m. in. część odwodów PB WOP i BB 
WOP). W dniu 23 sierpnia 1982 r. do dyspozycji poszczególnych KW MO 
skierowano ogółem 983 żołnierzy tej formacji, w tym m.in. do Szczecina 
i Gdańska. Przystąpiono również do wzmocnienia ochrony granicy państwowej. 
Zaistniała sytuacja wymagała zaangażowania w pododdziałach granicznych 
(GPK, strażnicach, batalionach granicznych, batalionach portowych) znacznej 
ilości żołnierzy - łącznie 8 477 żołnierzy. W miejsce stałych odwodów rozdyspo
nowanych do KW MO i utrzymywanych do działań na zagrożonych kierunkach, 
brygady i oddziały odtworzyły odwody doraźne, w skład których weszli żołnierzy 
przydzieleni z pododdziałów zabezpieczenia i obsługi (łącznie 2 455).

Zgodnie z decyzją kierownictwa sztabu MSW w dniu 30 sierpnia 1982 r. 
zarządzono w WOP stan pełnej gotowości, przewidując w realizacji wszystkich 
zadań udział 13 913 żołnierzy. W okresie od 23 do 30 sierpnia 1982 r. dowody 
formacji przydzielone do dyspozycji KW MO na wybrzeżu nie brały udziału 
w rozpraszaniu demonstracji natomiast prowadziły szkolenie z zakresu 
formowania szyków i taktyki działania pododdziałów MO.

Działania prewencyjno-porządkowe, w których uczestniczyły odwody 
WOP, miały miejsce m. in. na wybrzeżu - w Gdańsku i Szczecinie - dopiero 
w dniach 31 sierpnia - 7 września 1982 r. Najbardziej intensywne manifestacje 
odbyły się 31 sierpnia 1982 r. a w kolejnych dniach, w miarę jak opadały 
napięcia społeczne, działania MO i WOP ograniczały się zasadniczo do 
patrolowania zagrożonych rejonów i kontrolowania obiektów. Od 3 sierpnia do 
8 września 1982 r. pododdziały odwodowe WOP powróciły do miejsc postoju 
swoich jednostek.

Na podstawie zachowanych źródeł w postaci meldunków o nastrojach 
z pododdziałów WOP, można stwierdzić, że demonstracje zainicjowane przez 
„Solidarność” w sierpniu 1982 r. spotkały się ze zdecydowanym potępieniem ze 
strony kadry WOP. Domagała się ona surowych kar dla organizatorów 
i uczestników zajść oraz wyrażała opinie, że tego typu ekscesy były wynikiem 
pobłażliwości ze strony ówczesnej władzy. Kręgi te oceniały, że pomimo 
zaostrzenia kar dla manifestantów, większość wyroków była zbyt niska. 
Uwzględniając fakt, iż meldunki o nastrojach były sporządzane przez oficerów 
pionu politycznego, to jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa można 
stwierdzić, że zapewne w olbrzymiej większości odzwierciedlały one ówczesne 
nastroje panujące w grupie kadry tej formacji.

Kolejna mobilizacja sił WOP do zwalczania ruchów opozycji miała 
miejsce jesienią 1982 r. W związku z zapowiedziami działaczy „Solidarności” 
o przygotowaniach do wystąpień ulicznych w listopadzie, decyzją kierownictwa 
resortu spraw wewnętrznych część sił WOP włączono do sił planowanych do 
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ewentualnych akcji pacyfikacyjnych. Z brygad wydzielono odwody przeznaczone 
do wsparcia pododdziałów MO natomiast żołnierzy ze strażnic, GPK i batalionów 
portowych do ochrony granicy i działań w strefie nadgranicznej. W całej formacji 
do KW MO skierowano ogółem 1 863 żołnierzy natomiast w miejscach stałej 
dyslokacji brygad i oddziałów utrzymywano w pogotowiu odwody przeznaczone 
do działań na głównych kierunkach w sile 2 568 żołnierzy. W dniach 
9-14 listopada 1982 r. odwody WOP z poszczególnych KW MO wykorzystano 
do działań ochronnych i prewencyjno-porządkowych związanych z rozpraszaniem 
demonstrantów. Łącznie do tych celów użyto 4 422 żołnierzy, którzy 14 listopada 
1982 r. powrócili do macierzystych jednostek. Jedynie batalion odwodowy WOP 
z Lęborka powrócił do tego miasta dwa dni później.

Listopadowe zamieszki uliczne miały dużo mniejsze rozmiary niż 
w sierpniu tego roku, co władze tłumaczyły postępującą normalizacją życia 
w kraju. Wobec uspokojenia nastrojów społecznych wiceminister spraw 
wewnętrznych gen. bryg. Władysław Pożoga wydał decyzję o odstąpieniu WOP 
od ochrony Wojewódzkich Urzędów Telekomunikacyjnych, co nastąpiło 
20 listopada 1982 r. Jedynie BB WOP w połowie grudnia tego roku 
kontrolowała jeszcze ośrodek odosobnienia w Darłówku26.

Natomiast jeszcze w grudniu 1982 r. żołnierze nadmorskich BWOP brali 
udział w działaniach w ramach akcji „Semafor”, która dotyczyła działań 
prewencyjno-porządkowych na dworcach i stacjach kolejowych. Tylko z KB 
WOP w działaniach tych w okresie 19-24 grudnia 1983 r. uczestniczyło 
12 żołnierzy zawodowych i 324 żołnierzy służby zasadniczej. Zatrzymano 
6 sprawców przestępstw. Skierowano 18 wniosków do kolegium ds. wykroczeń, 
mandatami ukarano 83 osoby na kwotę 54 200 zł. Skontrolowano 179 pociągów 
towarowych i 174 obiekty PKP27.

W dniu 19 grudnia 1982 r. Rada Państwa podjęła uchwałę zawieszającą 
z pierwszym dniem nowego roku stan wojenny na całym obszarze kraju. Z tym 
dniem przywrócono też na pograniczu normy prawne obowiązujące w strefie 
nadgranicznej przed 13 grudnia 1981 r. Żołnierze WOP przeszli na wszystkich 
odcinkach granicy, w tym i granicy morskiej, do pełnienia normalnej służby, 
prowadząc jedynie patrole od zmierzchu do świtu i utrzymując bardziej 
rygorystyczne przepisy użycia broni.

Można stwierdzić, że w okresie stanu wojennego żołnierze całej formacji 
WOP w tym i nadmorskich BWOP wykonywali zadania związane z:

- przejęciem, zabezpieczaniem i kontrolowaniem wyznaczonych obiektów;
- wzmocnieniem ochrony granicy państwowej;
- prowadzeniem działań prewencyjno-porządkowych na obszarze 

przygranicznym oraz wspieraniem sił MO w sytuacjach szczególnych 
(co miało miejsce głównie w początkowym okresie stanu wojennego

26 Ibidem, s. 12-15.
27 ASG, KBWOP, sygn. 2961, t. 3„ Kronika KBWOP za lata 1971-1988.
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oraz w dniach 3, 5 i 13 maja, od 23 sierpnia do 7 września oraz od 
9 do 14 listopada 1982 r.).

Działalność pododdziałów WOP związana z tłumienie demonstracji nie 
była prowadzona samodzielnie, lecz została podporządkowana sztabom 
wojewódzkim MO. Należy stwierdzić, że szczególnie w pierwszych miesiącach 
znacznemu zintensyfikowaniu uległą służba żołnierzy tej formacji, co 
przekładało się na zwiększony wysiłek i znaczną uciążliwość wynikającą nawet 
z kilkunastogodzinnego obciążenia dobowego czynnościami służbowymi 
każdego żołnierza.

Niektórym jednostkom WOP przypadło także w udziale (w ramach 
resortu spraw wewnętrznych) przeszkolenie kilku tysięcy poborowych 
skierowanych następnie do pododdziałów ZOMO.

Należy również podkreślić, że formacja ta a głównie jej pion operacyjno- 
-rozpoznawczy (zwiadu) zajmował się inwigilacją osób i organizacji 
opozycyjnych oraz ich zwalczaniem. Jednak zasadniczo z rezultatów tej 
działalności, szczególnie w okresie stanu wojennego, ale także w okresie 
wcześniejszym i po jego odwołaniu, korzystała SB.

Zadania te były o tyle ułatwione, że obwiązujące obostrzenia w czasie 
stanu wojennego pozwalały na: rozpoznawanie kanałów przerzutowych ludzi, 
środków technicznych materiałowych i finansowych, a także kontrolowanie wg 
ówczesnego nazewnictwa tzw. „elementów antysocjalistycznych” na pograniczu 
oraz gromadzeniu i przetwarzaniu informacji. Były one następnie 
wykorzystywanych do podejmowania różnych przedsięwzięć, służących 
ówczesnej „władzy”, polegających na dezintegrowaniu określonych grup 
i środowisk28.

Działalność Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza MW

W pierwszym okresie funkcjonowania stanu wojennego podstawowe 
zadanie sił Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza sprowadzało się do osłony 
i zabezpieczenia działalności portu handlowego oraz gdańskich stoczni 
remontowych. Przełożeni z MBP tak wówczas oceniali sytuację: „(...) 
W odpowiedzi na ogłoszenie stanu wojennego ekstremalne grupy wchodzące 
w skład byłego związku zawodowego „Solidarność” rozpoczęły próby 
organizowania strajków protestacyjnych połączonych z tworzeniem sił 
(bojówek) aktywnie przeciwdziałających organom porządkowym i dyrekcjom 
zakładów pracy we wprowadzaniu ładu i porządku w mieście i na terenie 
zakładów przemysłowych. Do najbardziej newralgicznych punktów należały 
duże zakłady przemysłowe w tym stocznie, zarządy portów i inne 

28 A. Klebeko, R. Techman, op. cit., s. 15-16.
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przedsiębiorstwa wykonujące usługi na rzecz jednostek pływających (...)”29.
Począwszy od 15 grudnia 1981 r. czynniki oficjalne stwierdzały wzrost 

stanu zagrożenia na terenach stoczni w Szczecinie i w Świnoujściu, a od 
16 grudnia 1981 r. na terenie stoczni i Zarządu Portu Gdańsk. W związku 
z powyższym zgodnie z zadaniami postawionymi przez szefa sztabu MW 
rozpoczęto patrolowanie kanału portowego w porcie Gdańsk, w rejonie 
obrotnicy CPN-2 i przy „Polskim Haku” w celu niedopuszczenia do 
niekontrolowanego ruchu jednostek pływających, zwłaszcza odbijających 
i dobijających do nabrzeży Gdańskiej Stoczni im. Lenina. Zadania te 
realizowały siły MBOP składające się z dwóch kutrów patrolowych. W porcie 
Szczecin kontynuowano pełnienie służby brandwachty siłami dwóch okrętów 
patrolowych ze składu pomorskiego dywizjonu okrętów pogranicza (PdOP).

Oceniano, że sytuacja w porcie Gdańsk ulegała dalszemu zaostrzeniu. 
Od godz. 9.55 w dniu 16 grudnia 1981 r. od nabrzeża „Obrońców Westerplatte” 
odcumowało 8 holowników: „Agis”, „Ares”, „Argo”, „Herkules”, „Żbik”, 
„Miś”, „Słoń”, „Bóbr” oraz trzy pilotówki: „P-23”, „P-24”, „P-26”, które bez 
zezwolenia Kapitanatu Portu przepłynęły do nabrzeża „Wiślanego”, 
przyłączając się do strajkujących pracowników portu. Podjęte próby nawiązania 
kontaktu z załogami holowników nie przyniosły rezultatów, ze względu na 
przeciwdziałanie, ze strony uzbrojonych w pałki, grup „Solidarności”, które nie 
zezwalały na cumowanie jednostek pływających do nabrzeży.

W dniu 16 grudnia 1981 r. o godz. 13.20 załoga „KPa-167” zatrzymała 
w kanale portowym holownik „Czesław”, który manewrował w porcie Gdańsk 
jako jednostka łącznikowa nosząc na dziobie napis „Solidarność”. Jednocześnie 
Kapitanat Portu Gdańsk w coraz mniejszym stopniu panował nad sytuacją 
w porcie. Mając na uwadze konieczność zabezpieczenia najbardziej 
newralgicznych potrzeb ograniczonego funkcjonowania portu skierowano do 
dyspozycji dowódcy MBOP jednostki pływające ze składu 9 FOW: „H-5”, 
„H-7” i „H-12”, które wykonywały zadania na akwatorium portu Gdańsk, 
holując statki oraz krusząc krę lodową w kanale.

W tym samym dniu o godz. 12.00 doręczono dyrektorowi Zarządu Portu 
Gdańsk pismo dowódcy MBOP, w którym nakazano wstrzymanie ruchu 
jednostek pływających na terenie portu. W piśmie określono, że jednostki mogą 
się poruszać wyłącznie za zgodą Kapitanatu Portu akceptowaną przez dowódcę 
MBOP. W przeciwnym razie MW miała podjąć stosowne działania 
uniemożliwiające ruch w porcie a kierownicy jednostek pływających mieli 
zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej zgodnie z dekretem o stanie 

29 AMW, DMBOP, sygn. 3852/88, t. 119, Opracowanie pt. Działalność sił MBOP w zakresie 
realizacji zadań specjalnych w warunkach stanu wojennego z 24. 11. 1983 r., s. 1-5. Tekst ten 
został opracowany zgodnie z Konspektem rozdziału 7, cz. 2, Dzieła III - Ludowe Wojsko 
Polskie w okresie zagrożenia socjalistycznego państwa i stanu wojennego oraz ustnych 
wytycznych oficerów Oddziału Operacyjnego Sztabu MW.
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wojennym. Z treścią powyższego pisma zapoznano załogi wszystkich jednostek 
pływających, co w pewnym stopniu ograniczyło samowolne pływanie.

Jednocześnie od godz. 8.00 dnia 18 grudnia 1981 r. rozpoczęto pełnienie 
całodobowych dozorów blokujących na wodach obrotnicy przy CPN-2 i przy 
„Polskim Haku”. Zadanie dozorów polegało na niedopuszczeniu do 
niekontrolowanego ruchu jednostek pływających a także obserwacji Martwej 
Wisły i Kanału Ostrowskiego oraz rygorystycznej kontroli ruchu w porcie.

Dodatkowo na jednostkach pływających MBOP, pełniących służbę 
dozoru zaokrętowano „grupę kontrolną” w składzie żołnierz zawodowy oraz 
dwóch żołnierzy służby zasadniczej. Blokadę stoczni oraz rejonu postoju 
jednostek pływających Zarządu Portu Gdańsk wzmocniono dodatkowo elementem 
rejsów patrolowych wzdłuż zagrożonego rejonu, które wykonywały kutry typu „90”.

Rejon Stoczni Gdańskiej uznawano za rejon szczególnie zagrożony ze 
względu na dużą podatność na akty terroru i sabotażu. Z tego powodu w dniu 
17 grudnia 1981 r. w godz. 13.15-14.20 specjalna grupa oficerów z Dowództwa 
MBOP przeprowadziła rekonesans jednostek stojących w stoczni, który miał na 
celu określenie ich ogólnego stanu technicznego i możliwości ich 
przeholowania do innego rejonu. Podczas wykonywania tego zadania 
stwierdzono, że ogółem na stoczni przebywało 19 jednostek polskich 
i 3 jednostki bander obcych. W dniu 18 grudnia 1981 r., od godz. 18.00 przyjęto 
w podporządkowanie partię holowniczą wydzieloną z 45 dywizjonu okrętów 
ratowniczych zaokrętowaną na „H-12”.

W związku z operacyjnym podporządkowaniem KdOP - dowódcy 
9 FOW i niewystarczającą ilością sił do wykonywania zadań postawionych 
przed MBOP, dowódca MW wydzielił ze składu 3 FOW dwa kutry rakietowe 
(„KTR-425”, „KTR-428”), które wykorzystywano do pełnienia służby dozorowej 
w rejonie „Polskiego Haka”, obrotnicy przy CPN-2 oraz do rejsów patrolowych.

Pomimo blokady stoczni wykonywanej siłami dozorów w dalszym ciągu 
istniała obawa związana z przedostaniem się na teren Stoczni Północnej, 
Stoczni Remontowej i Stoczni Gdańskiej im. Lenina niepowołanych osób, 
przewozu ciężkiego sprzętu - przy wykorzystaniu cywilnych promów 
kursujących w rejonie Wisłoujścia oraz statków przewożących do pracy załogi 
statków bandery polskiej, które stały na terenie stoczni. W związku 
z powyższym wstrzymano kursowanie promu w rejonie Wisłoujścia oraz 
wystąpiono do dowódcy MW z wnioskiem, aby cały ruch motorowo-osobowy 
odbywał się przez wyznaczone bramy wjazdowe.

W dniu 19 grudnia 1981 r. o godz. 16.10 w wyniku działania grupy 
specjalnej i komisarza wojskowego zakończył się strajk jednostek pływających 
Zarządu Portu Gdańsk. Jednostki pływające przebazowały na stałe miejsce 
postoju a ich załogi przystąpiły do pracy. W związku z powyższym przekazano 
„H-12” w operacyjne podporządkowanie dowódcy 9 FOW a o godz. 21.00 dnia 
21 grudnia 1981 r. przekazano w specjalne podporządkowanie dowódcy 3 FOW 
- kutry rakietowe - „KTR-425” i „KTR-428”.
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Z chwilą zakończenia strajku w Zarządzie Portu Gdańsk zaistniała 
konieczność zorganizowania ochrony portu od strony lądu. Rozkazem dowódcy 
MW z godz. 16.18 dnia 20 grudnia 1981 r. dowódca MBOP otrzymał polecenie, 
aby „(...) Po przybyciu do portu Gdańsk batalionu odwodowego WSMW 
przyjąć go w czasowe podporządkowanie i zorganizować jego siłami ochronę 
terenu i obiektów Zarządu Portu Gdańsk (...)”.

Działania batalionu odwodowego podchorążych były prowadzone 
w oparciu o stałą bazę znajdującą się na ORP „Wodnik” oraz obiekty brzegowe 
KdOP. Od godz. 5.10 dnia 21 grudnia 1981 r. batalion w składzie 260 marynarzy 
(podchorążych) i 25 samochodów rozpoczął służbę wartowniczą zgodnie 
z opracowanym planem ochrony wystawiając 22 posterunki wartownicze 
i 5 patroli. Począwszy od 21 grudnia 1981 r. rozpoczął się okres względnej 
stabilizacji sytuacji w rejonie portu Gdańsk.

Zgodnie z decyzją dowódcy MW z godz. 10.55 dnia 22 grudnia 1981 r. 
przekazano holowniki „H-7” i „H-5” w operacyjne podporządkowanie dowódcy 
9 FOW, wznowiono żeglugę promową w porcie Gdańsk i przewozy pasażerskie 
na terenie portu. O godz. 17.00 dnia 23 grudnia 1981 r. zakończono pełnienie 
służby wartowniczej przez batalion odwodowy WSMW. Począwszy od 
29 grudnia 1981 r. odstąpiono od kierowania ruchem wewnętrznym w porcie 
Gdańsk.

Natomiast pełnienie służby bojowej na dozorach wewnętrznych portu 
Gdańsk było uzależnione od sytuacji ogólnej panującej na terenie stoczni. 
W związku z rozpoczęciem pracy przez wszystkie wydziały i wszystkie 
stocznie o godz. 8.00 w dniu 3 stycznia 1981 r. zakończono pełnienie dozorów 
w rejonie CPN-2 i „Polskiego Haka”. W realizacji zadań zabezpieczania 
od strony morza (kanału portowego) Stoczni Remontowej w Gdańsku i portu 
Gdańsk brały udział następujące siły wchodzące organicznie w skład MBOP 
i czasowo podporządkowane dowódcy MBOP:

- 5 kutrów patrolowych - 2 t. „724” i 3 t. „90”;
- motorówka - t. „MT-8”;
- 3 holowniki z 9 FOW;
- 2 kutry rakietowe z 3 FO;
- batalion odwodowy WSMW w Gdyni w podanym powyżej składzie.
Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 220/81 z 23 października 1981 r. 

powołano TGO i MGO, które działały w okresie od 26 października 1981 r. do 
21 listopada 1981 r. Do wykonywania zadań postawionych przed TGO - MBOP 
wydzieliła ogółem 17 osób (wg innych danych: 6 oficerów, 2 podoficerów 
zawodowych oraz 2 żołnierzy zasadniczej służby wojskowej). Wykonywali oni 
zadania na terenie gmin: Pelplin, Tczew, Subkowy oraz w przedsiębiorstwie 
armatorskim Polska Żegluga Bałtycka. W poszczególnych grupach działały 
następujące ilości osób:

- TGO Pelplin i Kościerzyna - 4 osoby (3 DMBOP i 1 KdOP);
- MGO Sopot - 1 osoba (DMBOP);
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- TGO Tczew, Subkowy, Trąbki Wielkie - 4 osoby (KdOP);
- GO PŻB - 2 osoby (BdOP);
- GO Zarządu Portu Gdynia - 1 osoba (KdOP);
- GO Rafinerii Gdańsk - 5 osób (DMBOP) .30
Uchwałą nr 8/81 Komitetu Obrony Kraju (KOK) z 7 grudnia 1981 r. powołano 

pełnomocników - komisarzy KOK, którzy rozpoczęli swoją działalność 
13 grudnia 1981 r. i prowadzili ją do momentu przeformowania w wojewódzkie 
grupy operacyjne. Do wykonywania tych zadań wydzielono z MBOP siły 
w ww. składzie, które wykonywały je na terenie gminy Kościerzyna i Trąbki 
Wielkie.

Do składu wojewódzkiej GO - Północ z MBOP wydzielono 1 oficera, 
który realizował swoje obowiązki służbowe w składzie tej grupy do 28 kwietnia 
1982 r. Ponadto w okresie występowania zagrożenia strajkami w sierpniu 1982 r. 
dodatkowo wydzielono ze składu MBOP i skierowano do zakładów 
przemysłowych GO w składzie 6 oficerów, którzy wykonywali zadania na 
terenie Rafinerii Gdańsk i Zarządu Portu Gdynia.

Kolejne zadanie realizowane przez żołnierzy MBOP sprowadzało się do 
właściwego zabezpieczenia broni i amunicji oraz materiałów wybuchowych. 
Złożona sytuacja społeczno-polityczna w kraju w 1981 r. oraz próby 
przenikania grup „Solidarności” do środowiska wojskowego oraz na teren 
jednostek wojskowych spowodowały konieczność zwrócenia szczególnej uwagi 
na stan fizycznego zabezpieczenia jednostki, a w tym zwłaszcza magazynów 
uzbrojenia, składów paliw i materiałów smarnych oraz ujęć wody pitnej.

Szczególnie trudna sytuacja występowała w bałtyckim dywizjonie 
okrętów pogranicza (BdOP) i kaszubskim dywizjonie okrętów pogranicza 
(KdOP), które, były oddziałami gospodarczymi. Na terenach tych jednostek 
funkcjonowały ponadto czynne zakłady przemysłowe: w KdOP - Stocznia MW 
Westerplatte a w BdOP - stacja CPN, co stwarzało konieczność ciągłego 
zwracania uwagi na stan zabezpieczenia fizycznego wspomnianych obiektów.

Ochronę magazynów prowadzono metodą wzmocnionej służby 
wartowniczej. Problemem było też zabezpieczenie broni i amunicji 
w pododdziałach i żołnierzy zawodowych, szczególnie podczas przejazdów 
i podróży służbowych w czasie których występowała możliwość jej utracenia, 
w wyniku kradzieży lub napadu terrorystycznego. W okresie trwania stanu 
wojennego w KdOP miały miejsce dwa przypadki czasowej utraty broni 
osobistej w grupie żołnierzy zawodowych. W obu przypadkach broń została 
odnaleziona i nie stwierdzono prób jej użycia.

Do czasu wprowadzenia stanu wojennego ochrona granicy morskiej 
przez siły i środki MBOP była realizowana zgodnie z Planem ochrony granicy 
morskiej na okres jesienno-zimowy, w wariancie zasadniczym tj. przez 
pełnienie służby normalnej z gotowością do przejścia na wariant służby 

30 Ibidem, s. 5-8.
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wzmocnionej. Główny ciężar w ochronie granicy morskiej spoczywał na siłach 
służby bojowej pełniących dyżury w portach: Świnoujście, Kołobrzeg, Heł, lub 
Gdańsk oraz całodobowe dozory okrętowe na liniach w rejonie Zalewu 
Szczecińskiego i Zatoki Gdańskiej.

W okresie trwania stanu wojennego wykonywane zadania w ochronie 
granicy morskiej przez siły MBOP można podzielić na trzy etapy.

Etap I - trwał od 13 grudnia 1981 r. do 18 stycznia 1982 r. W tym czasie 
za ochronę granicy morskiej odpowiedzialni byli dowódcy 8 i 9 FOW a siły 
MBOP, zgodnie z rozkazem dowódcy MW, podporządkowano operacyjnie 
flotyllom. Służba graniczna była pełniona w oparciu o stały system brandwacht 
i dozoru okrętów na nakazanych liniach.

Etap II - trwał od 18 stycznia 1982 r. do 15 maja 1982 r. W okresie tym 
odpowiedzialność za ochronę granicy morskiej przejęła MBOP z jednoczesnym 
przejęciem w operacyjne podporządkowanie sił dywizjonów okrętów 
pogranicza. W tym czasie służbę graniczną pełniono w następujący sposób.

W rejonie odpowiedzialności KdOP (Gdańsk):
- 1 okręt patrolowy - służba brandwachty w porcie Władysławowo;
- 1 ścigacz okrętów podwodnych ze składu 9 FOW - służba brand

wachty w porcie Hel;
- 1 kuter patrolowy - służba brandwachty w porcie Gdańsk;
- 1 okręt patrolowy - służba sił wsparcia służby bojowej w porcie Gdańsk.
W rejonie odpowiedzialności BdOP (Kołobrzeg):
- 1 okręt patrolowy - służba brandwachty w porcie Kołobrzeg;
- 1 trałowiec ze składu 9 FOW - służba brandwachty w porcie Ustka.
W rejonie odpowiedzialności PdOP (Świnoujście):
- 1 kuter patrolowy - służba brandwachty w porcie Świnoujście;
- 1 okręt patrolowy - służba sił wsparcia bojowego w porcie Świnoujście .31
Ponadto ochronę granicy w tym etapie realizowano poprzez okresowe 

patrolowanie obszaru morza terytorialnego i wód wewnętrznych oraz obszaru 
polskiej strefy rybołówstwa morskiego siłami okrętów i kutrów patrolowych 
oraz samolotem AN-2 z 28 ERMW.

Etap III - trwał od 15 maja 1982 r. do 31 grudnia 1982 r. W tym okresie 
służbę graniczną pełniono w następujący sposób:

- okręty III rangi pełniły służbę bojową w portach: Świnoujście, 
Kołobrzeg, Ustka, Władysławowo, Gdynia, a okręty IV rangi w portach 
Dziwnów i Darłowo, w gotowości nr 1 do wypłynięcia w morze 
i wykonania zadań granicznych;

- okręty IV rangi i pjp pełniły w sprzyjających warunkach atmosferycznych 
całodobowe dozory okrętowe w rejonie Zatoki Szczecińskiej (LD-41) 
oraz Zatoki Gdańskiej (LD-65/LD064a);

31 Ibidem, s. 8-10
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- okręty IV rangi i pjp prowadziły doraźne patrolowania i kontrole red 
portów Gdańska, Gdyni i Port Północnego;

- okręty III rangi prowadziły okresowe patrolowanie PSRM;
- utrzymywano na lotnisku w Darłowie jeden samolot t. AN-2 w gotowości nr 

2 do prowadzenia działań granicznych;
- utrzymywano w porcie Kołobrzeg i Świnoujście po jednym okręcie 

III rangi w gotowości nr 3 do wyjścia w morze i wykonania zadań 
granicznych jako siły wsparcia służby bojowej;

- pozostałe siły dywizjonu utrzymywano w gotowości nr 4 do wyjścia 
w morze i wykonania zadań granicznych.

W sytuacji wzrostu stanu zagrożenia granicy morskiej przewidywano 
wariant przejścia na system służby wzmocnionej, który uwzględniał;

- rozpoczęcie pełnienia służby bojowej dozorów okrętowych na siedmiu 
liniach dozorowych;

- przebazowanie okrętu służby bojowej (KTR z 3 FO) z portu Gdynia 
do portu wojennego Hel;

- pełnienie dodatkowej służby bojowej okrętu IV rangi w przystani 
rybackiej Mrzeżyno w gotowości nr 1 do wyjścia w morze i wykonania 
zadań granicznych.

Według ocen osób odpowiedzialnych za stan ochrony granicy morskiej 
w okresie trwania stanu wojennego nastąpił wzrost stanu zagrożenia tego 
odcinka, szczególnie na kierunku z Polski. Potwierdzeniem tych tendencji 
zdaniem decydentów pełniących służbę w ochronie granic było stosowanie 
przez przestępców granicznych — wszystkich znanych dotychczas metod 
wykorzystywanych podczas nielegalnych przekroczeń granicy. Jedną z nich 
było uprowadzenie kutra rybackiego z łowiska, przy sterroryzowaniu części 
załogi jednostki pływającej. Wykorzystanie tej metody przyczyniło się do 
rozszerzenie rejonu działania jednostek MBOP a także konieczności 
wykorzystania do ochrony granicy środków dysponujących prędkością większą 
niż 20 w. Ponadto zaszła potrzeba podniesienie stopnia gotowości do wyjścia 
w morze i wykonania zadań granicznych dla części sił, w rejonie odpowiedzialności 
każdego dywizjonu okrętów pogranicza (siły wsparcia służby bojowej).

W związku z powyższym wystąpiono do dowódcy MW z prośbą 
o wydzielenie do wykonywanych zadań granicznych jednego kutra rakietowego 
ze składu 3 FO i dużego ścigacza z 9 FOW. Okręty te wykorzystywano do 
pełnienia służby w porcie Ustka oraz w porcie Gdynia.

Podczas stanu wojennego siły MBOP pełniły bardzo intensywną służbę 
na morzu. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 31 grudnia 1982 r. okręty MBOP 
wychodziły ogółem 260 razy na wykonanie zadań granicznych, podczas których:

- rozpoznały 11 349 jednostek własnych i 3 818 jednostek pływających 
obcych bander;

- skontrolowały 34 jednostki własne i 6 jednostek obcych;
- wydalono z obszaru morza terytorialnego jedna jednostkę obcą;
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- zatrzymano za nielegalne przekroczenie granicy siedmiu obywateli PRL;
- przebyto w morzu 82 070 Mm.
Służba graniczna pełniona była przez 2 803 dni, co w przeliczeniu na 

1 okręt dało 58,4 dnia w ciągu całego roku.
Ochronę granicy morskiej prowadzono we współdziałaniu z jednostkami 

granicznymi ZSRR i NRD oraz nadmorskimi brygadami WOP, 8 i 9 FOW, 
3 FO i 28 ERMW. Podstawą do rozpoczęcia i prowadzenia działań granicznych 
o charakterze interwencyjno - pościgowym były dane uzyskiwane od organów 
zwiadu nadmorskich brygad WOP i FOW oraz sił własnych na dozorach 
okrętowych i kutrów rybackich przebywających na obszarze PSRM.

W omawianym okresie stwierdzono następujące przypadki nielegalnego 
przekroczenia granicy morskiej (15 przypadków):

- w dniu 7 marca 1981 r. o godz. 1.22 w rejonie POWT - 14 patrol WOP 
zatrzymał na plaży 2 ob. PRL, którzy przy użyciu łodzi wiosłowej 
usiłowali przedostać się do Szwecji lub na statek b. zachodniej;

- w dniu 9 marca 1981 r. o godz. 18.00 na przystani promowej 
w Świnoujściu wykryto 2 blind pasażerów (obywateli PRL), którzy 
zamierzali przedostać się do Kopenhagi;

- w dniu 4 kwietnia 1982 r. na promie „Rogalin” ujawniono 5 ukrytych 
obywateli PRL;

- w dniu 25 lipca 1982 r. o godz. 1.00 w rejonie POWT - 10 kuter 
rozpoznawczy WOP i „KPa-147” zatrzymał ponton z 2 obywateli PRL;

- w dniu 8 sierpnia 1982 r. o godz. 1.42 w rejonie POWT - 16 kuter 
rozpoznawczy WOP zatrzymał 1 obywatela PRL, który na składanym 
kajaku naruszył granicę morską;

- w dniu 17 września 1982 r. o godz. 23.37 w rejonie POWT-15 
zatrzymano 3 obywateli PRL, którzy naruszyli granicę morską na łodzi 
z doczepianym silnikiem;

- w dniu 22 grudnia 1982 r. o godz. 6.10 kuter rybacki „WŁA-7” 
wypłynął z portu Władysławowo na łowisko R-5-6-7, z którego został 
uprowadzony przez 2 obywateli PRL do portu Karlskrona w Szwecji 
(kuter i 3 członków załogi powróciło do kraju) .32

Ponadto z chwilą otwarcia sezonu żeglarskiego okręty MBOP prowadziły 
zabezpieczenie rejonów pływań sportowych oraz eskortowały jachty na trasach 
regatowych. Oficerowie DMBOP i KdOP realizowali również inne zadania 
specjalne. Np. otrzymywali doraźne zadania związane z prowadzeniem obserwacji 
niektórych przedsięwzięć organizowanych przez grupy „Solidarności” na terenie 
miasta Gdańska oraz uczestniczyli w spotkaniach z młodzieżą szkolną i gronem 
nauczycielskim szkół: podstawowych, zasadniczych i średnich gdzie wyjaśniali 
przyczyny ogłoszenia stanu wojennego. Utrzymywano również bieżące 
kontakty z Komitetem Dzielnicowym PZPR Gdańsk Portowa oraz MO.

32 Ibidem, s. 10-13.

200



NADMORSKIE BRYGADY WOP i MBOP W OKRESIE STANU WOJENNEGO

W okresie wzrostu stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa (od 13 grudnia 
1981 r.) dowodzenie siłami MBOP odbywało się ze stałego stanowiska 
dowodzenia usytuowanego w m. Gdańsk Nowy Port, za pośrednictwem 
podległych ogniw służbowych.

W tym czasie ochrona granicy morskiej odbywała się w oparciu o:
- siły służby bojowej rozmieszczone na dozorach okrętowych 

w miejscach stałego i manewrowego bazowania;
- brzegowy system POWT WOP i FOW;
- siły organów zwiadu nadmorskich brygad WOP;
- oddziały i pododdziały WOP oraz GPK brygad i bataliony portowe;
- siły służby bojowej Samodzielnej Liepajskiej Brygady OP ZSRR

i 6 Brygady Granicznej MW NRD wydzielone przez odpowiednich 
dowódców w ramach współdziałania.

Organizacja dowodzenia MBOP w tym czasie była zgodna z organizacją 
obowiązującą w stanie stałej gotowości bojowej. Współdziałanie pomiędzy 
MBOP a nadmorskimi brygadami WOP polegało na wzajemnej wymianie 
informacji o stanie zagrożenia granicy morskiej państwa oraz na prowadzeniu 
wspólnych działań interwencyjno-rozpoznawczych na obszarze morza terytorialnego 
i wód granicznych Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Gdańskiej. Osiąganie stanów 
zagrożenia wojennego przebiegało w MBOP bez specjalnych zakłóceń.

Należy podkreślić, że na podstawie zadań realizowanych w okresie stanu 
wojennego ówczesny dowódca MBOP - kmdr dypl. Ludwik Siwek zgłosił 
szereg wniosków, które miały na celu usprawnienie działania tej jednostki 
w ewentualnych akcjach o charakterze specjalnym w przyszłości. Zgłoszone 
wówczas propozycje dotyczyły następujących zagadnień.

Po pierwsze, w celu skrócenia czasu obiegu informacji o sytuacji 
granicznej na obszarze morza terytorialnego proponowano utworzenie 
jednolitego systemu brzegowych punktów obserwacji i łączności, w skład 
którego weszłyby POWT WOP i MW z jednoczesnym podporządkowaniem ich 
centrum informacyjnemu floty oraz utworzenie systemu niejawnej łączności 
przewodowej pomiędzy stanowiskami dowodzenia flotylli i nadmorskich BWOP.

Ponadto mając na uwadze zadania związane z ochroną i zabezpieczeniem 
funkcjonowania portów morskich i przystani uznano za konieczne ujęcie 
w jednolitym systemie łączności przewodowej (telefonicznej i telegraficznej) - 
Urzędów Morskich, Zarządów Portów oraz zakładów remontowych (stoczni).

Dodatkowo w celu przygotowania załóg okrętów oraz obsad SD flotylli 
do realizacji zadań związanych z ochroną granicy morskiej proponowano 
wprowadzić na stałe do programu szkolenia załóg - przedmiot „szkolenie 
graniczne” (z uwzględnieniem problematyki opracowanej przez dowództwo 
MBOP) oraz elementy prowadzenia działań interwencyjno-pościgowych - 
do programu szkolenia operacyjno-taktycznego 8 i 9 FOW MW33.

33 Ibidem, s. 13-17.
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W okresie stanu wojennego szereg żołnierzy zawodowych wykonywało 
swoje obowiązki służbowe z dużym poświęceniem a uznaniem tego wysiłku 
były przyznawane im wyróżnienia.

Sprawny udział żołnierzy z nadmorskich BWOP w realizacji zadań 
związanych z wprowadzeniem i realizacją zadań stanu wojennego oraz koniec 
roku kalendarzowego był okazją do wyróżnienia żołnierzy i pracowników 
cywilnych w tych jednostkach. Np. dowódca KB WOP w dniu 28 grudnia 1981 r. 
rozkazem nr pf 94 za należyte wykonywanie zadań w ochronie granicy 
państwowej oraz włożony duży wysiłek w umacnianie gotowości bojowej 
brygady wyróżnił nagrodami pieniężnymi 299 oficerów, chorążych i podoficerów 
zawodowych oraz 123 pracowników cywilnych. Ponadto skreślono poprzednio 
wymierzone kary dyscyplinarne 7 podoficerom zawodowym.

Natomiast w dniu 29 grudnia 1981 r. dowódca KB WOP rozkazem 
nr pf 97 wyróżnił za wzorowe pełnienie służby i wykonywanie obowiązków 
i zadań w ochronie granicy państwowej oraz patriotyczną postawę w okresie 
stanu wojennego żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, m.in. na stopień 
starszego kaprala zostało awansowanych 20 podoficerów, na stopień starszego 
szeregowego awansowano 228 szeregowych a 35 żołnierzy wyróżniono pismem 
pochwalnym, ze zdjęciem wyróżnionego żołnierza na tle rozwiniętego 
sztandaru jednostki34.

Również w MBOP, w uznaniu zasług położonych w dziedzinie 
umacniania obronności PRL oraz należyte wykonywanie zadań służbowych 
wyróżniono srebrnymi medalami Za Zasługi dla Obronności Kraju oficera 
i podoficera zawodowego oraz 2 oficerów i 6 podoficerów zawodowych 
brązowymi medalami Za Zasługi dla Obronności Kraju35.

Należy podkreślić, że realizacja zadań przez żołnierzy nadmorskich 
brygad WOP w okresie stanu wojennego nie obyła się bez ofiar śmiertelnych. 
Tylko w KB WOP w Gdańsku miały w tym czasie miejsce dwa zgony żołnierzy 
WOP, podczas wykonywania obowiązków służbowych. Śmierć ponieśli 
żołnierze samodzielnej kompani odwodowej w Kętrzynie, która podlegała 
KB WOP w Gdańsku. Jeden z nich zginął podczas wykonywania zadań 
w ochronie obiektu specjalnego - Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacyjnego 
w Olsztynie - w wyniku nieumiejętnego obchodzenia się z bronią został 
zastrzelony przez innego żołnierza tej formacji. Drugi przypadek śmiertelny 
dotyczył żołnierza z tego samego pododdziału, który był uczestnikiem wypadku 
wojskowego pojazdu służbowego36. Były to sporadyczne i wyjątkowe sytuacje, 
w których tragiczną śmierć ponieśli pełniący służbę żołnierze WOP.

34 ASG, KBWOP, sygn. 2961, t. 2, Kronika KBWOP za lata 1971-1988. s. 109.
35 AMW, DMBOP, sygn. 3961/91, t. 21, Rozkaz personalny dowódcy MBOP nr 14 (niedatowany - 

prawdopodobnie z grudnia 1981 r.).
36 Materiały własne autora.
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Podsumowując dotychczasowe ustalenia należy stwierdzić, że żołnierze 
nadmorskich brygad WOP oraz marynarze MBOP, postawione przed nimi 
zadania służbowe, w okresie stanu wojennego, realizowali z dużym 
poświęceniem i zaangażowaniem. W przypadku większości żołnierzy 
nadmorskich brygad WOP i marynarzy MBOP zadania te sprowadzały się do 
pełnienia bardzo intensywnej służby w ochronie granicy morskiej, 
zabezpieczania i ochrony obiektów o specjalnym znaczeniu dla gospodarki 
narodowej (urzędów telekomunikacji i poczty), a także prowadzeniu działań 
o charakterze porządkowym i demonstracyjnym. Część kadry z tych jednostek 
wojskowych brała także udział w akcjach lektorskich w szkołach i zakładach 
pracy oraz w grupach operacyjnych działających na wybrzeżu. Szczególną rolę 
w okresie stanu wojennego odgrywał pion zwiadu nadmorskich brygad WOP, 
którego pracownicy nie zawsze byli angażowani tylko do działań związanych 
z ochroną granicy państwowej. Często informacje uzyskane przez służbę 
zwiadowczą WOP były przekazywane ówczesnej SB oraz MO i stanowiły 
w wielu przypadkach punkt wyjścia do dalszych działań resortu MSW 
skierowanych przeciwko ówczesnej opozycji i aktywistom „Solidarności”.

W czasie stanu wojennego służbowe działania i wystąpienia żołnierzy 
oraz marynarzy miały niejednokrotnie miejsce na styku z ludnością cywilną 
wybrzeża, która przecież w znacznej części nie darzyła sympatią osób 
w mundurach. Dlatego też pozytywnie należy ocenić fakt, iż przy wykonywaniu 
tych zadań nie doszło z ich strony do stworzenia sytuacji konfliktowych, czy 
przypadków bezpośredniego użycia broni służbowej. Na podkreślenie zasługuje 
również fakt, że pomimo wydłużonego czasu pełnienia służby z bronią osobistą, 
przez żołnierzy służby zasadniczej jak i kadrę zawodową, zarówno w ochronie 
granicy morskiej jak i działaniach ochronno-porządkowych, nie doszło w tych 
jednostkach do zdarzeń związanych bezpośrednio z utratą broni, amunicji czy 
większą ilością wypadków śmiertelnych wśród żołnierzy.
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Kmdr por. rez. mgr Walter PATER

PISMO STOWARZYSZENIA 
MARYNARKI WOJENNEJ „NASZE SYGNAŁY”

W 2005 r., wraz ze 189 numerem „Naszych Sygnałów”, na który 
oczekiwaliśmy bez większej nadziei od 2001 r., dowiedzieliśmy 

się, że rzeczywiście nadszedł kres tego pisma oraz Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej, które wprawdzie formalnie zakończyło swoją działalność w 1992 r., 
ale zostało zastąpione poprzez fundusz noszący nazwę stowarzyszenia - 
Fundusz Społeczny Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, przedłużając w ten 
sposób jego działalność.

Ponieważ w 1993 r. w „Biuletynie Historycznym” ukazała się bibliografia 
„Naszych Sygnałów” za lata 1945-1992, zanim zostanie opracowana pełna 
i jednolita bibliografia tego czasopisma, w tym numerze zamieszczamy jej 
uzupełnienie - bibliografię „Naszych Sygnałów” obejmującą kolejne lata 
ukazywania się - lata 1993-2005. Jednocześnie przypominamy działalność 
wydawcy czasopisma kombatantów Marynarki Wojennej - Samopomocy 
Marynarki Wojennej, Stowarzyszenia Marynarki Wojennej i Funduszu 
Społecznego Stowarzyszenia Marynarki Wojennej oraz pismo SMW - „Nasze 
Sygnały” i jego poprzedników - Komunikaty” i „Komunikaty Informacyjne” 
a także ich redaktorów.

Edytor „Naszych Sygnałów”

Po zakończeniu II wojny światowej, stan osobowy Polskiej Marynarki 
Wojennej w Wielkiej Brytanii w listopadzie 1945 r. wynosił około 4 020 osób. 
Po rozwiązaniu Polskiej Marynarki Wojennej w 1947 r., do kraju powróciła 
niewielka część jej personelu, większość pozostała na emigracji. W przewidy
waniu tej sytuacji, zrodziła się idea powołania stowarzyszenia, które pomogłoby 
im w procesie adaptacji do nowych warunków. Organizacja taka - Samopomoc 
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Marynarki Wojennej, powstała w 1945 r. a w 1961 r. została przemianowana 
na Stowarzyszenie Marynarki Wojennej1.

Samopomoc Marynarki Wojennej

Latem 1945 r. w Kierownictwie Marynarki Wojennej powstał projekt 
powołania organizacji o charakterze koleżeńskim i społecznym, której celem 
byłaby współpraca z władzami w zakresie rozmieszczenia i przeszkolenia 
zawodowego, a po demobilizacji - wzajemna pomoc. Wzorując się na 
doświadczeniach lotników przystąpiono do działalności informacyjnej 
i organizacyjnej1 2. We wrześniu 1945 r. powołano Tymczasowy Komitet 
Wykonawczy Samopomocy Marynarki Wojennej. Jego przewodniczącym 
został kmdr Eugeniusz Pławski. Przystąpiono do organizowania kół, 
wydawania biuletynu i opracowania statutu. Współpracując z KMW utworzono 
16 kół dla personelu przebywającego się w Londynie, Woodford Green, 
Bowling, Brighton, Plymouth, obozie ORP „Bałtyk” w Okehampton, bazie 
grupy okrętów podwodnych i na okrętach: „Błyskawica”, „Burza”, „Conrad”, 
„Dzik”, „Sokół”, „Krakowiak”, „Garland”, „Piorun” i „Ślązak”3.

Od 25 do 27 kwietnia 1946 r. w Domu Wypoczynkowym MW w Brighton 
odbył się pierwszy walny zjazd delegatów Samopomocy Marynarki Wojennej. 
Uczestniczyło w nim 36 delegatów kół i 11 członków komitetu tymczasowego. 
Zjazd uchwalił statut, wybrał Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną, 
wydał wytyczne dla zarządu oraz określił wysokość składek. W statucie 
ustalono, że powołane stowarzyszenie nosić będzie nazwę Samopomocy 
Marynarki Wojennej, jest organizacją społeczno-koleżeńską, a celem jego jest 
wzajemna pomoc, współpraca i opieka oraz utrzymywanie więzi ideowej 
i tradycji Marynarki Wojennej.

Do Zarządu Głównego zostali wybrani: kmdr por. Konrad Namieśniowski 
jako prezes, kmdr por. Bohdan Wroński - wiceprezes, kmdr ppor. Jerzy 
Kociołkowski - sekretarza, zastępcą sekretarza został por. mar. Jacek 
Rewkiewicz, skarbnikiem - kpt. mar. Stanisław Szajna a zastępcą skarbnika - 
kpt. mar. Jan Lutyk, i członkami: kmdr ppor. Wojsław Przygodzki, kmdr ppor. 
Tadeusz Jekiel, st. bsm. Stanisław Wanatowicz, st. bsm. Jerzy Jendroszczyk, 
st. mar. Jan Król i st. mar. Zygmunt Kubala. W skład Głównej Komisji 

1 Dzieje Stowarzyszenia Marynarki Wojennej są treścią książki Tadeusza Kondrackiego 
pt. Stowarzyszenie Marynarki Wojennej 1945-1992 (Gdynia 2003), por. Walter Pater, Historia 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 1945-1992, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, 2004 
nr 1. s. 190-196 i artykułu Zbigniewa Wojciechowskiego pt. Marynarskie stowarzyszenia 
na obczyźnie (1945-1992), „Biuletyn Historyczny”, 1993 nr 13, s. 7-21; zob. Konstanty 
Okołów-Zubkowski, Zarys historii SMW, „Nasze Sygnały”, 1996 nr 179, s. 49-51.

2 Informacje o początkach działalności Samopomocy Marynarki Wojennej zawiera praca 
Tadeusza Kondrackiego pt. Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii w latach 
1945-1948 (Warszawa 2007).

3 K. Okołów-Zubkowski, op. cit„ s. 49-51.
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Rewizyjnej wybrano: przewodniczącym kmdr. Eugeniusza Pławskiego, 
członkami: kmdr. por. Aleksandra Trzynę, bsm. Mieczysława Tatarynowicza, 
bsm. Romana Madeja i urzędnika cywilnego Zbigniewa Nosowieża.

Stowarzyszenie4 personelu MW należało do komitetu porozumiewawczego 
samopomocy powołanych przez byłych żołnierzy (marynarzy i lotników) 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, do Rady Opiekuńczej oraz wchodziło 
w skład Zjednoczenia Polskiego. Początkowo biuro Zarządu Głównego 
mieściło się w siedzibie KMW. Kiedy Polska Marynarka Wojenna przestała 
istnieć, zarząd stowarzyszenia wynajął biuro w siedzibie Samopomocy 
Lotniczej. Poprzez zespół powierników PANA Ltd. uzyskano osobowość 
prawną, pozwalającą rozszerzyć zakres działalności. We wrześniu 1947 r. 
dzięki przyznaniu pomocy z polskich funduszy wojskowych zakupiono dom 
przy Drayton Gardens, w którym otwarto klub z barem i hotel.

Na początku stycznia roku następnego odbyło się pierwsze zebranie 
Komitetu Honorowego stowarzyszenia, który tworzyli m.in.: dowódca Obszaru 
Nadmorskiego w Plymouth adm. Martin Dunbar - Nasmith jako przewodniczący 
oraz Mary Moncreiffe, oficer łącznikowy Admiralicji z marynarkami 
sprzymierzonymi adm. E. L. King, wiceadm. Jerzy Swirski i ambasador Edward 
Raczyński. Dzięki zabiegom komitetu Admiralicja przyznawała dotacje finansowe, 
które stabilizowały sytuację finansową samopomocy i umożliwiły jej uzyskanie 
pozycji liczącej się w sferach związanych z brytyjską marynarką wojenną.

W połowie stycznia 1946 r. do SMW należało 938 osób, co stanowiło 
23,6% stanu PMW, a na początku stycznia roku następnego już 2015 członków, 
czyli 66,1% personelu PMW. Ale już na początku 1950 r. opłacało składki tylko 
613 osób, z czego 125 zatrudnionych było na morzu. Większość członków 
SMW - 500 osób - mieszkało w Wielkiej Brytanii a 48 poza Wielką Brytanią. 
Według niekompletnych danych z połowy 1949 r., spośród tych którzy 
mieszkali poza Wielką Brytanią, 17 osób osiedliło się w Europie (we Francji, 
Szwecji, Irlandii, Belgii i Turcji), 52 - w Ameryce Północnej (w USA 
i Kanadzie), 25 - w Ameryce Południowej (w Argentynie, Brazylii i Wenezueli), 
4 - w Azji (w Indiach, na Malajach i w Iraku), 10 - w Afryce (w Południowej 
Afryce, Rodezji i Maroku) oraz 5 - w Australii i Oceanii (w Nowej Zelandii 
i Australii). Spośród 613 członków SMW - 34,2% stanowili oficerowie, tyle 
samo - podoficerowie, 28,8% - marynarze a 2,8% - osoby cywilne5.

Początkowo najważniejszym kierunkiem działalności była pomoc 
w poszukiwaniu miejsc zatrudnienia i osiedlenia. Utworzono referat 
pośrednictwa pracy dla zdemobilizowanych oficerów, podoficerów i marynarzy. 
Do 1948 r. we współpracy z PKPR udało się zatrudnić w marynarce handlowej, 

4 Bohdan Wroński, Pierwsze kroki 1945-1948, w: XXX lat Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, 
Londyn 1975, s. 8-9.

5 W. Pater, op. cit., s. 190-196.
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rybołówstwie i w innych dziedzinach 962 osoby6. Nie mniej istotne było 
niesienie pomocy moralnej i materialnej członkom organizacji i ich rodzinom, 
a także nie zrzeszonym. Posiadane środki pozwalały na utrzymanie łączności 
z pozostającymi pod opieką inwalidami i chorymi oraz rodzinami poległych 
i zmarłych, wysyłanie paczek świątecznych i doraźnych, a także udzielanie 
zasiłków i zwrotnych pożyczek. Od 1950 r. „Nasze Sygnały” publikowały listy 
ofiarodawców i podziękowania podopiecznych7. Dzięki likwidacji Funduszu 
Społecznego Oficerów Marynarki Wojennej8 i przekazaniu jego środków na 
cele statutowe organizacji, sytuacja finansowa samopomocy uległa poprawie. 
W siedzibie Samopomocy Marynarki Wojennej założono skrzynkę adresową 
dla ułatwienia wymiany korespondencji, uporządkowano bibliotekę przejętą 
z Wydziału Informacji KMW i rozpoczęto wysyłanie paczek oraz książek dla 
chorych. Rozwijało się życie towarzyskie, odbywały się sobotnie i niedzielne 
herbatki, spotkania, zabawy i wieczorki z udziałem artystów.

Zgromadzone fundusze pozwoliły na wydanie albumu pamiątkowego 
Polska Marynarka Wojenna - od pierwszej do ostatniej salwy w drugiej wojnie 
światowej9. Udało się również nie przerywać wydawania „Komunikatów”, 
które w 1948 r. zmieniły tytuł na „Komunikaty Informacyjne”, a od roku 1949 
wydawane były jako „Nasze Sygnały”.

Pod koniec tego okresu zmieniła się struktura organizacyjna 
samopomocy. Istniejące dotychczas koła lokalne i okrętowe zostały rozwiązane, 
a na ich miejsce powstały: Koło Londyn liczące 183 członków, Plymouth - 40 
i Nowy Jork - 40 członków. Do stowarzyszenia należało także 188 członków 
nie zrzeszonych w kołach10.

W 1950 r. udało się zrealizować jeden z ważniejszych celów statutowych - 
upamiętnienie wysiłku zbrojnego PMW podczas wojny. Staraniem Allied Navies 
Welfare i jej przewodniczącej Mary Moncreiffe, ze składek społeczeństwa 
brytyjskiego ufundowano tablicę pamiątkową w Arsenale Marynarki w Plymouth. 
W 1952 r. roku, ze względu na wysokie koszty utrzymania i niewielką kubaturę, 
sprzedano dom, w którym mieściła się siedziba stowarzyszenia i zakupiono 
dom przy Wetherby Gardens. W nowym domu urządzono bar i restaurację oraz 
przygotowano kilka pokojów.

6 Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Samopomocy Marynarki Wojennej za 1948 r„ 
„Komunikat Informacyjny”, 1949 nr 3, s. 2-3.

7 Stanisław Olszewski, Komisja opieki, w: XXX lat Stowarzyszenia..., s. 137-143. W latach 
1956-1974 objęto opieką 1 236 osób, wydatkując ponad 11 tys. funtów.

8 Członkami funduszu byli oficerowie MW. Poprzez dobrowolne opodatkowanie się udzielali 
pomocy jeńcom wojennym, rodzinom poległych i zaginionych oraz Polakom nie mającym 
środków utrzymania.

9 Album wydrukował Instytut Literacki w Rzymie w 1947 r. Po latach ukazały dwa reprinty: 
Krajowej Agencji Wydawniczej we Wrocławiu w 1990 i w 1995 r„ wydany przez Zespół 
Redakcyjno-Wydawniczy MW w Gdyni.

10 Stan organizacji na dzień 1 lutego 1949 r. W 1950 r. liczyła 641 członków - „Komunikat 
Informacyjny”, 1949 nr 3, s.l.
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Stopniowo zaczęło się układać coraz lepiej11, życie towarzyskie rozwinęło 
się dzięki imprezom urządzanym przez Koło Pań, ogłoszono konkursy na odznakę 
i krawat stowarzyszenia, powstała inicjatywa utworzenia Rady Morskiej - 
forum łączącego przedstawicieli morskich organizacji działających w Londynie, 
zbierał się klub dyskusyjny oficerów, inspirowano wzmianki w radio i prasie 
o Polskiej Marynarce Wojennej i Samopomocy Marynarki Wojennej Stało się 
tradycją, żeby Święto Marynarki Wojennej, corocznie obchodzone 10 lutego, 
czcić mszą św. w polskim kościele, a w najbliższą sobotę - balem. W listopadzie 
zbierano się na obchodach rocznic bitwy pod Oliwą.

Admiralicja przekazała SMW poniemiecki 10-tonowy jacht regatowy 
o powierzchni żagli 50 m", wymagający remontu. Starania Klubu Jachtowego 
doprowadziły w 1955 r. do uruchomienia go pod nazwą „Iskra II”. Ale koszty 
utrzymania znacznie przewyższały wpływy z jego wynajmowania. W 1958 r., 
wskutek trudnej sytuacji finansowej, jacht sprzedano11 12.

Ważnym wydarzeniem stała się sprzedaż w 1955 r. dotychczasowej 
siedziby i zakup nowej przy Chelsea Embankment. Otwarcie czteropiętrowego 
domu nad Tamizą, nazywanego „Bałtyk”, odbyło się 8 maja 1956 r. Obszerna 
siedziba zdynamizowała życie towarzyskie, organizowane były letnie tombole 
i zabawy karnawałowe, koktajle i wieczorki taneczne oraz Andrzejki 
i Mikołajki. Duże wrażenie zrobiły obchody 20-lecia walk w obronie Wybrzeża.

W styczniu 1960 r. samopomoc powróciła do miejsca, z którego wyszła 
w 1947 r., do pokoju w siedzibie samopomocy lotników przy Collingham 
Gardens, gdzie rozpoczęła następną fazę działalności. Przenosiny zostały 
spowodowane malejącymi wpływami z posiadanego domu. Brak dogodnego 
dojazdu oraz powstające podobne lokale, przy naturalnym spadku liczby 
polskiej emigracji, musiały doprowadzić do likwidacji niektórych z nich13.

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej

W kwietniu 1961 r. odbył się kolejny walny zjazd, który uaktualnił statut 
i nakreślił główne kierunki pracy. Zmieniono nazwę organizacji na 
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej, jego nazwę angielską - Polish Naval 
Association - pozostawiając bez zmian.

Z braku własnej siedziby zaczęto szukać nowych form spotkań. Zaczęto 
organizować oficerskie obiady, wycieczki samochodowe, pikniki i wyjazdy na 
grzybobranie. 10 lutego 1965 r., w 45-lecie zaślubin Polski z morzem, 
uroczyście obchodzono Święto Marynarki Wojennej. Związane to było 
z odsłonięciem tablicy pamiątkowej Polskich Sił Zbrojnych w kaplicy 

11 Wiesław Krzyżanowski, Wetherby Gardens, w: XXX lat Stowarzyszenia..., s. 32.
12 Tadeusz Budzyński, „Iskra II”, w: ibidem, s. 117-122; Jacht dla SMW, „Nasze Sygnały”, 1954 

nr 77, s. 5.
13 W. Krzyżanowski, U lotników, w; XXX lat Stowarzyszenia..., s. 55; Obchody 20-lecia walk na 

Wybrzeżu, „Nasze Sygnały”, 1959 nr 95, s. 6.
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św. Jerzego Katedry Westminsterskiej. W trzy lata później obchodzono 50-lecie 
Marynarki Wojennej. Z tej okazji Zarząd Główny wydał książkę14, ukazującą 
powstanie i rozwój polskiej Marynarki Wojennej.

W 1965 r. zorganizowano zjazd załogi ORP „Piorun”. W 1967 r. jubileusz 
75-lecia urodzin obchodził długoletni prezes Zarządu Głównego - rnec. 
Władysław Nadratowski. Z jego inicjatywy rozpoczęto starania o kupno domu, 
w którym mogliby zamieszkać starsi członkowie stowarzyszenia. W tym celu 
utworzono Polish Naval Association Welfare Fund. Aby zebrać stosowne 
środki, prezes opracował ilustrowane wydawnictwo The Polish Navy at War 
1939-1945. Z zebranych pieniędzy kupiono dom w Brighton-Hove15. Walny 
zjazd w 1967 r. polecił Zarządowi Głównemu zaprojektowanie Złotej Odznaki 
stowarzyszenia. Pierwszą kapitułę odznaki utworzyli honorowi członkowie: Jan 
Busiakiewicz, Władysław Nadratowski, Konrad Namieśniowski i Bohdan 
Wroński. Przed obchodami półwiecza Marynarki Wojennej Komisja 
Wydawnicza powołała Komisję Historyczną, której zadaniem, oprócz 
udzielenia pomocy w zorganizowaniu wystawy 50-lecia Marynarki Wojennej 
w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego, było opracowanie historii 
stowarzyszenia16.

Po latach ukształtowała się struktura organizacyjna stowarzyszenia: 
Zarząd Główny i koło centralne w Londynie oraz koła lokalne w Brighton, 
Glasgow, Manchester i Plymouth. Poza Wielką Brytanią istniały koła we 
Francji i w Nowym Jorku. Koło SMW w Brighton powstało w 1954 r., 
wcześniej - w 1951 r. założono koło w Glasgow17 18. Koło Manchester zostało 
założone w 1966 r.is a koło Plymouth powstało w 1948 r.19. Początki istnienia 
koła w Stanach Zjednoczonych sięgają również 1948 r. Wobec przepisów 
obowiązujących w stanie Nowy Jork musiało uzyskać samodzielność pod 
zmienioną nazwą Stowarzyszenia Weteranów Marynarki Wojennej w Ameryce20. 
Najmłodsze koło SMW powstało w 1972 r. w północnej Francji21.

Na początku 1974 r. do Zarządu Głównego wpłynął list otwarty Tadeusza 
Lesisza, w którym ocenił 28 lat działalności stowarzyszenia: „Był to okres 
próby, często przykry, często upokarzający i dla wielu pełen goryczy... Możemy 
sobie szczerze powiedzieć, że w ciągu lat, które minęły Stowarzyszenie spełniło 
swoją rolę bez zarzutu, a losy jego były ciekawe i zmienne... Na podstawie 
sporadycznych spotkań, dorocznych obiadów z okazji Święta Marynarki 

14 Marynarka Wojenna. Dokumenty i opracowania, Londyn 1968, s. 160. Zarząd Główny udzielił 
również pomocy w wydaniu monografii Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej.

15 T. Budzyński, Dom w Brighton-Hove, w: XXX lat Stowarzyszenia..., s. 123-129.
16 XXX lat Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, Londyn 1975, pod redakcją Wiesława 

Krzyżanowskiego i Alfreda Piechowiaka, s.160, il.
17 Witold Poray-Wojciechowski, Koło Glasgow, w: XXX lat Stowarzyszenia..., s. 93-101.
18 Tadeusz Lesisz, Koło Manchester, ibidem, s. 103-106.
19 Franciszek Preisner, Koło Plymouth, ibidem, s. 109-112.
20 Karol Brożek, Koło Nowy Jork, ibidem, s. 107-108.
21 Florian Wizła, Koło Francji, ibidem, s. 89-91.
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Wojennej i okazyjnych zabaw uświadomiłem sobie, że chociaż jesteśmy 
zrzeszeni i utrzymujemy kontakt dzięki „Naszym Sygnałom”, straciliśmy zaś 
kontakt bezpośredni... Zwracam się do Zarządu i do wszystkich kolegów na 
całym świecie z prośbą o poparcie propozycji zorganizowania Walnego Zjazdu 
Marynarzy”22.

Jego propozycja została przyjęta i postanowiono, że światowy zjazd 
marynarzy odbędzie się podczas walnego zjazdu SMW w 1975 r. Przewodniczącym 
Komitetu Wykonawczego został Bohdan Wroński, a Komitetu Honorowego - 
Witold Zajączkowski. Światowy Zjazd Marynarzy odbył się w Londynie, 
w 30 rocznicę powstania Stowarzyszenia. Wzięły w nim udział 304 osoby.

Na fali pozjazdowych refleksji niektórzy z członków zauważyli, że ich 
pokolenie odchodzi. Jak zakończyć działalność stowarzyszenia? Dla niektórych 
najważniejsza była pomoc w budowie Polskiego Ośrodka Społeczno- 
-Kulturalnego w Londynie, dla innych budowanie pomników, utrzymanie bibliotek, 
pomoc harcerstwu, inwalidom, polskim szkołom itp. Do rozwiązania problemu 
Zarząd Główny powołał komisję i poprzez „Nasze Sygnały” prosił członków 
o zajęcie stanowiska. Większość opowiedziała się za kontynuowaniem działalności.

W 1976 r., staraniem SMW i oficerów marynarki zamieszkałych w kraju, 
odsłonięto w kościele św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu, tablicę 
pamiątkową poświęconą wiceadm. Józefowi Unrugowi, a w dwa lata później 
zbudowano jego symboliczny grób. Z czasem miejsce to przekształciło się 
w Panteon Polskiej Marynarki Wojennej. Przybyły też tablice poświęcone 
wiceadm. Jerzemu Świrskiemu i księdzu kapelanowi Władysławowi 
Miegoniowi.

Ważnym wydarzeniem był II Światowy Zjazd Marynarzy, który odbył się 
w 1981 r. w Londynie. Dzięki zabiegom komitetu organizacyjnego 
przygotowano atrakcyjny program, odznakę zjazdową i tablicę pamiątkową 
SMW. W zjeździe uczestniczyło około 200 osób, w tym kilkunastoosobowa 
grupa z kraju. Ponadto tego roku w Toronto powstało Kolo Kanada.

Staraniem Komisji Wydawniczej SMW w 1983 r. udało się wydać numer 
specjalny „Naszych Sygnałów” (1983 nr 151). Poświęcony został tablicom 
pamiątkowym i pomnikom, które dla upamiętnienia marynarskich dokonań, 
przy wsparciu finansowym stowarzyszenia, odsłonięto na całym świecie. 
Jednym z ostatnich aktów było odsłonięcie ołtarza polowego przed kościołem 
św. Michała Archanioła na Oksywiu.

Ważne dla organizacji okazało się opracowanie Pamiątkowej Odznaki 
Marynarki Wojennej 1918-1947. Wzorowana była na Złotej Odznace SMW. 
Przydzielano ją na podstawie statutu z 1988 r., który przewidywał, że o nadanie 
odznaki mogą się ubiegać członkowie personelu PMW, ich rodziny oraz osoby 
zasłużone dla Marynarki Wojennej.

22 T. Lesisz, Walny Zjazd Marynarzy, „Nasze Sygnały”, 1974 nr 131, s. 25-27.
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Nasilające się w końcu lat osiemdziesiątych zmiany społeczno-polityczne 
w kraju miały również wpływ na działalność poszczególnych kół SMW, 
m.in. za prowadzenie własnej polityki Zarząd Główny uchwalił rozwiązanie 
Koła Plymouth z dniem 30 czerwca 1989 r.

Kolejny Światowy Zjazd Marynarzy odbył w 1989 r. w zabytkowym 
pałacu Fawley Court, niedaleko Londynu. Przybyły 244 osoby. W programie, 
oprócz obrad plenarnych, znalazły się dwa sympozja. Pierwsze - poświęcone 
było przyszłości SMW. Zawnioskowano wówczas, iż ze względów naturalnych 
należy ograniczać działalność, a następnie - rozwiązać stowarzyszenie i przejść 
na inną formę pracy - funduszu społecznego. Drugie sympozjum miało 
charakter wspomnieniowy.

Rok 1991 okazał się przełomowym w historii stowarzyszenia. Po zmianach 
ustrojowych w kraju, na zaproszenie Dowództwa Marynarki Wojennej, do 
Gdyni przybyły dwie grupy członków SMW. W dniach 29 sierpnia - 2 września 
grupa kombatantów z Koła Glasgow oraz Koła Kanada. Uroczystą zbiórką na 
pokładzie ORP „Błyskawica” dokonał się ich symboliczny „powrót do portu”. 
Druga grupa - oficerów promocji 1941 r. przebywała w Gdyni od 14 do 
17 września. Na Okręcie Muzeum „Błyskawica” odbyło się spotkanie ich 
z dowódcą Marynarki Wojennej. Goście przekazali do zbiorów Muzeum 
Marynarki Wojennej pamiątki z okresu swej służby, m. in. odznaczenia, 
elementy umundurowania, dokumenty i zdjęcia, a Michał Hłasko - zbiór 
„Naszych Sygnałów”. Wzięli udział na ORP „Rolnik” w pogrzebie morskim 
kmdr. por. Włodzimierza Łoskoczyńskiego.

Stowarzyszenie, przy wsparciu Felicji Pitułko, zaprosiło kmdr. por. 
Zbigniewa Wojciechowskiego i kmdr. por. Waltera Patera z Muzeum MW oraz 
kmdr por. Józefa Wąsiewskiego z miesięcznika MW „Bandera”, do złożenia 
wizyty w Londynie. Od 5 do 14 lutego 1992 r. goście uczestniczyli w obchodach 
Święta Marynarki Wojennej, zwiedzali Londyn i Portsmouth. W rok później 
delegacja SMW, wzięła udział w Światowym Zjeździe Kombatantów 
w Warszawie. W marcu 1990 r. SMW liczyło 356 członków zwyczajnych, 
w tym 208 zamieszkałych w Wielkiej Brytanii i 148 poza nią.

23Fundusz Społeczny Stowarzyszenia Marynarki Wojennej

Polish Naval Association Welfare Fund (Fundusz Społeczny Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej) powstał w 1965 r. jako organizacja charytatywna i był 
organizacyjnie oraz finansowo wyodrębniony wobec stowarzyszenia. 
Wypełniając uchwałę walnego zjazdu o rozwiązaniu SMW, do dnia 3 maja 
1992 r. rozesłano członkom formularz referendum. Wynik ustaliła Komisja 
Rewizyjna 5 maja 1992 r. Na 353 członków głosowało 219, za rozwiązaniem

23 Rys historyczny Funduszu Społecznego Stowarzyszenia Marynarki Wojennej (PNAWF), 
ibidem, 2005 nr 189, s. 29-33; K. Okołów-Zubkowski, Słowo na zakończenie, ibidem, s. 3-5. 
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głosowało 174, a przeciwko - 45. Stało się oczywiste, że w najbliższej 
przyszłością nastąpi przekształcenie stowarzyszenia na fundusz społeczny, gdyż 
prawo brytyjskie ułatwia funkcjonowanie takiej organizacji. 29 listopada 
członkowie ostatniego Zarządu Głównego SMW, czyli Komitetu Powierników 
oraz reprezentanci kół, podjęli decyzję przyjęcia na powierników Krystynę 
Plezię, Marka Zubkowskiego i Andrzeja Suchcitza. Z posiadanych funduszy 
postanowiono pozostawić nienaruszalny kapitał, ufundować sportowy puchar 
przechodni dla Dowództwa Marynarki Wojennej oraz przeznaczyć pewne 
kwoty jako dary dla różnych instytucji. Pozostały majątek funduszu i Dom 
Marynarza w Hove pozostawiono do decyzji powierników. Fundusz Społeczny 
SMW - Polish Naval Association Welfare Fund (PNAWF), rozpoczął 
kontynuowanie działalności stowarzyszenia. Do władz zostali wybrani: 
Konstanty Okołów-Zubkowski (prezes), Zbigniew Plezia (wiceprezes), Jan 
Busiakiewicz, Wiesław Krzyżanowski, Hieronim Gryko, dr Jadwiga Karnicka, 
Edward Liber, Jerzy Lisowski i Florian Wizła.

W ten sposób organizacja byłych oficerów, podoficerów, marynarzy 
i pracowników Polskiej Marynarki Wojennej na obczyźnie, zmieniła charakter. 
Przez 47 lat swej działalności SMW zapisało wspaniałe karty w dziejach 
polskiej emigracji, głównie w Londynie i rejonach działania kół SMW. Stało na 
gruncie jedności środowiska emigracyjnego i unikało włączania się w wewnętrzne 
spory, stale uczestnicząc w działalności społecznej. Najistotniejsze okazało się 
utrzymywanie więzi koleżeńskich oraz kultywowanie tradycji PMW. SMW 
wydawało nie tylko „Nasze Sygnały”, których rolę trudno przecenić. Oprócz 
wydawnictw takich, jak tzw. album rzymski i wydawnictwo na XXX-lecie 
SMW, wydana została praca24 upamiętniająca 50-lecie polskiej Marynarki 
Wojennej, dwa opracowania25 w języku angielskim o udziale PMW w II wojnie 
światowej przygotowane na XX-lecie SMW oraz na światowy zjazd marynarzy 
w 1989 r. a także wykonana w kilku egzemplarzach przez Witolda Poray - 
Wojciechowskiego Księga pamięci marynarzy Polskiej Marynarki Wojennej 
poległych w II wojnie światowej 1939-1945.

Od 1990 r. środowisko kombatantów PMW utrzymuje dobre kontakty 
z MW. Świadectwem tego jest jego udział w światowych zjazdach marynarzy 
odbywających w Gdyni od 1993 r. oraz zaangażowanie się w gromadzenie 
środków na budowę gmachu dla Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

24 Marynarka Wojenna. Dokumenty i opracowania, pod red. W. Krzyżanowskiego, A. Piechowiaka 
i B. Wrońskiego, Londyn 1968.

25 Władysław Nadratowski, The Polish Navy at War 1939-45, London [19651; Michael Alfred 
Peszke, The Polish Navy in the Second World War. A Historical Sketh, London 1989, 
(tłumaczenie ukazało się jako dodatek do „Przeglądu Morskiego”, 1995 nr 4).
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Pismo Stowarzyszenia Marynarki Wojennej

Wydawane w Londynie „Nasze Sygnały”26 - pismo Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej (Samopomocy Marynarki Wojennej) jest nadal mało 
znane w szerszych kręgach. Jego początki sięgają 1945 r., gdy powstał 
Tymczasowy Komitet Wykonawczy Samopomocy MW, którego zadaniem było 
m. in. wydawanie biuletynów.

„Komunikaty” (1945-1948) i „Komunikaty Informacyjne” (1948-1949) 
Geneza pism Samopomocy Marynarki Wojennej sięga początków organizacji. 
Biuletyn zaczął ukazywać się w listopadzie 1945 r. W jej statucie wyznaczono 
cele SMW: wzajemna pomoc, współpraca i opieka oraz utrzymanie więzi 
ideowej i tradycji Marynarki Wojennej. Cele te miały być realizowane poprzez 
uzyskiwanie miejsc pracy, opiekę społeczną i zapewnienie łączności między 
członkami organizacji. Pierwszy numer biuletynu miał tytuł „Komunikat” 
i ukazał się z datą 13 listopada 1945 r. Od 1948 r. biuletyn wychodził jako 
„Komunikat Informacyjny”.

Zasadniczym zadaniem komunikatów była pomoc w realizacji celów 
stowarzyszenia: utrzymania więzi koleżeńskich między osobami, które do 1947 r. 
stanowiły personel polskiej MW i przekazywanie członkom Samopomocy MW 
interesujących wiadomości. W „Komunikacie Informacyjnym” nr 1 z 1949 r. 
znajdują się: obwieszczenie o walnym zjeździe SMW, zawiadomienie o wydaniu 
zaświadczeń o służbie w MW, dwie oferty pracy, dwa listy pożegnalne od 
członków SMW wyjeżdżających na stałe z Anglii oraz informację o dacie 
następnych spotkań brydżowych. Komunikaty wydawano co miesiąc. Pisane 
były na maszynie i odbijane na powielaczu. Miały po 6-8 stron maszynopisu. 
Treścią komunikatów były przeważnie ogłoszenia o możliwościach zatrudnienia 
oraz sprawozdania z działalności SMW.

Komunikaty miały skromny wygląd i taka była ich treść, przypominająca 
swą formą okrętowe rozkazy dzienne, ale spełniały wielką rolę. Zaspokajały 
wymagania członków SMW w trudnym okresie - krótko po likwidacji MW 
i w czasie poszukania pracy na odcinku cywilnym oraz przystosowywania się 
do nowych warunków w obcych środowiskach. Nie tylko ogłaszano w nich 
miejsca pracy, ale stanowiły dowód mocnych więzi koleżeńskich 
zapoczątkowanych w Marynarce Wojennej. Pomoc i oparcie w dawnych 
przełożonych stanowiły wkład komisji wydawniczych w funkcjonowanie 
SMW. W 1949 r. wydawcą komunikatów był Bohdan Wroński, później 
wieloletni redaktor „Naszych Sygnałów” i autor publikowanych w nich 
artykułów redakcyjnych oraz komentarzy na temat problemów SMW. Zbiory 
„Naszych Sygnałów” są nieliczne. A zupełnie rzadkie są pełne zbiory

26 W. Pater, Pismo stowarzyszenia kombatantów Marynarki Wojennej (1945-1992), „Biuletyn 
Historyczny”, 1993 nr 13, s. 22-28.
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„Naszych Sygnałów” oraz ich poprzedników - „Komunikatów” i „Komunikatów 
Informacyjnych”27 28.

28„Nasze Sygnały”

„Nasze Sygnały” powstały skutkiem rozwoju formy i treści komunikatów 
Zarządu Głównego Samopomocy MW, było kontynuacją „Komunikatów”, 
wydawanych w latach 1945-1948 i „Komunikatów Informacyjnych” wydawanych 
w latach 1948-1949. Walny zjazd w 1949 r. zalecił Komisji Wydawniczej 
z Bohdanem Wrońskim na czele, zmianę informacyjnego charakteru poprzez 
wzbogacenie ich treści o nowe działy i zagadnienia. W wyniku tych działań od 
1 sierpnia 1949 r. pismo Samopomocy MW zaczęło ukazywać się jako „Nasze 
Sygnały”29.

Redakcja „Naszych Sygnałów” nie tylko realizowała zalecenia zjazdu, 
ale spełniała oczekiwania i życzenia członków SMW. Pismo było uważnie 
przez nich czytane, co potwierdzały listy z postulatami. Życzyli sobie m.in. 
drukowania sprawozdań z działalności MW w latach II wojny światowej oraz 
osobistych spostrzeżeń i przemyśleń. Żądano publikacji marynistycznych 
dotyczących lat wojny i okresu niepodległości Polski.

Pierwszy numer „Naszych Sygnałów” jeszcze nie stanowił rewelacji. 
Zmieniono tylko nagłówek. Numer wykonany był na powielaczu i nie odbiegał 
od dawnej formy. Wysyłano go bezpłatnie do członków SMW. W artykule 
redakcyjnym wyrażano nadzieję, że spełnione zostanie zadanie utrzymywania 
łączności między zarządem, a członkami organizacji oraz między członkami 
SMW. Była informacja o zebraniu koła Nowy Jork, list z Brazylii napisany po 
kilku miesiącach pobytu w tym kraju, informacja o obiedzie oficerów, którzy 
pełnili służbę w Western Approaches i o wydaniu medali pamiątkowych przez 
Admiralicję Brytyjską, ostrzeżenie o organizacjach i wydawnictwach działających 
pod patronatem ambasady rządu warszawskiego, nie uznawanego przez SMW, 
lista 113 członków SMW przebywających poza Wielką Brytanią w prawie 
20 krajach położonych na 5 kontynentach oraz ogłoszenie o powstaniu 
przedsiębiorstwa założonego przez członków SMW.

Kolejne numery wydawane były również na powielaczu, ale w większej 
objętości. Znaczną część zajmował dział „Z kolegami po świecie”. Drugi numer 
zawierał nowy dział „Z żałobnej karty”. Pierwszym redaktorem „Naszych 
Sygnałów” był Bohdan Wroński. Redakcja borykała się z brakiem materiałów, 
gdyż nie było wielu chętnych do pisania, za które nie płacono honorariów. 

27 W Bibliotece Polskiej Akademii Nauk i w bibliotece Muzeum Marynarki Wojennej znajdują 
się najpełniejsze zestawy egzemplarzy tych pism. Kolekcja roczników „Komunikatów”, 
„Komunikatów Informacyjnych” i „Naszych Sygnałów” ofiarowana została Marynarce 
Wojennej przez kpt. mar. w st. spocz. inż. Michała Hłaskę w 1991 r.

28 T. Kondracki, op. cit„ s. 63-64, 89-92, 121-124, 164-167, 219-225.
29 W. Pater, Pismo stowarzyszenia kombatantów..., s. 22-23.
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Ale nikt nie negował potrzeby wydawania pisma, uważano je za potrzebne 
i przez to na nim głównie skupiała się uwaga członków SMW.

Zjazd w 1950 r., skutkiem sugestii uczestników, zalecił ożywienie treści 
wydawnictwa. W marcu 1950 r. przewodniczącym Komisji Informacyjno- 
-Wydawniczej ZG SMW oraz redaktorem naczelnym „Naszych Sygnałów” 
został Mariusz Hrynkiewicz-Moczulski. Jego zadaniem było ożywienie 
wydawnictwa30. Przez dwa lata starał się osiągnąć cel. W 1952 r. Mariusz 
Hrynkiewicz-Moczulski z przyczyn zdrowotnych zaprzestał działalności 
redakcyjnej. Trzeba podkreślić, że początkowo nie tylko pismo redagował, ale 
również przepisywał artykuły na maszynie. Od 1951 r. przez wiele lat 
czynnością tą zajmowała się Halina Wójcik.

Po ustąpieniu Mariusza Hrynkiewicz-Moczulskiego, pojawiły się 
trudności z obsadzeniem funkcji redaktora. Wówczas ogłoszono konkurs 
oferując wynagrodzenie - ale bezskutecznie. Ostatecznie Bohdan Wroński 
zgodził się przejąć redakcję i poprowadził ją do początku lat 60. Oprócz 
redaktorów, w sukcesach wydawniczych udział mieli inni członkowie Komisji 
Wydawniczej: Józef Biliński, Tadeusz Budzyński, Jan Busiakiewicz, Henryk 
Hoyer, Zofia Kleczyńska, Wiesław Krzyżanowski, Tadeusz Kutek, Feliks 
Minkiewicz, Władysław Nadratowski, Alfred Piechowiak i Witold Sągąjłło oraz 
Halina Wójcik.

Od 1952 r. „Nasze Sygnały” wydawała redakcja w składzie Zofia 
Kleczyńska, Henryk Hoyer, Alfred Piechowiak i Jan Busiakiewicz. Alfred 
Piechowiak, z powodu wyjazdu, tylko rok zajmował się redagowaniem. 
W skład komitetu redakcyjnego, wybieranego corocznie, wchodziły przeważnie 
te same osoby z zarządu. Bohdan Wroński, prawie ciągle znajdował się 
w komitecie redakcyjnym i w razie potrzeby sam redagował „Nasze Sygnały”. 
Powiększające się zainteresowanie pismem i wynikające stąd obowiązki, 
segregacja materiałów, praca nad nimi, poprawki, rozmowy z drukarnią, 
najmniej trzy korekty, a także redakcja techniczna, wymagały dużego nakładu 
pracy i nawet wspólna praca zespołu redakcyjnego nie mogła temu sprostać.

Ze względu na cele i zadania Samopomocy MW, szczególną rolę spełniał 
zespól wydawniczy. Zadaniem Komisji Informacyjno-Wydawniczej ZG było 
popularyzowanie Polskiej Marynarki Wojennej w prasie (w „Dzienniku 
Polskim” i „Orle Białym”), a także w radio (przede wszystkim w Radio Wolna 
Europa i BBC). Podstawowym zadaniem i osiągnięciem komisji było 
wydawanie „Naszych Sygnałów”31. W roku 1957 sprawy informacyjne przejęło 
prezydium ZG, co pozwoliło komisji skoncentrować się na działalności 
wydawniczej.

30 Bolesław Markowski, „Nasze Sygnały”, w: XXX lat Stowarzyszenia..., s. 131-133.
31 B. Markowski, op. cit., s. 132-134; W. Pater, Pismo stowarzyszenia kombatantów..., op. cit.,

s. 25-27.
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W latach 50. trwał proces doskonalenia technicznej strony czasopisma, 
przy utrzymaniu niskich kosztów wydawania. W pierwszych latach tego okresu 
wykształcił się wygląd „Naszych Sygnałów”, od formy powielaczowej, przez 
reprodukcję fotograficzno-litograficzną, do bardziej zaawansowanych 
technologii. Zmieniła się szata graficzna i układ pisma. W 1952 r. przez krótki 
okres pismo drukowała firma S'il Vous Plait Ltd. Mimo poprawy edytorskiej 
strony, drukarnia nie budziła zaufania Komisji Wydawniczej. Znaleziono polską 
drukarnię Veritas Foundation Press, której powierzono druk. Dobry papier, 
lepsza jakość fotografii i winietki opracowane przez Tadeusza Podjazd- 
-Morgenstema ustaliły standard techniczny pisma. Nakład sięgał 600 egzemplarzy. 
W okresie powielaczowym pismo miało format 20 x 38 cm. Gdy w 1952 r. druk 
przejęła drukarnia, format pisma uległ zmniejszeniu do 18 x 25 cm. Istotniejsze 
od zmian zewnętrznych były zmiany w zawartości. W latach 50. „Nasze 
Sygnały” przeistoczyły się z kilkustronicowego biuletynu informacyjnego, 
w magazyn z ambicjami artystycznymi i popularnonaukowymi. Dominowały 
artykuły redakcyjne - „Kronika Stowarzyszenia”, zawierająca informacje 
o kołach i dziedzinach pracy takich, jak komisja opieki. Ważną część stanowiły 
listy od kolegów. Uruchomiono stałe rubryki, z których kilka przetrwało lata. 
Rubryka „Z bliska i z daleka” przekształciła się w dział „Z kolegami po 
świecie”, który się rozrastał. Uruchomiono dział „Z żałobnej karty”, w którym 
informowano o pogrzebach. Obecna była tematyka fachowa dotycząca 
kierunków rozwoju marynarek świata, zamieszczana w dziale „W peryskopie”. 
Publikowano wiersze, krótkie opowiadania itp.

Niektóre z działów ulegały przemianom. Zmienił się „Dział literacki”, 
który zapoczątkował Jerzy Krakus. Kontynuowany był przez Wincentego 
Cygana, Bohdana Wrońskiego, Mieczysława Wasilewskiego i innych. Z czasem 
zmienił charakter na pamiętnikarski, co rozpoczęły publikacje Eugeniusza 
Pławskiego. Jego wspomnienia w formie artykułów czy listów włączanych do 
rubryki „Z kolegami po świecie”, zachęciły innych. Autorzy, którzy wcześniej 
publikowali w „Dziale literackim”, zaczęli też uprawiać pamiętnikarstwo. Część 
opublikowanych wspomnień dotyczyła działań z okresu II wojny światowej, 
inna - pobytu w niewoli i niemała - czasów przedwojennych. Niektórzy pisali 
o kolegach, inni o własnych przeżyciach. Wspomnienia docierały do redakcji 
z różnych krajów z kilku kontynentów. Najpierw najbardziej płodnymi autorami 
byli: spośród londyńczyków - Bohdan Wroński, a z zamiejscowych - Bolesław 
Biskupski. Pojawiły się teksty o Marynarce Wojennej w Polsce. Częściej 
gościły publikacje historyczne. Publikowano materiały dotyczące poszczególnych 
okrętów polskiej Marynarki Wojennej.

W drugiej połowie lat 50. pismo dotknęły trudności związane z kryzysem 
finansowym stowarzyszenia. Zaczęło się ukazywać nieregularnie, rzadziej 
i w mniejszej objętości. Decydowały o tym względy finansowe i niedostatek 
tekstów. Przeszkodę stanowiło także zaabsorbowanie członków Komisji 
Wydawniczej innymi pracami. Kłopoty finansowe pisma nałożyły się na wzrost 
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kosztów druku i podwyżkę opłat pocztowych32. Rozwój „Naszych Sygnałów” 
w latach 50., przetrwanie kryzysu Samopomocy MW lat 1957-1960 jest 
świadectwem roli, jaką pismo odgrywało w życiu środowiska. W latach 1951-1961 
Samopomoc Marynarki Wojennej wydała 34 zeszyty „Naszych Sygnałów”, 
liczące razem przeszło 600 stron druku33.

W latach 60. na czele Komisji Wydawniczej latach stali: Wiesław 
Krzyżanowski (1961-1962), Henryk Hoyer (1962-1963), ponownie Wiesław 
Krzyżanowski (1963-1966) i Bolesław Markowski (od 1966). W skład komisji 
wchodzili także: Tadeusz Budzyński, Jan Busiakiewicz, Roman Dulla, Mariusz 
Hrynkiewicz-Moczulski, Stanisław Olszewski, Alfred Piechowiak, Artur Reyman, 
Stefan Wolff, Halina Wójcik i Bohdan Wroński. Od roku 1961 na stanowisku 
redaktora „Naszych Sygnałów” pracował Wiesław Krzyżanowski, wydając je 
z inżynierską precyzją i poetycką łatwością. Ale wytrzymał tylko sześć lat34.

W 1961 r. materiały do „Naszych Sygnałów” nadesłało około 10% 
członków stowarzyszenia. Dzięki pozytywnemu nastawieniu udało przywrócić 
pismu formułę kwartalnika. Ale nie na długo. Rok później wyszły tylko trzy 
zeszyty. Redakcja narzekała, iż jedyną przeszkodą w częstszym wydawaniu 
pisma był brak materiałów. Spadła liczba korespondentów. Podkreślanie, że to 
nie brak środków finansowych limituje liczbę wydawanych numerów, to 
świadectwo lepszej, niż była kilka lat wcześniej, kondycji finansowej 
stowarzyszenia. Kryzys jednak pogłębiał się. W roku 1963/1964 mogły wyjść 
drukiem tylko dwa numery. W roku 1964 podjęto próbę wydania czterech 
numerów ale poprzestano na trzech.

W okresie redakcji Wiesława Krzyżanowskiego w „Naszych Sygnałach” 
ponownie gościli autorzy debiutujący w latach 50. Jednym z nich był kmdr 
Eugeniusz Pławski. Opublikowano materiały o dziejach okrętów, Kierownictwa 
Marynarki Wojennej i Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej. W 1966 r. 
zobowiązania zawodowe zmusiły Wiesława Krzyżanowskiego do ustąpienia35. 
Następnym redaktorem od 1967 r. był Bolesław Markowski36. Nadal bolączką 
pozostawał brak materiałów. Istotę kryzysu przedstawił w 1968 r. kmdr Brunon 
Jabłoński, twierdząc że podczas walnych zjazdów słychać życzenia, aby 
zwiększyć liczbę wydawanych zeszytów i rokrocznie, pomimo wysiłków, nie 
udaje się tego dokonać dlatego, że redaktorzy nie otrzymują dostatecznej liczby 
materiałów. Żeby nie tacy autorzy, jak Eugeniusz Pławski, Mieczysław 
Wasilewski, Władysław Kosianowski, Jerzy Krakus, Bolesław Markowski, 
Wiesław Krzyżanowski, w których obudziły się talenty pisarskie, a co 
ważniejsze - chęci, nie byłoby nawet tej liczby, która jest wydawana, nie 
byłoby „Działu Wspomnień” i „Z kolegami po świecie”, a bez nich nie ma 

32 B. Markowski, op. cit., s. 134.
33 T. Kondracki, op. cit., s. 92.
34 B. Markowski, op. cit., s. 134.
35 Zmiana redaktora „Naszych Sygnałów”, „Nasze Sygnały”, 1966-1967 nr 112, s. 21.
36 B. Markowski, op. cit., s. 134-135.
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„Naszych Sygnałów”37. Po objęciu redakcji przez Bolesława Markowskiego 
„Nasze Sygnały” zachowały charakter historyczno-wspomnieniowy. Nadal 
starano się utrzymać charakter pisma o ambicjach literackich. Pod koniec lat 60. 
nadzieje na przełamanie impasu wiązano z działalnością Komisji Historycznej, 
dzięki której powstawały materiały dotyczące dziejów PMW i część z nich trafiała 
na łamy „Naszych Sygnałów". Stowarzyszenie Marynarki Wojennej w latach 
1961-1970 wydało 28 numerów „Naszych Sygnałów” o łącznej liczbie 912 stron38 39.

W latach 70 na czele komisji wydawniczej „Naszych Sygnałów” stał 
Bolesław Markowski. Redakcja odnotowała w tych latach trudne chwile. 
W 1973 r. nastąpiło zmniejszenie się liczby nadsyłanych materiałów, co 
zmusiło do zamieszczania większej liczby tekstów redakcyjnych. Ograniczenie 
w latach 1973-1974 edycji do dwóch numerów wynikało m. in. z prowadzenia 
prac nad wydaniem historii SMW, do której Bolesław Markowski 
przygotowywał artykuł na temat funkcjonowania czasopism stowarzyszenia 
w latach 1945-1975. Na łamach pisma znalazły odbicie spory na tle ideowym, 
jakie pojawiły się w pracy stowarzyszenia, zwłaszcza w drugiej połowie lat 70. 
Redakcja świadoma była wartości zamieszczanych materiałów o tematyce 
historycznej. Dlatego zachęcano do nadsyłania wspomnień i tekstów 
o charakterze dokumentacyjnym. W latach 70. zamieszczono liczne materiały 
historyczne o okrętach, obozach MW w Okehampton i w Landerneau oraz 
o Pomocniczej Morskiej Służby Kobiet i Szkole Podchorążych Marynarki 
Wojennej. Pojawiały się materiały na temat zbrodni reżimu komunistycznego 
po wojnie. Zamieszczono kilka ostatnich tekstów Eugeniusza Pławskiego. 
Jednym z filarów pisma został Romuald Tymiński.

Nową formą, stosowaną od roku 1979, było wydawanie opracowań 
historycznych w postaci broszur, dołączonych do numerów „Naszych 
Sygnałów”. Pierwsze było opracowanie kpt. Stefana Dąbrowskiego 
pt. Łączność w działaniach wojennych na polskim wybrzeżu w kampanii 
wrześniowej 1939 roku. Na szczególne podkreślenie zasługuje nr 127 z 1972 r., 
poświęcony pamięci kmdr. Eugeniusza Pławskiego. Zasadniczą jego część 
zajęło opracowanie Eugeniusza Pławskiego Piorun w akcji (1940-1941 rok).

Nastąpił wzrost kosztów druku, co w części wynikało ze zmniejszającej 
się siły nabywczej funta. Konieczne były środki zaradcze. W roku 1976 Zarząd 
Główny zaapelował do członków, otrzymujących dotychczas pismo bezpłatnie, 
o pomoc na utrzymanie i kontynuowanie wydawnictwa. Odtąd stałą rubryką 
stały się listy członków i sympatyków wspierających wydawnictwo. 
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej w latach 1971-1980 wydało 21 (albo 
nawet 23) numery „Naszych Sygnałów” o łącznej liczbie 940 (albo nawet 1028) 

39 stron' .

37 B. Jabłoński, Nasze Sygnały, „Nasze Sygnały”, 1968 nr 117, s. 8-9.
38 T. Kondracki, op. cit., s. 92.
39 Ibidem, s. 166.
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Każdy numer „Naszych Sygnałów” był wynikiem pracy zespołu osób. 
W skład Komisji Wydawniczej w latach 1971-1980 - oprócz Bolesława 
Markowskiego - wchodzili: Mariusz Hrynkiewicz-Moczulski, Brunon Jabłoński, 
Wiesław Krzyżanowski, Alfred Piechowiak, Witold Poray-Wojciechowski, 
Halina Wójcik i Bohdan Wroński. W latach 1981-1992 funkcję redaktorów 
„Naszych Sygnałów” pełnili: zamieszkały w Glasgow Witold Poray- 
Wojciechowski w latach 1981-1984, i - od roku 1985 - Wiesław Krzyżanowski. 
Poza redaktorem, w Komitecie Redakcyjnym (Komisji Redakcyjnej) zasiadali: 
Borys Karnicki (1981-1985), Alfred Piechowiak (1981-1982), Bohdan Wroński 
(1981-1985), Tadeusz Budzyński (1982-1983) i Brunon Jabłoński (1982-1984).

Na początku lat 80. w pracy Komitetu Redakcyjnego zaistniał kryzys, 
spowodowany w czerwcu 1982 r. zawałem serca Witolda Poray-Wojciechowskiego. 
Przed zawałem zdążył oddać do drukarni numer 149. Pod jego nieobecność, 
zastępujący go Alfred Piechowiak dołączył do tego numeru - bez akceptacji 
redaktora - swój artykuł na temat 100 rocznicy urodzin wiceadm. Jerzego 
Świrskiego, a na okładkę - fotografię „Daru Młodzieży”. Niektóre sformułowania 
w tym numerze wzbudziły sprzeciw czytelników, którzy uważali, że uchybił 
czci marsz. Józefa Piłsudskiego i jego otoczeniu, do którego należeli gen. 
Gustaw Orlicz-Dreszer i inż. Eugeniusz Kwiatkowski oraz kolegom, którzy 
w I batalionie morskim walczyli pod Ostrołęką. Kryzys spowodowany krytyką 
numeru 149, doprowadził do dyskusji na forum Zarządu Głównego. 
Zdecydowano o wydawaniu pisma kolegialnie, przy udziale całej Komisji 
Redakcyjnej, dwa razy do roku. Zmieniono Komisji Redakcyjną. Odtąd jej 
skład stanowili: Tadeusz Budzyński, Brunon Jabłoński, Borys Karnicki, Witold 
Poray-Wojciechowski i Bohdan Wroński40.

Od roku 1983 przyjęto zasadę wydawania „Naszych Sygnałów” dwa razy 
w roku (w 1982 r. wydano tylko nr 149). Zarząd Główny zastrzegł sobie prawo 
odrzucania artykułów, które nie licują z godnością stowarzyszenia i czasopisma. 
W pracy redakcji duże zmiany wprowadził wyjazd Witolda Poray-Wojcie
chowskiego do Kanady. Redakcję objął Wiesław Krzyżanowski, a w 1986 r. 
doszły mu jeszcze obowiązki sekretarza Zarządu Głównego.

Lata 1983-1985 były trudne dla Komisji Wydawniczej (Redakcyjnej), nie 
tylko ze względu na zmianę redaktora. W okresie dwóch lat zmarli czterej 
członkowie komisji: Tadeusz Budzyński, Brunon Jabłoński, Borys Karnicki 
i Bohdan Wroński. Dlatego w 1986 r. do Komisji Wydawniczej powołano 
Andrzeja Jaraczewskiego i Alfreda Piechowiaka. W kadencji 1988-1989 
komisję: Wiesław Krzyżanowski i Prezydium Zarządu Głównego.

Poszczególne numery imponowały rozległością tematyczną materiałów 
obejmujących dzieje Marynarki Wojennej w latach 1918-1947. Były też numery 
monotematyczne, poświęcone wydarzeniom z życia środowiska, jak Światowy 
Zjazd Marynarzy z 1981 r., Panteon PMW na Oksywiu i 100-lecie urodzin 

40 Zawiadomienie Zarządu Gł. SMW., „Nasze Sygnały”, 1982 nr 150, s. 32.
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wiceadm. Józefa Unruga. Specjalny charakter miał numer 152 z 1984 r. poświęcony 
początkom polskiej MW. Tak jak w latach 70, Romuald Tymiński zamieścił 
materiały na temat „Kujawiaka” i „Ślązaka”.

Zawartość „Naszych Sygnałów” podlegała krytycznej ocenie czytelników. 
Do podwyższania poziomu pisma wzywał Julian Czerwiński. Wiesław 
Krzyżanowski miał w tej kwestii odmienne zdanie. Uważał za możliwe, że 
większość członków chętnie powitałaby obniżenie poziomu. Uznawał, że 
stosunek liczby materiałów historycznie wartościowych do rozrywkowe - 
plotkarskich jest dobry. Przypomniał, że przed laty kmdr Wroński proponował, 
aby „Nasze Sygnały” stały się pismem fachowym, na co członkowie zarządu 
wystąpili ze sprzeciwem, argumentując nie tylko pytaniem: kto to będzie pisał, 
ale ważniejszym: kto to będzie czytał.

Redakcja kładła nacisk na kontynuowanie publikacji, pomimo krytyki ze 
strony czytelników za publikowanie obszernych opracowań. Świadomość, że 
dzielenie wielostronicowych tekstów pomiędzy kolejne numery obniża ich 
wartość, legła u podstaw uchwały Zarządu Głównego z 1987 r. o wprowadzeniu 
dodatków do „Naszych Sygnałów” w formie krótkich monografii. Pierwsze trzy 
monografie dotyczyły Flotylli Rzecznej: Polskie flotylle rzeczne Romualda 
Nałęcz-Tymińskiego, Poleski marsz Jana Sobiegraja i Polskie flotylle rzeczne 
1918-1939. Zarys historyczny Wojciecha A. Wicherskiego. Do końca 1992 r. 
ukazały się jeszcze monografie: Lagonda na pomoc Stanisława Olszowskiego 
i Kapitan, rycerz morski i zapomniany literat. Kpt. mar. inż. Julian Ginsbert 
(Jim Poker) Jerzego Pertka. Wysiłki Wiesława Krzyżanowskiego i aktywność 
środowiska sprawiły, że w drugiej połowie lat 80 poprawił się stan teki 
redakcyjnej. To umożliwiło wydanie w roku 1988 trzech obszernych zeszytów. 
Inną zmianą był wzrost liczby publikowanych materiałów, pochodzących od 
autorów z Polski. Nieoczekiwanie wzrosło znaczenie działu „Przyczynków”, 
otwierających numer, jednej z informacyjnych części pisma.

Wiesław Krzyżanowski nadawał zeszytom tematyczny charakter. Nr 155 
był „numerem Karnickiego” a nr 156 - „numerem Wrońskiego”. Dwa numery 
poświęcono zjazdom marynarzy w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Trzy 
numery z 1988 r. zawierały monografie dotyczące historii Flotylli Rzecznej. 
Numer 164, zdominowany był przez tematykę powojennych prześladowań 
personelu MW. Jeden numer - 165 - poświęcony był Światowemu Zjazdowi 
Marynarzy w Henley-on-Thames w 1989 r. Numer 166 z 1990 r. - 70. rocznicy 
zaślubin z morzem i 50 rocznicy kampanii norweskiej. W numerze 169 z 1991 r. 
uwagę zwracały teksty poświęcone ORP „Piorun”. W latach 1981-1992 
stowarzyszenie wydało 27 zeszytów liczących łącznie 1840 stron. Sumując 
wysiłek wydawniczy Stowarzyszenia (Samopomocy) Marynarki Wojennej 
należy stwierdzić, że wydało ono 137 (a może i 139) zeszytów liczących razem 
ponad 4 290 (a może nawet ponad 4 380) stron41.

41 T. Kondracki, op. cit., s. 221.
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W pierwszych latach (1949-1952) istnienia „Naszych Sygnałów” 
zamieszczane w nich były artykuły redakcyjne, informacje o pracach SMW 
i jego kół, listy od członków SMW mieszkających poza Wielką Brytanią, 
ogłoszenia o przedsiębiorstwach zakładanych przez członków SMW, orędzia, 
przemówienia, listy otwarte, życzenia itp. Drukowane były listy ofiarodawców 
pomocy dla kolegów przebywających w szpitalach. Pojawiła się poezja. 
Z rzadka podejmowana była problematyka historyczna, w tym kwestie 
działalności MW w latach II wojny światowej. W późniejszym okresie (1952-1965) 
artykułów z zakresu historii PMW przybywało. Tacy autorzy, jak: Bohdan 
Wroński, Wincenty Cygan, Jerzy Krakus, Józef Haller, Eugeniusz Pławski, 
Józef Unrug, Jerzy Świrski, Jędrzej Giertych, Brunon Jabłoński, Mieczysław 
Wasilewski, Tadeusz Podjazd-Morgenstern, Tadeusz Budzyński i inni, oraz ich 
artykuły o tradycjach PMW, okresie międzywojennym, działalności bojowej 
okrętów, pamiętniki, wspomnienia i opracowania - uczyniły z „Naszych Sygnałów” 
takie pismo jakim pozostało do końca. Utrzymywano stałe rubryki, jak: „Kronika 
Stowarzyszenia”, „Z kolegami po świecie”, „Z żałobnej karty” i inne.

Analiza tematyki artykułów, notatek, komunikatów, informacji, apeli, 
listów itp., publikowanych w latach 1945-1992 w „Komunikatach”, „Komunikatach 
Informacyjnych” i „Naszych Sygnałach”, pozwala sprecyzować ogólne 
wnioski. Najwięcej materiałów, przeszło 700 pozycji, dotyczy działalności 
Stowarzyszenia (Samopomocy) Marynarki Wojennej. Ukazywały się w stałych 
działach pisma, takich jak: „Kronika Stowarzyszenia”, „Z kolegami po świecie” 
oraz „Fundusz Opieki”, a także w formie sprawozdań z obchodów świąt 
i rocznic oraz informacji o zjazdach i spotkaniach. Przeszło 270 artykułów 
stanowią wspomnienia, pamiętniki oraz dzienniki. Bardzo zróżnicowane pod 
względem formy i wielkości oraz wartości historycznej są materiałem 
źródłowym, który do tej pory tylko częściowo został wykorzystany przez 
historyków. Niemała jest także liczba (210), nie mniej cennych materiałów 
o charakterze biograficznym. Dużą część stanowią notatki tworzące stały dział 
„Z żałobnej karty”, a najliczniejsze są wspomnienia pośmiertne. Wymienione 
przyczynki historyczne uzupełnia ponadto przeszło 160 artykułów zajmujących 
się dziejami oręża polskiego na morzu oraz problematyką walk w obronie 
Wybrzeża. Najwięcej z nich dotyczy okresu II wojny światowej i przebiegu 
kampanii wrześniowej oraz okresu II Rzeczypospolitej. Przeszło 70 pozycji 
stanowią małe formy literackie - opowiadania, wiersze i piosenki. Opublikowano 
też kilkanaście artykułów na temat morskiej historii powszechnej. Załączono 
kilkanaście dodatków, niektóre z nich to interesujące monografie o treści 
historycznej.

Pierwotnie tendencją zarządu i redakcji było wydawanie „Naszych 
Sygnałów” jako miesięcznika. Ponieważ było to nie do utrzymania, 
zdecydowano się na formę kwartalnika. Także i w tej formie pismo nie zawsze 
mogło ukazywać się regularnie. W latach 1949-1954 w postaci miesięcznika 
wydano pięć numerów, jako dwumiesięcznik - siedem i kilkanaście - w postaci 
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kwartalnika. W 1949 r. wydano cztery numery, w 1950 - 13, 1951, 1952 i 1954 
po cztery, a w 1953 - pięć numerów.

„Nasze Sygnały” początkowo wydawano w nakładzie ok. 500 egzemplarzy. 
Nakład doszedł do 650 egzemplarzy, a od lat pięćdziesiątych ustalił się na 
poziomie ok. 600 egzemplarzy. „Nasze Sygnały” wysyłane były bezpłatnie do 
członków SMW. Ponadto kierowano je również do kół SMW w Kanadzie 
i Nowym Jorku oraz do ok. 100 odbiorców w kraju, jak również ok. 
100 sympatyków, historyków, marynistów i instytucji. Ostatni zeszyt nosi 
numer 189. Ale nr 7 z 1949 r. był nr 1/1949 „Naszych Sygnałów”. Wpływ na 
pomyłki w numeracji miało przeświadczenie, że „Nasze Sygnały” będą takim 
biuletynem, jak „Komunikaty”, tylko o nowej nazwie i innej szacie graficznej. 
Numeracja była od początku niekonsekwentna, później pomylona, a przyczyn 
tego należy szukać w charakterze redakcji i sposobie redagowania pisma oraz 
zamiarze wydawania go jako miesięcznika. W latach 1950-1952 wypuszczono 
dwa razy pismo o podwójnych numerach, cztery razy o potrójnych, a dwa 
numery najprawdopodobniej omyłkowo opuszczono.

Według Tadeusza Kondrackiego4’, w latach 1951-1960 wydano 34 zeszyty 
„Naszych Sygnałów” o łącznej liczbie co najmniej 640 stron a w latach 
1961-1970, 28 zeszytów o 912 stronach. W latach 1971-1980 dane o liczbie 
numerów i stron podawane w sprawozdaniach rocznych ZG SMW i sprawdzane 
z natury niekiedy różnią się. Zapewne wynikało to z wydawania zaległych 
numerów „Naszych Sygnałów” z datą poprzedniego roku. Inne utrudnienie 
stanowiło wydawanie niektórych numerów „Naszych Sygnałów” obejmujących 
przełom dwóch lat. W tych latach wyszło 21 albo nawet 23 zeszyty łącznie 
liczące 940 albo nawet 1028 stron. Natomiast w latach 1981-1992 wydano 
27 zeszytów o 1840 stronach. Zatem do 1992 r. wydano 137 (albo nawet 139) 
zeszytów o przeszło 4 290 stron (albo nawet 4 380 stron).

Jedynie wydatki na „Nasze Sygnały” nie budzą wątpliwości. Koszty 
wydawania w funtach wynosiły: w 1971 r. - 232, w 1972 r. - 684, 1973 r. - 350, 
1974 r. _ 549, 1975 r. - 880, 1976 r. - 385, 1977 r. - 679, 1978 r. - 993, 
1979 r. - 1 095 i w 1980 r. - 1 103, a w latach następnych kształtowały się 
następująco: w 1981 r. - 1 949 funtów, w 1982 r. - 853, 1983 r. - 1 381, 
1984 r. - 2 277, 1985 r. - 1 281, 1986 r. - 3 029, 1987 r. - 3 143, 1988 r. - 4 366, 
1989 r. - 2 874, 1990 r. - 3 239, 1991 r. - 5 420 i w 1992 r. - 3 540. Natomiast 
wpłaty na fundusz „Naszych Sygnałów” wynosiły: w 1981 r. - 94 funty, 
w 1982 r. - 101, 1983 r. - 69, 1984 r. - 202, 1985 r. - 282, 1986 r. - 370, 
1987 r. - 207, 1988 r. - 331 i w 1989 r. - 275.

Początkowo szata graficzna „Naszych Sygnałów” tak jak ich treść, była 
skromna. Od poprzedników od początku odróżniały się pozytywnie. Jednakże 
do 1952 r. „Nasze Sygnały” były również pisane na maszynie i powielane na 
powielaczu. Numery wychodzące z drukarni miały winietę tytułową oraz 42 

42 Ibidem, s. 63-64, 89-92, 121-124, 164-167, 219-225.
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winietki morskie, które zaprojektował i wykonał Tadeusz Podjazd-Morgenstern. 
Zastosowanie lepszego gatunku papieru i lepsze ilustracje poprawiły szatę 
graficzną pisma. Dało się zauważyć, że wraz z poprawą wyglądu zaczęła się 
polepszać ilość i jakość drukowanych materiałów. Pierwsze numery „Naszych 
Sygnałów” miały 6-7 stron druku. Przejściowo były też numery o czterech 
stronach. Później objętość pisma się zwiększała. W 1950 r. kilka numerów 
miało po 8 stron, jeden 10 stron i jeden 13 stron. W roku następnym pismo 
miało od 15 do 22 stron druku, a w 1952 r. od 18 do 22 stron. W 1953 r. 
wszystkie numery miały po 16 stron, w 1954 r. - jeden 16 stron, a pozostałe 
trzy po 20 stron. Od 1993 r., od zeszytu 173 do ostatniego nr 189 wydanego 
w 2005 r., „Nasze Sygnały”, na pierwszej stronie określane jako pismo 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, wydawał Fundusz Społeczny 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej. Fundusz Społeczny SMW jako wydawca 
podany został jedynie w nr 178, wydrukowanym w londyńskiej drukarni 
Polprint. W tym okresie ukazało się 17 numerów (od 1993 r. nr 173 do 2005 r. 
nr 189). Zakończono dołączanie monografii. Ostatnie dwie dołączono: do 
nr 173 pracę ORP „Orkan” Andrzeja Browarskiego a do nr 174 - por. mar. 
Józefa Wojtkowiaka notatki ze służby na morzach, opracowane przez jego 
córkę Wandę Troman.

Od połowy lat 60. podejmowano kwestię opracowania indeksów do 
wydanych numerów „Naszych Sygnałów”43. Jak podkreślał Michał Hłasko, bez 
spisu rzeczy, zawartość historyczna nie ma prawie żadnej wartości, gdyż nikt 
nie potrafi wyłowić z 3 500 stron interesującego go tematu. Michał Hłasko 
w 1978 r. wykonał pierwsze kroki w kierunku opracowania inwentarzy „Naszych 
Sygnałów”. Przygotował spis numerów wydanych od 1951 r„ tematyczny spis 
wybranych artykułów i uzupełnił chronologiczny spis rzeczy, jakie ukazały się 
do 1951 r., sporządzony przez Stanisława Mariusza Piaskowskiego44. Na 
wykonanie indeksów alfabetycznych „Naszych Sygnałów” trzeba było 
poczekać. Po nawiązaniu kontaktów SMW z Marynarką Wojenną i przekazaniu 
przez Michała Hłaskę kompletu numerów pisma do Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni, w 1993 r. w „Biuletynie Historycznym” nr 13 ukazała 
się Bibliografia „Naszych Sygnałów” („Komunikatów” i „Komunikatów 
Informacyjnych”) za lata 1945-1992. Publikacja ta spełnia wymogi podstawowej 
pomocy, umożliwiającej korzystanie z informacji zgromadzonych na łamach 
czasopism Samopomocy (Stowarzyszenia) MW45.

43 Artur L. Reyman, Przyczynek bibliograficzny, „Nasze Sygnały”, 1966 nr 71, s. 12-17.
44 Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej, Kolekcja kpt. mar. Michała Hłasko, sygn. 26K.
45 Walter Pater, Mieczysław Serafin, Zbigniew Wojciechowski, Bibliografia „Naszych 

Sygnałów” („Komunikatów” i „Komunikatów Informacyjnych”) za lata 1945-1992, „Biuletyn 
Historyczny”, 1993 nr 13.
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Ostatni numer „Naszych Sygnałów”46

W sierpniu 2005 r. dotarł do kraju ostatni numer „Naszych Sygnałów” 
(2005 nr 189), kończący działalność czasopisma. Już od 1992 r. można było 
spodziewać się zakończenia działalności wydawniczej Funduszu Społecznego 
SMW. Ostatnim redaktorem „Naszych Sygnałów”, które zaczęły ukazywać się 
nieregularnie, po długich przerwach między numerami, był Mariusz 
Ołdakowski. Po wydanym w 2001 r. numerze 188, długo oczekiwano na numer 
następny. I wreszcie ukazał się z nadrukiem: numer pożegnalny - ostatni. 
Z ramienia powierników funduszu, po Mariuszu Ołdakowskim opiekę nad 
pracami redaktorskimi sprawował Kazimierz Zieliński, materiały do druku 
przygotowała Katarzyna Czerwonka, której zawdzięczamy ukazanie się tego 
numeru.

Ostatni numer „Naszych Sygnałów”, liczący 48 stron, otwiera wstęp 
Katarzyny Czerwonki. Znajdujemy w nim cele i zadania tego numeru, opis 
sytuacji, jaka wytworzyła się po śmierci Mariusza Ołdakowskiego, problemów 
związanych z przygotowaniem materiałów do druku oraz podziękowania za 
udzieloną jej pomoc. Kolejnym materiałem jest Słowo na zakończenie, 
ostatniego prezesa Stowarzyszenia Marynarki Wojennej kmdr. por. w st. spocz. 
Konstantego Okołów-Zubkowskiego, jednego z powierników funduszu. 
Przypomniał komunikat informujący, że 12 listopada 2003 r. na zebraniu 
powierników FS SMW podjęto decyzję o zakończeniu działalności funduszu 
i rozdysponowaniu pieniędzy dla członków SMW potrzebujących pomocy. 
Resztę przeznaczono dla instytucji i organizacji o charakterze charytatywnym. 
W poczuciu spełnionego obowiązku przez zespół powierników stwierdził, że po 
60. latach zamyka się działalność Samopomocy Marynarki Wojennej, 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej i Funduszu Społecznego Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej. Obowiązki statutowe zostały wykonane, tradycje były 
utrzymane i zobowiązań finansowych dotrzymano. Złożył podziękowanie 
członkom stowarzyszenia za współpracę. Napisał, że dokumentacja została 
przekazana do Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie 
oraz do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Dużą część numeru wypełniły noty biograficzne powierników Funduszu 
Społecznego Stowarzyszenia Marynarki Wojennej: Jana Busiakiewicza, 
Konstantego Okołów-Zubkowskiego, Mariusza Ołdakowskiego, Stanisława 
Traszki, Floriana Wizły oraz Kazimierza Zielińskiego. Zamieszczono też 
biogramy członków spoza kierownictwa: Tadeusza Derkocza, Bolesława 
Fornala, Tadeusza Jaszkowskiego i Józefa Szranika. W nich interesujące jest to, 
że przedstawiono nie tylko przebieg służby, ale też działalność zawodową 
i społeczną na emigracji. Kolejnym materiałem jest sprawozdanie z uroczystego 
obiadu, połączonego z uroczystością zakończenia działalności funduszu, jaki

46 W. Pater, „Nasze Sygnały” - numer ostatni, „Przegląd Morski”, 2005 nr 11, s. 85-89.
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odbył się 10 lutego 2005 r. w ramach obchodów Święta Marynarki Wojennej. 
Następnie zamieszczono Rys historyczny Funduszu Społecznego Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej. Załączone zostały do niego dwie listy instytucji 
i organizacji charytatywnych, które w latach 2002 i 2003 otrzymały dotacje.

W rubryce Z żałobnej karty zamieszczono listę 40 członków 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej zmarłych w USA, Wielkiej Brytanii, 
Kanadzie i Polsce. Natomiast w rubryce Listy do redakcji zostały przedstawione 
podziękowania skierowane w latach 2003-2005 do powierników Funduszu 
Społecznego SMW za przekazanie darowizny. Materiały te zostały zilustrowane 
zdjęciami, m.in. z ostatniego Światowego Zjazdu Marynarzy w Gdyni, 
fotografiami osób opisanych w numerze oraz ukazującymi zdarzenia i sytuacje 
opisane w artykułach a także fotokopiami dokumentów.

Rozumiejąc powody, dla których ten numer był ostatnim numerem 
„Naszych Sygnałów”, nie sposób nie wyrazić żalu, że jeszcze jedno pismo, 
w dużej mierze zajmujące się historią polskiej Marynarki Wojennej, na które od 
lat oczekiwali czytelnicy na świecie, już więcej się nie ukaże. Jest możliwe, że 
znajdzie się autor lub autorzy, dla podjęcia trudu opracowania jednolitej 
bibliografii, a może i monografii „Naszych Sygnałów”.

Trudno jest przecenić znaczenie „Naszych Sygnałów”. Realizując 
statutowe zadania SMW, od skromnej formy i treści, stały się pismem 
cenionym nie tylko przez członków SMW, ale wszystkich zainteresowanych 
historią PMW. Na uznanie zasługuje pomysł ich wydawania, ale szczególnie 
wieloletnia praca autorów i redaktorów. Ich doświadczenia i wysiłek 
wspomagany nie zawsze sprawiedliwymi uwagami czytelników, przyniosły 
efekty o jakich nie marzyli twórcy komunikatów. „Nasze Sygnały” są cenione 
przez historyków, gdyż zawierają materiały o charakterze źródeł do historii 
polskiej Marynarki Wojennej. Do polskiej bibliografii morskiej trwale wpisały 
się teksty takich autorów jak kontradm. Romualda Nałęcz-Tymińskiego, 
komandorów Eugeniusza Pławskiego, Jerzego Tumaniszwili47 i wielu innych.

47 T. Kondracki, O Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej. Dzieje pracą dla Polski zapisane, 
„Polska Zbrojna”, 1993 nr 122, s. 4.

225



„BIULETYN HISTORYCZNY” W. PATER 2007 NR 22

Załącznik

REDAKTORZY „NASZYCH SYGNAŁÓW”

Bohdan Wroński (1908-1985)43

Urodził się 24 października 1908 r. w Krakowie. W 1915 r. rozpoczął naukę 
w szkole powszechnej w Miechowie. Ukończył gimnazjum matematyczno- 
-przyrodnicze w Kraśniku, gdzie zdał egzamin dojrzałości. W latach 1926-1927 
studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim.

W 1930 r. ukończył Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej, a następnie 
Kurs Aplikacyjny dla Podporuczników Marynarki. W latach 1931-1932, jako 
słuchacz Ecole d’Apllication des Enseignes de Yaisseau był zaokrętowany na 
krążowniku „Jeanne d'Arc”. Po powrocie do kraju objął funkcję oficera 
flagowego dowódcy Floty. Kolejnym przydziałem w latach 1933-1934 było 
stanowisko dowódcy kompanii Kadry Szeregowych Floty. W 1934 r. pełnił 
służbę w dywizjonie szkolnym i w tym czasie ukończył Kurs Oficerów Artylerii 
Morskiej, po czym skierowany został na niszczyciel „Wicher” jako II oficer 
artylerii. Później był dowódcą kompanii szkolnej w Kadrze Szeregowych Floty, 
następnie - kierownikiem zaprawy morskiej w dywizjonie szkolnym. Po 
powrocie do dywizjonu kontrtorpedowców został na „Wichrze” II i wkrótce - 
I oficerem artylerii.

W latach 1936-1938 r. odbył studia w Ecole d’Apllication d’Artillerie 
Navale przy Politechnice w Paryżu uzyskując dyplom inżyniera artylerii 
morskiej. Po powrocie, awansowany do stopnia kapitana marynarki, został 
kierownikiem Referatu Broni w Szefostwie Artylerii i Służby Uzbrojenia 
KMW. W tym okresie wyjeżdżał w sprawie zakupu dział do Szwecji, Holandii, 
Francji i Wielkiej Brytanii. 5 września 1939 r. wraz z personelem KMW został 
ewakuowany do Pińska a następnie do Brodów, Klewania i Deraźnego. Uniknął 
losu oficerów zamordowanych w Katyniu. Internowany przez władze radzieckie 
uciekł i poprzez Łuck, Lwów i Stanisławów oraz przez granicę z Węgrami 
i Budapeszt, 2 grudnia 1939 r. dotarł do Francji.

Skierowany został do Wielkiej Brytanii, gdzie zaliczono go do rezerwowej 
grupy oficerów, a następnie odbył staż na niszczycielu HMS „With”. Potem był 
kierownikiem grupy artylerzystów w Szkole Specjalistów Morskich. Od lutego 
1940 r. pełnił służbę na niszczycielu „Błyskawica” jako I oficer artylerii 
i zastępca dowódcy okrętu. W latach 1941-1942 zajmował stanowisko kierownika 
Samodzielnego Referatu Organizacyjno-Wyszkoleniowego KMW i odbywał 
staż na „Błyskawicy”. Następnie został dowódcą niszczyciela „Ślązak” i od 

48 Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka Wojenna, cz. I, Korpus oficerów 
1918-1947, pod red. J. K. Sawickiego, Gdynia 1966, s. 469; W. Pater, Komandor Bohdan 
Wroński (1908-1985), „Biuletyn Historyczny”, 1995 nr 14, s. 185-201; Idem, Komandor inż. 
Bohdan Wroński (1908-1985), „Bandera”, 1993 nr 11, s. 8.
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października 1942 r. ponad pięć miesięcy dowodził tym okrętem. Po powrocie 
do KMW w na stanowisko kierownika Referatu Oświatowego, w 1943 r. 
jednocześnie czasowo pełnił obowiązki kierownika Referatu Organizacyjno- 
-Wyszkoleniowego. We wrześniu 1944 r. znów objął stanowisko dowódcy 
niszczyciela „Ślązak”. W 1945 r., w kwietniu przeniesiony został na krążownik 
„Conrad”, gdzie został zastępcą dowódcy okrętu, a w sierpniu objął stanowisko 
wykładowcy SPMW. W styczniu 1946 r. został wyznaczony na I zastępcę 
komendanta Obozu Ćwiczebnego „Bałtyk”. 31 marca 1946 r. otrzymał awans 
na stopień komandora porucznika.

W kwietniu 1946 r. wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposobienia 
i Rozmieszczenia, ale w latach 1947-1949 r. zajmował stanowisko kierownika 
Biura Historycznego Marynarki Wojennej i na tym stanowisku zakończył 
służbę. Następnie pracował nad dziejami PSZ na Zachodzie jako przedstawiciel 
Marynarki Wojennej w Instytucie Historycznym im. gen. Sikorskiego. W celu 
utrzymania rodziny założył małą firmę handlową branży papierniczej.

Od powstania Samopomocy Marynarki Wojennej w 1945 r. był jej 
aktywnym członkiem. Na pierwszym zjeździe został wybrany na wiceprezesa 
Zarządu Głównego. W późniejszych latach był również wybierany do władz 
SMW. Był prezesem Samopomocy (Stowarzyszenia) Marynarki Wojennej 
w latach: 1950-1951, 1969-1971 i 1976-1978. Jednocześnie należał do 
Polskiego Katolickiego Stowarzyszenia Uniwersyteckiego „Veritas” i był 
członkiem zespołu powierników fundacji „Yeritas”. W latach 1965-1967 
pracował jako dyrektor Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Yeritas” i redaktor 
„Gazety Niedzielnej”.

W 1969 r. został udekorowany Odznaką Honorową stowarzyszenia 
a w 1973 r. otrzymał godność członka honorowego SMW i nadano mu Złotą 
Odznakę SMW. W 1974 r. został wybrany na przewodniczącego Komisji 
Wykonawczej walnego zjazdu na 30-lecie SMW w 1975 r., który zorganizowano 
jako Światowy Zjazd Marynarzy PMW. Był sekretarzem ZG SMW w latach 
1947-1949 i 1981-1982. Od 1967 do 1973 r. był dyrektorem Instytutu Polskiego 
i Muzeum im. gen. Sikorskiego a przez następne cztery lata wiceprezesem 
zarządu instytutu. Należał do Polskiego Towarzystwa Naukowego na 
Obczyźnie. Od 1983 r. był prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego. 
Ukoronowaniem jego działalności emigracyjnej było stanowisko ministra spraw 
wojskowych Rządu RP na Uchodźstwie, które zajmował w latach 1984-1985.

W latach 1935-1939 na łamach „Przeglądu Morskiego” ukazało się sześć 
artykułów, tematycznie związanych z jego specjalnością. W okresie 
powojennym jego publicystyka łączy się z redagowaniem pism Samopomocy 
(Stowarzyszenia) Marynarki Wojennej. Niezależnie od piastowania najwyższych 
stanowisk w stowarzyszeniu, był cenionym redaktorem. Najpierw pracował 
w Komisji Wydawniczej „Komunikatów Informacyjnych” a w 1949 r. został 
przewodniczącym Komisji Wydawniczej „Naszych Sygnałów” oraz pierwszym 
długoletnim redaktorem pisma. Do początku lat sześćdziesiątych prawie ciągle 
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wchodził w skład zespołu redakcyjnego, a w razie potrzeby sam redagował. 
Pisał artykuły wstępne i informacje oraz publikował w Dziale Literackim. Do 
najbardziej interesujących publikacji należy osiem artykułów wspomnieniowych 
drukowanych w latach 1961-1970. Wartościowe są też opracowania historyczne 
dotyczące wojennej historii Polskiej Marynarki Wojennej, zamieszczane 
w latach 1955-1984. Natomiast artykuły w londyńskiej „Bellonie” zaliczają się 
do jego dorobku naukowego. Największe znaczenie mają prace, które powstały 
w ramach wydawnictwa Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej. Gdy 
w 1968 r. wydany został zbiór dokumentów, relacji i opracowań stanowiący 
przegląd dziejów MW w latach 1918-1945, Wroński był nie tylko jego 
redaktorem, ale i autorem dużej części książki. Do prac źródłowych należy 
również artykuł o Samopomocy Marynarki Wojennej zamieszczony w historii 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej wydanej na jego 30-lecie. Natomiast 
w 1981 r. ukazała się w Londynie zupełnie inna jego książka - Wspomnienia 
płyną jak okręty. Na jej treść złożyły się myśli i odczucia przedstawione 
w formie listów, notatek i kartek z dziennika oraz opowiadań i wspomnień. 
Zamieszczone w niej opowiadania zostały napisane na podstawie przeżyć 
autora jako dowódcy niszczyciela „Ślązak”. Zajmował się nie tylko historią 
PMW. W 1975 r. w Paryżu ukazała się jego praca o udziale WP w II wojnie 
światowej. Podobnego zakresu dotyczyła ostatnia praca - referat na Kongres 
Kultury Polskiej. Odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti 
Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 
Morskim i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz brytyjskimi 
odznaczeniami: „1939-45 Star”, „Atlantic Star” oraz „France and Germany 
Star”. Kmdr w st. spocz. Bohdan Wroński zmarł nagle 5 września 1985 r. 
w Londynie. W 2001 r. jego imię otrzymało Archiwum Marynarki Wojennej 
w Gdyni.

Mariusz Hrynkiewicz-Moczulski (1904-1996)^

Urodził się 23 (24) października 1904 r. w Warszawie. Po ukończeniu 
w 1929 r. Szkoły Morskiej w Tczewie nie pracował na jednostkach pływających 
ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Po ukończeniu kursu 
meteorologicznego został zatrudniony w Państwowym Instytucie Meteorolo
gicznym i był długoletnim kierownikiem stacji meteorologicznej na Helu.

We wrześniu 1939 r. przebywał na Półwyspie Helskim, ale uniknął niewoli 
niemieckiej. W latach wojny i okupacji pracował jako krupier w kasynie 
niemieckim w Warszawie, skierowany tam na rozkaz władz Armii Krajowej, 
z uwagi na znajomość pięciu języków. Brał udział w Powstaniu Warszawskim 
i wzięty do niewoli przebywał w obozach jenieckich w Landsdorf i Mumau.

49 Kadry morskie Rzeczypospolitej..., s. 558; Celina Tarnawska-Busza, Mariusz Hrynkiewicz- 
-Moczulski, „Nasze Sygnały”, 1996 nr 179, s. 57.
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3 maja 1945 r. otrzymał awans na porucznika marynarki czasu wojny 
w korpusie oficerów służb, w grupie administracyjnej. Od lipca 1945 r. służył 
w Kierownictwie Marynarki Wojennej w Londynie. W 1947 r. był zastępcą 
kierownika Wydziału Informacji Zewnętrznej KMW. Po wojnie pracował przez 
30 lat w Anglii. Był czynnym działaczem SMW, od 1956 r. miał godność 
dożywotniego członka stowarzyszenia. W maju 1984 r. przewodniczył 
38 Walnemu Zjazdowi SMW w Londynie. Zmarł 21 maja 1996 r.

Wiesław Krzyżanowski (192O-1996)50

Urodził się 22 grudnia 1920 r. w Krośnie. Po maturze, którą uzyskał 
w Gimnazjum Klasycznym im. św. Jacka w Krakowie, studiował chemię na 
Uniwersytecie Jagiellońskim.

Służbę wojskową w WP rozpoczął w kwietniu 1940 r. we Francji. 
Po pobycie w Camp de Carpiagne i w Stacji Zbornej Bressuire, odbył 
w Coetiquidan kurs podoficerski broni towarzyszących i w czerwcu 1940 r. 
został działonowym moździerza w batalionie marszowym Centrum Szkół 
Piechoty. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii przebywał w obozach 
przejściowych Padgate, Crawford i Northerton. Następnie skierowano go do 
Szkocji i został strzelcem w I Brygadzie Strzelców gen. bryg. Gustawa 
Paszkiewicza.

Od października 1940 r. rozpoczął służbę w Polskiej Marynarce Wojennej. 
Został marynarzem na ORP „Gdynia”, a po kursie artylerzystów, w stopniu 
marynarza, a następnie starszego marynarza, wchodził w skład załogi 
niszczyciela „Piorun”, jako artylerzysta i pirotechnik. Krótko był też członkiem 
załogi niszczyciela brytyjskiego „Eskimos”.

W latach 1943-1944 ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Marynarki 
Wojennej. 4 stycznia 1945 r. został mianowany podporucznikiem marynarki 
rezerwy w korpusie oficerów morskich i wyznaczony na oficera wachtowego 
niszczyciela „Błyskawica”. Po ukończeniu kursu oficerów sygnałowych w roku 
objął obowiązki oficera sygnałowego na ORP „Piorun”. Od października 1946 r. 
znajdował się w dyspozycji komendanta morskiego Południe, a następnie - 
I zastępcy szefa KMW. Po rozwiązaniu PMW w 1947 r. wstąpił do PKPR. 
W latach 1948-1951 studiował architekturę w Liverpoolu i Londynie, 
a następnie pracował zawodowo jako inżynier architekt.

Od czasu, gdy jako delegat załogi „Pioruna” uczestniczył w założeniu 
SMW, był jego aktywnym członkiem oraz autorem artykułów zamieszczanych 
w „Naszych Sygnałach”, a później także redaktorem. W latach 1986-1992 był 
ostatnim sekretarzem Zarządu Głównego SMW, a od 1993 r. - sekretarzem 
honorowym Funduszu Społecznego SMW. Zmarł w Londynie 15 kwietnia 1996 r.

50 Kadry morskie Rzeczypospolitej..., s. 370; Por. mar. Wiesław Krzyżanowski (1920-1996), 
„Przegląd Morski”, 1996 nr 5, s. 91; Wspomnienie pośmiertne. Por. mar. Wiesław 
Krzyżanowski, „Nasze Sygnały”, 2001 nr 188, s. 31.
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Bolesław Markowski (1908-1990)5'

Urodził się 3 lipca 1908 r. w Jachowcach na Ukrainie. Był absolwentem 
gimnazjum humanistycznego w Łasku. W latach 1927-1933 ukończył Szkołę 
Podchorążych Sanitarnych i jednocześnie studia lekarskie na Uniwersytecie 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W 1935 r. w stopniu porucznika został 
skierowany do dyspozycji Kierownictwa Marynarki Wojennej na stanowisko 
lekarza Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty i do 1938 r. odbywał staż 
w Warszawie specjalizując się w rentgenologii.

Od maja do września 1937 r. był lekarzem na ORP „Iskra” w podróży 
szkolnej. Specjalizację kontynuował w chirurgii na uniwersytetach w Warszawie, 
Poznaniu i Krakowie, awansując w 1938 r. do stopnia kapitana marynarki. 
W 1939 r. ukończył specjalizację oraz uzyskał doktorat z chirurgii. Od marca 
1939 r. zajmował stanowisko starszego ordynatora Szpitala Morskiego w Gdyni 
Oksywiu. Jako komendant Szpitala Morskiego i kierownik Oddziału 
Chirurgicznego we wrześniu 1939 r. uczestniczył w obronie Kępy Oksywskiej, 
gdzie został ranny.

Od 19 września 1939 r. do 30 kwietnia 1945 r. przebywał w niewoli 
niemieckiej, początkowo w szpitalu, potem na Fortach w Toruniu, w oflagach 
IIA Prenzlau i IIE Neubrandenburg, gdzie był naczelnym chirurgiem szpitala 
jenieckiego. Od 1942 r. był komendantem konspiracyjnego oddziału AK 
w obozie. 19 maja 1945 r. przybył do Anglii, gdzie pozostawał w dyspozycji 
szefa KMW, a od kwietnia 1946 r. - jego I zastępcy. 31 marca 1946 r. otrzymał 
awans na stopień komandora podporucznika. W 1947 r. wstąpił do PKPR.

Zwolniony z PKPR w 1949 r„ do 1951 r. praktykował jako lekarz 
w Hondurasie Brytyjskim (Belize). W 1965 r. powrócił do Anglii i pracował 
w Szpitalu Uniwersyteckim w Londynie. Był prezesem Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej w latach 1971-1975. W 1975 r. zajmował się organizacją 
I Światowego Zjazdu SMW w Londynie. Zmarł w Londynie 20 maja 1990 r. 
i tam został pochowany. Był odznaczony Orderem Odrodzenia Polski, złotym 
Krzyżem Zasługi z mieczami, Krzyżem Walecznych oraz Orderem Imperium 
Brytyjskiego. Jest autorem książki Podchorążowie z Ujazdowa (Londyn 1982).

Witold Wojciechowski-Poray (1913-1992)51 52

Urodził się 19 grudnia 1913 r. W 1933 r. ukończył Korpus Kadetów nr 3 
w Rawiczu. 15 października 1936 r., po ukończeniu Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej został promowany na podporucznika marynarki. Później 
odbywał kurs aplikacyjny i służył w Kadrze Floty w Gdyni jako dowódca 
plutonu. W 1937 r. został oficerem wachtowym niszczyciela „Grom” w jego 

51 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Zeszyt 
ewidencyjny dr. Bolesława Markowskiego; Kadry morskie Rzeczypospolitej..., s. 564.

52 Kadry morskie Rzeczypospolitej..., s. 464.
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pierwszej załodze i w latach 1937-1938 - oficerem wachtowym na ORP „Mewa”. 
Od października 1938 r. do kwietnia 1939 r. odbył Kurs Oficerski Broni 
Podwodnej. Od maja 1939 r. do lutego 1940 r. był I oficerem broni podwodnej 
na ORP „Błyskawica”. 14 lutego 1940 r. został zawieszony w czynnościach 
służbowych po złożeniu wspólnego raportu na dowódcę okrętu. W tym czasie 
był w dyspozycji szefa KMW i w kwietniu odbył staż na niszczycielu HMS 
„Campbell”. Następnie od końca marca pełnił służbę na „Garlandzie”. Od maja 
1940 r. do października 1941 r.był I oficerem broni podwodnej w jego 
pierwszej załodze. 3 V 1940 r. otrzymał awans na porucznika marynarki. 
Później od października 1941 r. do listopada 1942 r. był oficerem flagowym 
szefa KMW. Od listopada 1942 do sierpnia 1943 r. zajmował stanowisko 
I oficera broni podwodnej w pierwszej załodze niszczyciela „Orkan”. 3 maja 
1943 r. otrzymał awans na stopień kapitana marynarki. Od sierpnia 1943 r. do 
maja 1944 r. był oficerem kursowym SPMW. Potem został III oficerem sztabu 
Komendy Morskiej Południe, a następnie od sierpnia 1944 do września 1946 r. 
- zastępcą dowódcy okrętu na „Garlandzie”.

Później w latach 1946-1947 w Gare Loch był dowódcą grupy brytyjskich 
barek desantowych, następnie przebywał w PKPR. Od 1947 r. imał się różnych 
zajęć: był nawigatorem w firmie Lampart i Holt w Nowym Jorku, prowadził 
farmę pod Salisbury w Wielkiej Brytanii, pracował w zamrażalni warzyw oraz 
w dziale badań włókien sztucznych w Seaford w Delaware (USA). Po powrocie 
do Szkocji ukończył studia matematyczne i astronomiczne, a następnie fakultet 
psychologii społecznej. Przez 7 lat był nauczycielem w gimnazjum w Glasgow. 
Później jako profesor Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow uzyskał stopień 
docenta z zakresu nawigacji. W końcu 1973 r. przeszedł na emeryturę.

Należał do czynnych członków SMW, został odznaczony Złotą Odznaką 
stowarzyszenia. Był wieloletnim redaktorem „Naszych Sygnałów”, utalentowanym 
grafikiem oraz autorem artykułów i utworów poetyckich. Został honorowym 
prezesem koła SMW w Glasgow, organizował światowe zjazdy stowarzyszenia 
w Londynie w 1975 i 1981 r. W 1984 r. wyemigrował do Kanady. Był odznaczony 
Orderem Odrodzenia Polski V klasy, złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Walecznych, dwukrotnie Medalem Morskim oraz odznaczeniami brytyjskimi: 
1939-1945 Star, Africa Star, Atlantic Star, Defence Medal i War Medal. Kpt. mar. 
w st. spocz. Witold Wojciechowski zmarł 13 stycznia 1992 r. w Toronto.

Mariusz Ołdakowski (1920-2005)53

Urodził się 14 stycznia 1920 r. w Pieścirogach, w powiecie pułtuskim. 
W latach 1929-1937 uczył się w Gimnazjum i Liceum im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Mławie, uzyskując tam świadectwo dojrzałości.

53 Kadry morskie Rzeczypospolitej...s. 558; W. Pater, Komandor podporucznik Mariusz 
Ołdakowski (1920-2005), „Przegląd Morski", 2005 nr 9, s. 102.
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W lipcu 1938 r. został przyjęty do Szkoły Podchorążych Marynarki 
Wojennej i od 15 września do 1 listopada odbył praktykę na „Wilii” i „Iskrze”. 
Od 2 maja 1939 r. był zaokrętowany na „Wilii” i 9 lipca, jako podchorąży 
młodszego rocznika SPMW, na tym okręcie wyszedł z Gdyni w rejs szkolny. 
W Casablance został przeniesiony na „Iskrę”, z której wyokrętowano go 
18 października i później przebywał we Francji, w obozie w Landerneau. Od 
końca listopada uczył się w SPMW na ORP „Gdynia”. Od grudnia 1939 r. do 
marca 1940 r. odbył praktykę na „Gromie” a od marca do kwietnia 1940 r. - na 
„Orle”. Od kwietnia do lutego następnego roku kontynuował naukę w SPMW, 
od marca do lipca 1941 r. odbył staż na pancerniku HMS „Nelson” a od lipca do 
sierpnia - na krążowniku HMS „Renown”.

1 września 1941 r. został promowany na podporucznika marynarki i od 
9 września służył na ORP „Garland” jako ponadetatowy oficer wachtowy, a od 
maja do czerwca 1942 r. - jako ponadetatowy oficer na ORP „Kujawiak”. 
Po zatopieniu okrętu znajdował się w dyspozycji komendanta morskiego 
Południe a później uczestniczył w kursie przygotowawczym instruktorów 
Obozu Szkolnego Marynarki Wojennej i był dowódcą plutonu w Obozie 
Szkolnym. Od lipca 1943 r. do lipca 1944 r. pełnił obowiązki III oficera artylerii 
na „Dragonie”. Następnie pełnił służbę na „Conradzie”, najpierw jako III, 
a później II oficer artylerii. Od października 1945 r. do stycznia 1946 r. był 
w dyspozycji komendanta morskiego Południe, jako słuchacz Kursu Oficerskiego 
Artylerii Morskiej. Potem był I oficerem artylerii na „Błyskawicy”. Następnie znów 
znalazł w dyspozycji komendanta morskiego Południe, a od czerwca został 
I oficerem artylerii na „Conradzie”. Od 19 października pracował w składzie 
Grupy Wydzielonej „Mor. 4”. Po zakończeniu służby od 1947 do 1948 r. 
przebywał w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia.

Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii i mieszkał w Londynie. Jako 
kapitan żeglugi wielkiej pływał na statkach różnych bander na stanowiskach 
kapitana lub pierwszego oficera. Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej. W 1996 r. został sekretarzem Funduszu Społecznego 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, jego powiernikiem oraz ostatnim 
redaktorem „Naszych Sygnałów”. Należał do Związku Polskich Oficerów 
Marynarki Handlowej w Londynie. Został odznaczony trzykrotnie Medalem 
Morskim, medalami brytyjskimi 1939-1945 Star, Africa Star, Atlantic Star 
i France and Germany Star oraz odznaczeniami norweskimi. Komandor 
podporucznik w st. spocz. Mariusz Ołdakowski zmarł 15 kwietnia 2005 r. 
w Londynie.
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Mgr Andrzej KOTECKI

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI 
„NASZYCH SYGNAŁÓW” ZA LATA 1993-2005

Poniższe zestawienie bibliograficzne stanowi kontynuację opracowania 
opublikowanego w 1993 r., obejmującego lata 1945-19921. Punktem 
wyjścia do jego przygotowania stał się fakt, iż w roku 2005 ukazał się ostatni 

numer tego czasopisma. Dlatego naturalne stało się podjęcie pracy nad 
przygotowaniem zestawienia zawartości zeszytów, które ukazały się w ostatnich 
12 latach „Naszych Sygnałów”.

Zakres bibliografii obejmuje zeszyty od numeru 174 do 189. Na ich łamach 
zostało opublikowanych łącznie 329 artykułów, komunikatów i notatek 
prasowych.

Układ bibliografii zdeterminowały treści prezentowane przez odnotowane 
artykuły. Proponowany układ różni się od tego z roku 1993. Wynika 
z przekonania, iż jako pierwsze należy eksponować materiały o charakterze 
historycznym. W następnej kolejności zostały umieszczone publikacje 
biograficzne, zarówno zbiorowe, jak również indywidualne. Dopiero w następnej 
kolejności zostały zgrupowane materiały dotyczące Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej. Jako ostatnie znalazły się artykuły i publikacje dotyczące Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni, których nie było w pierwszej edycji. Zestawienie 
zamyka indeks autorski.

Ta bibliografia wraz z wcześniejszą stanowi obraz działalności 
publicystycznej w piśmie Stowarzyszenia Marynarki Wojennej. Jej opublikowanie 
daje użytkownikom możliwość swobodnego poruszania się po zawartości 
czasopisma na przestrzeni 60. lat jego ukazywania się.

1 Walter Pater, Mieczysław Serafin, Zbigniew Wojciechowski, Bibliografia „Naszych Sygnałów” 
(„Komunikatów” i „Komunikatów Informacyjnych”) za lata 1945-1992, „Biuletyn Historyczny”, 
1993 nr 13, s. 34-132.

233



BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI „NASZYCH SYGNAŁÓW" ZA LATA 1993-2005

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

I. HISTORIA ORĘŻA POLSKIEGO NA MORZU I WALK W OBRONIE 
WYBRZEŻA................................................................................................ 235
1.1. Wiatach 1918-1939 ................................................................................. 235
1.2. W latach 1939-1945 ................................................................................. 235

1.2.1. Kampania wrześniowa 1939 r...................................................... 235
1.2.2. W latach 1939-1947 ......   236

1.3. Po 8 maja 1945 r........................................................................................ 237
1.4. Okręty Rzeczypospolitej Polskiej .......................................................... 238
1.5. Wspomnienia. Pamiątki. Dzienniki...................................................... 238

II. BIOGRAFIE. WSPOMNIENIA POŚMIERTNE. NEKROLOGI..............  239
ILI. Biografie. Wspomnienia........................................................................ 239
II. 2. Biografie zbiorowe.............................................................................. 241
II .3. Z żałobnej karty. Nekrologi............................................................. 241

III. OPOWIADANIA. WIERSZE. PIOSENKI.................................................. 242

IV. STOWARZYSZENIE MARYNARKI WOJENNEJ................................. 242
IV .1. Dokumenty i rozkazy........................................................................ 242
I V.2. Artykuły i przemówienia. Informacje o treści ogólnej............... 242
IV .3. Kronika Stowarzyszenia Marynarki Wojennej.............................. 242
IV. 4. Święta i rocznice. Zjazdy i spotkania. Tablice pamiątkowe............  244
IV.5 . Odezwy i ogłoszenia. Apele i komunikaty..................................... 245

V. ZAGADNIENIA RÓŻNE................................................................................ 245

VI. MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI................................. 245

VII. INDEKS AUTORSKI.................................................................................... 246

234



BIULETYN HISTORYCZNY” A. KOTECKJ 2007 NR 22

I. HISTORIA ORĘŻA POLSKIEGO NA MORZU I WALK W OBRONIE 
WYBRZEŻA

1.1. W latach 1918-1939
BOCIANSKI Jan: Wizyta eskadry angielskiej w Gdańsku w lecie 1932 r. (wyciąg 

z opracowania konsula [...] 1973); R. 51: 1996 nr 179 s. 7.
KŁOPOTOWSKI Andrzej: Szkoła podchorążych MW w Toruń 1935-1995; R. 53: 

1997 nr 181 s. 54.
KONARSKI Mariusz, OLEJKO Andrzej: Tradycje lotnictwa morskiego; R. 55: 1999 

nr 186 s. 43.
MATEYA Anna (oprać. R. Markowska): Księża i marynarze; R. 55: 1999 nr 186, s. 23.
NAŁĘCZ-TYMINSKI Romuald: ORP „Wilia” w Hiszpanii podczas wojny domowej; 

R. 53: 1998 nr 183, s. 13.
OŁDAKOWSKI Marek: Lutowe święto Polskiej Marynarki Wojennej; R. 51: 1996 

nr 179, s. 31.
OŁDAKOWSKI Marek: 80 lat Polskiej Marynarki Wojennej; R. 53: 1998 nr 184 s. [1],
OŁDAKOWSKI Marek: Powrót nad Bałtyk; R. 52: 1996 nr 180, s. [1],

-: 80 lat; R. 53: 1998 nr 183, s. [1],
-: Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu. Z archiwum pamięci; R. 55: 
2000 nr 187, s. 2.

TROMAN Wanda: Brytyjscy Naval Attaches w II Rzeczpospolitej; R. 58: 1995 nr 178, s. 26.
TROMAN Wanda: Brytyjskie raporty dyplomatyczne o PMW 1920-1926; R. 53: 

1998 nr 183, s. 34.
TROMAN Wanda: Brytyjskie raporty dyplomatyczne o PMW 1929-1931; R. 55: 1999 

nr 186, s. 17.
TROMAN Wanda: Brytyjskie wizyty polskich admirałów w okresie dwudziestolecia; 

R. 57: 1996 nr 179, s. 8.
TROMAN Wanda: Przedświt polsko-brytyjskiej współpracy morskiej; R. 52: 1997 

nr 182, s. 13.
ROMAN Wanda: HMS „Vendetta” na otwarciu portu w Gdyni; R. 52: 1996 nr 180, s. 4.
ZUZIAK Janusz: Polska i Bałtyk miedzy dwoma wojnami 1918-1939; R. 54: 1998 

nr 184, s. 21.

1.2. W latach 1939-1945
1.2.1. Kampania wrześniowa 1939 r.
BROWARSKI A.: Groby, pomniki i cmentarze marynarzy gen. Kleeberga; R. 49: 1994 

nr 176, s. 16.
BRZÓSKA Bronisław: Listy do Redakcji; R. 52: 1997 nr 182, s. 64.
GŁOWACKI Tadeusz: Wrzesień 1939 na Helu; R. 52: 1997 nr 182, s. 9.
KOWNACKI Mirosław: Opis udziału w walkach szkoły Podchorążych Marynarki 

Wojennej w wojnie 1939 r.; R. 54: 1999 nr 185, s. 35.
KUZJAKOW Jan: Wspomnienie o ucieczce ORP „Orzeł” w 1939 z Tallina; R. 50: 

1995 nr 177, s. 8.
OŁDAKOWSKI Marek: ORP „Orzeł” - ucieczka z Tallina; R. 51: 1996 nr 179, s. 14.
PAWŁOWICZ Roman: Sowieckie losy Flotylli Pińskiej; R. 55: 1999 nr 186, s. 30.
TUMANISZWILI Jerzy: Wykonać „Pekin”; R. 55: 2000 nr 187, s. 12.
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1.2.2. W latach 1939-1947
BILIŃSKI Eugeniusz: ORP „Błyskawica” w obronie Cowes; R. 49: 1994 nr 176, s. 18.
BRATBAK Bjorn: Okręty podwodne na dnie morza; R. 52: 1996 nr 180, s. 50.
BROWARSKI Andrzej: Les Ancien Marins Polonais de France, czyli Polscy marynarze 

z Francji; R. 48: 1993 nr 174, s. 33.
BROWARSKI Andrzej: Naczelny Wódz ląduje w Normandii; R. 54: 1999 nr 185, s. 32.
BUJNIEWICZ Stefan: Jeszcze o nalotach na stocznię w Cowes wiosną 1942 r.; R. 53: 

1997 nr 181, s. 56.
BUJNIEWICZ Stefan: Marynarze i szczury; R. 49: 1994 nr 175, s. 23.
BUJNIEWICZ Stefan: Na marginesie lektury „Kadry Morskie Rzeczpospolitej”; R. 53: 

1997 nr 181, s. 59.
BUJNIEWICZ Stefan: Przygoda „Chasseura 11”; R. 51: 1996 nr 179 s. 44.
DEAC Wilfred P.: The Polish submarine „Orzeł" escaped from internment and went on 

to fight the germans against Long Oddas; R.51:1996 nr 179 s. 61.
DOBRODZICKI Jerzy: Staż na HMS “Quen Elisabeth”; R. 52: 1997 nr 182 s. 27. 
GUZOWSKI Andrzej: Francuskie perfumy [Normandia 1944]; R. 49: 1994 nr 176 s. 54.
JAKUBOWSKI Roman: ORP „Orkan” tonie w bitwie o Atlantyk; R. 50: 1995 nr 178 s. 16.
JARZYNA Bolesław: Ostatnie dni „Dragona”; R. 50: 1994 nr 177 s. 6.
KLUKOWICZ Erwin: Listy do Redakcji; R. 52: 1997 nr 182 s. 63.
KŁOPOTOWSKI Andrzej: Narwik rok 1940; R. 55: 2000 nr 187 s. 16.
KŁOPOTOWSKI Andrzej: Norwegia - Narwik rok 1940. „A jak było opowiem”; 

R. 57: 2001 nr 188 s. 16.
KŁOPOTOWSKI Andrzej: Oszukać śmierć; R. 52: 1996 nr 180.
KŁOPOTOWSKI Andrzej: Pod bombami; R. 52: 1996 nr 180 s. 41.
KŁOPOTOWSKI Andrzej: Wspomnienia maltańskie; R. 53: 1998 nr 183 s. 25.

-: Konwoje atlantyckie; R. 55: 2000 nr 187, s. 18.
LESISZ Tadeusz: Na „Błyskawicy”. Bitwa o Atlantyk; R. 52: 1997 nr 182, s. 24.
LESISZ Tadeusz: Na „Błyskawicy”. Inwazja północnej Afryki - Operacja „Torch”; 

R. 53: 1998 nr 183, s. 44.
LESISZ Tadeusz: ORP „Dragon” w operacji „Overlord”; R. 49: 1994 nr 175, s. [1].
LESISZ Tadeusz: Na ORP „Dragon” - Inwazja Europy. Operacja „Overlord”; R. 53: 

1998 nr 184, s. 37.
LESISZ Tadeusz: Scapa Flow; R. 53: 1997 nr 181, s. 48.
LESISZ Tadeusz: 60. rocznica przybycia polskich okrętów do Szkocji; R.55: 1999 

nr 186, s. 54.
LESISZ Tadeusz: Z ORP „Burza” - na ścigacze; R. 52: 1997 nr 182, s. 21.
LIEBER Edward: D-Day through my brinculars; R. 49: 1994 nr 176, s. 59.
NAŁĘCZ-TYMIŃSKI Romuald: The Dech of ORP „Kujawiak”; R. 49: 1994 nr 176, s. 61.
NAŁĘCZ-TYMIŃSKI Romuald: ORP „Ślązak”. Kości zostały rzucone; R. 53: 1997 

nr 181, s. 65.
NAŁĘCZ-TYMIŃSKI Romuald: ORP „Ślązak”. Ostatnie dwa lata pod banderą RP. 

Epilog; R. 52: 1997 nr 182, s. 38.
NAŁĘCZ-TYMIŃSKI Romuald: ORP „Ślązak” powraca do Wlk. Brytanii; R. 52: 

1996 nr 180, s. 20.
NAŁĘCZ-TYMIŃSKI Romuald: ORP „Ślązak”. Pożegnanie z Lewantem. Ostatnie 

tygodnie na Morzu Śródziemnym; R. 50: 1995 nr 178, s. 18.
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NAŁĘCZ-TYMIŃSKI Romuald: ORP „Ślązak”. Tak powstają legendy; R. 49: 1994 
nr 176, s. 11.

NAŁĘCZ-TYMIŃSKI Romuald: ORP „Ślązak”. Tropienie U-Bootów; R. 49:1994 
nr 175, s. 26.

OBERTYŃSKI Edward: Udział polskich statków w inwazji Normandii; R. 55: 2000 
nr 187, s. 21.

OLSZOWSKI S. T.: Nieudany wypad korsarski pancernika „Bismarck” i krążownika 
„Prinz Eugen”. Operacja „Hindenburg”; R. 53: 1997 nr 181, s. 25.

OŁDAKOWSKI Marek: Marynarka Wojenna; R. 49: 1994 nr 176, s. 16.
OŁDAKOWSKI Marek: Takie dwa przekazania okrętu; R. 51: 1996 nr 179, s. 43.
OŁDAKOWSKI Marek: W czerwcowy poranek zagrały działa okrętów. Inwazja; R. 49: 

1994 nr 176, s. 15.
PIASKOWSKI Stanisław M.: ORP „Piorun” i HMS „Ashanti” na patrolu w Zatoce 

St. Mało; R. 49: 1994 nr 175, s. 21.
-: Polskie „Wrenki”; R. 52: 1996 nr 180, s. 68.

SKTNDER-SUCHCITZ Teresa: Polskie okręty internowane w Szwecji; R. 52: 1996 
nr 80, s. 17.

SKINDER-SUCHCITZ Teresa: Służba pod flagą trupiej czaszki. Działania polskich 
okrętów podwodnych na Morzu Śródziemnym; R. 55: 1999 nr 186, s. 11.

SKURA Jan: ORP „Garland” w konwoju do Murmańska „PQ-16”; R. 51: 1996 nr 179, 
s. 15; R. 53:1997 nr 181, s. 38.

SKURA Jan: „Garland” w wyprawie na Spitsbergen; R. 53: 1998 nr 184, s. 36. 
ŚLIWIŃSKI Jerzy: Wspomnienie bitwy morskiej 8-9 czerwca 1944 r.; R. 49: 1994 nr 176, s. 8. 
TROMAN Wanda: O PMW w publikacjach brytyjskich; R.53: 1998 nr 184, s. 42. 
TUMANISZWILI Jerzy: O intuicji i przesądach; R. 53: 1997 nr 183, s. 22.
TUMANISZWILI Jerzy: Pięćdziesięciolecie inwazji Normandii; R. 49: 1994 nr 176, s. [1]. 
TUMANISZWILI Jerzy: Walcząca Marynarka Handlowa; R. 55: 1999 nr 186, s. 37. 
WASILEWSKI Mieczysław: Bitwa pod Ile de Batz (14-15 czerwiec 1944); R. 53: 1997 

nr 181, s. 61.
WASILEWSKI Mieczysław (Christopher Miles): Ostatnia bitwa 10-tej Flotylli (noc 

z 28-go na 9-teo czerwca 1944). Kolegom z Polskiej Marynarki Wojennej na 50-tą 
rocznicę bitwy pracę tą poświęcam. Część pierwsza: Opis bitwy pod Ile de Batz; 
R.49: 1994 nr 175, s. 8.

WASILEWSKI Christopher Miles: Spotkanie Ile de Batz. 3-cia część - dalsza akcja na 
morzu lipiec - wrzesień 1944; R. 52: 1997 nr 182, s. 30.

WINGATE John: „Walcząca 10-ta Flotylla Okrętów Podwodnych; R. 54: 1999 nr 185, s. 34. 
ZABÓR Maksymilian: ORP „Dragon”; R. 49: 1994 nr 176, s. 19.

1.3. Po 8 maja 1945 r.
MIESZKOWSKI Witold: Szkice z Pomorza i Mazowsza; R. 49: 1994 nr 175, s. 29; 

R. 55: 1999 nr 186, s. 32.
PATER Walter: Miesięcznik Marynarki Wojennej „Przegląd Morski; R. 51:1996 nr 179, s. 12. 
PERTEK Jerzy: Wspomnienie o „Conradzie”. ORP - który miał wrócić do Polski lecz 

wszelki ślad po nim zaginął; R. 53: 1996 nr 183, s. 60.
POŁCHOWSKI Henryk: Uprowadzenie ORP „Żuraw”; R. 54: 1999 nr 185, s. 25.
PRZYBYLSKI Jerzy, KARAWAJCZYK Wincenty, ZALEWSKI Bogdan: Odbudowa 

Marynarki Wojennej w Polsce po II wojnie światowej; R. 52: 1996 nr 180, s. 31.
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1.4. Okręty Rzeczypospolitej Polskiej
CZEREŚNIEWSKI Wawrzyniec: Zdjęcie bandery z ORP „Błyskawica”; R. 52: 1997 

nr 182, s. 6.
KOWALSKI Zbigniew S.: Historia ORP „Błyskawica”; R. 52: 1997 nr 182, s. 7.
WOJCIECHOWSKI Zbigniew: Jubileusz 60-lecia ORP „Błyskawica”; R. 52: 1997 

nr 182, s. 2.
Program ceremonii wcielenia do służby niszczyciela min ORP „Flaming” w dniu 
22 czerwca 2001 w Porcie Wojennym Hel; R. 57: 2001 nr 188, s. 18.

TROMAN Wanda: Rocznica podniesienia bandery na ORP „Garland”; R. 53: 1997 
nr 181, s. 45.

BRATBAK Bjorn: Wrak okrętu ORP „Grom”; R. 53: 1997 nr 20, s. 20.
BIELAK Janka: O rejsie „Iskry II”; R. 50: 1995 nr 177, s. [1],
DOMAŃSKI Kazimierz: Żaglowce w Newcastle 14-17 lipiec 1993. Cutty Sark Tali 

Chips Race [ORP „Iskra” fi]; R. 48: 1993 nr 174, s. 25.
OKOŁÓW-ZUBKOWSKI Konstanty: ORP “Iskra II”; R. 50: 1995 nr 178, s. 60.
WĘGLARZ Zbigniew: Listy z Krakowa [ORP „Iskra II”]; R. 50: 1995 nr 177, s. 3.
TUMANISZWILI Jerzy: Szczęśliwy okręt „Krakowiak”; R. 55: 1955 nr 186, s. 59.

Wizyta Naczelnego Wodza na ORP „Kujawiak”; R. 55: 2000 nr 187, s. 27.
WÓJCICKI Leonard: Tak zginął „Orkan”. Ze wspomnień o ORP „Orkanie”; R. 57: 

2001 nr 188, s. 13.
-: Wizyta na ORP „Orzeł” - Deputy Director Naval Inteligence; R. 55: 1999 nr 186, s. 2. 

WĘGLARZ Zbigniew: ORP „Wilja” - zapomniany okręt; R. 53: 1998 nr 183, s. 2.

1.5. Wspomnienia. Pamiętniki. Dzienniki
BUJNIEWICZ Stefan: ORP „Krakowiak” - wspomnienie; R. 52: 1996 nr 180, s. 26.
GŁOWACKA-BERNAS Irena: Statek - widmo [„Empress of Canada”]; R. 54: 1999 

nr 185, s. 16.
GORAZDOWSKI T.: Refleksje - migawki wspomnień; R. 53: 1998 nr 184, s. 60.
JUNOSZA-STĘPOWSKI Jerzy: Moja trochę inna droga do Marynarki Wojennej; 

R. 53: 1998 nr 183, s. 48.
LESISZ Tadeusz: Powrót na „Błyskawicę” - koniec wojny; R. 54: 1999 nr 185, s. 28.
MIESZKOWSKI Witold: Szkice z Pomorza i Mazowsza (z krążownikiem w tle); R. 51: 

1996 nr 179, s. 19.
MIESZKOWSKI Witold: Wspomnienie; R. 55: 1999 nr 186, s. 63.
NAŁĘCZ-TYMIŃSKI Romuald: Jeszcze nieco wspomnień; R. 51: 1996 nr 179, s. 47.
NAŁĘCZ-TYM1ŃSKI Romuald: Połączenie się z rodzina; R. 52: 1997 nr 182, s. 43.
PAWŁOWSKI Edmund: Wspomnienia; R. 51: 1996 nr 179, s. 33.
PITUŁKO Felicja Maria: Wspomnienia...; R. 53: 1998 nr 183, s. 38.
PRONOBIS Kazimierz: List do Bandery; R. 52: 1997 nr 182, s. 87.
THORNHILL Donald: Sojourn with the Marynarka Wojenna; R. 50: 1995 nr 178, s. 66.
TUMANISZWILI Jerzy: Zatopienie statku ogniem artylerii okrętowej; R.54: 1999 
nr 185, s. 15.
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II. BIOGRAFIE. WSPOMNIENIA POŚMIERTNE. NEKROLOGI

II.1 . Biografie. Wspomnienia
ZUBKOWSKI K.: Ludwik Jerzy Antoszewicz - Lennox; R. 55 [56]: 2000 nr 187, s. 44.
KOMOROWSKI Antoni: Kontradmirał Józef Bartosik; R. 57: 2001 nr 188, s. 2.
GUZOWSKI Andrzej: Śp. kmdr ppor. Tadeusz Bernas. Ludzie morza; R. 51: 1996 

nr 176, s. 27.
NAŁĘCZ-TYMIŃSKI Romuald: Sp. kmdr ppor. Tadeusz Bernas największe przeżycie; 

R. 51: 1996 nr 179, s. 30.
MIELCZAREK Ryszard: Tadeusz Wiktor Bocheński (1896-1946). Ludzie morza; R. 50: 

1995 nr 177, s. 16.
- : Busiakiewicz Jan Feliks; R. 57 [58]: 2005 nr 189, s. 6.
- : Derkocz Tadeusz; R.57 [58]: 2005 nr 189, s. 22.

OSIPOWICZ Krystyna: Andrzej Doliński „Sine Vilna nart vita”; R. 49: 1994 nr 176, s. 37.
- : Marzec 1995. Andrzej Soliński; R. 50: 1995 nr 177, s. 12.

ANDRZEJEWSKI Zenon: Kpt. mar. lek. med. Stanisław Józef Drozdowski (1911-1978).
Ludzie morza; R. 49: 1994 nr 176, s. 35.
- : Fornal Bolesław; R. 57 [58]: 2005 nr 189, s. 23.

TUMANISZWILI Jerzy: Komandor Wojciech Francki; R. 52: 1996 nr 180, s. 59.
WOJCIECHOWSKI Zbigniew: Ostatnia droga kmdr. Wojciecha Franckiego; R. 53: 

1997 nr 181, s. 10.
OKOŁÓW-ZUBKOWSKI Konstanty: Wspomnienie o komandorze Franckim; R. 51:1996 

nr 179, s. [1],
PATER Walter: Kmdr ppor. Tadeusz Gorazdowski; R. 57: 2001 nr 188, s. 3.
- : Kazimierz Grocholski-Howard. Z żałobnej karty; R. 55 [56]: 2000 nr 187, s. [nlb], 

LESISZ Tadeusz: Andrzej Guzowski „Przemek”; R. 55: 1999 nr 186, s. 78.
TUMANISZWILI Jerzy: Przez pryzmat peryskopu [Andrzej Guzowski]; R.48:1993 

nr 174 s. 43.
BUSIAKIEWICZ Jan: Śp. por. mar. inż. Michał Hłasko (1907-1998); R. 53: 1998 

nr 183, s. 62.
TARNOWSKA-BUSZA Celina: Mariusz Hrynkiewicz-Moczulski; R. 51: 1996 nr 179, s. 57.
- : Bolesław Jarzyna; R. 50:1995 nr 178, s. 35.
- : Jaszkowski Tadeusz; R. 57 [58]: 2005 nr 189, s. 24.

ŚLIWIŃSKI Leon: Niefortunne post scriptum do L. Śliwińskiego [T. Jekiel]; R. 49: 
1994 nr 175.

ŚLIWIŃSKI Leon; Tadeusz Jekiel założyciel we Francji wywiadu Marynarki Wojennej 
„Reseaou 2”; R. 48: 1993 nr 174, s. 48.

DĘBISK Kazimierz, WĘGLARZ Zbigniew, WÓJCIKIEWICZ Beniamin: Wspomnienie 
o komandorze Marianie Kadulskim; R. 53: 1998 nr 184, s. 56.

TROMAN Wanda: Janina Kałużowa (1916-1999) gosposia vice-admirała Unruga; 
R. 54: 1999 nr 185, s. 6.

SCHULZ Winicjusz: Trójki porucznika Kozaka; R. 53: 1998 nr 184, s. 58.
- : Por. mar. Wiesław Krzyżanowski. Wspomnienie pośmiertne; R. 57: 2001 nr 188, s. 31.

WIZŁA F.: Wspomnienie pośmiertne o śp. W. Krzyżanowskim; R. 51: 1996 nr 179, s. 24.
- : Kapitan Jan Lewicki; R. 50: 1995 nr 178, s. 35.
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OKOŁÓW-ZUBKOWSKI K„ KRZYŻANOWSKI W.: Ltd. Cdr Edward Liber; R. 50: 
1995 nr 178, s. 34.

WIZŁA Florian: Chor. mar. Roman Madej; R. 50: 1995 nr 178, s. 35.
MAŃKOWSKI Bohdan: Trzy salwy. Wspomnień czar...; R. 57: 2001 nr 188, s. 22.
TUMANISZWILI Jerzy: Wspomnienia Karola Mayera. Staż na HMS „London”; R. 55: 

2000 nr 187, s. 19.
- : Mariusz B. Hrynkiewicz Moczulski; R. 49: 1994 nr 175, s. 38.

MIESZKOWSKI Witold: Czapka na bakier [Jerzy Mieszkowski]; R. 53: 1998 nr 183, s. 17. 
KAZIMIERCZYK Barbara: Tłumacz Eisenhowera [E. Obertyński]; R. 55: 2000 nr 187, s. 29. 
BOROWIAK Mariusz: Ostatnia droga mata Obuchowskiego; R. 53: 1997 nr 181, s. 17. 
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PATER Walter: Biografia ks. Miegonia; R. 55: 1999 nr 186, s. 28.
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R. 53: 1998 nr 183, s. 54.

KOTECKI Andrzej: „Morze, nasze morze...”. 80 Lat Polskiej Marynarki Wojennej 
w latach 1918-1998; R. 53: 1998 nr 184, s. 30.

245



BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI „NASZYCH SYGNAŁÓW” ZA LATA 1993-2005

OLSZOWSKI S.: Przyczynki, komentarze, informacje [dot. przekazania pamiątek 
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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. Nic 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. I Oddział w Gdyni, ul. Pułaskiego 8
Nr konta: 24 1020 1853 0000 9102 0068 0710

ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Gdyni, Skwer Kościuszki 13
Nr konta: 65 1050 1764 1000 0022 6623 4620



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 24 1020 1853 0000 9102 0068 0710



355.403.414 - Muzea wojskowe PL ISSN 0137-5539

Łubkowski Jerzy: Okręty muzea na świecie

Biuletyn Historyczny, 2007 nr 22, s. 7

Artykuł zawiera zwięzłe informacje o współczesnych okrętach muzeach w różnych 

państwach

355.412-9.15/438/ „1918-2007” - Historia 

polskiej Marynarki Wojennej

PL ISSN 0137-5539

Pietraszkiewicz Henryk: Środowisko podwodników - specyfika, tradycja, 

symbolika

Biuletyn Historyczny, 2007 nr 22, s. 52

Artykuł opisujący środowisko podwodniaków, ze szczególnym naciskiem

na podwodniaków polskich, przy uwzględnieniu 

różnej tradycji narodowej

wspólnej specyfiki oraz



355.412-9.15/438/ „1935-1939” - Historia PL ISSN 0137 - 5539

polskiej Marynarki Wojennej

Korsak Zbigniew: Służby wywiadowcze w obronie wybrzeża (1935-1939)

Biuletyn Historyczny, 2007 nr 22, s. 57

Opis działań polskich służb specjalnych w obronie wybrzeża w latach 

1935-1939

355.412-9.15/438/ „1938” - Historia PL ISSN 0137 - 5539

polskiej Marynarki Wojennej

Kondracki Tadeusz: Akcja propagowania Szkoły Podchorążych Marynarki 

Wojennej (1937-1938)

Biuletyn Historyczny, 2007 nr 22, s. 79

Opracowanie o działalności Kierownictwa Marynarki Wojennej w zakresie 

propagowania w 1938 r. Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej wśród 

młodzieży szkół średnich, zmierzającej do zwiększenia liczby kandydatów 

zgłaszających się do niej



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 (3-4). Działania bojowe ORP „Garland” w czerwcu 

i lipcu 1940 r. oraz zatopienie „U 407” 19 września 1944 r.

Biuletyn Historyczny, 2007 nr 22, s. 91

Dwuczęściowy kolejny artykuł z serii o sukcesach bojowych uzyskanych przez 
okręty Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie światowej, odnoszący się 
do źródłowych materiałów o udziale niszczyciela „Garland” w działaniach 
bojowych w czerwcu i lipcu 1940 r. oraz zatopieniu 19 września 1944 r. 
niemieckiego okrętu podwodnego „U 407”

359-5.125.3/438/ „1945” - Odbudowa wybrzeża PL ISSN 0137 - 5539 

ze zniszczeń

Misztal Zdzisław: Straty wojenne w gospodarce morskiej poniesione przez 

Polskę w latach 1939-1945

Biuletyn Historyczny, 2007 nr 22, s. 110

Artykuł przedstawiający jak wielkie straty poniosła w latach II wojny 

światowej polska gospodarka morska



355.412-9.15/438/ „1945-1968” - Historia

polskiej Marynarki Wojennej

PL ISSN 0137-5539

Kudela Sławomir: Infrastruktura kwatermistrzowska Marynarki Wojennej

(1945-1968)

Biuletyn Historyczny, 2007 nr 22, s. 132

Publikacja zawiera wnioski z badań naukowych prowadzonych nad organizacją 
i zasadami zabezpieczenia materiałowego okrętów i jednostek nadbrzeżnych 
Marynarki Wojennej w latach 1945-1968

355.412-9.15/438/„1955-1956”-Historia. Wspomnienia PL ISSN 0137 - 5539

(092) - Biografie

Pietraszkiewicz Henryk: Znowu, i nie po raz ostatni, na szkolnej ławie

Biuletyn Historyczny, 2007 nr 22, s. 163

Wspomnienia kontradm. w st. spocz. Henryka Pietraszkiewicza z okresu jego 
studiów na Wyższym Akademickim Kursie w leningradzkiej Akademii 
Marynarki Wojennej w latach 1955-1956



355.412-9.15/438/ „1968” - Historia PL ISSN 0137 - 5539

polskiej Marynarki Wojennej

Semków Piotr: Wizyta okrętów Marynarki Wojennej w Rotterdamie w 1968 r. 

w opinii szefa Oddziału WSW MW

Biuletyn Historyczny, 2007 nr 22, s. 172

Artykuł stanowi publikację informacji szefa Oddziału Wojskowej Służby 
Wewnętrznej Marynarki Wojennej kmdr. Ireneusza Krupy, sporządzoną po 
wizycie zespołu okrętów dowodzonego przez kmdr. dypl. Mariana Załogę, 
w składzie: niszczyciel „Wicher” oraz okręty podwodne „Sęp” i „Bielik”, 
w Rotterdamie w dniach 27-31 maja 1968 r., przesłaną zastępcom komendantów 
wojewódzkich Milicji Obywatelskiej do spraw Służby Bezpieczeństwa 
w Gdańsku, Koszalinie i Szczecinie

93/99.355.343/ „1980-1982” - Historia PL ISSN 0137 - 5539

polskiej Marynarki Wojennej

Bieniecki Ireneusz: Nadmorskie brygady WOP i MBOP w okresie stanu 

wojennego

Biuletyn Historyczny, 2007 nr 22, s. 179

Artykuł opisujący wyniki badań historycznych nad działalnością nadmorskich 
brygad Wojsk Ochrony Pogranicza i Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza 
w okresie stanu wojennego



355.412-9.15/438/ „1945-2005” - Historia 

polskiej Marynarki Wojennej

PL ISSN 0137-5539

Pater Walter: Pismo Stowarzyszenia Marynarki Wojennej „Nasze Sygnały”

Biuletyn Historyczny, 2007 nr 22, s. 204

Zarys historyczny „Naszych Sygnałów” 
Marynarki Wojennej

- czasopisma Stowarzyszenia

355.075 - Bibliografia wojskowa PL ISSN 0137-5539

Kotecki Andrzej: Bibliografia zawartości „Naszych Sygnałów” za lata
1993-2005

Biuletyn Historyczny, 2007 nr 22, s. 233

Druga część bibliografii „Naszych Sygnałów” obejmująca lata 1993-2005


