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WSTĘP

Dla upamiętnienia pięknego jubileuszu 70-lecia służby 
sławnego niszczyciela ORP „Błyskawica” pod polską 
banderą wojenną, który będziemy obchodzić 25 listopada br., Muzeum 

Marynarki Wojennej wydąje suplement do nr 22 „Biuletynu Historycznego”, 
w całości poświęcony temu historycznemu okrętowi. ORP „Błyskawica” 
jest bezcenną pamiątką narodową, a wiedza o nim i utrzymanie go dla 
przyszłych pokoleń jest naszą powinnością.

Oddając do rąk Czytelników ten suplement, pragniemy przede 
wszystkim zwrócić uwagę na wspaniały okręt, symbolizujący nie tylko 
dzieje Marynarki Wojennej, ale też Wojska Polskiego i naszego państwa. 
Był naszą dumą już w latach przedwojennych, wsławił się podczas 
II wojny światowej, jesteśmy nadal z niego bardzo dumni. 
W 50. rocznicę służby odznaczony został najwyższym polskim 
odznaczeniem bojowym - Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari. 
To jedyne tego rodzaju wyróżnienie w dziejach naszego rodzaju sił 
zbrojnych.

Artykuły zamieszczone w suplemencie zostały napisane 
i przygotowane do druku przez pracowników Muzeum Marynarki 
Wojennej. Zamieszczono w nim również materiały o charakterze 
źródłowym, odnoszące się do lat przedwojennych i powojennych.

Tematyka suplementu, chociaż dość różnorodna, w całości 
poświęcona jest wyłącznie niszczycielowi ORP „Błyskawica”. Artykuły 
opublikowane w nim zajmują się budową okrętu oraz pierwszym 
uroczystym przyjęciem go w kraju i powitaniem po powrocie po 
zakończeniu II wojny światowej, 70-letnimi dziejami okrętu, zmianami 
wprowadzanymi w jego konstrukcji i aktualnym stanem technicznym, 
przestawieniem go jako swoistego rodzaju eksponatu morskiej techniki 
wojskowej oraz wszystkimi oficerami dowodzącymi okrętem.

Na wstępie zamieszczono reedycję dwóch artykułów inż. Juliana 
Ginsberta, wybitnego publicysty morskiego. Są to jego reportaże, 
pierwszy z wodowania „Błyskawicy” w 1937 r„ a drugi z powitania jej 
w kraju. Kolejny materiał to też przedruk artykułu znanego pisarza 
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kontradm. Włodzimierza Steyera o drugim powrocie ORP „Błyskawica” 
do kraju 4 lipca 1947 r.

W następnych artykułach kmdr por. dr Sławomir Kudela 
zaprezentował zarys historyczny dziejów ORP „Błyskawica”, kmdr por. 
mgr inż. Jerzy Łubkowski ukazał zmiany konstrukcyjne zachodzące na 
okręcie i jego aktualny stan techniczny, kmdr por. rez. mgr Walter Pater 
przedstawił ORP „Błyskawica” jako obiekt muzealny szczególnego 
rodzaju, a kmdr ppor. mgr inż. Zdzisław Kryger zamieścił biogramy 
wszystkich dowódców okrętu.

Mamy nadzieję, że treść suplementu przybliży i zapozna, zwłaszcza 
młodszych Czytelników, z historią „Błyskawicy” - symbolu polskiej 
Marynarki Wojennej i dziejami ludzi, którzy tę historię tworzyli w latach 
wojny i pokoju.

Pragniemy, aby pamięć o ORP „Błyskawica” i jej dowódcach stała 
się powodem zainteresowania historią polskiej Marynarki Wojennej 
i losami jej personelu oraz wpłynęła na wzrost zainteresowania 
problematyką morską.

Życzymy miłej lektury
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Inż. Julian GINSBERT1

„BŁYSKAWICA” SPŁYNĘŁA SZCZĘŚLIWIE
(Korespondencja własna „Wiarusa”)

Cowes (Anglia), w październiku

Siła zbrojna Polski na morzu powiększyła się ostatnio o dwa piękne 
okręty, najsilniejsze w swym typie na Bałtyku. Jak to naszym 
czytelnikom wiadomo, w lipcu spłynął na wodę w Anglii kontrtorpedowiec 

„Grom”, a 1 października poszła w ślad za nim siostrzana „Błyskawica”, na tej 
samej stoczni „J. S. White” (istniejącej od z górą 300 lat) wykonana i w tej 
samej miejscowości, Cowes na wyspie Wight spuszczona na morze.

Nie darmo dowódca największej angielskiej bazy morskiej w Portsmouth, 
admirał Fisher, wyraził się - że oba te okręty stanowią ostatnie słowo 
w dziedzinie techniki okrętowej i są największymi kontrtorpedowcami, jakie 
kiedykolwiek w Anglii zbudowano. Bo rzeczywiście - jedynie francuskie 
przewodniki flotylli przewyższają „Groma” i „Błyskawicę” nieznacznie 
wypornością! szybkością, są jednak mniej nowoczesne i słabiej uzbrojone.

„Błyskawica”, jak i „Grom”, wypiera tedy 2 150 ton, posiada długość 
114 metrów, szerokość 11,2 metra, wysokość od stępki do pokładu (bez 
nadbudówek) 6,5 metra. Uzbrojenie jej składać się będzie z dział średniego 
kalibru, działek i karabinów maszynowych przeciwlotniczych, wyrzutni 
torpedowych, min i bomb głębinowych. Załoga obliczona jest na 180-200 ludzi.

Tu należy wytłumaczyć ważną sprawę. Oczywiście - koniecznym, 
pożytecznym i potrzebnym byłoby budowanie tych okrętów w kraju, aby dać 
pracę szerokim rzeszom narodu i wszelkim gałęziom przemysłu. Jednakże 
zapoczątkowana przed dwoma laty budowa stoczni Marynarki Wojennej nie

1 Julian Mieczysław Ginsbert (1892-1948), kapitan marynarki, pisarz i publicysta morski. 
Publikował w „Morzu”, „Polsce Zbrojnej” i „Wiarusie”. Członek Zarządu Głównego LMiK 
(1923-1939), sekretarz redakcji „Przeglądu Morskiego” (1935-1939). Zmobilizowany w 1939 r„ 
ewakuowany z personelem KMW na Wołyń, uniknął losu oficerów zamordowanych w Katyniu. 
Od 1941 r. w Armii Polskiej w ZSRR, następnie od 1942 r. w Wielkiej Brytanii, w stopniu 
kapitana marynarki był m.in. kierownikiem Referatu Prasowego i po. kierownika Referatu 
Wychowawczo-Oświatowego KMW oraz oficerem ordynansowym szefa Służb. W 1947 r. 
wstąpił do PKPR. Zmarł w Londynie.
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jest jeszcze ukończona. Potrzebne na ten cel sumy wpływają dość powoli - 
więc trzeba się liczyć, że budowa potrwa jeszcze 2-3 lata, a potem wszak 
„nie od razu okręt zbudowany”. Aby tedy nie wytworzyć groźnej luki 
w polskim budownictwie okrętowym i nie pozwolić istniejącym okrętom 
wojennym zestarzeć się zanim nowe wykonane zostaną, trzeba było na razie 
jeszcze udzielić zamówień za granicą. Dlatego w stoczniach angielskich, 
francuskich i holenderskich buduje się dla Polski owe dwa kontrtorpedowce, 
stawiacz min i dwa okręty podwodne.

Ale nawet budując za granica, władze Marynarki Wojennej pospołu 
z Ministerstwem Przemysłu i Handlu postarały się, aby transakcja ta nie była 
dla nas jałową. I oto użyto tu dwóch sposobów: po pierwsze w zamian za sumy 
należne jako opłatę - owe obce kraje zobowiązały się przyjąć, co najmniej 
równowartość polskich produktów rolniczych lub mineralnych (a więc zboże, 
pszenicę, masło, jaja, węgiel), - po drugie zaś część materiałów potrzebnych 
do budowy, dostarczana jest z Polski w stanie gotowym, i tylko montowana 
na miejscu.

A więc na „Gromie” i „Błyskawicy” cala masa urządzeń jest polskiego 
pochodzenia. Przyrządy optyczne i mechaniczne, służące do kierowania 
ogniem, kable i armatura elektryczna, oświetlenie, telefony, radiostacje, łodzie 
okrętowe (w tym dwie motorowe), sprzęt kwaterunkowy (kuchenny, stołowy, 
kredensowy, sypialny itd.), liny stalowe i konopne, obrabiarki warsztatu 
maszynowego, narzędzia maszynowe rusznikarskie, stolarskie 
i elektrotechniczne, kłódki, lampy naftowe, lornetki i termometry, prace 
tapicerskie, przyrządy toaletowe - wszystko to wykonane zostało rękoma 
polskich inżynierów, robotników i rzemieślników. Tedy około 18 procent 
wartości okrętu pozostało w kraju, dając zarobek Polakom.

* * *

Dzień 1 października w Cowes był jesienny i chłodny. Ale gorący 
i podniosły nastrój sprawił, że na pogodę mało, kto zwracał uwagę. Kiedy 
chrzestna matka okrętu, małżonka ambasadora Rzeczypospolitej w Londynie, 
rozbiła tradycyjną butelkę szampana o stromy dziób „Błyskawicy”, a okręt, 
z początku powoli, potem coraz prędzej, zsuwać się zaczął, okrzyki i wiwaty 
stłumiły nawet dźwięki orkiestry, grającej polski i angielski hymny narodowe. 
Polskie „niech żyje” zmieszało się z angielskim „hip, hip, hurrah!”.

Po chwili okręt kołysał się już na wodzie, zahamowany potrójnym 
zwojem łańcuchów. Wnet holowniki odepchnęły go pod żuraw nadbrzeżny, 
który montować będzie kolejno maszyny, urządzenia, uzbrojenie. Latem roku 
przyszłego „Błyskawica” przybędzie już do Polski, poprzedzona o dwa 
miesiące przez starszego od niej „Groma”.
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„BŁYSKAWICA” SPŁYNĘŁA SZCZĘŚLIWIE

Skromne śniadanie zgromadziło władze polskie i angielskie, dyrekcję 
stoczni i zaproszonych gości. Oprócz ambasadora Rzeczypospolitej 
Raczyńskiego z małżonką i wyżej wymienionego admirała Fishera, wzięli 
w nim udział, między innymi: komandor Rymszewicz, przewodniczący polskiej 
komisji nadzorczej, a dalej: lord Jellicoe (syn wielkiego admirała Anglii) 
z matką, konsul generalny Poznański, kontradmirał Turner, generał major West, 
pułkownik Michałowski i wielu innych. Śniadanie to, w czasie którego 
wzniesiono zdrowie króla Wielkiej Brytanii i Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej - było manifestacją serdecznej przyjaźni polsko-angielskiej. Nie było 
w nim nic z uczty czy zabawy, natomiast z jednej strony poczucie dokonanej 
pożytecznej pracy, z drugiej szczera radość i wzajemna sympatia.

* * ♦

W przemówieniu admirała Fishera był jeszcze jeden moment godny 
zanotowania: „Najstarsza marynarka świata - powiedział ów wybitny marynarz 
- przesyła swe pozdrowienia i wyrazy uznania najmłodszej. Ale ta najmłodsza 
nie jest bynajmniej godna lekceważenia, albowiem posiada na wskroś 
nowoczesny sprzęt i według najnowszych zasad szkolony personel. Fakt, że 
drużyna reprezentacyjna polskiej Marynarki Wojennej pobiła drużynę 
marynarki angielskiej w meczu futbolowym, jest wymownym przykładem 
wartości tego personelu, że zaś dwa nowo zbudowane kontrtorpedowce są 
w istocie małymi krążownikami - przeto należy rokować jak najlepsze nadzieje 
rozwojowi polskiej siły zbrojnej na morzu”.

Te słowa, wypowiedziane przez tak poważny autorytet, przez jedną 
z najważniejszych postaci świata morskiego Anglii - od wieków największej 
potęgi oceanicznej - są dla nas zarazem otuchą i przestrogą. Pozwalają bowiem 
z ufnością patrzyć w przyszłość i wierzyć w to, w co nasi przodkowie ani rusz 
uwierzyć nie chcieli: w Polskę na morzu wielką, silną i szacunek świata całego 
posiadającą. Z drugiej zaś strony, ostrzegają nas przed zaniedbaniem czy zbyt 
leniwą pracą w kierunku zabezpieczenia polskiej wolności morskiej, bez której 
stalibyśmy się znów tym, czym byliśmy przed rozbiorem: państwem bezsilnym 
politycznie i ekonomicznie, zależnym od sąsiadów i chylącym się do upadku.

To też Pierwszy Marszałek Polski powiedział: „Początek rozbudowy 
polskiej Marynarki Wojennej jest najlepszą rękojmią rozwoju mocarstwowego 
państwa i kwitnącej pomyślriości narodu”.

Przedruk za: „Wiarus”, 1936 nr 39, s. 1106.
Przygotowanie do druku i opracowanie: Walter Pater
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Inż. Julian GINSBERT

TRZYNAŚCIE STRZAŁÓW

Pierwszego grudnia roku 1937 o godzinie 9.30 terytorium polskie 
powiększyło się znów o półtora tysiąca metrów kwadratowych. 
Albowiem o tej godzinie stanął przed wejściem do portu gdyńskiego Okręt 

Rzeczypospolitej „Błyskawica” i grzmiąc z dział salut trzynastu strzałów - 
oddał się pod rozkazy admirała - dowódcy Floty.

„Błyskawica” - siostrzany kontrtorpedowiec „Gromu” - a właściwie 
przewodnik kontrtorpedowców - stanowi z tymże „Gromem” zespół 
najsilniejszych w swej klasie okrętów na Bałtyku, będąc jednocześnie ostatnim 
wyrazem techniki wojennomorskiej. Co więcej - nie jest naśladownictwem 
jakiegoś z obcych typów, ale koncepcją taktyczną czysto polską, wypracowaną 
przez sztab i służbę techniczną polskiej Marynarki Wojennej i tylko wykonaną 
w Anglii, częściowo zresztą z polskich materiałów.

W ten sposób posiadamy wreszcie cztery wielkie kontrtorpedowce: 
„Błyskawica”, „Grom”, „Wicher” i „Burzą”, stanowiące pierwszy większy 
zespół polskiej Marynarki Wojennej, stawiający Polskę o stopień wyżej 
w hierarchii państw bałtyckich. Jeszcze niedawno byliśmy w tyle za Finlandią, 
dziś, jeśli nie ilościowo, to jakościowo (taktycznie) przewyższamy nawet Danię, 
gdyż do trzech istniejących okrętów podwodnych przybędą niebawem dwa 
dalsze, a nadto w skład naszej „armaty morskiej” wejdzie stawiacz min „Gryf’.

Kilkadziesiąt depesz powitalnych od okręgów, obwodów i oddziałów Ligi 
Morskiej i Kolonialnej, nadesłanych na ręce dowódcy Floty, admirała Unruga, 
oraz na ręce dowódcy „Błyskawicy”, świadczy wymownie, że fakt ten nie 
pozostał obcy ogółowi społeczeństwa. A choć w Gdyni obyto się bez 
uroczystości - Marynarka Wojenna pracuje wszak nie od święta, - to jednak 
grupka entuzjastów i sympatyków witała gorąco nowy okręt polski.

Cztery kontrtorpedowce - jakże mało i jak wiele zarazem! Przecież te 
15 000 ton okrętów wojennych, które w roku 1938 posiadać będziemy, to 
naprawdę trudny i mozolny początek. „Pierwsze lody” zostały przełamane, 
a dalsze dzieje sprawy obrony morskiej zależą od nas wszystkich, od naszej 
ofiarności, naszej woli, a najważniejsze od powszechnego zrozumienia 
wymowy, jaką posiadają w życiu narodów okręty wojenne.

Niedawno przecież w „Danziger Vorposten” ukazał się artykuł, 
zatytułowany ironicznie: Polska na śladach Nelsona. Omawiając wysiłek
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wojennomorski Polski dzisiejszej, autor tego artykułu odradza nam tworzenia 
silnej floty wojennej i dążenia do kolonii, uważając to za trud stracony, boć 
przecież Polska nie była nigdy państwem morskim, nie posiada tradycji, dostęp 
ma tylko do morza „zamkniętego”, nic jej nie grozi, a przy tym rozbudowa 
marynarki pochłonie wielkie sumy, które lepiej by zużytkować gdzieindziej... 
Z całego artykułu przebija niepokój i obłudna troskliwość...

Rzecz charakterystyczna: mniej więcej w ten sam sposób rozumują u nas 
ludzie, dla których sprawa obrony morskiej jest wciąż jeszcze dziedziną obcą, 
ludzie o ciasnych poglądach, niepojmujący znaczenia morza w życiu państwa 
i narodu... I oni twierdzą, że flota wojenna nie jest nam potrzebna, że nie 
sprostamy wysiłkom potężniejszych sąsiadów, że Bałtyk jest morzem 
zamkniętym, że pieniądze lepiej użyć na co innego... Ludzie małego ducha lub 
ściśle lądowych poglądów rozumują metodami niemieckiego autora, który nie 
może być przecież posądzony o zbytek przychylności dla nas.

A przecież sprawa obrony morskiej obchodzi dziś cały naród. Związana 
jest nie tylko z wybrzeżem, ale z całym krajem, bo stanowi o jego 
samowystarczalności gospodarczej, o jego istnieniu w czasie pokoju czy wojny. 
I nic to, że jesteśmy słabsi, że wysiłek jeszcze przed nami duży, że Bałtyk jest 
morzem geograficznie zamkniętym... Czyż Morze Śródziemne nie było takim 
morzem zamkniętym w stosunku do Włoch? Czy włoska marynarka wojenna, 
choć słabsza od brytyjskiej, nie potrafiła go sobie otworzyć, dając samym swym 
istnieniem możność zaopatrywania kraju we wszystkie potrzebne mu surowce 
i fabrykaty, a wojsku lądowemu wolny przejazd do Afryki?

Nie chodzi nam wszak o stworzenie jakiejś ogromnej potęgi morskiej, 
zdolnej do rozgrywek na wielką skalę. Ale musimy mieć flotę odpowiednią do 
naszej polityki bałtyckiej, odpowiednią do naszych potrzeb militarnych czy 
gospodarczych, mogącą działać w czasie pokoju, jako hamulec przeciwko 
wszelakim zakusom wroga na polską wolność morską, a w czasie wojny 
stanowiącą element taktyczny, aby - mówiąc właśnie słowami Bismarcka - 
namyślił się trzykrotnie ten, kto, choć silniejszy, na nasz dostęp do morza 
miałby chętkę. Przecież obrona naszego morza nie leży w Gdyni, lecz w myśl 
wskazań strategii - na wodach domniemanego przeciwnika.

Toteż rady niemieckiego autora mają dla nas wartość tylko w sensie 
propagandowym. Pozwalają one stwierdzić, z jednej strony powagę naszych 
własnych poczynań, z drugiej zaś ośmieszają dotychczasowych naszych 
„wewnętrznych wrogów” idei morskiej, rozumujących kategoriami... 
niemieckimi. Lekcja chyba dość wyraźna.

Niechże więc owe trzynaście strzałów, którymi „Błyskawica” powitała 
swego wyższego dowódcą, będzie pokojową, ale godną suwerennego państwa 
odpowiedzią na rady, których nie potrzebujemy.

Przedruk za: „Morze”, 1936 nr 1, s. 12-13.
Przygotowanie do druku i opracowanie: Walter Pater
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Kontradm. Włodzimierz STEYER* 1

ORP „BŁYSKAWICA” W KRAJU

Zapowiadający się upał, migotliwy na morzu poranek dnia 
4 lipca 1947 r.

Drugi okręt z serii „Gromów” lekko sunie na szlaku Hel - Gdynia ku 
portowi macierzystemu, opuszczonemu przez niego 30 sierpnia 1939 r., bo taki 
był rozkaz: „Pójdziesz walczyć na cudzych morzach”.

, Walczył dobrze. Tak dobrze, że może z punktu widzenia swych 
pracodawców aż zanadto rozsławił wytrwałość, odwagę i zawziętość polskiego 
marynarza, dla którego wystarczało na razie, że bije gdzie się da odwiecznego 
wroga, gnębiciela rodzinnego kraju - Niemca.

Sunie, pięknie krając swym opływowym kształtem kadłuba szmaragdowe 
tonie siedem lat temu porzuconego Bałtyku.

1 Włodzimierz Brunon Steyer (1892-1957), kontradmirał, pisarz, tłumacz i publicysta. 
Publikował w „Wojskowym Przeglądzie Historycznym” i „Przeglądzie Morskim” oraz 
„Banderze”, „Gazecie Morskiej”, „Gazecie Polskiej”, „Głosie Wybrzeża”, „Marynarzu 
Polskim”, „Morzu i Marynarzu Polskim”, „Młodym Żeglarzu”, „Naokoło Świata”, „Polsce 
Zachodniej”, „Polsce Zbrojnej”, „Podchorążym”, „Stolicy”, „Szkwale”, „Torpedzie” 
i „Żołnierzu Polskim”. Były oficer rosyjskiej marynarki wojennej, brał udział w działaniach 
na morzach podczas I wojny światowej, potem oficer norweskiej marynarki handlowej 
i podoficer armii kanadyjskiej, uczestniczył w interwencji na froncie północno-rosyjskim. 
Od 1919 r. w polskiej Marynarce Wojennej, początkowo jako referent Wydziału Szkolnego 
Sekcji Personalno-Szkolnej DSM, zastępca komendanta i komendant portu wojennego 
w Modlinie, dowódca 3 batalionu morskiego, kierownik wyszkolenia artyleryjskiego dywizjonu 
torpedowców, wykładowca i kierownik naukowy TIK. Później był dowódcą kanonierki 
„Komendant Piłsudski” i oficerem wyszkolenia artyleryjskiego dywizjonu ćwiczebnego oraz 
kierownikiem Referatu Artylerii i Uzbrojenia w KMW. Następnie był dowódcą ORP „Bałtyk”
i komendantem SSM oraz dowódcą torpedowców „Kujawiak” i „Mazur”, dowódcą 
dywizjonów: ćwiczebnego, torpedowców, szkolnego i kontrtorpedowców. Zajmował 
stanowiska komendanta CWSF i komendanta portu wojennego Gdynia, a przed wybuchem 
wojny - dowódcy RU Hel. Po kapitulacji przebywał w niewoli niemieckiej do 1945 r. Powrócił 
do kraju i został szefem Oddziału Pomocniczych Środków Pływających i Przystani Głównego 
Portu MW, dowódcą SON oraz dowódcą MW. W 1950 r. został odwołany i przeniesiony w stan 
spoczynku. Następnie pracował w gdyńskim Oddziale PKO, zmuszony przenieść się do 
Ostrołęki, podejmował pracę na poczcie, w Ekspozyturze Oddziału Wojewódzkiego PKO 
i w dziale zaopatrzenia PZGS. W 1957 r. zamieszkał w Gdańsku Wrzeszczu. Zmarł w Gdańsku 
Oliwie.
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Wszystkie szkła na wybrzeżu: lunety, lornetki, dalmierze śledzą jego 
ruchy, gdy zmierza do wejścia, mija m/s „Batory” i skręca ku basenowi 
nr 9 portu wojennego.

Czy od roku 1938, gdy był przyjmowany ze stoczni i odbywał próby 
wspaniałej prędkości ponad 40 węzłów u południowych brzegów Brytanii, dużo 
się zmienił? Komin jakiś inny, chyba niższy, nie widać dziobowych wyrzutni 
torpedowych, baterie innego kalibru...

Ale jak zawsze schludny pod szatą bojową. Znana, bo chwalebnie 
zasłużona, ale i trudna dla mowy anglosaskiej nazwa, uwidoczniona dawniej 
blaskiem mosiężnych liter, jest obecnie zastąpiona czernią. Podczas działań 
bojowych znikła na pewno pod pokostem barwy ochronnej.

Taką widział ją równik i taką baczyły akweny podbiegunowe, a domyślał 
się tożsamości wróg powietrzny.

Wrócił do kraju swego, jak każdy bojowiec, który ocalał na wielkim 
pobojowisku, lekko poszkodowany na zdrowiu, ale jeszcze pełny wigoru i chęci 
do szkolenia nowych kadr odrodzonej Marynarki Wojennej Polski ludowej.

Wrócili na niej „wilki morskie”, którzy wsławili ORP „Błyskawicę”, 
a ostatnio sprawowali nad nią troskliwą opiekę, aż osiągnęli wymarzony cel. 
Zwrócili Polsce Okręt Rzeczypospolitej.

Od dziś okręt ten w miarę jego przydatności będzie służył polskiemu 
morzu, ludowi polskiemu i demokratycznej Polsce.

„Błyskawicy” my, marynarze, możemy nadać przydomek „UCZCIWY 
OKRĘT”.

Wytrwała chlubnie przez całą zawieruchę dziejową wojny 
antyfaszystowskiej i dotrwała do dnia wcielenia do odrodzonej Marynarki 
Wojennej.

Jest bez skazy. Od dnia spuszczenia na wodę do powrotu do kraju 
wybierała słuszne drogi: być zbrojnym ramieniem ludu polskiego na morzu 
przeciwko prusactwu, bez ugód, bez wahań, bez słabości.

Nie sprzeniewierzyła się.

Przedruk za: „Żołnierz Polski”, 1947 nr 26, s. 4. 
Przygotowanie do druku i opracowanie: Walter Pater
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Kmdr por. dr Sławomir KUDELA

ORF „BŁYSKAWICA” - ZARYS HISTORII OKRĘTU

W połowie 1933 r., w ramach kontynuacji programu rozbudowy floty, 
Kierownictwo Marynarki Wojennej rozpisało przetarg na budowę 

kolejnych niszczycieli. Postanowiono opracować koncepcję nowoczesnego 
kontrtorpedowca (niszczyciela), dostosowanego do warunków Morza Bałtyckiego1. 
Opracowanie założeń techniczno-taktycznych nowego niszczyciela powierzono 
zespołowi pracowników KMW, którzy zdobyli praktykę przy budowie polskich 
okrętów we Francji2. Na podstawie uzgodnień techniczno-taktycznych 
nadesłanych przez Dowództwo Floty i otrzymanych od poszczególnych służb 
KMW, Wydział Budowy Okrętów KMW przeprowadził prace koncepcyjne 
zakończone opracowaniem stosownych projektów i rozesłaniem ich do 
kilkunastu stoczni brytyjskich.

Stocznie angielskie w swych ofertach nie wykazały szczególnej inwencji. 
W przeważającej mierze wzorowały się na niszczycielach budowanych dla 
Admiralicji Brytyjskiej. Jedynie stocznie Thornycroft i White dołożyły więcej 
starań, aby spełnić polskie wymagania. Oferty tych stoczni posiadały podobne 
parametry techniczne, zaś stoczni J. Samuel White, wyspecjalizowanej 
w budowie lekkich jednostek, był znacznie tańszy. Zdecydowano się więc na 
dalsze negocjacje z przedstawicielami stoczni z Cowes3.

Dodatkowo strona angielska wprowadziła szereg korzystnych zmian do 
polskich planów budowy, co w efekcie doprowadziło do tego, iż 
zaprezentowany projekt uzyskał najwyższą ocenę.

Zgodnie z zawartą umową, którą podpisano 29 marca 1935 r.4, stocznia 
John Samuel White & Co miała zbudować niszczyciel, któremu zgodnie 

1 Negatywne doświadczenia z budowy niszczycieli typu „Wicher” i okrętów podwodnych typu 
„Wilk” wpłynęły na decyzję o ulokowaniu zamówienia na nowe niszczyciele i powierzeniu ich 
budowy stoczniom angielskim, szerzej S. Kudela, J. Łubkowski, ORP „Błyskawica”. 
Niszczyciel Polskiej Marynarki Wojennej, Bydgoszcz 2004, s. 8-22.

2 W pracach studyjnych uczestniczyli: kmdr inż. Stanisław Rymszewicz, kmdr por. inż. 
Aleksander Rylke, kmdr por. Aleksander Sadowski, kmdr por. inż. Wacław Żejma, kmdr por. 
inż. Stanisław Kamieński, kpt. mar. inż. Seweryn Bukowski oraz inżynierowie Mikołaj Berens, 
Aleksander Potyrała i Jan Morze. A. Rylke, W służbie okrętu, Gdynia 1997, s. 195.

3 W. Szczerkowski, ORP „Błyskawica”, Gdańsk 1970, s. 12-13.
4 Tekst umowy i jej szczegóły M. Twardowski, Niszczyciele typu „Grom”, cz. 1, Gdańsk 2002, s. 15-18.
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z zarządzeniem szefa KMW z 3 maja 1936 r. nadano nazwę „Błyskawica”, 
w ciągu 28 miesięcy od daty podpisania umowy, włączając w to okres prób 
odbiorczych, w taki sposób, aby był całkowicie gotowy do służby, tak jak 
jednostki Royal Navy.

Najważniejsze parametry techniczno-taktyczne tego niszczyciela, to:
• długość całkowita - 114 m,
• długość na linii wodnej - 111 m,
• szerokość całkowita - 11,3 m,
• wysokość kadłuba na śródokręciu - 6,48 m,
• zanurzenie normalne - 3,45 m,
• wyporność normalna - 2144 t,
• wyporność standardowa - 2011 t,
• moc maszyn napędowych - 54 000 KM,
• prędkość projektowana - 39 węzłów,
• maksymalny zapas paliwa - 350 t,
• zasięg pływania przy prędkości 15 węzłów - 3500 (Mm).

Uzbrojenie:
• 7 dział kal. 120 mm Bofors o kącie podniesienia 35° (trzy podwójne 

i jedno pojedyncze),
• 4 działa plot. kal. 40 mm Bofors (dwa podwójne),
• 8 nkm plot. kal. 13,2 mm Hotchkiss (4 podwójne),
• dwie obracane wyrzutnie torpedowe (potrójne) kal. 550 mm, z możliwo

ścią użycia torped kal. 533,4 mm i 450 mm,
• dwie wyrzutnie bomb głębinowych (pod pokładem) po 10 min każda,
• dwa miotacze bomb głębinowych Thornycroft,
• 60 min, na dwóch pokładowych torach szynowych .5

Okręty miały mieć jeden komin i jeden maszt, co w porównaniu 
z niszczycielami typu „Wicher”, posiadającymi dwa maszty i trzy kominy miało 
utrudniać wstrzeliwanie się artylerii przeciwnika.

Cena każdego z okrętów wyniosła prawdopodobnie ponad 450 tys. 
funtów, to jest około 13 min zł6.

Uroczyste wodowanie ORP „Błyskawica” odbyło się 1 października 1936 r. 
o godz. 11.55. Strona polska nadała temu wydarzeniu znaczny rozgłos. 
W ceremonii wzięli udział m.in. ambasador RP w Londynie Edward Raczyński 
z małżonką Cecylią - matką chrzestną okrętu, konsul generalny RP Karol 
Poznański i kmdr inż. Stanisław Rymszewicz, a ze strony brytyjskiej dowódca 
bazy w Portsmouth adm. sir William Fischer, lord George Jellicoe, gen. mjr 
John W. West oraz przedstawiciele stoczni z jej dyrektorem naczelnym - 

5 W. Pater, Uzbrojenie niszczyciela „Błyskawica” (1937-1997), „Biuletyn Historyczny”, 1997 
nr 15, s. 100-102.

6 S. Rymszewicz, Budowa w Anglii w latach 1935-1937 niszczycieli „Grom” i „Błyskawica”, 
Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej, Zbiór relacji, sygn. 33, s. 4-5. Autor podaje, że 35% 
ceny wpłacono przed rozpoczęciem budowy, a resztę w 20 ratach, ostatnią 1 grudnia 1937 r.
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Arthurem Thomasem Wallem na czele. Następnie rozpoczęło się żmudne 
wyposażanie okrętu7.

Próby odbiorcze okrętu zaczęły się 2 września8 i składały się z wielu 
testów, w tym: ogólnego zachowania się jednostki, stateczności, cyrkulacji, 
wyporności, prędkości na mili pomiarowej, zużycia paliwa, mocy turbin 
napędowych przy różnych prędkościach, kotłów parowych oraz uzbrojenia. 
Próby nie obyły się bez awarii i napraw. Musiano usunąć usterki w kotłach nr 1 i 2 
oraz w wyrzutniach torpedowych, które miały zbyt duży rozrzut 
wystrzeliwanych torped. Podczas próby pełnej mocy „Błyskawica” rozwinęła 
prędkość 40,4 węzła. Osiągnięcie tak dużej prędkości stawiało ją wśród 
najszybszych w swej klasie na świecie.

7 Zgodnie z negocjowaną umową Polska zapewniła sobie udział krajowego przemysłu 
w dostawie urządzeń i produkowanego poza Polską uzbrojenia w zamian za eksport surowców, 
przede wszystkim węgla kamiennego. Polska Marynarka Wojenna dostarczyła od 
poddostawców m.in.: działa artylerii głównej (wraz z podnośnikami) i przeciwlotniczej Bofors, 
przywiezione szwedzkim statkiem do Cowes, francuskie nkmy Hotchkiss, miny firmy Sautter- 
Harle, radiostacje wykonane przez Państwowe Zakłady Techniczne i Radiotechniczne oraz 
firmę Awia, aparaty dymotwórcze (fumatory), urządzenia kotwiczne i holownicze, wyroby 
płócienno-brezentowe, sztormtrapy, urządzenia ratownicze dla załogi, łodzie okrętowe 
6-wiosłowe, kuter motorowy z silnikiem o mocy 38 KM (zbudowany przez Warsztaty Portowe MW), 
środki do czyszczenia i konserwacji, dywany, pościel, naczynia kuchenne, stołowe, 
wyposażenie magazynów prowiantowych, wyposażenie kuchni i pralni, narzędzia stolarskie, 
mechaniczne, rusznikarskie i elektrotechniczne, wyposażenie warsztatu mechanicznego, środki 
sygnalizacji dźwiękowej, boje okrętowe, dzwonki sygnałowe, lornetki, lampy naftowe, 
termometry oraz 500 kłódek. Przyrządy kierowania ogniem artylerii i wyrzutni torpedowych 
opracowały i wykonały warszawskie Państwowe Zakłady Optyczne S. A. Zostały one 
zamontowane po przyjściu niszczycieli do Gdyni. Działa artylerii głównej, śruby napędowe, log 
i aparat podsłuchowy do lokalizacji zanurzonych okrętów podwodnych instalowano w czasie 
dokowania w Southampton. S. Rymszewicz, op. cit., s. 132-135, J. Marczak, ORP „Błyskawica”, 
Warszawa 1970, s. 6-7, P. Matejuk, Udział Polskich Zakładów Optycznych S. A. w budowie 
okrętów „Grom” i „Błyskawica”, „Biuletyn Historyczny”, 1977 nr 15, s, 32-34 oraz idem, 
Wojskowe przyrządy optyczne w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1977, s. 103-128.

8 W celu przeprowadzenia prób odbiorczych kontradm. J. Świrski wyznaczył specjalną komisję, 
której przewodniczącym został kmdr por. Włodzimierz Steyer. W jej skład weszli również: 
dowódca ORP „Błyskawica” kmdr por. Tadeusz Podjazd-Morgenstern, jego zastępca i I oficer 
mechanik kmdr ppor. Ferdynand Herman (pierwszy przybył do Cowes w dniu 1 marca 1937 r.). 
Oprócz wyżej wymienionych w próbach wzięła udział przybyła w marcu i w maju grupa 
oficerów, podoficerów i marynarzy, ze składu pierwszej załogi okrętu. W grupie tej znaleźli się 
m.in. I oficer artylerii kpt. mar. Stanisław Myszkowski, I oficer broni podwodnej por. mar. 
Aleksy Czerwiński i bosman okrętowy chor. mar. Stanisław Rojewski. Kolejni podoficerowie 
(gospodarze - szefowie działów) i marynarze - specjaliści przybyli we wrześniu na pokładzie 
ORP „Wilia”. Byli wśród nich m.in. chor. mar. Józef Grzonka, st. bosm. Jan Chmara i mat 
zawodowy Paweł Płonka. Z kolei miesiąc później przyjechał I oficer nawigacyjny por. mar. 
Bolesław Biskupski i oficer sygnałowy por. mar. Włodzimierz Łoskoczyński. Do składu załogi 
włączono również chor. mar. J. Wojtkowiaka. Dowódca okrętu i komisarz (kwatermistrz) kpt. 
Władysław Baszkiewicz przybyli 1 listopada. W. Steyer, Z dziejów Polskiej Marynarki 
Wojennej w latach 1919-1939. Odbiór okrętów, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1960 
nr 3-4, s. 7-15.
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25 listopada 1937 r. przewodniczący Komisji Odbiorczej kmdr por. 
Włodzimierz Steyer podpisał protokół przejęcia ORP „Błyskawica”. 
Po obiedzie o godz. 14.00 odbyła się uroczystość pierwszego podniesienia 
bandery wojennej i znaku dowódcy okrętu. Następnego dnia rano jednostka 
opuściła Cowes i przeszła do Góteborga, gdzie załadowano amunicję artyleryjską 
do dział głównych i przeciwlotniczych, po czym okręt wziął kurs na Gdynię.

Służba w latach 1937-1939

W dniu 1 grudnia 1937 r. na wysokości Helu ORP „Błyskawica” został 
powitany przez niszczyciel „Wicher” i dwa trałowce. W ich asyście, przy 
dźwięku syren okrętowych, nowa jednostka Marynarki Wojennej zacumowała 
w porcie wojennym w Gdyni Oksywiu.

Do połowy lutego 1938 r. trwały końcowe prace wyposażeniowe. Okręt 
postawiono do tzw. I rezerwy, a pracownicy Państwowych Zakładów 
Optycznych S. A. instalowali przyrządy do kierowania ogniem artyleryjskim 
i torpedowym. Rozpoczęło się ostateczne kompletowanie składu załogi. 
4 stycznia 1938 r. dowództwo ORP „Błyskawica” objął kmdr ppor. 
Włodzimierz Kodrębski9.

Z chwilą uzupełnienia załogi niszczyciel rozpoczął tzw. kampanię 
morską. Przez siedem miesięcy prowadzono intensywne szkolenie mające na 
celu poznanie i właściwą eksploatację oraz obsługę zarówno wszystkich 
urządzeń okrętowych, uzbrojenia artyleryjskiego i broni podwodnej jak 
i manewrowania oraz nawigacji i taktyki. W pierwszej kampanii morskiej ORP 
„Błyskawica” przebył 9 653,1 Mm, uzyskując zadawalające wyniki szkoleniowe. 
Dodatkowym czynnikiem mobilizujący załogę okazało się wyznaczenie 
„Błyskawicy” i „Groma” do złożenia oficjalnej wizyty kurtuazyjnej w Danii. 
W dniach 23 i 25 sierpnia 1938 r. obie jednostki pod dowództwem kmdr. por. 
Tadeusza Podjazd-Morgensterna przebywały w Kopenhadze.

Po upływie roku „Błyskawicę” skierowano na remont gwarancyjny. Od 
1 października 1938 r. przebywała w Warsztatach Portowych MW. Na koszt 
angielskiej stoczni w Cowes usunięto 79 usterek. Najważniejsze z nich 
dotyczyły: zatarcia się pośredniego łożyska nośnego lewego wału napędowego, 
wżerów kawitacyjnych na śrubach napędowych, postępującej korozji wielu 
mechanizmów w tym szyjek wałów i przekładni oraz niesprawnego działania 
urządzenia podsłuchowego do wykrywania okrętów podwodnych i dźwigu 
amunicyjnego nr 2. Po zakończonym remoncie gwarancyjnym w pierwszych 
dniach 1939 r. ORP „Błyskawica” rozpoczął kolejny etap szkolenia. Szkolenie 

9 Zmieniła się również obsada oficerska. Przybyli: I oficer artylerii kpt. mar. Zbigniew 
Przybyszewski, I oficer broni podwodnej kpt. mar. Stanisław Cieszkowski i I oficer mechanik 
por. mar. Feliks Jasłowski. Z. Wojciechowski, Budowa i pierwsze lata służby ORP 
„Błyskawica” (1935-1939), „Przegląd Morski”, 2002 nr 10, s. 17.
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zostało przyspieszone na skutek rosnącego napięcia politycznego w Europie 
po zajęciu przez Rzeszę Niemiecką Pragi i wysunięciu roszczeń terytorialnych 
w stosunku do Polski.

W nocy z 18 na 19 marca 1939 r. dywizjon kontrtorpedowców 
postawiono w stan gotowości bojowej. Okręty patrolowały Zatokę Gdańską10. 
W kwietniu pośpiesznie przyprowadzono przegląd mechanizmów i czyszczenie 
kotłów, a na początku maja dokowanie w Stoczni Gdyńskiej11. Dowódca 
dywizjonu kmdr por. dypl. Roman Stankiewicz starał się podnieść poziom 
wyszkolenia, zarówno pojedynczego okrętu, jak i całego zespołu. Do lipca 
prowadzono intensywne szkolenie w porcie, a następnie na morzu. Dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu całej załogi uzyskano satysfakcjonujące rezultaty. 
Służba w okresie poprzedzającym wybuch drugiej wojny światowej była 
niezwykle uciążliwa i absorbująca załogi okrętów. Sytuacja polityczna 
wymagała zwiększonej ilości dyżurów i częstych patroli na morzu. Ze względu 
na wielokrotne naruszanie przestrzeni powietrznej przez niemieckie samoloty, 
obsady dział przeciwlotniczych znajdowały się w ciągłym pogotowiu bojowym. 
Postoje w gdyńskim lub helskim porcie były niezwykle rzadkie, a wyjścia na 
ląd sporadyczne. W tej nerwowej atmosferze, ostatnich sierpniowych dni załoga 
ORP „Błyskawica” oraz pozostałych polskich okrętów obawiały się, lecz nie 
przewidywały, że wezmą udział w wojennych zmaganiach.

ORP „Błyskawica” w II wojnie światowej

Realność wybuchu konfliktu zbrojnego z III Rzeszą i rosnące zagrożenie 
z tym związane spowodowało, że w czasie rozmów Kierownictwa Marynarki 
Wojennej z Admiralicją Brytyjską, jakie odbywały się w maju i sierpniu 1939 r. 
uznano, że zasadnym byłoby, aby trzy niszczyciele jeszcze przed wybuchem 
ewentualnej wojny udały się do Wielkiej Brytanii. Biorąc pod uwagę 
zdecydowanie niekorzystny stosunek sił, posunięcie to miało uchronić, choć 
część jednostek Polskiej Marynarki Wojennej przed zniszczeniem na wodach 
Bałtyku. Jednocześnie planowano wykorzystanie polskich okrętów wojennych 
do eskortowania konwojów z materiałami i sprzętem wojskowym dla broniącej 
się Polski.

Decyzja o odejściu okrętów do Anglii została wprowadzona w życie 
rozkazem specjalnym nr 1000/spec. dowódcy Floty kontradm. Józefa Unruga.

10 Z chwilą aneksji Kłajpedy (22 marca 1939 r.) obawiano się przyłączenia Wolnego Miasta 
Gdańska do Rzeszy.

11 Jednocześnie w załodze dokonano kolejnych, znacznych zmian personalnych zarówno wśród 
oficerów, podoficerów jak i marynarzy. Nowym zastępcą dowódcy okrętu został kpt. mar. 
Tadeusz Gorazdowski, I oficerem artylerii por. mar. Stanisław Hess, a oficerem sygnałowym 
por. mar Wieńczysław Kon. A. Potyrała, Wspomnienia dotyczące Marynarki Wojennej, 
AMMW, Zbiór relacji, sygn. 32, s. 105-107.
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Na jego podstawie dywizjon kontrtorpedowców w składzie: ORP „Błyskawica” 
(okręt flagowy), „Grom” i „Burza” w dniu 30 sierpnia 1939 r. o godz. 12.50 
otrzymał sygnał „Wykonać Peking”. Po odprawie dowódców okrętów około 
godziny 14.15 stojące na gdyńskiej redzie jednostki odkotwiczyły i w szyku 
torowym udały się do Wielkiej Brytanii. Załogi o celu operacji dowiedziały się 
dopiero po minięciu przylądka Rozewie12.

* * *

1 września o godzinie 9.25 do polskich załóg dotarła pierwsza informacja 
o niemieckiej agresji na Polskę. Poruszyła ona bardzo wszystkie załogi. 
Panował nastrój silnego przygnębienia, jak i chęć dalszej walki. Tego dnia 
w godzinach popołudniowych polskie okręty rzuciły kotwice na redzie portu 
Leith w Szkocji, a o godzinie 14.20 na redzie odebrano oficjalny sygnał „Smok” 
- wiadomość o rozpoczęciu działań wojennych przeciwko Rzeszy.

Po zakotwiczeniu na ORP „Błyskawica” przybył brytyjski oficer 
łącznikowy Lt. Cdr Statford Dennis. Dowódca dywizjonu kmdr por. dypl. 
Roman Stankiewicz udał się wraz z nim niszczycielem HMS „Wallach” do 
bazy morskiej w Rosyth, niedaleko Edynburga, gdzie został przyjęty przez 
admirała sir Charlesa Ramseya - dowódcę Obszaru Morskiego (jednego 
z czterech istniejących w Royal Navy). Na polecenie admirała sir Charlesa 
Ramseya nazajutrz polskie okręty udały się do Rosyth. Tam uzupełniły 
zaopatrzenie m.in. w paliwo, wodę słodką i prowiant. Dowódca dywizjonu 
wysłał dwa telegramy o pomyślnie zakończonym rejsie i wykonaniu operacji 
„Peking”, do szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej kontradm. Jerzego 
Świrskiego w Warszawie i attache morskiego przy Ambasadzie RP w Londynie 
kmdr. por. dypl. Tadeusza Stoklasy13.

Przybycie polskich jednostek stało się kłopotliwe dla Wielkiej Brytanii, 
ponieważ zgodnie z prawem międzynarodowym, po upływie 24 godzin należało 
okręty internować. Aby temu zapobiec traktowano je jako zespół okrętów 
odbywający wizytę kurtuazyjną. Sytuacja polskich okrętów zmieniła się 
zasadniczo z dniem 3 września 1939 r., kiedy brytyjski premier Neville 
Chamberlain ogłosił stan wojny między Wielką Brytanią a Rzeszą Niemiecką. 
Od tej chwili Polacy z gości stali się sojusznikami Brytyjczyków14.

12 J. W. Dyskant, „Pekin” czy „Peking”, „Biuletyn Historyczny”, 1989 nr 11, s. 15-17 oraz 
Polska Marynarka Wojenna w 1939 r„ cz. 1. W przededniu wojny, Gdańsk 2000, s. 190; 
Z. Wojciechowski, Wojenne losy ORP „Błyskawica”, „Przegląd Morski”, 2002 nr 10, s. 20.

13 Raport dowódcy dywizjonu kontrtorpedowców do attache morskiego przy Ambasadzie RP 
w Londynie z 12 września 1939 r„ w: Polska Marynarka Wojenna 1939-1947. Wybór 
dokumentów, t. 1, Gdynia 1999, s. 223-224.

14 T. Skinder-Suchcitz, Rok 1939. Polsko-brytyjska polityka morska, Warszawa-Londyn 1997, 
s. 199-200.
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4 września 1939 r„ na wezwanie Admiralicji, kmdr por. Roman 
Stankiewicz udał się do Londynu. Podczas wizyty, w obecności kmdr por. 
Tadeusza Stoklasy, poinformowano go o wzajemnym porozumieniu, na mocy 
którego, okręty zostaną oddane do dyspozycji Royal Navy. Po południu przyjął 
go m.in. pierwszy lord admiralicji sir Winston Churchill oraz pierwszy lord 
morski adm. sir Dudley Pound. W wyniku rozmów dywizjon podporządkowano 
dowódcy Western Approaches (Zachodni Obszar Nadmorski) adm. Martinowi 
Dunbar Nasmithowi, a jego macierzystą bazą został Devonport (Plymouth). 
W trakcie pobytu przekazał również Ambasadzie RP pieniądze znajdujące się 
na okrętach w kwocie około 240 tys. zł, którą zdeponowano w Bank 
of England13.

Przed wybuchem wojny planowano wysłać polskie jednostki do głównej 
bazy Home Fleet (Floty Ojczystej), aby utrzymać ich obecność w tajemnicy. 
Jednak ze względu na konieczność przystosowania się do współpracy 
z brytyjską marynarką oraz potrzebę eskortowania transportowców z bronią 
i zaopatrzeniem wojennym z Liverpoolu do Gałacza w Rumunii, bardziej 
odpowiednią bazą okazał się Plymouth. W dniu 6 września 1939 r., po 
zaokrętowaniu brytyjskiej grupy łącznikowej, „Błyskawica”, „Grom” i „Burza” 
wyszły do Plymouth. W trakcie tego przejścia okręty otrzymały pierwszy 
rozkaz bojowy, który nakazywał patrolowanie rejonu Aberdeen, gdzie 
wcześniej zauważono niemiecki okręt podwodny. 7 września, w trakcie 
przejścia przez Cieśninę Minches (między Hebrydami a Szkocją) obserwatorzy 
z ORP „Błyskawica” zauważyli peryskop okrętu podwodnego. „Błyskawica” 
i „Grom” rejon ten obrzuciły bombami głębinowymi. Gdy po ataku ukazał się 
kiosk U-boota artylerzyści z „Gromu” ostrzelali go ogniem z działka plot. kal. 
40 mm. Spostrzeżono tłustą plamę ropy na powierzchni morza. Wydarzenie to 
Admiralicja zakwalifikowała jako prawdopodobne uszkodzenie okrętu 
podwodnego. Był to przypuszczalnie pierwszy atak na tego rodzaju niemiecką 
jednostkę w II wojnie światowej15 16.

9 września okręty weszły do Devonport. Tego samego dnia kmdr por. 
Roman Stankiewicz został przyjęty przez adm. M. Dunbar Nasmitha, który 
poinformował, że najbliższym zadaniem zespołu będzie eskortowanie 
transportowców wzdłuż południowych wybrzeży Anglii. Przez następne dni 
okręty uzupełniały paliwo, prowiant i wykonywały drobne naprawy, a także 
przygotowywały się do współpracy z Royal Navy szczególnie w zakresie 
łączności i sygnalizacji. Każdy okręt otrzymał brytyjski numer taktyczny: 
„Błyskawica” - „H 34”, „Grom” - „H 71” a „Burza” - „H 73”. Na każdy 
niszczyciel został przydzielony brytyjski oficer łącznikowy oraz trzech 
podoficerów: sygnalista, radiooperator i szyfrant. 13 września „Błyskawica” 

15 Raport dowódcy dywizjonu..., s. 224-225.
16 Z. Węglarz, Wspomnienia ze służby w latach 1939-1940, „Biuletyn Historyczny”, 1989 nr 11, 

s. 80-81, Z. Wojciechowski, op. cit., s. 22-23.
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otrzymała rozkaz udania się do Liverpoolu, aby eskortować statek m/s „Clan 
Menzies” do portu rumuńskiego w Gałaczu, skąd sprzęt wojskowy miał być 
transportowany drogą lądową do Polski. Po czterech dniach rejsu zespół został 
zatrzymany w Gibraltarze ze względu na sytuację militarną w kraju.

1 października ORP „Błyskawica” powrócił do bazy w eskorcie konwoju 
podążającego do Wielkiej Brytanii. Następnie „Błyskawica” i „Grom” zostały 
skierowane do stoczni w celu poprawienia stateczności i zlikwidowania zbyt 
dużych przechyłów. Okazało się, iż polskie niszczyciele przeznaczone do 
pływania na Morzu Bałtyckim mają niemal o połowę mniejszą wysokość 
metacentryczną w porównaniu z brytyjskimi okrętami tej klasy17. 
22 października dywizjon wysłano na kolejny patrol tym razem zachodniego 
wybrzeża Irlandii, w celu poszukiwania nieprzyjacielskich okrętów 
podwodnych. W ostatnim dniu października 1939 r. „Błyskawica”, „Grom” 
i „Burza” opuściły dotychczasową bazę w Plymouth i udały się na nowe 
miejsce postoju na południowo-wschodnie wybrzeże Anglii do Harwich. 
Dywizjon wszedł w struktury nowo formowanej 22 Flotylli Niszczycieli (22DF) 
„jako drugi z kolei zespół okrętów. W jej skład weszło osiem jednostek w tym 
trzy polskie. 22 Flotylla Niszczycieli operowała na podejściach do Kanału 
La Manche. Rejon ten okazał się niezwykle niebezpieczny ze względu na 
rozległe pola minowe i bliskość niemieckich baz i innych sił.

Na początku listopada „Błyskawica” i „Grom” doznały niewielkich 
uszkodzeń. W trakcie wyjścia z portu, przy silnym prądzie okręty otarły się 
o boję, a „Błyskawica” uszkodziła śrubę napędową i spędziła trzy dni w doku 
w Chatham. Godne odnotowania wydarzenie miało miejsce w początkach 
listopada 1939 r. podczas poszukiwania rozbitków na Dogger Bank. Rano 
7 listopada nadleciały dwa samoloty. Miały to być wcześniej zapowiedziane 
angielskie maszyny. Gdy jedna z nich wykonała skręt zauważono swastykę. 
Ogłoszono alarm przeciwlotniczy, a samolot zrzucił torpedę. Tylko dzięki 
przytomności umysłu kpt. mar. Tadeusza Gorazdowskiego (zastępcy dowódcy 
„Błyskawicy”) zdołano ją w ostatniej chwili wymanewrować. W następstwie 
opisanego wydarzenia w Royal Navy wprowadzono intensywne szkolenie 
w zakresie sygnalizacji między samolotami a okrętami oraz nakaz 
natychmiastowego otwarcia ognia do nierozpoznanego samolotu18. Niebawem 
22 Flotylla została rozwiązana i zastąpiono ją 1 Flotyllą Niszczycieli (1DF), 

17 Prace przyśpieszyło zmycie za burtę bsmt. Władysława Kalinowskiego z ORP „Grom”. Była 
to pierwsza strata w ludziach podczas służby u boku Roya! Navy. Anglicy proponowali m.in. 
zdjęcie dwulufowego działa nr 2 kal. 120 mm. Dzięki postawie polskich oficerów, którzy 
sprzeciwili się obniżeniu wartości bojowej jednostek, wspomniane działo zachowano kosztem 
usunięcia różnych elementów wyposażenia o łącznym ciężarze 120 ton. Osiągnięto normę 
brytyjskich jednostek - 75 cm wysokości metacentrycznej (wcześniej 48 cm). Wywołało to 
podziw i uznanie wśród gospodarzy. Zdjęto m.in. kołpaki kominów, łodzie 10-wiosłowe, 
rufową nadbudówkę z reflektorem, trały ochronne, a także wanny z łazienek dowódców 
okrętów. W. Szczerkowski, ORP „Błyskawica”, Gdańsk 1979, s. 49.

18 W. Szczerkowski, „Błyskawica”. Informator historyczny, Gdańsk 1979, s. 16.
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liczącą 10 jednostek. W tym składzie flotylla przetrwała do kwietnia 1940 r.
Ważnym epizodem w życiu załogi „Błyskawicy” była wizyta premiera 

rządu i naczelnego wodza gen. dyw. Władysława Sikorskiego w Rosyth, która 
odbyła się 17 listopada. Do zgromadzonych załóg OORP: „Błyskawica”, 
„Grom”, „Burza” oraz „Orzeł” i „Wilk” wygłosił on patriotyczne 
przemówienie. Wspomnieć należy, ze na przełomie 1939 i 1940 r. polskie 
niszczyciele wykonywały liczne zadania bojowe, dotyczące w większości 
eskortowania statków wzdłuż wschodniego wybrzeża Anglii, między ujściami 
rzek Tamiza i Humber. Używanie min magnetycznych spowodowało w tym 
czasie m.in. zatonięcie statku „Sheaf Crest”. W ratowaniu jego rozbitków 
30 listopada 1939 r. wzięły udział dwie szalupy z „Błyskawicy”, które wyłowiły 
19 osób.

W tym okresie ORP „Błyskawica” uczestniczyła również w trzech 
specjalnych operacjach. 9 grudnia wraz z 9 niszczycielami wyszła w rejon 
Texel i Tarscheling, aby przechwycić zespół niemieckich niszczycieli. 
Ze względu jednak na gęstą mgłę do spotkania nie doszło. Z kolei 15 grudnia 
w asyście trzech niszczycieli osłaniała stawiacz min HMS „Welsham”, który 
postawił zagrodę minową koło wyspy Borkum na torze wodnym z Emden. 
W styczniu zaś okręt kontrolował statki handlowe państw neutralnych. Do 
końca marca 1940 r. załogi dywizjonu szkoliły się intensywnie ze względu na 
uzupełnienia stanów osobowych polonią francuską. Wynikało to również 
z faktu, iż wielu podoficerów i marynarzy opuściło okręty dywizjonu udając się 
na Maltę, gdzie kompletowano załogę przyjmowanego od Brytyjczyków 
niszczyciela ORP „Garland”.

4 kwietnia 1940 r. cały dywizjon przeszedł do bazy w Scapa Flow na 
Orkadach. W dwa dni później polski zespół wraz z brytyjskimi niszczycielami 
otrzymał rozkaz osłaniania pancerników i krążowników w Skagerraku. 
9 kwietnia został jednak odwołany i wraz z HMS „Tartar” eskortował konwój 
statków handlowych z Norwegii do Rosyth.

* * *

Przebieg inwazji niemieckiej na Norwegię zaskoczył i zaniepokoił 
Wielką Brytanię, zmusił ją również do przeciwdziałań. Wspomagając w tym 
Admiralicję nasze okręty brały udział najpierw w dwudniowym patrolu 
bojowym, przerwanym ze względu na złe warunki atmosferyczne, a potem od 
17 kwietnia eskortowały ciężko uszkodzony przez niemieckie lotnictwo 
krążownik HMS „Suffolk”. 19 kwietnia 1940 r., w ramach wzmocnienia sił 
przeciwdesantowych, „Błyskawica”, „Grom” i „Burza” udały się w rejon 
operacyjny noszący kryptonim „Narwik”. W drugim dniu rejsu około południa 
w pobliżu burty „Błyskawicy” niespodziewanie nastąpił silny wybuch. Nie 
znano jego przyczyny. Dziś wiemy, że był to atak torpedowy niemieckiego 
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okrętu podwodnego „U-9”. Dwie wystrzelone torpedy, uzbrojone w nowe 
magnetyczne zapalniki szczęśliwie detonowały przed niszczycielem. Nazajutrz 
Niemcy podali w komunikacie radiowym informację o zatopionym „byłym 
polskim” niszczycielu19. Po tym epizodzie polskie okręty już bez żadnych 
przygód weszły do Sjelfiordu na Wyspach Lofockich (Flakstad), który spełniał 
rolę kotwicowiska. Przez pierwszy tydzień okręty samodzielnie patrolowały 
wejście do Yestfiordu, a „Błyskawica” m. in. spenetrowała rejon Saltfiordu 
(Bodo). Od 24 kwietnia 1940 r. niszczyciel zaczął operować bezpośrednio 
w rejonie Narwiku, który był rejonem opanowanym przez Niemców. W tym 
czasie „Błyskawica” współuczestniczyła w ostrzale niemieckich pozycji na 
lądzie. Wykonała między innymi ostrzał mostu kolejowego na wschód od 
Narwiku, powiększając stan jego uszkodzeń. Zlikwidowała także kilka baterii 
artylerii niemieckiej oraz skutecznie ostrzeliwała poruszające się kolumny 
żołnierzy niemieckich20. Następnie ORP „Błyskawica” osłaniała lądowanie 
brytyjskich żołnierzy w miejscowości Bodo.

Podczas patrolu w dniu 2 maja 1940 r. niepostrzeżenie zza chmur 
zaatakował pojedynczy samolot, zrzucając 6, na szczęście niecelnych, bomb. 
W godzinach popołudniowych przy wejściu do Rombaksfiordu, rozległy się 
strzały z dział kał. 88 mm, działek przeciwpancernych i karabinów 
maszynowych. Na okręt posypały się pociski. Artyleria „Błyskawicy” 
natychmiast odpowiedziała. Wprawdzie niemiecki ogień ucichł, ale trzy pociski 
trafiły w maszynownię nr 2, kolejne w kuchnię i wyrzutnię torpedową nr 2. 
Trzech marynarzy zostało lekko rannych. Pociski karabinów maszynowych 
trafiły również nadbudówki. Uszkodzenia spowodowały odwołanie 
„Błyskawicy” z patrolu bojowego. W jego miejsce wszedł ORP „Grom”, który 
4 maja został zatopiony bombami przez niemiecki samolot.

Sytuacja z 2 maja, kiedy to Niemcy uzyskali trafienia w okręt powtórzyła 
się trzy dni później, jednak poza licznymi przestrzelinami z dział kał. 88 mm, 
nie było rannych. Nazajutrz wzmogła się aktywność nieprzyjacielskiego 
lotnictwa, a „Błyskawica” stała się głównym obiektem systematycznych 
i intensywnych bombardowań. Tylko dzięki opanowaniu i mistrzowskim 
manewrom dowódcy okrętu oraz sprawnemu wykonywaniu rozkazów przez 
załogę, niszczyciel nie odniósł żadnych uszkodzeń. Warto podkreślić, iż 
rankiem 5 maja artylerzyści „Błyskawicy” zestrzeli jeden bombowiec - 
pierwszy w historii okrętu. Po męczących nalotach jednostka weszła na redę 
Tjelsundet. 8 maja odpoczynek przerwała wizyta głównodowodzącego sił 
sprzymierzonych adm. floty lorda Earl of Cork and Orrery. Admirał po 
przeglądzie wyraził uznanie i podziw za doskonałe wykonywanie zadań 
bojowych. W związku z decyzją o wycofaniu się aliantów z Norwegii polskie 

19 J. Pertek, Mała flota wielka duchem, Poznań 1989, s. 167-174 oraz M. Kadulski, Szczęśliwa 
gwiazda „Błyskawicy”, „Nasze Sygnały”, 1987 nr 159, s. 20-24.

20 R. Nałęcz-Tymiński, „Błyskawica” w Narwiku, „Nasze Sygnały”, 1986 nr 157, s. 17.
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niszczyciele rozpoczęły w Skielfiordzie przygotowania do powrotu do Wielkiej 
Brytanii. 10 maja nadleciała duża formacja bombowców Henkel He-111. Jeden 
z nich trafiony przez pociski z przeciwlotniczych Boforsów „Błyskawicy” 
zwalił się na pobliskie skały. Wieczorem norweski kuter rybacki przywiózł 
aluminiowy arkusz blachy z oderwanego poszycia samolotu. Z niego na 
pamiątkę tego wydarzenia marynarze wycięli sylwetkę samolotu He-11121.

W starciach z Luftwaffe artyleria przeciwlotnicza „Błyskawicy” okazała 
się zdecydowanie skuteczniejsza niż artyleria brytyjskich niszczycieli. 
Posiadały one bowiem 40 mm działka o zasięgu do dwóch tysięcy metrów, zaś 
polskie Boforsy mogły prowadzić ogień skuteczny do pięciu tysięcy metrów. 
Trzeba również dodać, że wyszkolenie polskich artylerzystów, które stało na 
wysokim poziomie nie było tu bez znaczenia.

* * *

Dynamicznie przebiegająca ofensywa wojsk niemieckich w Belgii 
i Holandii spowodowała wycofanie się w kierunku morza, w rejon Dunkierki 
wojsk sprzymierzonych, w tym brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego. 
W pospiesznie zorganizowanej ewakuacji broniących się wojsk drogą morską, 
której nadano kryptonim „Dynamo” brała udział również' „Błyskawica”. Nocą 
z 27 na 28 maja wraz z niszczycielami HMS „Gallant” i HMS „Vivacjous” 
„Błyskawica” weszła do zniszczonego portu w Dunkierce. Podczas podejścia do 
nabrzeża okręt zaatakował samolot, który celnym ogniem prawdopodobnie 
strącono. W kolejnych dniach ORP „Błyskawica” patrolował północą część 
Kanału La Manche i osłaniał statki oraz okręty przewożące rozbite wojska 
z rejonu walk do angielskich portów. Wśród licznych wydarzeń i epizodów tego 
okresu należy wymienić: uniknięcie storpedowania przez wrogi okręt 
podwodny, uratowanie 15 marynarzy z zatopionego francuskiego niszczyciela 
„Sirocco” oraz holowanie do Dover ciężko uszkodzonego niszczyciela HMS 
„Greyhound”, zapełnionego do granic możliwości setkami ewakuowanych 
żołnierzy22. W dniu 2 czerwca 1940 r. okręt powrócił do swej macierzystej bazy 
w Harwich. Działania bojowe mocno nadwerężyły jego stan techniczny. 
Maszyny potrzebowały przeglądu i napraw, a załoga dłuższego odpoczynku. 
Po 9 dniach jednostkę skierowano na remont do stoczni John Samuel White 
w Cowes, a później do Southampton. 4 czerwca 1940 r. operacja „Dynamo” 
została oficjalnie zakończona. Kosztem utraty 240 jednostek bojowych, 
statków, barek, jachtów itp. udało się wywieźć z plaż Dunkierki ponad 330 tys. 
żołnierzy. Podczas remontu „Błyskawicy” zamontowano nową aparaturę do 

21 M. Kadulski, Dwie przepowiednie, „Nasze Sygnały”, 1972 nr 127, s. 24-29. Obecnie 
przedmiot ten znajduje się ona w zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej.

22 R. Nałęcz-Tymiński, „Błyskawica” w Dunkierce, „Nasze Sygnały”, 1986 nr 158, s. 6-16.
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wykrywania okrętów podwodnych (asdic) oraz zmodernizowano broń 
podwodną. W miejsce rufowej wyrzutni torpedowej wstawiono działo plot. 
Vickers - Armstrong Mk IV HA. Po doświadczeniach norweskich zainstalowano 
w burtach włazy ewakuacyjne o większej średnicy niż bulaje, pozwalające na 
ewakuację załogi23. Po zakończonym remoncie 12 sierpnia „Błyskawica” 
weszła do bazy w Portsmouth w celu pobrania amunicji. Wówczas nastąpił 
silny nalot na miasto. Artylerzyści okrętu zdołali zestrzelić kolejny trzeci już 
samolot.

* * *

Z chwilą zakończenia szkolenia w walce z okrętami podwodnymi 
w Scapa Flow ORP „Błyskawica” włączono do eskortowania konwojów, 
ponieważ nasiliły się działania w walkach o Atlantyk. Z uwagi na mały zasięg 
okrętu spowodowany wielkością posiadanych zbiorników paliwa, 
a jednocześnie dużą prędkość „Błyskawica” często eskortowała szybkie statki, 
samodzielnie pokonujące Ocean Atlantycki. 30 sierpnia 1940 r. „Błyskawica” 
wraz z „Burzą” dołączyła do konwoju złożonego z 51 statków, który 
wyprowadzono na Atlantyk. Przy okazji wyłowiono jednego rozbitka ze 
storpedowanego statku s/s „Star Sion”. 3 września, w drodze powrotnej 
z konwojem udającym się do Wielkiej Brytanii zauważono peryskop 
i zaatakowano U-boota bombami głębinowymi, lecz bez widocznych 
rezultatów. W nocy z 6 na 7 września w drodze z Belfastu do Plymounth na 
wysokości Lansend nastąpił atak torpedowy dwóch niemieckich ścigaczy. 
Na szczęście dla „Błyskawicy” odpalone torpedy okazały się niecelne.

W Plymounth ORP „Błyskawica”, „Burza” i „Garland” przydzielono do 
współpracy z okrętami 5 Flotylli Niszczycieli (5 DF). Flotylla miała za zadanie 
patrolowanie wybrzeża francuskiego, głównie nocą, gdyż spodziewano się 
inwazji na wyspy brytyjskie. Cały czas pozostawano na redzie w stuminutowej 
gotowości do działań bojowych24. Gdy niebezpieczeństwo inwazji na Anglię 
minęło okręty flotylli, w tym także „Błyskawica” powróciły do służby 
konwojowej. „Błyskawica” prowadziła je wzdłuż wybrzeży Anglii na 
atlantyckich trasach. Okres ten charakteryzował się licznymi awariami 
i uszkodzeniami okrętu, spowodowanymi jesiennymi sztormami. 26 października 
doszło do kolizji z brytyjskim trałowcem HMS „Arran”. Żle manewrując, 
uderzył on dziobem i poważnie uszkodził burtę „Błyskawicy”, wskutek czego 
musiano przeprowadzić niemal miesięczny jej remont w stoczni w Glasgow. 
Wydarzenia te zbiegły się z powołaniem do życia polskiej Flotylli Niszczycieli.

23 W. Pater, Uzbrojenie niszczyciela ,,Blyskawica”(1937-1997), „Biuletyn Historyczny”, 1997, 
nr 15, s. 100-109.

24 Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej, t. 2, Kampanie na obczyźnie, cz. 1, Londyn 1959, 
s. 280-281.
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W jej skład wszedł także, niedawno obsadzony przez polskich marynarzy, 
eks-francuski niszczyciel „Ouragan”. W listopadzie 1940 r. polska flotylla 
została jednak rozwiązana ze względu na występującą zbyt dużą różnorodność 
typów jednostek, niepozwalającąna sensowne użycie tej przypadkowo zebranej 
grupy okrętów25.

4 grudnia „Błyskawica” uczestniczyła w eskortowaniu konwoju idącego 
do Stanów Zjednoczonych. Trafiono na szczególnie silny sztorm. Wyjątkowo 
duże przechyły groziły wywróceniem „Błyskawicy”. W tym groźnym położeniu 
zaciął się ster oraz pękł główny tryb obrotowy podstawy wyrzutni torpedowej. 
Usunięcia awarii z narażeniem życia dokonali: por. mar. Franciszek Czelusta 
i por. mar. Zbigniew Węglarz z 12 marynarzami. Uruchomienie steru ręcznego 
przyszło w samą porę, ponieważ załoga była u kresu wytrzymałości fizycznej 
i psychicznej. Zniszczenia przez sztormowe fale okazały się znaczne. Ich 
usunięcie w Glasgow trwało do 10 lutego 1941 r. Awarie steru powtarzały się 
wielokrotnie, zapadła więc decyzja o skierowaniu „Błyskawicy” do doku 
i gruntownym przeglądzie wszystkich mechanizmów. 13 marca 1941 r. 
niemieckie lotnictwo wykonało silny nalot na miasto. Artylerzyści bez przerwy 
prowadzili ogień do atakujących maszyn. W czasie nalotu poniesiono pierwszą 
stratę członka załogi, mar. Ryszard Spychała zmarł na zawał serca26.

Na początku czerwca 1941 r. „Błyskawica” udała się ponownie do stoczni 
w Cowes. Celem pobytu w macierzystej stoczni było przezbrojenie i gruntowny 
remont. 7 dział morskich kal. 120 mm Boforsa, o kącie podniesienia do 35°, 
zastąpiono 8 uniwersalnymi działami Vickers - Armstrong” kal. 102 mm, 
o kącie podniesienia do 85°, a w miejsce nkmów plot. kal. 13,2 mm 
zainstalowano 4 pojedyncze działka kal. 20 mm Oerlikon. Zamontowano także 
radary: artyleryjski i wczesnego ostrzegania. Dzięki przezbrojeniu efektywnie 
wzmocniło się uzbrojenie przeciwlotnicze okrętu, jednak kosztem wzrostu 
wyporności i spadku prędkości maksymalnej o dwa - trzy węzły27.

W dniu 14 listopada na „Błyskawicę” przybył szef KMW kontradm. Jerzy 
Swirski. Odznaczył on trzech brytyjskich marynarzy, a potem dokonał 
przeglądu okrętu i załogi, specjalnie interesując się zmianami uzbrojenia. Rano 
31 listopada, po bardzo dobrym wykonaniu strzelań ćwiczebnych z nowej 
artylerii, niszczyciel udał się do Scapa Flow. Po drodze wykrył za pomocą 
asdicu okręt podwodny. Wykonane ataki bombami głębinowymi nie dały 
spodziewanego rezultatu28. 17 grudnia 1941 r. z bazy na Orkadach „Błyskawica” 
wyruszyła do Greenock i na trasę islandzkich konwojów. W tym okresie 
działalności bojowej „Błyskawicy” do ważniejszych epizodów należało zatopienie 
ogniem artyleryjskim palącego się statku szwedzkiego (2 stycznia 1942 r.), 

25 M. Twardowski, Przynależność organizacyjna ORP „Błyskawica”..., s. 63.
26 W. Szczerkowski, ORP „Błyskawica”..., s. 72-73.
27 W. Pater, Uzbrojenie niszczyciela „Błyskawica”..., s. 104-105.
28 Jak się później okazało był to wrak zatopionego statku. R. Nałęcz-Tymiński, Powrót na 

ORP „Błyskawica”, „Nasze Sygnały”, 1987 nr 159, s. 4-6.
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eskortowanie jednego z największych statków pasażerskich świata „Queen 
Elizabeth” i udział w obronie konwoju SC-94 z Kanady29. „Błyskawica” aż do 
4 kwietnia 1942 r. osłaniała islandzkie konwoje, często wychodząc na Ocean 
Atlantycki w celu wzmacniania eskort. Łącznie przebyła w tym czasie około 
20 tys. Mm. Tego dnia podczas wyjątkowo silnego sztormu pękł kadłub na 
styku dziobowej nadbudówki z górnym pokładem. Awarii uległy również dwa 
kotły. Kolejny ponad trzymiesięczny remont wykonano w Southampton, Cowes 
i Portsmouth. Usunięto uszkodzenia, nieco poprawiono stateczność jednostki 
i wzmocniono broń podwodną.

Podczas postoju w Cowes na przełomie kwietnia i maja 1942 r. okręt 
kilkakrotnie odpierał silne naloty Luftwaffe uszkadzając jeden niemiecki 
samolot. Część załogi brała udział w gaszeniu pożarów na terenie stoczni 
i miasta. Podczas silnego nalotu w nocy z 4/5 maja szczególnie wyróżnił się mat 
Zdzisław Dutkiewicz, którego odznaczono Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti 
Militari. Dyrekcja stoczni i mieszkańcy Cowes w dowód podziękowania 
przekazali na ręce dowódcy kmdr. por. Wojciecha Franckiego pamiątkowy 
medal30.

1 sierpnia 1942 r. „Błyskawica” weszła w skład sił eskortujących na 
Atlantyku i Morzu Irlandzkim konwoje oraz pojedyncze statki charakteryzujące 
się dużą szybkością. Już następnego dnia zaatakowała nieprzyjacielski okręt 
podwodny, który został uszkodzony. Do końca września „Błyskawica” 17 razy 
uczestniczyła w konwojach i patrolach bojowych, wielokrotnie odpierając ataki 
U-bootów i bombowców.

* * *

18 października ORP „Błyskawica” wraz z brytyjskimi niszczycielami 
HMS „Bramham” i HMS „Cowdray” udał się do Gibraltaru, gdzie 
koncentrowały się siły biorące udział w operacji „Torch”. Pod tym 
kryptonimem kryło się lądowanie sił brytyjskich na francuskich wybrzeżach 
Afryki Północnej. Pierwszą akcją na Morzu Śródziemnym było eskortowanie 
lotniskowca „Furious” z 32 samolotami myśliwskimi „Spitfire” dla obrońców 
Malty. Następnie „Błyskawica” wraz z podporządkowanymi jej 4 niszczycielami 
oraz 3 krążownikami i lotniskowcem osłaniała desant 32 tys. żołnierzy. Miał 
on opanować rejon Algieru. 9 listopada polscy artylerzyści w czasie jednego 

29 Z. Wojciechowski, Wojenne losy ORP „Błyskawica”..., s. 33.
30 S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, t. 3, Albany 1990, s. 27. 

W 40. i 50. rocznicę po tamtym wydarzeniu delegacja władz Cowes z burmistrzem na czele 
przywiozła na okręt repliki okolicznościowych tablic sławiących dzielność załogi w obronie 
miasta. Oryginały znajdują się na tamtejszym ratuszu. Można je oglądać na ścianie 
nadbudówki rufowej pod działem nr 3.
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z nalotów uszkodzili niemiecki samolot Junkers Ju-8831. „Błyskawicę” 
wyznaczono także do wsparcia głównego desantu na plażę Beer Green koło Sidi 
Ferruch. Chociaż na lądzie nie napotkano większego oporu jednostki zebrane na 
redzie i w porcie zostały silnie zaatakowane przez lotnictwo. Podczas nalotu 
12 listopada w rejonie cypla Bougie na „Błyskawicę” jako największy okręt 
wojenny zespołu, z charakterystycznym, kominem, napadło około 
40 bombowców. W tym czasie zatoka pozostawała bez osłony myśliwców, 
gdyż zabrakło benzyny lotniczej. Jednemu Junkersowi udało się zrzucić cztery 
bomby rozpryskowe w odległości 10 metrów od prawej burty „Błyskawicy”, 
co spowodowało zabicie trzech marynarzy, zranienie jednego brytyjskiego 
oficera, 8 podoficerów i 34 marynarzy.

Wyglądało, że okręt był trafiony wprost. Cała rufa okrętu zniknęła 
w dymie eksplozji. Atak trwał jeszcze około pół godziny. W tym czasie okręt 
został podziurawiony w wielu miejscach. Dwóch marynarzy zostało rannych 
w rufowej komorze amunicyjnej. Zbiorniki ropowe nr 1, 3 i 9, obie 
maszynownie, druga kotłownia, sterówka, pomieszczenie „G”, rufowy magazyn 
prowiantu, komory amunicyjne Nr 3 i 4, pomieszczenie chorążych, kabiny 
oficerskie nr 103 i 105 zostały przedziurawione, nie licząc setki innych miejsc 
w nadbudówkach uszkodzonych. Ropa wyciekająca i dostająca się woda zostały 
zatrzymane za pomocą drewnianych kołków. Oddział ratunkowy miał ciężką 
pracę, gdyż jednocześnie, okręt był przeciążony rannymi, a atak lotniczy trwał 
dalej. Niektórzy ranni ociekając krwią dalej pozostawali na stanowiskach nie 
chcąc opuścić swoich posterunków. Pomimo strat w ludziach i braku 
działonowych, okręt z niesłabnącą energią strzelał dalej. W między czasie 
„Błyskawica” nadała sygnał przez HMS „Roberts” do dowództwa z prośbą 
o szpitalną pomoc dla ciężko rannych. Wkrótce otrzymano sygnał „Roberts” 
pozwalający „Błyskawicy” na wejście do portu celem wyokrętowania ciężko 
rannych do szpitala32. Łączne straty wyniosły niemal 20% załogi. W porcie 
Bougie zostawiono ciężko rannych i wówczas nastąpił kolejny nalot, który nie 
wyrządził już większych szkód. Podczas przejścia do Gibraltaru gdzie miano 
naprawić uszkodzenia i uzupełnić straty odbył się morski pogrzeb poległych33.

W końcu grudnia 1942 r., po naprawie uszkodzeń niszczyciel włączono 
do sił „H”, z zadaniem operowania w zachodniej części Morza Śródziemnego. 
W służbie eskortowej „Błyskawica” kilkakrotnie atakowała nieprzyjacielskie 
okręty podwodne i staczała walki z lotnictwem. Z kolei w połowie marca 1943 r. 

31 Ibidem, s. 59 oraz Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej, t. II, Kampanie na obczyźnie, 
cz. 2, Londyn 1975, s. 433, oraz S. Bujniewicz, ORP „Błyskawica” w operacji „Torch”, „Nasze 
Sygnały”, 1986 nr 157, s. 28-36, a także T. Lesisz, Operacja „Torch” i akcja pod Bougie, 
„Nasze Sygnały”, 1991 nr 168, s. 18-23 i „Biuletyn Historyczny”, 1997 nr 15, s. 51-55.

32 Sprawozdanie z akcji bojowej ORP „Błyskawica” z dn. 23.01.1943 r. (kserokopia w zbiorach 
Muzeum MW) oraz Z. Wojciechowski, Wojenne Losy ORP „Błyskawica”..., s. 35.

33 Zginęli: st. mar. Tadeusz Grzebień, mar. Władysław Figas, mat. Władysław Musserowicz 
(zaginiony) oraz o/sig. Geoffrey Trickett. Ibidem.
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nastąpiła zmiana podporządkowania. Macierzystymi bazami stały się Algier 
i Bonę, a ORP „Błyskawica’ w ramach sił „Q” 4 wielokrotnie wychodziła 
w rejon Cieśniny Sycylijskiej z zadaniem odcinania niemieckich i włoskich linii 
komunikacyjnych oraz zaopatrzeniowych. Podczas patroli bojowych tego 
okresu nie natrafiono na wrogie konwoje, ale lotnictwo silnie atakowało. 
Artylerzyści uszkodzili w tym czasie (lub prawdopodobnie zestrzelili) jeden 
bombowiec. W dniu 27 marca niszczyciel brał udział w pozorowanym desancie 
w Sidi Mechrig koło Tunisu. Miał on spowodować przyspieszenie ewakuacji 
wojsk niemieckich z Afryki i ułatwić operację zaczepną wojskom brytyjskim. 
Na początku maja ORP „Błyskawica” wraz z kilkoma niszczycielami 
kilkakrotnie uczestniczyła w patrolach bojowych u wybrzeży Sycylii. Jednostki 
były często atakowane przez lotnictwo. 7 maja w pobliżu wyspy Marretimo 
okręt doznał uszkodzeń steru od serii blisko padających bomb. W drodze 
z Algieru do Gibraltaru podjęto z tratwy i uratowano pięciu brytyjskich 
lotników34 35.

❖ ❖ ❖

Po trudnych i ciężkich działaniach na Morzu Śródziemnym „Błyskawica” 
przeszła do Cowes na generalny remont stoczniowy, który trwał do końca 
listopada 1943 r. Naprawy wymagały urządzenia napędowe, zwłaszcza kotły 
główne i turbiny. Przy okazji zmodyfikowano także wyposażenie 
elektrotechniczne. W pierwszych dniach grudnia okręt został wcielony do 
Home Fleet (Scapa Flow) z przeznaczeniem eskortowania konwojów 
i pojedynczych statków na trasie do Islandii. Szalejące sztormy i warunki 
zimowe dotkliwie odczuwała załoga. Podczas jednego ze sztormów w dniu 
7 lutego 1944 r. ogromna fala zmyła z pokładu mata Tadeusza Czerwińskiego. 
Była to piąta śmiertelna ofiara członka załogi „Błyskawicy”. Następnie 
„Błyskawicę” wyznaczono do operacji pod kryptonimem „Bayleaf”. W jej 
ramach alianci niszczyli niemieckie siły i bazy morskie w Norwegii. W czasie 
trwania patrolu 24 lutego niewłaściwie manewrujący niszczyciel HMS 
„Musketeer” spowodował kolizję i uszkodził burtę polskiej jednostki. Po ponad 
miesięcznej naprawie „Błyskawica” powróciła na wody norweskie, eskortując 
brytyjskie lotniskowce. Lotnictwo pokładowe otrzymało bowiem zadanie 
blokowania przejścia U-bootów z baz w Norwegii w rejon Kanału La Manche, 
w którym kilka tygodni później nastąpiła inwazja w Normandii36.

W związku z przygotowaniami inwazyjnymi na kontynent europejski 
alianci utworzyli m.in. zespół okrętów osłony Kanału La Manche. Z 8 najlepszych 

34 Ibidem.
35 W. Szczerkowski, ORP „Błyskawica”..., s. 26-27.
36 S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej..., t. 3., s. 149-150.
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niszczycieli zorganizowano międzynarodową 10 Flotyllę Niszczycieli (Force 
26) w składzie: 19 dywizjon (angielskie jednostki „Tartar”, „Ashanti” oraz 
kanadyjskie „Haida’ i „Huron”) i 20 dywizjon („Błyskawica”, „Piorun” oraz 
brytyjskie „Eskimo” i „Javelin”) z bazą w Plymouth. Okrętem flagowym 
drugiego dywizjonu została „Błyskawica”. Od 29 maja flotylla rozpoczęła 
intensywne patrolowanie w rejonie między Brestem a Wyspą Jersey. Okręty 
niemal bez przerwy przebywały na morzu, bowiem z tej strony spodziewano się 
największego zagrożenia.

Rozpoczęcie inwazji, dzień 6 czerwca 1944 r. (operacja „Owerlord”) 
zastało całą 10 Flotyllę w wyznaczonym sektorze patrolowania. W nocy z 8 na 
9 czerwca na północ od Wyspy Batz zespół stoczył bitwę z czterema 
niemieckimi niszczycielami 8 Flotylli z Brestu: „Z-32”, „Z-24”, „ZH-1” 
i „T-24”. Przeciwnik miał dostarczyć do Cherbourga ładunek torped dla 
ścigaczy operujących w Kanale La Manche37. Starcie rozpoczęło się niecelnym 
atakiem torpedowym, wykonanym przez stronę niemiecką. W wyniku 
pojedynku artyleryjskiego dwa okręty przeciwnika zostały zniszczone („Z-32”, 
„ZH-1”), a dwa uszkodzone zdołały ujść z pola bitwy. Uszkodzeniu uległ 
również trafiony w pomost bojowy flagowy HMS „Tartar”. Rankiem jednostki 
weszły do Plymounth z podniesioną wielką galą banderową, zgodnie z dawną 
tradycją wojenną38. Należy podkreślić, że w powyższym starciu tylko celny 
ogień ORP „Błyskawica” uratował HMS „Tartar” przed zatopieniem, zaś 
dowódca HMCS „Haida”, docenił celność ognia „Błyskawicy”, który był mu 
bardzo pomocny przy strzelaniu do nieprzyjaciela w ostatniej fazie walki39. 
Wynik bitwy, chociaż mógł być jeszcze bardziej korzystny, spowodował zanik 
działalności większych jednostek niemieckich z zachodniego kierunku. Odtąd 
transporty inwazyjne bez większych przeszkód dopływały do Normandii.

26 czerwca 1944 r. na ORP „Błyskawica” przybył naczelny wódz gen. 
broni Kazimierz Sosnkowski, gdzie został zaokrętowany i skąd oglądał 
działania wojsk lądujących we Francji.

Począwszy od lipca do października 1944 r. „Błyskawica” odbyła 
26 patroli bojowych, przepływając niemal 21 tys. Mm. Z pośród powyższych 
akcji na szczególne podkreślenie zasługuje bitwa koło Ile de Groix (w rejonie 
Lorient). W nocy 15 lipca HMS „Tartar”, ORP „Błyskawica” i HMCS „Haida” 
natknęły się na konwój składający się z kilku małych jednostek. W świetle 
pocisków oświetlających rozpoczął się pojedynek artyleryjski. W jego wyniku 

37 J. Pertek, Wielkie dni malej floty, Poznań 1997, s. 432-433. Bitwa znana jest również jako 
bitwa koło Ushant. Także C. Bekker, Przeklęte morze. Z dzienników wojennych Kriegsmarine, 
Warszawa 1998, s. 319-320.

38 Wyciąg z kroniki ORP „Błyskawica”, Marynarka Wojenna, Dokumenty i opracowania, 
Londyn 1968, s. 126-127 i J. Bednarz, Krzyż za Oliwę oraz Seamiles; AMMW, Zbiór relacji, 
sygn. 297, M. Wasilewski, Spotkanie pod Ile de Batz, „Nasze Sygnały”, 1994 nr 195, s. 16-21.

39 Sprawozdanie ORP „Błyskawica” z boju z niemieckimi kontrtorpedowcami w nocy z dnia 
8 na 9.06.1944 r. Polska Marynarka Wojenna 1939-1947...
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straty nieprzyjaciela obejmowały jeden statek handlowy o pojemności 2 500 ton 
zatopiony, jeden statek handlowy o pojemności 2 000 do 3 000 ton 
pozostawiony w płomieniach i tonący, jeden trauler zatopiony oraz duża tarcza 
artyleryjska poważnie uszkodzona40. W omawianym okresie „Błyskawicy” 
udało się szczęśliwie doprowadzić z Atlantyku do bazy w Plymouth brytyjski 
krążownik pomocniczy „Prince Robert”. Okręt także wielokrotnie przewoził 
ludzi oraz zaopatrywał w broń, amunicję i wyposażenie francuski ruch oporu41.

W dniu 6 listopada 1944 r. „Błyskawica” została włączona do 8 Flotylli 
Niszczycieli (8 DF). Przez kolejne trzy miesiące eskortowała pojedyncze statki 
i okręty, najczęściej wzdłuż południowo-zachodnich wybrzeży Anglii. Były to 
m. in. francuski krążownik „Duguay Trouin”, polski transatlantyk „Sobieski” 
oraz statki „Ile de France” i „Aąuitania”. W czasie spotkania z m/s „Pasteur” 
w dniu 6 grudnia w silnym sztormie zmyty został z pokładu st. bosm. Albin 
Jabłoński. Podjęte poszukiwania okazały się bezskuteczne. Była to ostatnia 
ofiara załogi „Błyskawicy” w drugiej wojnie światowej42.

Początek 1945 r. pokazywał coraz wyraźniej zbliżający się upadek 
Rzeszy Niemieckiej. Wywalczone panowanie aliantów na morzach oraz 
normowanie się sytuacji na szlakach morskich, spowodowały wycofanie części 
okrętów z działań wojennych i skierowanie ich do remontów. W tej grupie 
znalazła się „Błyskawica”. 6 lutego 1945 r. w macierzystej stoczni Cowes 
rozpoczęto przygotowania do kapitalnego remontu i kolejnej modernizacji 
urządzeń elektrotechnicznych m.in. radaru oraz radiostacji. Na czas prac 
stoczniowych załoga zamieszkała w brytyjskim obozie lądowym „Rewstreet”, 
gdzie szkoliła się i dokształcała. Tutaj zastał ją dzień zakończenia wojny, 
obchodzony przez wszystkich bardzo radośnie i uroczyście.

Do służby niszczyciel powrócił w pierwszych dniach lipca 1945 r. Zdążył 
jeszcze wziąć udział w słynnej operacji pod kryptonimem „Deadlight” 
(„Martwe światło”) - topienia ponad stu niemieckich okrętów podwodnych. 
„Błyskawica” swym ogniem artyleryjskim zatopiła cztery U-booty. W operacji 
uczestniczyły również niszczyciele OORP: „Piorun”, „Garland” i „Krakowiak”43. 
Na przełomie 1945 i 1946 r. ORP „Błyskawica” przydzielono ponownie do 
Home Fleet, a następnie przeszła do bazy w Rosyth, skąd na zmianę z ORP 
„Piorun” pełniła rolę „okrętu służbowego” - przewoziła brytyjskich 
i norweskich żołnierzy, zaopatrzenie i pocztę m.in. do Kopenhagi i Oslo44. 
Dzień 28 maja 1946 r. był trudnym i jednocześnie bardzo smutnym dniem 
w wojennej historii „Błyskawicy”. Na żądanie Admiralicji szef KMW wiceadm.

40 Sprawozdanie dowódcy ORP „Błyskawica” z akcji bojowej kontrtorpedowców w nocy dnia 
15 lipca 1944 r. przeciw niemieckim traulerom i statkom handlowym pod Lorient z 24.7.1944 r. 
Polska Marynarka Wojenna 1939-1947..., s. 259.

41 J. Pertek, Wielkie dni..., s. 460-468 oraz W. Szczerkowski, „Błyskawica”, Informator..., s. 91.
42 S. M. Piaskowski, Kroniki..., t. 3, s. 191, 195 i 197.
43 J. Pertek, Wielkie dni..., s. 496-498.
44 S. M. Piaskowski, Kroniki..., t. 3, s. 203 oraz 225-227.
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Jerzy Świrski polecił dowódcy okrętu kmdr. por. Wojciechowi Franckiemu 
zdać jednostkę Brytyjczykom. W wyznaczonym dniu o godzinie 15.00 
zarządzono uroczystą zbiórkę załogi. W obecności przedstawiciela dowództwa 
bazy commodora G. W. Farguharna odmówiono krótką modlitwę za Polskę 
i poległych marynarzy oraz odśpiewano „Boże coś Polskę”. Dowódca okrętu 
odczytał ostatni pożegnalny rozkaz45. Po jego odczytaniu commodor 
G. W. Farguharn wygłosił przemówienie, podkreślając w nim zasługi polskich 
marynarzy w drugiej wojnie światowej. Następnie odbyła się ceremonia

45 Rozkaz dzienny szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 31 Londyn, dnia 25 maja 1946 r.: 
Do dowódcy, oficerów, podoficerów i marynarzy ORP „Błyskawica”. Marynarze! Sytuacja 
polityczna jest pełna tragicznych dla nas konsekwencji, bolesnych ciosów i gorzkich zawodów. 
Obecnie zmuszeni jesteśmy oddać w ręce władz brytyjskich nasz wspaniały Okręt 
Rzeczypospolitej Polskiej „Błyskawica”. Dla załogi był on potężnym narzędziem walki 
z Niemcami oraz domem zastępującym dom rodzinny - dla nas wszystkich marynarzy 
i Polaków w Kraju i po świecie rozsianych był on podczas wojny z Niemcami również jednym 
ze szczątków terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na których schroniła się niepodległość 
i suwerenność naszej Ojczyzny. W pełni poczucia tego, wy, jego załoga i poprzednicy wasi na 
nim zaokrętowani - spełniliście wasz chlubny obowiązek, pełniąc na nim służbę w dobrych 
i złych, spokojnych i niebezpiecznych chwilach - zawsze gotowi do ofiary krwi i życia dla 
chwały naszej bandery i czynnego udziału w walce o Wolność i Niepodległość Polski. Dzisiaj 
okręt ten przestaje być okrętem naszym. Służył on długo i wiernie. Zbudowany wraz z bratnim 
ORP „Grom” według naszych polskich planów, a częściowo i z polskich materiałów na 
angielskiej stoczni Samuel White - spuszczony na wodę w roku 1936 - w rok później przybył 
do Polski, jako jeden z dwóch najlepszych i największych kontrtorpedowców na Bałtyku. 
1 września 1939 r. przybywa do Wielkiej Brytanii. Od 3 września 1939 r. rozpoczyna wojnę 
przy boku floty brytyjskiej. Cały czas bierze udział w operacjach pod Narwikiem, gdzie ma 
w walce wielokrotne uszkodzenia i rannych. Walczy w obronie Skielfiordu. W pamiętnym 
maju tegoż roku walczy pod Dunkierką, gdzie ratuje załogę francuskiego ktorp. „Sirocco” oraz 
odholowuje do Wielkiej Brytanii uszkodzony ktorp. brytyjski „Greyhound”. W końcu 1942 r. 
osłania desant amerykański na Afrykę, operuje pod Algierem i Bougie, gdzie ma straty 
w załodze i uszkodzenia. W roku 1943 bierze udział w bombardowaniu Tunisu. W roku 1944 
łącznie z ORP „Piorun” w zespole z Home Fleet operuje u brzegów Norwegii. Bierze udział 
o osłonie operacji desantowej na Francję, walczy z niemieckimi kontrtorpedowcami, z których 
dwa zostały zniszczone przez zespół do którego należał. W lipcu tegoż roku pod La Rochelle 
w zespole brytyjskim bierze udział w zatopieniu dwóch niemieckich transportowców i jednego 
poławiacza min. Później z ORP „Piorun” przewozi broń dla walki podziemnej we Francji - 
wysadza desantu na wyspach Kanału. Okręt wypełnił zaszczytnie i pomyślnie swoją bojową 
służbę dla Polski pod banderą z Białym Orłem - symbolem jej wolności i prawdziwej 
niepodległości. Okręt i jego załoga, tak jak my wszyscy, którzy staliśmy pełni zaufania przy 
boku Wielkiej Brytanii, wypełnił wiernie i do ostatka rolę lojalnego i oddanego sojusznika. 
Rola jego jest dziś dla nas skończona. Sercem pełnym zawodu, bólu i żalu wszyscy polscy 
marynarze przeżywają wraz z wami, ostatnią załogą ORP „Błyskawica” chwilę spuszczenia na 
nim naszej bandery i wyokrętowania załogi. Nie oznacza to jednakże dla nas rezygnacji 
i pożegnania „Błyskawicy” na zawsze. Świat jeszcze drży w swych podstawach, a upragniony 
przez ludzkość rzeczywisty pokój wydaje się jeszcze odległy. Wierzymy, że nadejdzie czas, 
może niedługo, że „Błyskawica”, którą dziś pod naciskiem warunków jesteśmy zmuszeni 
opuścić, przetrwa okres męki i troski, którą przeżywamy, będzie znowu okrętem prawdziwej 
wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej. Niech żyje Polska! Szef Kierownictwa. Marynarki 
Wojennej J. Świrski, wiceadmirał. Polska Marynarka Wojenna 1939-1947..., s. 33-34.

35



„BIULETYN HISTORYCZNY” - SUPLEMENT S. KUDELA 2007 NR 22

ostatniego spuszczenia biało-czerwonej bandery46. Załoga bardzo boleśnie 
odczuła moment pożegnania. Prawie wszyscy podoficerowie służący od 
początku na okręcie mieli łzy w oczach lub płakali. Większość załogi 
natychmiast zeszła z okrętu. Kmdr por. Wojciech Francki z kilkunastoma 
członkami załogi pozostał jeszcze do 5 czerwca, aby dokonać niezbędnych 
formalności47.

J-i

Bilans działalności bojowej ORP „Błyskawica” jest znaczący. Okręt 
uczestniczył w najważniejszych operacjach i kampaniach sprzymierzonych, 
a załoga wielokrotnie dawała dowody męstwa i odwagi. Niszczyciel był jednym 
z trzech najczęściej eksploatowanych okrętów Polskiej Marynarki Wojennej. 
Przebył ogółem 148 tys. Mm, odbył 108 patroli bojowych, eskortował 
83 konwoje. Bezpośrednio uczestniczył w zatopieniu jednego okrętu 
podwodnego, uszkodził trzy okręty podwodne i zestrzelił cztery samoloty na 
pewno, a trzy prawdopodobnie. Pomimo odniesionych poważnych uszkodzeń 
i łącznie 31 miesięcy remontów stoczniowych oraz strat wśród załóg ORP 
„Błyskawica” powszechnie uważana była za szczęśliwy okręt. Ogółem w czasie 
II wojny światowej straciło życie siedmiu członków załogi, a 48 zostało 
rannych48.

ORP „Błyskawica” po II wojnie światowej (1947-2007)

W powojennych dziejach ORP „Błyskawica” można wyróżnić trzy 
okresy w działalności okrętu. Pierwszy, zawierający się między lipcem 1947 r. 
a połową 1969 r., charakteryzował się aktywną i różnorodną służbą okrętu, 
związaną głównie z realizowaniem zadań szkoleniowych. Drugi okres, do 1975 r. 
dotyczył włączenia okrętu w system obrony przeciwlotniczej baz morskich 
i realizowania tych zadań w Świnoujściu, jako okręt obrony przeciwlotniczej. 
Trzeci zaś, trwający od maja 1976 r. do dnia dzisiejszego, to etap w życiu 
„Błyskawicy”, w którym przystosowano ją do zadań okrętu muzeum 
i wypełnianie tej roli oraz funkcji reprezentacyjnych Marynarki Wojennej RP49.

46 W 1997 r„ rodzina kmdr. W. Franckiego przekazała do zbiorów Muzeum Marynarki Wojenne 
ostatnią banderę ORP „Błyskawica” i znak dowódcy oraz pamiątki osobiste po komandorze.

47 S. M. Piaskowski, Kroniki..., t. 3, s. 236-237 oraz M. Ołdakowski, Takie dwa przekazania 
okrętu, „Nasze Sygnały”, 1996 nr 199, s. 42-44.

48 J. Pertek, Wielkie dni..., s. 504-506 i C. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka 
Wojenna 1918-1980. Zarys dziejów, Warszawa 1992, s. 113-117.

49 S. Kudela, Powojenne dzieje ORP „Błyskawica”, „Biuletyn Historyczny”, 1997 nr 15, s. 93.
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* * *

Po zakończeniu II wojny światowej „Błyskawica” przebywała w Wielkiej 
Brytanii. W maju 1946 r. władze angielskie przystąpiły do likwidacji Oddziału 
Polskiej Marynarki Wojennej. 28 maja 1946 r. na ORP „Błyskawica” opuszczona 
została bandera wojenna a okręt został przyjęty pod nadzór władz angielskich. 
Załoga zeszła na ląd, dzieląc los polskich żołnierzy i marynarzy przebywających 
w Wielkiej Brytanii. Marynarze z „Błyskawicy” udali się pociągiem do Plymouth, 
gdzie zostali zakwaterowani w budynkach po Obozie Polskiej Marynarki 
Wojennej, ORP „Bałtyk”50. Na „Błyskawicy” pozostała grupa 20 marynarzy, 
którzy po zakończeniu prac związanych ze zdaniem okrętu i prac porządkowych, 
również przybyli do Plymouth. Latem 1946 r. marynarze z „Błyskawicy” zostali 
umieszczeni wraz z innymi załogami polskich okrętów w obozach dla repatriantów 
w Devonport, Okehampton, Hursley, Polkeemmet i Ivybridge51.

Polsko-brytyjskie rozmowy dotyczące powrotu okrętów do kraju, 
odbywające się od II połowy 1946 r. uwieńczone zostały sukcesem dopiero 
w grudniu tego roku, porozumieniem, w którym władze angielskie wyraziły 
gotowość do podjęcia wstępnych rozmów w sprawie zwrotu okrętów 
stanowiących własność rządu polskiego. Strona angielska zgodziła się również 
na przysłanie Polskiej Misji Morskiej, która na miejscu miała ustalić szczegóły 
odbioru „Błyskawicy” i innych okrętów pozostających w Wielkiej Brytanii52.

W lutym 1947 r. naczelny dowódca Wojska Polskiego powołał członków 
Polskiej Misji Morskiej53. 12 marca 1947 r. odbyła się pierwsza konferencja 
z przedstawicielami Admiralicji Brytyjskiej, w czasie której omówiono 
czynności misji w związku z koniecznością, sprawdzenia stanu technicznego 
okrętów będących przedmiotem starań rządu polskiego a także ustalono zasady 
pomocy władz angielskich. Dnia 21 marca misja udała się do Rosyth, gdzie 
dokonała przeglądu technicznego „Błyskawicy”. W toku oględzin stwierdzono, 
że stan techniczny okrętu jest dość dobry i że, wystarczą dwa - cztery tygodnie, 
by przygotować go do samodzielnego powrotu do Polski.

Następnie misja prowadziła rozmowy w Londynie. Podczas kolejnej 
konferencji w dniu 27 marca oprócz problemów techniczno-organizacyjnych 
postawiła ona kwestię rekrutacji załóg54 z marynarzy znajdujących się 

50 W. Szczepkowski, ORP „Błyskawica”, Gdańsk 1979, s. 102-104, zob. też: S. Kudela, 
Powojenne dzieje ORP „Błyskawica” (1947-2002), „Przegląd Morski”, 2002 nr 10, s. 43-44.

51 Ibidem, s. 43.
52 R. Witkowski, Starania o powrót do kraju ORP „Błyskawica” w działalności Misji Marynarki 

Wojennej w Londynie, „Przegląd Morski”, 1962 nr 9, s. 74-78.
53 Skład Polskiej Misji Morskiej był następujący: przewodniczący: kmdr por. Stefan de Walden, 

członkowie: kmdr ppor. Bohdan Wielowiejski, kmdr ppor. Tadeusz Konarski, kpt. mar. 
Bolesław Zalewski, kpt. mar. Wincenty Zawiasa i chor. mar. Jan Lewicki. W. Szczerkowski..., 
s. 106-107.

54 W tej fazie rozmów strona polska stała na stanowisku jednoczesnego powrotu „Błyskawicy”, 
„Burzy” i „Wilka”.
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w obozach repatriacyjnych. W tym czasie w obozach repatriacyjnych 
przebywało około 500 marynarzy, podoficerów i oficerów. Blisko połowa 
z nich, bo 245, znajdowało się w obozach na terenie Szkocji. Ponadto 
72 przebywało w Okehampton, 96 w Devonport, 70 w Hursley i 58 w Ivybridge55. 
Większość z nich, w obliczu niepokojących informacji, jakie napływały na 
temat sytuacji w kraju była niezdecydowana i zdezorientowana, 
w konsekwencji nie podjęła żadnej decyzji, co do dalszych swoich losów 
i kwestii ewentualnego powrotu do Polski. Tą trudną sytuację komplikował 
ponadto fakt, że w wyniku ogłoszonej 22 maja 1946 r. demobilizacji Polskich 
Sił Zbrojnych następowało przekształcenie ich w Polski Korpus 
Przysposobienia i Rozmieszczenia - organizację powołaną do szkolenia 
zawodowego, rozmieszczenia i zatrudnienia żołnierzy i marynarzy, którzy 
wyrażali chęć pozostania na obczyźnie56. Jednocześnie poinformowano 
marynarzy, że władze polskie zagroziły pozbawieniem obywatelstwa 
wszystkich, którzy wstąpią do PKPR, zaś strona brytyjska oświadczyła w tym 
czasie, że ci, którzy nie wstąpią do Korpusu nie będą mogli korzystać z jej 
pomocy i opieki. Marynarze stanęli więc przed bardzo trudną decyzją, która 
w przypadku pozostania w Anglii mogła być tylko jedna.

Wśród personelu Polskiej Marynarki Wojennej opinie, co do powrotu do 
kraju były więc zróżnicowane, choć nie brakowało przykładów zdecydowanej 
chęci powrotu. Tak było między innymi w przypadku kmdr. ppor. Bolesława 
Romanowskiego, który nawiązał kontakt z misją, deklarując gotowość powrotu 
do Polski na okręcie. Podobne stanowisko zajął ówczesny kpt. mar. Zbigniew 
Węglarz, który wykazał dużo osobistej inwencji w nakłanianiu marynarzy do 
powrotu do kraju. Zachęcał ich, aby zapisywali się na listy załóg 
organizowanych przez misję. Przykładów podobnego stosunku do sprawy 
powrotu ze strony marynarzy było znacznie więcej. Dzięki temu misja uzyskała 
wiele danych, które w poważnym stopniu ułatwiły jej prace i rozmowy 
z Anglikami57.

Podczas trzeciego spotkania z przedstawicielami admiralicji, które odbyło 
się 17 kwietnia 1947 r. Polska Misja Morska wręczyła szczegółowy program 
odbioru polskich okrętów. Program, oprócz postulatów techniczno-organizacyjnych, 
zawierał również propozycje dotyczące zorganizowania załóg spośród 
marynarzy - repatriantów i w związku z tym strona polska postulowała, aby 
władze angielskie zgodziły się na wyjazd Misji do obozów, gdzie przebywali 
marynarze. Anglicy wyrazili zgodę na wyjazd tylko do obozu w Hursley. 
Jednocześnie zastrzegli, że zgadzają się na zorganizowanie minimalnych załóg 
dla „Błyskawicy” i „Burzy”.

55 S. Kudela, Powojenne dzieje..., s. 44-45.
56 Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980, Warszawa 

1992, s. 124-125.
57 W. Śzczerkowski, op. cit., s. 108.
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W dniu 22 maja misja przybyła do obozu w Hursley, gdzie na zbiórce 
zapoznano marynarzy z warunkami zaangażowania ich na czas przejścia 
morzem oraz udzielono wyjaśnień na temat sytuacji politycznej w Polsce, jak 
również możliwości uzyskania pracy po powrocie do Polski. Na podstawie 
osobistych zgłoszeń marynarzy, złożonych na ręce Misji Morskiej w Londynie, 
jak i podczas spotkania w obozie w Hursley, sporządzono wykazy załóg, które 
w dniu 22 maja 1947 r. kmdr por. Stefan de Walden wręczył przedstawicielom 
admiralicji. Strona angielska wyraziła zgodę na te propozycje. Na spotkaniu 
tym ustalono ponadto, że w pierwszej kolejności udadzą się do Rosyth 
marynarze wyznaczeni na szefów działów okrętowych, natomiast reszta załóg 
miała przybyć na okręty odpowiednio później.

Po dokładnych oględzinach okrętów stwierdzono, że „Burza” i „Wilk” 
nie nadają się do samodzielnego przejścia do Polski. W związku z tym 
postanowiono przesunąć termin ich powrotu do kraju. Zdecydowano również, 
że załogi przewidziane na „Burzę” „Wilka” zostaną zaokrętowane na 
„Błyskawicy”58.

W pierwszych dniach czerwca 1947 r. wszystkich marynarzy, którzy 
zgłosili się na powrót na okrętach do Polski, zgrupowano w obozie 
repatriacyjnym nr 98, znajdującym się w Cumnock koło Glasgow. W kilka dni 
później około 100-osobowa grupa udała się na okręt do Rosyth. W dniu 
19 czerwca przybyła na „Błyskawicę” druga grupa licząca 67 osób, w tym 
4 oficerów59. Dalszych 13 marynarzy przybyło na okręt w dniach następnych. 
Zgodnie z rozkazami organizacyjnymi kmdr. ppor. Bolesława Romanowskiego, 
którego przewodniczący Polskiej Misji morskiej, kmdr por. Stefan de Walden 
wyznaczył na dowódcę ORP „Błyskawica”, uregulowano przydział marynarzy 
na stanowiska, podział na burty i wachty oraz ustalono przydziały alarmowe. 
Jednocześnie przystąpiono do prac porządkowych i przygotowawczych do 
wyjścia w morze. Dzięki dużemu zaangażowaniu nowo sformowanej załogi, 
zamiast przewidywanych 2-4 tygodni przygotowano okręt na przejście do 
Polski w 8 dni.

W wyniku przyspieszenia prac „Błyskawica” mogła więc wyjść na redę 
portu już w dniu 27 czerwca. Tam załadowano amunicję, bomby głębinowe 
i głowice bojowe torped. W dniu 30 czerwca „Błyskawica” wyszła w morze 
celem przeprowadzenia próby sprawności maszyn, kalibracji urządzeń 
i określenia dewiacji oraz radiodewiacji. Po próbach weszła do portu Leith na 
sprawdzenie stanu demagnetyzacji i powróciła do Rosyth. Wieczorem 
30 czerwca komisja odbiorcza podpisała protokół odbioru „Błyskawicy” od 
władz angielskich i w tym momencie okręt wszedł do służby w Marynarce 
Wojennej RP.

58 W. Szczerkowski, op. cit., s. 109-110.
59 W grupie tej znaleźli się: kmdr ppor. B. Romanowski, kpt. mar. E. Ceceniowski, por. mar.

S. Bartosiewicz, ppor. K. Stanisławski, 1 podchorąży (K. Mirowski), 4 chorążych, 25 podoficerów 
i 33 starszych marynarzy.
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W dniu 1 lipca 1947 r. podniesiona została biało-czerwona bandera, 
proporzec i znak dowódcy okrętu, a o godzinie 15.00 „Błyskawica” pod 
dowództwem słynnego podwodnika, kmdr. ppor. Bolesława Romanowskiego 
i jego zastępcy, kpt. mar. Zbigniewa Węglarza wzięła kurs na Gdynię60. 4 lipca 
1947 r. o godz. 09.00, po 94 miesiącach służby na obczyźnie, ORP 
„Błyskawica” powrócił do macierzystego portu, cumując w swoim miejscu z lat 
1937-1939.

Po powrocie do kraju najważniejszym zadaniem było uzupełnienie załogi, 
gdyż ze 177 oficerów, podoficerów i marynarzy przybyłych z Wielkiej Brytanii 
chęć pełnienia dalszej służby wyraziło tylko 32 spośród nich. Do końca lipca 
1947 r. częściowo uzupełniono załogę okrętu zwiększając jej stan ilościowy do 
11661. Umożliwiło to przystąpienie do wykonywania zadań szkoleniowych dla 
potrzeb słuchaczy Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Do września 1949 r. 
„Błyskawica” odbywała rejsy szkoleniowe z podchorążymi, m.in. w dniach 
10-16 września rejs nawigacyjny wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Proces szkolenia 
podchorążych i elewów „Błyskawica” realizowała do 1950 r. To zawężenie 
zadań okrętu do roli jednostki szkolnej wywarło niekorzystny wpływ na poziom 
gotowości bojowej i atmosferę służby na okręcie. Załoga bowiem ubolewała 
nad odsunięciem okrętu od typowych zadań liniowych.

Po przeprowadzonej jesienią 1949 r. inspekcji, której przewodniczył 
ówczesny dowódca MW, kontradmirał Włodzimierz Steyer zweryfikowano 
wcześniejsze rozkazy organizacyjne, zwracając uwagę na wysoką wartość 
bojową okrętu i decyzją dowódcy MW zaniechano wykonywania programów 
szkoleniowych dla słuchaczy szkół Marynarki Wojennej, z wykorzystaniem 
„Błyskawicy”. Tym samym okręt powrócił do doskonalenia zadań ogniowych 
i taktycznych, których realizacja zaowocowała zdobyciem przez „Błyskawicę” 
w październiku 1951 r. miana „Przodującego okrętu Marynarki Wojennej”. Tego 
samego roku ORP „Błyskawica” złożyła kurtuazyjną wizytę Flocie Bałtyckiej 
ZSRR, przebywając w dniach 12-15 października 1951 r. w Leningradzie.

W 1952 r. w ramach unifikacji uzbrojenia Marynarki Wojennej okręt 
poddano częściowemu przezbrojeniu i modernizacji. Lufy dział artylerii 
głównej wymieniono na radzieckie lufy kal. 100 mm z dział „B-34” wz. 1934. 
Całkowicie zmieniono artylerię przeciwlotniczą. W miejsce dotychczasowych 
dział Bofors i Oerlikon ustawione zostały 37 mm armaty przeciwlotnicze 
wz. 1939 (cztery podwójne typu W-ll-M i dwie pojedyncze typu 70-K). 
Na miejscu wyrzutni torpedowej zamontowano radziecką trzyrurową wyrzutnie 

60 W. Szczerkowski, op. cit., s. 110-111.
61 Dowódca „Błyskawicy”, który przyprowadził okręt do Polski, kmdr ppor. Bolesław 

Romanowski przeszedł do dywizjonu okrętów podwodnych, przekazując dowodzenie kmdr, 
ppor. Wacławowi Krzywcowi. Zastępcą dowódcy okrętu mianowano kpt. mar. Zbigniewa 
Węglarza, który w maju 1948 r. objął dowodzenie „Błyskawicą”, R. Witkowski, Piękny 
jubileusz sławnego okrętu (50 lat ORP „Błyskawica”), „Biuletyn Historyczny”, 1987 nr 10, 
s. 6-7. Wykaz dowódców ORP „Błyskawica” w latach 1937-2007 przedstawia załącznik nr 1.
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torpedową do torped wz. 53-38. Wymieniono też miotacze bomb głębinowych 
na radzieckie miotacze wz. BMB-2, a każda z rufowych wyrzutni bomb 
głębinowych dostosowana została do bomb wz. B-l62.

Ważnym wydarzeniem dla „Błyskawicy” była wizyta na jej pokładzie 
w dniu 29 czerwca 1952 r„ z okazji Święta Marynarki Wojennej, najwyższych 
władz państwowych w osobach prezydenta PRL, premiera rządu oraz ministra 
obrony narodowej. Rok 1955 upłynął dla okrętu pod znakiem dwóch wizyt, 
jakie „Błyskawica” złożyła w portach zagranicznych. Pierwsza miała miejsce 
w Bałtijsku, z okazji Dnia Marynarki Wojennej ZSRR, gdzie wraz z „Burzą” 
przebywała w dniu 20 lipca. Druga wizyta również w towarzystwie - asyście 
„Burzy” odbyła się w dniach 8-11 września w brytyjskim porcie Portsmouth63.

W latach 1956-1957 „Błyskawica” realizowała szereg zadań szkoleniowych 
zmierzających do doskonalenia umiejętności załogi, zakłócanych jednak 
częstymi awariami mechanizmów i urządzeń, wynikającymi z intensywnej 
wieloletniej eksploatacji. Dlatego też decyzją Dowództwa Marynarki Wojennej, 
15 października 1957 r. okręt został wycofany z linii i skierowany na remont 
kapitalny64. Trzy i pół letnie przedsięwzięcia remontowe, wykonywane przez 
Stocznię Marynarki Wojennej oraz Stocznię im. Komuny Paryskiej zakończyły 
się 15 czerwca 1961 r. Powrót do służby liniowej rozpoczął kolejny okres 
realizacji zadań szkoleniowych. Do 1967 r. „Błyskawica” dwukrotnie, w 1964 r. 
i w 1966 r. zajęła I miejsce we współzawodnictwie na szczeblu Marynarki 
Wojennej. Sukcesy te były tym większe, że oprócz typowego szkolenia okręt 
wykonywał i spełniał wiele funkcji reprezentacyjnych, goszcząc na swoim 
pokładzie najwyższych dostojników państwowych i przedstawicieli ówczesnych 
władz, a także Dowództwa Układu Warszawskiego. 9 października 1966 r., 
w uroczystości odsłonięcia pomnika Bohaterów Westerplatte szczególna rola 
przypadła ORP „Błyskawica”. W czasie ceremonii odsłonięcia pomnika, 

62 Po powrocie do Polski okręt posiadał ostatnią wersję uzbrojenia wojennego. Artylerię główną 
stanowiły cztery podwójne armaty kal. 102 mm, artylerię przeciwlotniczą: dwie podwójne 
armaty kal. 40 mm Bofors i cztery armaty kal. 20 mm Oerlikon. Jako uzbrojenie torpedowe 
okręt posiadał poczwórną wyrzutnie torpedową kał. 533,4. Ponadto był wyposażony w dwie 
wyrzutnie bomb głębinowych firmy Thornycroft. Po powrocie do Polski i wcieleniu do służby 
okręt wyposażony został w broń strzelecką w postaci dwóch rkmów DP wz. 1928, 
50 pistoletów maszynowych kal. 7,62 mm PPSz wz. 1941, 35 pistoletów wojskowych kal. 7,62 
wz. 1933, 20 karabinów kal. 7,62 Mosin wz. 1944 oraz dwóch pistoletów sygnałowych. 
W. Pater, Uzbrojenie niszczyciela „Błyskawica” (1937-1997), „Biuletyn Historyczny”, 1997, 
nr 15, s. 108-109. Uzbrojenie z okresu czynnej służby zostało zachowane do dzisiaj. Jedynie na 
prawej burcie wymieniono dla celów ekspozycyjnych powojenne miotacze bomb głębinowych 
BMB-2 na znajdujące się w zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej miotacze firmy 
Thornycroft, w które okręt był pierwotnie wyposażony. Wymieniono również jedno powojenne 
podwójne działo przeciwlotnicze na też zachowane w zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej, 
a pochodzące z uzbrojenia „Błyskawicy” działo przeciwlotnicze wz. 1936 firmy Bofors.

63 R. Witkowski, Piękny jubileusz sławnego okrętu..., s. 7.
64 W. Szczerkowski, op. cit., s. 115-116.
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„Błyskawica” stojąca na redzie Nowego Portu oddawała salut artyleryjski65.
Ponadto w powyższym okresie „Błyskawica” uczestniczyła w licznych 

wizytach zagranicznych, między innymi:
• 1961 r. w Helsinkach,
• 1962 r. w Londynie i Sztokholmie,
• 1963 r. w Kopenhadze,
• 1964 r. w Chatham, Geteborgu i w Leningradzie,
• 1965 r. w Narviku,
• 1966 r. w Kopenhadze .66

Smutny przełom w powojennych dziejach „Błyskawicy” nastąpił w 1967 r. 
W początkach sierpnia, w czasie ćwiczeń na morzu nastąpiła poważna awaria 
armatury parowej, powodując śmierć kilku członków załogi67. To tragiczne 
wydarzenie wpłynęło na przeprowadzenie kompleksowej analizy stanu 
technicznego. Komisja powołana w tym celu zalecała pełną wymianę instalacji 
parowej, a wyniki wykonywanych ekspertyz zaczęły kształtować opinie 
o wycofaniu „Błyskawicy” z „linii”. Podstawą tych opinii były wyniki pracy 
komisji, wskazujące na nadmierne zużycia urządzeń i mechanizmów oraz 
sugestie o nieopłacalności ich remontu, z uwagi na wiek okrętu i docelowy 
okres jego eksploatacji68.

Biorąc jednak pod uwagę wysokie walory uzbrojenia artyleryjskiego 
„Błyskawicy” Dowództwo Marynarki Wojennej podjęło decyzję o włączeniu jej 
w system obrony przeciwlotniczej baz morskich. W związku z tym okręt 
skierowany został do remontu, którego celem było przystosowanie go do 
nowych zadań. Zdemontowano więc urządzenia nawigacyjne oraz obserwacji 
technicznej, przeznaczając je na wyposażenie gabinetów szkoleniowych. Na 
okręcie pozostawiono załogę w ilości niezbędnej do zabezpieczenia obsługi 
uzbrojenia artyleryjskiego oraz zapewnienia bezpieczeństwa postoju.

65 R. Witkowski, Piękny jubileusz sławnego okrętu..., s. 16.
66 Ibidem, s. 8-15.
67 W tym tragicznym wydarzeniu zginęli: ppor. mar. Jerzy Malinowski, bsmt Kazimierz 

Marulewski, st. mar. Edward Stachniuk, st. mar. Stefan Lepczyński, st. mar. Stefan Kowalczyk. 
W wyniku doznanych obrażeń zmarł w szpitalu bsmt Ignacy Kondrat oraz st. mar. Roman 
Jurczyga; AMMW, Dokumenty i materiały, Kronika ORP „Błyskawica” 1937-1969, s. 108.

68 Kompleksowa ocena stanu technicznego ORP „Błyskawica”, AMMW, Dokumenty i materiały, 
sygn. 175 A, Ł. Tyczyńska, Okręt muzealny „Błyskawica” na tle światowego muzealnictwa 
morskiego; AMMW, Zbiór relacji, sygn. 467, s. 101-102.
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* * *

W czerwcu 1969 r. „Błyskawicę” przyholowano do Świnoujścia i wkrótce 
skierowano do stoczni „Gryfia”. Zabezpieczono tam podwodną część kadłuba 
przed korozją, dokonano remontu mechanizmów i systemów zabezpieczających 
jego żywotność, a także wykonano szereg prac w kierunku poprawy warunków 
socjalnych załogi. W czasie służby w Świnoujściu „Błyskawica” była 
podporządkowana Dowództwu 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, a następnie 
Dowództwu Dywizjonu Pomocniczych Jednostek Pływających. Zaś jej 
miejscem postoju był początkowo Basen Węglowy a następnie Kanał 
Piastowski. W tym okresie okręt i jego załoga realizował zadanie wynikające 
z funkcji okrętu obrony przeciwlotniczej, utrzymując jednocześnie określony 
poziom stanu technicznego, a także uczestnicząc w procesie szkolenia załogi 
i edukacji specjalistów artylerii z Centrum Szkolenia Specjalistów Morskich.

Dynamiczny rozwój broni rakietowej i związane z tym zmiany 
w koncepcjach funkcjonowania i rozwoju Marynarki Wojennej w tej dziedzinie 
spowodował m in., że dalsze wykorzystywanie artylerii „Błyskawicy” i systemu 
jej kierowania traciło na znaczeniu i wartości bojowej. Powyższą sytuację 
potęgował fakt coraz bardziej widocznego starzenia się okrętu, wynikający 
m.in. z wieloletniego jego unieruchomienia w świnoujskim porcie. Dlatego też na 
podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódca 
Marynarki Wojennej rozkazał przekształcić „Błyskawicę” w okręt-muzeum69. Tak 
więc, po 37 latach służby liniowej okręt miał dalej służyć społeczeństwu jako 
dział Muzeum Marynarki Wojennej.

* * *

Przystosowanie okrętu do powyższych funkcji wiązało się z koniecznością 
jego przebudowy i wykonaniem wielu zabiegów adaptacyjnych. Należy zwrócić 
uwagę na fakt, że „Błyskawica” według pierwotnej wersji miała w swoim 
wnętrzu mieścić tylko ekspozycję poświęconą jej historii. Ze względu jednak na 
likwidację budynku będącego siedzibą Muzeum Marynarki Wojennej, przed 
okrętem stanęło znacznie poważniejsze zadanie. Okręt bowiem musiał przejąć 
również większość funkcji wystawienniczych Muzeum Marynarki Wojennej. 
Aby osiągnąć ten ceł należało, w przeciwieństwie do „Burzy”, gdzie dla potrzeb 
wystawienniczych zaadaptowano istniejące pomieszczenia okrętowe - znacznie 
przebudować „Błyskawicę” tak, aby uzyskać jak największą powierzchnię 
wystawową. W planowanych przedsięwzięciach wzięto także pod uwagę 

69 Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego WP nr 086/Org. z dnia 22.11.1974 r. AMMW, sygn. 
3619/79/32, s. 91. Decyzja ta zbiegła się również z wycofaniem ORP „Burza”, który od 1960 r. 
wykonywał zadania okrętu muzeum w składzie Muzeum Marynarki Wojennej. Wycofanie 
„Burzy” wynikało ze złego stanu technicznego okrętu.
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wnioski, jakie wyciągnięto z eksploatacji „Burzy”, które dotyczyły masowego 
zwiedzania i stworzenia w związku z tym bezpiecznych i funkcjonalnych 
ciągów wystawowych, uwzględniając jednocześnie wypełnianie funkcji 
reprezentacyjnych Marynarki Wojennej przez okręt. Przygotowanie „Błyskawicy” 
do służby w charakterze okrętu-muzeum stało się więc poważnym 
i kosztownym przedsięwzięciem. Opracowanie projektu przystosowania 
„Błyskawicy” do jej nowej roli powierzono inż. Władysławowi Kusiowi, 
natomiast autorem plastycznego wyglądu wnętrz wystawowych został inż. 
Edmund Roszak.

W dniu 6 listopada 1974 r. o godzinie 22.20 ORP „Błyskawica” przybyła 
do Gdyni po przeholowaniu ze Świnoujścia przez ORP „Piast” i zacumowała 
w basenie Stoczni Marynarki Wojennej na Oksywiu przy burcie „Burzy”70. 
Z początkiem 1975 r. stocznia ta przystąpiła do prac remontowo-adaptacyjnych. 
Do bezpośredniego kierowania pracami remontowymi wyznaczeni zostali, ze 
strony stoczni p. inż. J. Zalewski, zaś ze strony okrętu, chor. mar. 
S. Jackiewicz. Zgodnie z ustalonym harmonogramem, w okresie od 26 listopada 
1975 r. do 7 grudnia 1975 r. podczas dokowania okrętu przeprowadzono 
konserwację podwodnej części kadłuba oraz zdjęto śruby napędowe. 
W dniach od 18 marca 1976 r. do 19 kwietnia 1976 r. z pomieszczeń 
marynarskich A i B oraz messy oficerskiej wykonano reprezentacyjne 
pomieszczenie, które nazwano „Salonem Kaprów”. Z kolei z pomieszczeń 
rufowych E, F, G i H - pomieszczenia wystawowe. W ramach powyższych 
prac wykonano również specjalne przejście dla zwiedzających przez 
maszynownię nr 1 i 2, kocioł nr 3 i kotłownię nr 2. Zmodernizowano trapy 
i zejściówki, dostosowując je do możliwości zwiedzających. Ewenementem 
na skalę światową stało się udostępnienie publiczności wnętrza jednego 
z kotłów.

Dużą pomocą w tych przedsięwzięciach było skierowanie do prac na 
„Błyskawicy”, na podstawie rozkazu dowódcy Marynarki Wojennej 
nr 04/Org z dnia 11 października 1974 r. - 25 marynarzy z Centrum 
Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej z Ustki71. Ogromny, wręcz 
nieoceniony wkład pracy wnieśli również pracownicy Muzeum Marynarki 
Wojennej, brygad remontowych stoczni, a szczególnie załogi okrętów 
i marynarze jednostek nadbrzeżnych Marynarki Wojennej, którzy w ramach 
czynów społecznych w poważnym stopniu wspomagali proces remontu 
„Błyskawicy”. Wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnego 
zakończenia prac podziękował w specjalnym rozkazie ówczesny dowódca 
Marynarki Wojennej, adm. Ludwik Janczyszyn, co zostało także 
uwiecznione i odzwierciedlone na tablicy pamiątkowej umieszczonej na 

70 Odpis Kroniki ORP „Błyskawica” (1947-1980), AMMW, Dokumenty i materiały, sygn. 180 A, s. 1.
71 Odpis Kroniki ORP „Błyskawica” (1947-1980), Dokumenty i materiały, sygn. 180 A, s. 7-8.
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śródokręciu „Błyskawicy”72.
Faktyczne zakończenie wszelkich prac stoczniowych nastąpiło 24 kwietnia 

1976 r. Należy podkreślić, że ogrom przedsięwzięć, jakie wykonano nie byłby 
możliwy do zrealizowania, gdyby nie ofiarność i zaangażowanie niemal całej 
Marynarki Wojennej w to wielkie dzieło przekształcenia okrętu w muzeum 
i uratowania go od zapomnienia. Wysiłek stoczniowych brygad robotniczych, 
załogi „Błyskawicy” oraz marynarskich czynów społecznych na rzecz okrętu 
niemal o 70% zmniejszyły całkowity koszt prowadzonych prac.

I tak oto, po wielu żmudnych dniach przygotowań, 24 kwietnia 1976 r. 
o godzinie 12.30 „Błyskawica” po raz pierwszy w nowej roli zacumowała 
w basenie nr 1 przy Skwerze Kościuszki tak, aby z dniem 1 maja 1976 r. 
rozpocząć swój pierwszy sezon wystawienniczy i na trwale wtopić się 
w krajobraz Gdyni i Skweru Kościuszki. W tej nowej, niemniej zaszczytnej roli 
„Błyskawica” przeżywała również podniosłe i wzruszające chwile. Między 
innymi, w 50 rocznicę służby pod biało-czerwoną banderą, minister Obrony 
Narodowej udekorował „Błyskawicę” Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. 
Była to pierwsza i jedyna w historii naszej Marynarki Wojennej dekoracja 
okrętu tak wysokim odznaczeniem bojowym73. Dziś „Błyskawica”, choć na 
stałe zacumowana przy nabrzeżu, przy wygaszonych już kotłach nadal tętni 
życiem - życiem historii oraz tysięcy pasjonatów i zwiedzających.

Trasa zwiedzania zaczyna się na śródokręciu, opodal dzwonu okrętowego 
z 1937 r., gdzie umieszczono tablice z nazwiskami członków załogi poległych 
w czasie II wojny światowej, z nazwiskami kolejnych dowódców okrętu oraz 
tablicę upamiętniającą zdobycie przez okręt I miejsca w strzelaniu artyleryjskim 
w 1949 r. W tym miejscu znajduje się również wspomniana tablica 
upamiętniająca wysiłek wszystkich, którzy wyróżnili się w pracach na rzecz 
przygotowania okrętu do pełnienia jego obecnej funkcji. Dalej, na lewej burcie 
obok trzyrurowej wyrzutni torpedowej znajduje się przekrój okrętowej torpedy 
parogazowej wz. 53-39. Przechodząc w kierunku rufy lewą burtą spotykamy 
dwa miotacze bomb głębinowych wz. BMB-2. Na rufie okrętu oprócz wieży 
artylerii głównej kal. 100 mm znajdują się rufowe zrzutnie bomb głębinowych 
i miny kontaktowe wz. 08/39. Tutaj również natrafimy na tablicę pamiątkową. 
Ta przypomina nam obronę miasta Cowes i jej stoczni przez „Błyskawicę” 
w 1942 r. Została ufundowana przez Radę Miasta Cowes i podarowana z okazji 

72 Treść tablicy brzmi następująco: W przygotowaniu okrętu muzeum i udostępnieniu go 
społeczeństwu wyróżnili się: Załoga Stoczni Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków oraz 
organizacja zakładowa ZMS przy Stoczni Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków; Kadra 
i Marynarze Służb Technicznych i Zaopatrzenia Marynarki Wojennej; Załogi okrętów 
i pododdziałów Garnizonu Gdynia - Oksywie; Jednostki Komendy Portu Wojennego Gdynia, 
Jednostki Łączności Marynarki Wojennej; Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska 
Polskiego; Pracownicy Muzeum Marynarki Wojennej; Załoga ORP „Błyskawica”.

73 ORP „Błyskawica”. Nadanie Orderu Yirtuti Militarii, AMMW, sygn. 288 A; Z. Wojciechowski, 
40 lat Muzeum Marynarki Wojennej, „Muzealnictwo”, 1994 nr 36, s. 53.
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50. rocznicy tego wydarzenia. Po przejściu na prawą burtę spotkamy oryginalne 
miotacze bomb głębinowych, jakie były montowane na okręcie w 1937 r., firmy 
Thornycroft.

Dalsza trasa zwiedzania wiedzie pod pokład okrętu. Wchodzimy do 
pomieszczeń wystawy stałej, która corocznie modernizowana prezentuje 
historię Marynarki Wojennej RP. Jest ona również aktualizowana w zależności 
od jubileuszy i rocznic obchodzonych w danym roku, a także nowych nabytków 
muzealnych. Można tu zapoznać się z bogatą kolekcją modeli, broni, pamiątek 
osobistych, kolekcja mundurów, odznaczeń i innymi ciekawymi eksponatami, 
które symbolizują prawie 90-letnie dzieje Polskiej Marynarki Wojennej. Dla 
przybliżenia warunków życia marynarzy bez zmian pozostawiono fragment 
pomieszczeń podoficerskich wraz z rufową radiostacją okrętową. Kolejnym 
etapem zwiedzania „Błyskawicy” jest maszynownia. Przystosowano ją do 
celów ekspozycyjnych oraz wykonano unikalne na skalę światową przejście 
przez wnętrze jednego z kotłów. Po ponownym wyjściu na pokład zwiedzający 
zobaczy część dziobową „Błyskawicy” z jej uzbrojeniem artyleryjskim 
i urządzeniami kotwicznymi. ORP „Błyskawica” od wielu lat cieszy się 
niesłabnącą popularnością. Z jak dużym zainteresowaniem spotyka się okręt 
niech świadczy fakt, że w okresie sezonu wystawienniczego, który na okręcie 
trwa od 1 maja do końca października, dziennie zwiedzają 1,5-2,5 tys. osób74.

Nie sposób wymienić wszystkich uroczystości, jakie odbyły się 
na pokładzie „Błyskawicy”, czy też wymienić dostojników państwowych 
i wojskowych, jacy zwiedzali okręt.

Zwyczajem stało się bowiem, że osoby goszczące w Gdyni i w Marynarce 
Wojennej podejmowane są m.in. na pokładzie ORP „Błyskawica” 
w reprezentacyjnym pomieszczeniu o nazwie „Salon Kaprów”. Tutaj wręczane 
są nominacje, odznaczenia i ordery. Tutaj odbywają się promocje książek 
marynistycznych, pasowania na pierwszoklasistę szkół trójmiejskich i spotkania 
z kombatantami, dla których „Błyskawica” jest „łącznikiem” lat wojny ze 
współczesnością. Okręt odwiedzają wspomniani przedstawiciele władz 
państwowych, wojskowych a także samorządowych i administracyjnych z kraju 
i zagranicy, dyplomaci, oficerowie i marynarze składający wizyty w Gdyni. 
Tutaj również odbywają się promocje absolwentów Akademii Marynarki 
Wojennej na pierwszy stopień oficerski.

Miłym wydarzeniem w życiu okrętu ostatnich lat był dzień 26 sierpnia 
2005 r. W tym bowiem dniu pokład okrętu przekroczył pięciomilionowy gość. 
Była nim Małgorzata Mikołajczyk z Wrześni (milionowy gość wszedł na 
pokład w maju 1979 r., dwumilionowy w sierpniu 1983 r., trzymilionowy 
w sierpniu 1988 r., a czteromilionowy w lipcu 1997 r.)75. Na pamiątkę tego 

74 Frekwencję zwiedzających ORP „Błyskawica” począwszy od 1976 r. zaprezentowano 
w załączniku nr 2.

75 Ewidencja zwiedzających ORP „Błyskawica” od 1996 r„ nr 8/96.
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wydarzenia pięciomilionowy gość otrzymał dożywotni karnet wstępu na okręt 
oraz pamiątkowy medal ORP „Błyskawica”.

Wśród wielu uroczystości, w jakich w ostatnich latach uczestniczyła 
„Błyskawica” warto wymienić uroczystość przejęcia zwierzchnictwa nad Siłami 
Zbrojnymi RP przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. 
Po uroczystym złożeniu przysięgi wobec Zgromadzenia Narodowego w dniu 
23 grudnia 2001 r. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski przybył do Gdyni, 
gdzie na pokładzie ORP „Błyskawica” przejął zwierzchnictwo nad polskimi 
Siłami Zbrojnymi (w 1990 r. ówczesny prezydent RP Lech Wałęsa dokonał 
tego aktu w Wojskach Lądowych, a w 1995 r. - w ówczesnych Wojskach 
Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju). Widać więc bogactwo i różnorodność 
uroczystości odbywających się na pokładzie „Błyskawicy”.

Ten wspaniały, niepowtarzalny już okręt, będący bezcenną pamiątką 
najpiękniejszych kart historii Polskiej Marynarki Wojennej niesie sobą 
ogromny ładunek patriotyzmu. Jest jednocześnie nieocenionym źródłem wiedzy 
o naszych morskich dziejach i nieocenioną szkołą patriotycznego i morskiego 
wychowania. ORP „Błyskawica” - jako symbol i pomnik doniosłych dni 
w historii Marynarki Wojennej RP powinna więc być zachowana jak najdłużej 
dla przyszłych polskich pokoleń - jest to nasz wspólny wielki moralny 
i patriotyczny obowiązek.
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Załącznik 1

Wykaz dowódców ORP „Błyskawica”

1. kmdr por. Tadeusz Podjazd-Morgenstern - 1937-1938
2. kmdr por. Włodzimierz Kodrębski - 1938-1939
3. kmdr ppor. Jerzy Umecki - 1939-1940
4. kmdr ppor. Stanisław Nahorski - 1940-1940
5. kmdr por. Wojciech Francki _ 1941-1940
6. kpt. mar. Tadeusz Gorazdowski - 1940-1941
7. kmdr ppor. Wojciech Francki - 1940-1942
8. kmdr ppor. Tadeusz Gorazdowski - 1942-1942
9. kmdr ppor. Ludwik Lichodziejewski - 1942-1943
10. kmdr por. Konrad Namieśniowski - 1943-1944
11. kmdr ppor. Ludwik Lichodziejewski _ 1944-1945
12. kmdr por. Wojciech Francki - 1945-1946
13. kmdr ppor. Bolesław Romanowski - 1947-1947
14. kmdr ppor. Wacław Krzywiec - 1947-1948
15. kmdr ppor. Zbigniew Węglarz - 1948-1950
16. kmdr ppor. Zdzisław Studziński - 1950-1952
17. mar. Stanisław Mielczarek - 1952-1954
18. kpt. mar. Hieronim Kubera - 1954-1957
19. por. mar. Kryspin Lech - 1957-1962
20. kpt. mar. Tadeusz Morzycki - 1962-1963
21. kpt. mar. Józef Żywczak - 1963-1967
22. kmdr ppor. Bolesław Kilans - 1967-1968
23. kpt. mar. Zenon Sawa - 1969-1974
24. kmdr ppor. Zbigniew Strych - 1974-1979
25. kmdr ppor. Władysław Łomża - 1979-1982
26. kpt. mar. Mieczysław Waryszak - 1982-1990
27. kmdr por. Lesław Paprocki - 1990-2002
28. kmdr ppor. Jerzy Łubkowski - 2002
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Załącznik 2

Frekwencja zwiedzania ORP „Błyskawica” za lata 1976-2006

Rok Ilość zwiedzających 
w danym roku

Razem ilość zwiedzających 
w bieżącym roku łącznie 

z rokiem ubiegłym
1976 257 474 257 474
1977 251 234 508 708
1978 251 000 759 708
1979 252 826 1 012 534
1980 171 267 1 183 801
1981 191 319 1 375 120
1982 156 739 1 531 859
1983 245 348 1 777 207
1984 291 517 2 068 724
1985 272 000 2 340 724
1986 292 345 2 633 069
1987 261 043 2 894 112
1988 246 834 3 140 946
1989 236 773 3 377 126
1990 117 615 3 494 741
1991 76 462 3 571 203
1992 56 192 3 627 393
1993 70 360 3 697 753
1994 90 198 3 787 951
1995 77 251 3 865 202
1996 99 353 3 964 555
1997 101 954 4 066 509
1998 114719 4 181 228
1999 117 244 4 298 472
2000 114 135 4 412 607
2001 98 368 4 510 975
2002 115 469 4 626 444
2003 125 714 4 752 158
2004 122 860 4 875 018
2005 131 605 5 006 623
2006 127 602 5 134 225

RAZEM 5 134 225

Źródło: Wykaz frekwencji zwiedzających Muzeum Marynarki Wojennej, AMMW, Dokumenty 
i materiały sygn. 319 A oraz Sprawozdania z działałności Muzeum Marynarki 
Wojennej, Dokumenty i materiały, sygn. 110 A
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Fot. 1. Niszczyciele „Grom” i „Błyskawica”

Fot. 2. Niszczyciel „Błyskawica” w 1938 r.
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Fot. 3. Niszczyciel „Błyskawica” w 1941 r.

Fot. 4. Niszczyciel „Błyskawica” podczas wojny na Atlantyku
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Fot. 5. Niszczyciel „Błyskawica” w kamuflażu wojennym

Fot. 6. Niszczyciel „Błyskawica” w 1946 r.
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Fot. 7. Niszczyciel „Błyskawica” w 1946 r.

Fot. 8. ORP „Błyskawica” w brytyjskiej bazie na Morzu Północnym
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Fot. 9. Niszczyciele „Błyskawica” i „Burza” przy nabrzeżu portu wojennego w Gdyni

Fot. 10. Niszczyciel „Błyskawica” i trałowce typu „Foka” w Szczecinie w 1947 r.
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Kmdr por. mgr inż. Jerzy ŁUBKOWSKI

ZMIANY KONSTRUKCYJNE
NA ORP „BŁYSKAWICA” W LATACH 1937-2007 
ORAZ JEGO AKTUALNY STAN TECHNICZNY

ORP „Błyskawica” - najstarszy polski niszczyciel, pozostający ciągle 
w służbie Marynarki Wojennej - był niewątpliwie jednym 
z najnowocześniejszych okrętów, jakie w swojej historii posiadała nasz flota. 

Przede wszystkim nieprzeciętna prędkość (rozwijał ponad 42 węzły) oraz silne 
uzbrojenie artyleryjskie i broń podwodna powodowały, że okręt wyróżniał się 
w swej klasie i niejednokrotnie był porównywany w swoich możliwościach 
z lekkimi krążownikami.

O wysokich taktycznych i technicznych parametrach „Błyskawicy”, jakie 
cechowały ją podczas działań wojennych, świadczy dodatkowo fakt, iż stocznia 
Samuela White’a w Cowes, w której zbudowana została wraz z bliźniaczym 
„Gromem”, jeszcze w dwadzieścia lat od czasu wejścia niszczyciela do służby, 
pokazywała go w swych materiałach reklamowych jako najbardziej udany 
i nowoczesny produkt, który powstał na pochylniach stoczni.

Ostateczny kształt i zastosowane na „Błyskawicy” rozwiązania 
techniczne nie były wyłączną zasługą inżynierów i budowniczych brytyjskich. 
Duży udział mieli w tym konstruktorzy polscy, a także rodzimy przemysł. 
Oblicza się, że na obydwu niszczycielach typu „Grom”1, zastosowanych zostało 
około stu polskich rozwiązań konstrukcyjnych, bądź urządzeń i części 
wyprodukowanych w Polsce.

Jako charakterystyczny przykład można podać między innymi projekt 
wyrzutni torpedowych skonstruowanych w ten sposób, że dzięki zastosowaniu 
specjalnych reduktorów mogły strzelać torpedy trzech kalibrów2, co pozwalało 
Marynarce Wojennej na zakup torped z różnych źródeł. Na szczególne 
wyróżnienie zasługuje również okablowanie wyprodukowane w zakładach 
w Bydgoszczy i Warszawie, gdyż większa jego część wykorzystywana jest do 

1 Ze względu na fakt, iż stępka pod ORP „Grom” została położona jako pierwsza, projekt 
niszczycieli otrzymał również jego nazwę.

2 „Błyskawica” i „Grom” posiadały pierwotnie dwie potrójne wyrzutnie kalibru 550 mm 
z sześcioma reduktorami kal. 533,2 oraz czteroma kal. 450 mm (przyp. aut).
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dzisiaj do zasilania urządzeń okrętowych napięciem 110 V prądu stałego 
i 220 V prądu zmiennego.

Nowoczesność ORP „Błyskawica” nie była dana mu raz na zawsze. 
Dynamicznie rozwijająca się w czasie wojny technika okrętowa powodowała, 
że niszczyciel, aby nie utracić na swej bojowej wartości, musiał być 
wielokrotnie modernizowany. Zmiany przechodził także w służbie powojennej. 
Najczęściej dokonywano tego w obrębie uzbrojenia.

Charakterystyka uzbrojenia artyleryjskiego 
oraz jego zmiany w latach 1937-1951

Armata 120 mm Bofors, zdwojona i pojedyncza

Działa tego typu zostały zamontowane na „Błyskawicy” w czasie budowy 
okrętu i stanowiły jego artylerię główną, aż do połowy 1941 r. O zakupieniu 
tych dział w Szwecji zdecydował ówczesny szef artylerii Marynarki Wojennej 
kmdr ppor. Heliodor Laskowski. W jego opinii działa Boforsa były 
nowocześniejsze, miały lepszą szybkostrzelność i donośność, niż zainstalowane 
wcześniej na „Wichrze” i „Burzy”, działa francuskiej firmy Schneider - 
Creusot3.

W dniu wejścia do linii w 1937 r. ORP „Błyskawica” posiadał 7 luf 
kalibru 120 mm. Każda z nich miała długość 50 kalibrów (6390 mm). Lufy 
artylerii głównej zostały rozmieszczone w czterech wieżach w ten sposób, że 
w wieży nr 1, która znajdowała się na pokładzie dziobowym, zainstalowano 
lufę pojedynczą, a w pozostałych trzech - podwójne. Działa w całości 
wykonane zostały ze stali. Ich praktyczna szybkostrzelność osiągała 
8-9 strzałów na minutę z jednej lufy. Maksymalny zasięg pocisku wynosił 
19 400 m, a maksymalne podniesienie lufy w pionie 30°.

Pociski, których waga równała się 12-45 kg, można było ładować tylko 
przy podniesieniu luf nieprzekraczającym 15°. Po wystrzale, odrzut lufy 
amortyzował opornik hydrauliczny, a do położenia pierwotnego przywracał 
oporopowrotnik sprężynowy. Działo posiadało odpalanie elektryczne 
i mechaniczne. Całość, w przypadku wieży z pojedynczą lufą, ważyła ponad 
10 300 kg4.

Druga wojna światowa udowodniła, że artyleria posiadająca lufy o zbyt 
niskim kącie podniesienia w pionie, nie może prowadzić ognia 
przeciwlotniczego, co znacząco osłabiało zdolności bojowe okrętu. W związku 
z tym na „Błyskawicy” armaty 120 mm „Boforsa” zostały zastąpione latem 
1941 r. nowocześniejszymi działami uniwersalnymi kał. 4” (102 mm).

3 Por. M. Twardowski, Niszczyciele typu „Grom”, cz. 1, „Grom”, „Błyskawica”, Gdańsk 2002, s. 4.
4 S. M. Piaskowski, Okręty Rzeczpospolitej Polskiej 1920-1946. Album planów, Warszawa 

1996, s. 100.
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Armata uniwersalna kal. 4” (102 mm) typu Mk XVI na podstawie 
Mk XIX Armstrong - Vickers

Brak amunicji do dział kal. 120 mm, jako niestandardowych dla Royal 
Navy, na zaopatrzeniu której pozostawały w czasie wojny wszystkie polskie 
okręty, oraz niezdolność dział głównego kalibru do walki z samolotami 
spowodowały, że latem 1941 r., podczas remontu ORP „Błyskawica” w stoczni 
w Cowes, zainstalowano na nim cztery podwójne szybkostrzelne działa kal. 4”. 
W flocie brytyjskiej stanowiły one typowe wyposażenie niszczycieli typu 
„Hunt” (w Polskiej Marynarce Wojennej posiadały je jeszcze niszczyciele 
„Ślązak”, „Krakowiak” i „Kujawiak”), oraz jako działa przeciwlotnicze 
zamontowane były na krążownikach „Dragon” i „Conrad”.

4-calowe działa, na podstawach Armstronga - Vickersa, z powodzeniem 
wykorzystywane były do ostrzeliwania zarówno obiektów nawodnych 
(brzegowych), jak i powietrznych. Kierowanie ogniem odbywało się z centrali 
artyleryjskiej, która na „Błyskawicy” znajduje się w tylnej części nadbudówki 
dziobowej. Działa wyposażone były w celowniki optyczne, a lufy w pionie mogły 
być unoszone aż do + 85°. Pociski o wadze do 29 kg ładowano jednak ręcznie, co 
wymagało dużego wysiłku od 12-osobowej obsługi jednej wieży artyleryjskiej5.

Zasięg dział wynosił 16 500 m, a waga jednej wieży 15 150 kg6. 
Amunicja przechowywana była w czterech komorach amunicyjnych, 
znajdujących się w dennej części okrętu. W pobliże wież transportowano ją za 
pomocą podnośników elektrycznych lub awaryjnie - ręcznie. Podstawowy 
zapas amunicji przechowywany był także w parkach amunicyjnych, 
zainstalowanych w pobliżu każdej z wież.

Działa Mk XVI znajdują się na ORP „Błyskawica” do dnia dzisiejszego. 
W 1951 r. wymieniono w nich jedynie 4-calowe lufy na dłuższe lufy kal. 
100 mm wz. 1934 produkcji radzieckiej. Pozwoliło to na zwiększenie zasięgu 
dział do 21 400 m oraz na zaopatrywanie okrętu w amunicję standardową, 
stosowaną w tamtym czasie w Marynarce Wojennej. Zmodyfikowane działa Mk 
XVI z radzieckimi lufami nazwano armatami morskimi typu P2-100.

Armata przeciwlotnicza kal. 4” (102 mm) typu Mk V na podstawie 
HAMklll

W połowie roku 1940, kiedy ORP „Błyskawica” poddany został 
w stoczniach w Cowes i w Southampton drugiej z kolei modernizacji, 
w miejsce rufowej wyrzutni torped zainstalowane zostało na nim pojedyncze 
działo przeciwlotnicze kal. 4 cali, nieposiadające osłony lawety. Do takiej 

5 Obsługa jednej wieży składała się z 6 osób personelu podstawowego (obsługa wieży) oraz
6 osób personelu pomocniczego (amunicyjni).

6 S. M. Piaskowski, Okręty..., s. 101.
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decyzji, Admiralicję Brytyjską i współdziałającą z nią Polską Marynarkę 
Wojenną zmusiły ataki niemieckich bombowców na konwoje i siły ich osłony. 
Ataki te wykonywane były ze znacznej wysokości, poza zasięgiem lekkiej 
artylerii przeciwlotniczej. W Polskiej Marynarce Wojennej, oprócz 
„Błyskawicy”, w działa tego typu wyposażone były jeszcze niszczyciele 
„Piorun” i „Orkan”.

Działo obsługiwane było bezpośrednio przez celowniczego i zamkowego 
oraz amunicyjnych. Posiadało ono celowniki optyczne, a pociski ważyły 
15,5 kg7. W praktyce działo to okazało się mało przydatne, toteż w połowie 
1941 r. zostało zdemontowane, a w jego miejsce ponownie postawiono 
wyrzutnię torpedową.

Armata przeciwlotnicza kal. 40 mm Bofors wz. 36

Do zwalczania samolotów na bliskich i średnich dystansach, podczas 
budowy ORP „Błyskawica”, zainstalowano na nadbudówce dziobowej 
i środkowej dwa zdwojone działka przeciwlotnicze kal. 40 mm, wyprodukowane 
przez szwedzką firmę Bofors. Działko to Szwedzi produkowali w dwóch 
wersjach: Bofors L-60 wz. 36 dla okrętów nawodnych i Bofors L-43 wz. 37 dla 
okrętów podwodnych.

Boforsy L-60 stanowiły uzbrojenie „Błyskawicy”, aż do roku 1951, kiedy 
w wyniku unifikacji uzbrojenia, zastąpiono je działkami przeciwlotniczymi kal. 
37 mm. Miały one stalowe lufy o długości 2,4 m, które chłodzone były wodą ze 
specjalnego zbiornika, umieszczonego pod lufami i połączonego z nimi 
gumowymi przewodami. Specjalne urządzenie celownicze z lunetką 
stabilizacyjną i pochyłomierzem, umożliwiało prawidłowy ostrzał, nawet 
w trudnych warunkach hydrometeorologicznych. Teoretyczne pole ostrzału 
w poziomie wynosiło 360° i było ograniczone jedynie samą konstrukcją okrętu. 
Kąt podniesienia luf w pionie mieścił się między 0° a + 90°. Szybkostrzelność 
wynosiła 120 strzałów na minutę (z jednej lufy), a zespolone pociski były 
ładowane po 4 w jednym magazynku. Cała armata Boforsa L-60 ważyła 
3 500 kg8. W celu prezentowania armaty Boforsa L-60 zwiedzającym, jedno 
z wojennych działek powróciło w latach 80. XX w. na uzbrojenie 
ORP „Błyskawica”.

7 Ibidem, s. 103.
8 Ibidem, s. 97.
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Armata przeciwlotnicza kal. 37 mm typu W-ll-M (zdwojona)
oraz typu 70-K (pojedyncza)

Armaty przeciwlotnicze kal. 37 mm zostały zamontowane na ORP 
„Błyskawica” w 1951 r. w celu zunifikowania uzbrojenia niszczyciela 
z uzbrojeniem używanym w tamtym czasie przez Marynarkę Wojenną. 
Zastąpiły one działka kal. 40 mm Boforsa oraz 20 milimetrowe Oerlikony. 
Cztery działka zdwojone (W-ll-M) zostały zainstalowane na wszystkich 
nadbudówkach okrętu, a dwa pojedyncze na platformach nadbudówki 
dziobowej.

Lufy artylerii 37-milimetrowej miały długość 67 kal. i mogły być 
podnoszone w pionie od - 10° do + 85°. Strzelano z nich pociskami o wadze 
0,732 kg oraz 0,758 kg, z prędkością 160-180 strzałów na minutę i na odległość 
3 000 m do celów powietrznych, oraz 4 000 m do celów nawodnych9. Armaty 
W-ll-M i 70-K stanowią obecne uzbrojenie niszczyciela i są w pełni sprawne, 
choć nie wydaje się im już atestów zdolności do prowadzenia ognia.

Armata przeciwlotnicza kal. 20 mm Oerlikon

Działko automatyczne Oerlikon kalibru 20 milimetrów zostało skonstruowane 
w Szwajcarii jako broń przeciwlotnicza. Od 1940 r. produkowane było także 
w Wielkiej Brytanii, na podstawie licencji zakupionej tuż przed drugą wojną 
światową. Masowo rozpoczęto wytwarzać je jednak dopiero w Stanach 
Zjednoczonych. Oerlikony produkcji angielskiej i amerykańskiej stosowano przede 
wszystkim jako uzbrojenie okrętowe. Ze względu na swą prostą obsługę były one 
najpopularniejszą bronią przeciwlotniczą małego kalibru, aż do roku 194410.

Oerlikony przystosowane były do strzelania zarówno na małych, jak 
i dużych kątach podniesienia, na odległość skuteczną od 1 000 do 1 200 yardów 
(ok. 915-110 m). Bezodrzutowa lufa działka chłodzona była powietrzem. 
Jej zużycie następowało po około 30 000 strzałów, lub po wystrzeleniu 
8 magazynków jeden po drugim. Po około 15 000 strzałach powiększał się 
płomień wylotowy, ale nie miało to wpływu ani na rozrzut, ani na celność 
działka11.

Stalowa lufa działka miała długość 1,4 m oraz 9 prawoskrętnych 
gwintów. Można było z niej strzelać z maksymalną prędkością 465-480 
pocisków na minutę na odległość 5 715 m. Poziomy kąt ostrzału wynosił 360°, 
a pionowy + 75°. Normalnie działko było wyposażone w 8 magazynków, 
w których mieściło się po 60 nabojów o wadze 0,241 kg każdy.

9 W. Pater, Uzbrojenie niszczyciela „Błyskawica” (1937-1997), „Biuletyn Historyczny”, 1997, 
nr 15, s. 108-109.

10 S. M. Piaskowski, Okręty..., s. 98.
11 Opis działka 20 mm Oerlikon, Gdynia 1945, s. 14.
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W czasie drugiej wojny światowej do działek używano głównie amunicję 
produkcji brytyjskiej i amerykańskiej następujących typów: krusząco-smugową, 
kruszącą, krusząco-zapalającą, krusząco-zapalająco-smugową i amunicję ćwiczebną. 
W celu odróżniania poszczególnych rodzajów amunicji pociski malowano na różne 
kolory, przy czym w każdym państwie stosowane kolory były inne.

Całkowita waga działka wraz z podstawą wynosiła od 586,5 kg do 598,5 kg, 
w zależności od typu podstawy. Obsługa Oerlikonu składała się z dwóch 
artylerzystów: strzelca-celowniczego i ładowniczego, który oprócz ładowania 
miał za zadanie pomóc strzelcowi przygotować działko do boju.

Działka Oerlikon zamontowano na „Błyskawicy” podczas modernizacji 
przeprowadzonej w okresie od czerwca do listopada 1943 r. Dwa pojedyncze 
umieszczono na nadbudówce dziobowej, na jej bocznych platformach, 
w miejsce nkmów kal. 13,2 mm. Drugie dwa (również pojedyncze) 
rozmieszczono na szpardeku nadbudówki rufowej12. Okręt wyposażony był 
w nie do roku 1951 tj. do wymiany całej artylerii małego kalibru na działka 37 mm.

Zdwojony najcięższy karabin maszynowy kal. 13,2 mm Hotchkiss

Podczas budowy „Błyskawicy” wyposażono ją w 4 podwójne nkmy kal. 
13,2 mm, rozmieszczone po dwa na nadbudówce dziobowej i rufowej. Karabiny 
te miały stalowe lufy chłodzone powietrzem oraz urządzenie celownicze 
systemu Le Prieur DAC 940. Teoretycznie w poziomie mogły prowadzić ogień 
w przestrzeni 360°, a w płaszczyźnie pionowej do + 80°. Amunicja do 
karabinów znajdowała się w magazynkach ładowanych po 30 szt. Oddanie 
strzału następowało po naciśnięciu pedału spustowego znajdującego się 
u podstawy karabinu13. Ponieważ nkmy Hotchkiss łatwo się przegrzewały 
w 1943 r. zastąpiono je działkami Oerlikon i cekaemami kał. 7,7 mm Lewis.

Ciężki karabin maszynowy kal. 7,7 mm Lewis

Karabiny tego typu stanowiły w 1939 r. normalne wyposażenie 
większości brytyjskich okrętów. Montowane były na podstawach 
kolumnowych, pojedynczo lub podwójnie. Lufy posiadały odrzut sprężynowy 
i były chłodzone powietrzem za pomocą specjalnej chłodnicy składającej się 
z żeberek i osłony. Osłona zwiększała optycznie kaliber prawie 
dziesięciokrotnie. Amunicja do Lewisów ładowana była w magazynki po 47 szt. 
Waga całkowita ckmu wynosiła 11,8 kg. Na „Błyskawicy” ckm kal. 7,7 mm 
w wersji zdwojonej zainstalowano w 1943 r., rozmieszczając je na 
nadbudówkach na dziobie i rufie okrętu.

12 J. Łubkowski, ORP „Błyskawica”, legendarny niszczyciel polskiej Marynarki Wojennej, 
Gdynia 2001 s. 12-13.

13 S. M. Piaskowski, Okręty..., s. 97.
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Charakterystyka broni podwodnej

W skład broni podwodnej, która stanowiła pierwotne oraz stanowi obecne 
uzbrojenie ORP „Błyskawica”, wchodzą:

- wyrzutnie torpedowe,
- miotacze bomb głębinowych,
- zrzutnie bomb głębinowych,
- miny morskie.

Wyrzutnie torpedowe

Największe straty na morzu w czasie drugiej wojny światowej 
spowodowane były użyciem broni podwodnej, a w szczególności torped. 
Te samobieżne pociski można było stosować nawet na odległość do 10 Mm14. 
Ich maksymalna prędkość wynosiła 47 węzłów15, a w głowicach bojowych 
znajdowało się do kilkuset kilogramów ładunku wybuchowego. Wyrzutnie 
torpedowe montowano na większości okrętów nawodnych, a na okrętach 
podwodnych stanowiły one podstawowe uzbrojenie ofensywne.

W 1937 r. ORP „Błyskawica” otrzymał na uzbrojenie dwie potrójne 
wyrzutnie torped kal. 550 mm, z sześcioma reduktorami do torped kal. 533,2 mm 
oraz czteroma do torped kal. 450 mm. Zostały one zaprojektowane przez 
polskich inżynierów z Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni, 
a wykonane przez angielską firmę Petera Broetherhooda.

Każda z wyrzutni ważyła 9 110 kg i miała długość 9 030 mm. Ich 
obracanie w płaszczyźnie poziomej (360°) oraz odpalanie torped było możliwe 
tak z wyrzutni, jak i z pomostu bojowego. Torpedy wystrzeliwane były z wyrzutni 
za pomocą sprężonego powietrza, lub awaryjnie ładunkiem prochu czarnego.

Komplet 54 torped typu AB 1937, zakupionych dla „Błyskawicy”, 
pochodził z brytyjskiej wytwórni Whitehead Torpedo Corp. Ltd. w Weymouth. 
Każda z torped miała długość 7,2 metra i przenosiła 240 kg ładunku wybuchowego 
na odległość 8 kilometrów i z maksymalną prędkością 47 węzłów16.

W 1940 r„ zwiększając uzbrojenie przeciwlotnicze niszczyciela, w miejsce 
rufowej wyrzutni torped zainstalowano platformę z pojedynczym działem kal. 4” 
(102 mm). W 1941 r. przywrócono jednak stan poprzedni, z tym, że wyrzutnie 
polskiego projektu zostały zastąpione przez standardowe angielskie wyrzutnie 
torped kal. 533,4 mm. Działały one analogicznie jak pierwotne, lecz stosowano 
do nich torpedy typu Mk IX o długości 7 488 mm i całkowitej wadze 1 738 kg. 
Torpedy te przenosiły ładunek wybuchowy o wadze 300 kg na odległość ponad 
18 km i z prędkością 35-45 węzłów.

14 Mm ( mila morska) = 1852 metry.
15 1 węzeł = 1 Mm/godz.
16 W. Pater, Uzbrojenie..., s. 100-101.
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Podczas ostatniej wojennej modernizacji okrętu, którą przeprowadzono 
w 1945 r., w celu odciążenia „Błyskawicy” zdemontowano dziobową wyrzutnię 
torpedową, a w miejsce rufowej zamontowano nową czterorurową, również 
kalibru 533,4 mm. Ponieważ zmiana ta powodowała, że salwa torped została 
zmniejszona o prawie jedną trzecią, zdecydowano zrekompensować to 
przystosowaniem jednej z rur wyrzutni do miotania tzw. „ślepej torpedy” - 
specjalnej bomby głębinowej o wadze 1 650 kg.

W torpedzie tej, zamiast mechanizmów napędu i zbiornika ze sprężonym 
powietrzem17, znajdował się zwiększony ładunek wybuchowy o wadze 1 000 kg, 
co miało znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo zniszczenia okrętu 
podwodnego, niż w przypadku zastosowania bomb głębinowych, których 
ładunek ważył około 100 kg.

W związku z unifikacją uzbrojenia ORP „Błyskawica” w 1951 r. 
czterorurową wyrzutnia torpedowa została zastąpiona przez trzyrurową 
wyrzutnię torped kaL 533,4 mm produkcji radzieckiej. Nowy aparat torpedowy 
typu 1N-2 przeznaczony był do torped wz. 53/38 i miał długość 9 230 mm. 
Radzieckie torpedy miały analogiczne parametry jak brytyjskie, tj. ładunek 
wybuchowy o wadze 300 kg, prędkość 45 węzłów i zasięg skuteczny do 8 km, 
a maksymalny do 13 km.

Miotacze bomb głębinowych

W całej swojej historii ORP „Błyskawica” posiadał trzy rodzaje miotaczy 
bomb głębinowych. W czasie wojny były to miotacze typu Thornycroft bez 
oporopowrotników, a po wojnie miotacze radzieckie typu BMB-2. W czasie 
przebudowy okrętu na jednostkę muzealną na prawej burcie przywrócono 
miotacze typu Thornycroft. Były one nieco nowocześniejsze niż te posiadane 
przez okręt w czasie wojny, gdyż dzięki zastosowaniu w nich 
oporopowrotników pozwalały na zachowanie „łyżki”, na której umieszczano 
bombę. Miotacze te pochodziły z ORP „Burza”, któremu w czasie wojny broń 
podwodną zmodernizowano później niż na „Błyskawicy”.

Pierwsze miotacze Thorncrofta zostały zainstalowane na niszczycielu 
w latach 1939-1940. Mogły one miotać bomby głębinowe na odległość 45 m od 
burty okrętu. Środkiem miotającym było sprężone powietrze.

Miotacze typu BMB-2 wprowadzono na uzbrojenie okrętu w 1951 r. Była 
to konstrukcja zdecydowanie nowocześniejsza od miotaczy Thorncrofta, gdyż 
dzięki redukcji gazów pochodzących z ładunku miotającego, mogła wyrzucać 
bomby głębinowe na trzy różne odległości od burty tj. 40, 80 i 120 metrów. 
Miotacze te dodatkowo mogły być naprowadzane na cel w płaszczyźnie 
poziomej.

17 W opisywanych wyrzutniach i torpedach sprężone powietrze służyło nie tylko jako środek 
miotający torpedy, ale także, po zmieszaniu z naftą, napędzało silnik torpedowy.
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Zrzutnie bomb głębinowych

Do zwalczania okrętów podwodnych na rufach okrętów nawodnych 
montowane były tzw. zrzutnie bomb głębinowych. W 1937 r. „Błyskawica” 
posiadała dwie zrzutnie, które znajdowały się w pomieszczeniu maszyny 
sterowej. Jednorazowo umieszczano na nich łącznie 20 bomb. Większy zapas 
bomb znajdował się w komorze bomb głębinowych. Wyloty zrzutni zasłonięto 
specjalnymi klapami, które podnoszono tuż przed atakiem na okręt podwodny.

W 1940 r. zwiększono potencjał broni podwodnej ustawiając na rufie, na 
pokładzie głównym, dwie zrzutnie dodatkowe. W trzy lata potem, ze względu 
na zbyt częste zacięcia klap zasłaniających zrzutnie podpokładowe 
zdemontowano je, pozostawiając na okręcie jedynie zrzutnie ustawione na 
pokładzie głównym.

Uzbrojenie minowe

W pierwszych latach swojej służby liniowej „Błyskawica” została 
przystosowana również do stawiania min morskich. Na rufie po obu burtach 
zaprojektowano tory minowe, na których można było ustawić do 60 min.

W tym czasie w Marynarce Wojennej stosowane były na ogół trzy 
rodzaje min., z tym, że na „Błyskawicy” przewidywano użycie jedynie miny 
wz. 08/39.

Mina morska wz. 08/39 była kontaktową miną kotwiczną o ciężarze 
około 600 kg. Mieścił się w niej ładunek wybuchowy o ciężarze 110 kg, a długa 
lina kotwiczna wraz z wózkiem transportowo-kotwicznym pozwalały na postawienie 
miny na morskich akwenach przybrzeżnych o głębokości do 110 metrów.

Wybuch takiej miny następował w momencie złamania jednego z pięciu 
czopów, w których znajdowały się ampułki z elektrolitem. Elektrolit, wylewając 
się, tworzył wraz z dwoma elektrodami ogniowo elektryczne, co powodowało 
rozżarzenie się zapalnika i detonację materiału wybuchowego.

Ponieważ transport takiej miny groził również uszkodzeniem czopa, 
mimo stosowania specjalnych kapturów osłonowych, w 1939 r. wynalezione 
zostało oryginalne zabezpieczenie miny, zapobiegające jej detonacji na 
pokładzie. Zabezpieczenie to stanowiła zwykła kostka cukru, która rozdzielała 
układ zapłonowy. Dopiero gdy mina została zepchnięta do wody, a cukier po 
około 15 minutach rozpuścił się, sprężyny zwierały układ zapłonowy w jedną 
całość gotową do detonacji.

Dokonywanym wraz z upływem lat na ORP „Błyskawica” zmianom 
uzbrojenia towarzyszyły również inne zmiany, dokonywane w samej 
konstrukcji, jak i wyposażeniu okrętu, które miały na celu podnieść jego walory 
techniczno-bojowe. Do jednych z pierwszych doszło zaraz na początku drugiej 
wojny światowej, kiedy to polskie niszczyciele przeszły do Wielkiej Brytanii 
i rozpoczęły działalność bojową na atlantyckim te^
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Okazało się bowiem, że polskie okręty, posiadające dużą liczbę sprzętu 
i uzbrojenia na pokładach, mają istotne problemy statecznościowe w kontakcie 
z długą falą oceaniczną i w czasie sztormów dochodzi do nadmiernych 
przechyłów stanowiących zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Potwierdził to 
śmiertelny wypadek bosmanmata Władysława Szczur-Kalinowskiego z ORP 
„Grom”, który podczas sztormu we wrześniu 1939 r. wypadł za burtę okrętu 
i utonął. Przyczyną tego były właśnie nadmierne przechyły burtowe18.

W celu poprawy stateczności „Błyskawicy” i „Gromu” skierowano je 
w październiku 1939 r. do stoczni w Plymouth. Specjaliści brytyjscy 
zaproponowali zdjęcie na obydwu niszczycielach dział nr 2 artylerii głównej, co 
spotkało się z ostrym protestem Polaków, niegodzących się na osłabienie 
zdolności bojowych okrętów. Ostatecznie zdecydowano, że niszczyciele 
zostaną odciążone, a tym samym poprawiona zostanie wysokość 
metacentryczna poprzez usunięcie: 10-wiosłowej łodzi ratunkowej wraz 
z bomem służącym do jej opuszczania na wodę (pozwoliło to jednocześnie na 
przekonstruowanie ciężkiej, dolnej podstawy masztu, na której bom był 
umieszczony), platformy wraz z dziobowym reflektorem na pomoście 
bojowym, kołpaka z komina okrętowego, luf ćwiczebnych, żeliwnej wanny 
z łazienki dowódcy okrętu, oraz metalowych włazów wewnętrznych 
z nadbudówki dziobowej (zastąpiono je włazami drewnianymi)19. Łączny ciężar 
zdemontowanych części na ORP „Błyskawica” wyniósł 56 ton.

Zatopienie „Groma” rankiem 4 maja 1940 r. przez bomby z niemieckiego 
samolotu oraz tragiczna śmierć 60 członków jego załogi, z których większość 
utonęła uwięziona przez wybuchy wewnątrz kadłuba, spowodowało, że na 
bliźniaczej „Błyskawicy” przeprowadzono prace modernizacyjne i w burtach, 
oraz pokładach zainstalowano duże włazy ewakuacyjne na wypadek 
konieczności ewakuowania załogi.

W tym samym czasie okręt otrzymał również, w miejsce starego i mało 
skutecznego szumonamiemika, służącego do wykrywania okrętów 
podwodnych, nowoczesną stację hydroakustyczną zwaną popularnie asdikiem20. 
Aparaty tego typu odegrały ogromną rolę w czasie wojny w walce 
z hitlerowskimi „wilczymi stadami” U-bootów na Atlantyku.

Na początku 1941 r„ w stoczni w Glasgow, na „Błyskawicy” zainstalowano 
kolejny nowoczesny sprzęt. Był to radar nawodnego ostrzegania typu 281 wraz 
z nieruchomą anteną umieszczoną na szczycie masztu. Przetrwał on na okręcie 
jednakże niecałe pół roku.

Podczas zmian uzbrojenia w maju 1941 r„ opisanych powyżej, polski 
niszczyciel został doposażony również w nowoczesne urządzenia służące do 
prowadzenia ognia artyleryjskiego. Tradycyjny dalmierz zastąpiono wieżą 

18 Wł. Szczerkowski, ORP „Błyskawica”, Gdańsk 1979, s. 49.
19 P. Budzbon, ORP „Grom” i ORP „Błyskawica” - modernizacje, w: ORP „Błyskawica”, 

Warszawa 1989, s. 14 oraz Wł. Szczerkowski, ORP „Błyskawica”..., s. 49.
20 Modernizację przeprowadzono w stoczni Samuela White’a w Cowes.
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kontroli ognia typu Mk V połączoną z radarem artyleryjskim typu 285, zaś 
radar nawodnego ostrzegania typu 281 zastąpiono radarem przeciwlotniczym 
oznaczonym jako typ 291. To wszystko spowodowało też konieczność 
wzmocnienia konstrukcji masztu, na którym znajdowały się anteny radarów.

Następnych zmian w wyposażeniu „Błyskawicy” dokonano podczas 
kolejnego remontu w stoczni Samuela White’a w Cowes w okresie czerwiec - 
listopad 1943 r. W ich wyniku niszczyciel otrzymał nową stację 
radionamierzania typu FM 12 MF/DF z prostokątna anteną, system 
rozpoznawczy „swój - obcy” typu 252 oraz nowe radio UKF typu 86 PdS ZBS 
z dwiema antenami.

Nowe ciężary zainstalowane na okręcie spowodowały konieczność 
zrównoważania ich poprzez deinstalację innych urządzeń. W wyniku tego 
z zapasowego stanowiska dowodzenia na nadbudówce rufowej zdjęto drugi 
dalmierz artyleryjski. Po tych przeróbkach „Błyskawica” powróciła do linii 
eskortując konwoje i włączając się w akcje aliantów u wybrzeży Norwegii.

Podczas jednej z tych akcji dowódca brytyjskiego niszczyciela HMS 
„Musketeer”, popełnił błędy w manewrowaniu okrętem i w skutek tego 
spowodował kolizję z „Błyskawicą”. Polski okręt na przełomie marca i kwietnia 
1944 r. ponownie trafił do stoczni. Obok prac remontowych, trwających ponad 
miesiąc21, dokonano na nim kolejnych zmian w wyposażeniu. W miejsce 
wcześniej zdemontowanego dalmierza rufowego zainstalowano radar 
nawodnego ostrzegania typu 272, posiadającego antenę w charakterystycznej 
pleksiglasowej osłonie, na szczycie której usytuowano antenę systemu 
rozpoznawczego „swój-obcy” typu 244. Wzmocniono ponadto 
radiowyposażenie „Błyskawicy” instalując na niej dodatkowy system łączności 
UKF.

Ostatnią wojenną modernizację ORP „Błyskawica” przeszedł w okresie 
luty - lipiec 1945 r. Obok naprawy zużytych mechanizmów i zmian 
w uzbrojeniu niszczyciel otrzymał nowy radar nawodnego ostrzegania typu 293, 
którego antena wymusiła przebudowę i wzmocnienie masztu głównego. 
Obydwa systemy łączności UKF również zostały zastąpione nowszym 
sprzętem, a zmiany stateczności powstałe w skutek tych modernizacji 
zrekompensowano poprzez zmiany w uzbrojeniu22.

Podpisanie porozumienia pomiędzy rządem w Warszawie, a rządem 
brytyjskim, dotyczącego zwrotu polskich okrętów Polsce Ludowej, 
spowodowało usunięcie z ORP „Błyskawica” w 1947 r. większości wyposażenia 
elektronicznego tj. radiostacji, asdiku, radarów typu 293, 252 i 242. Na 
niszczycielu pozostał jedynie ten sprzęt angielski, który znany był już w ZSRR23.

21 Remont trwał od 7 marca do 14 kwietnia 1944 r.
22 Chodzi deinstalację pierwszej wyrzutni torpedowej i zastąpienie aparatu rufowego wyrzutnią 

poczwórną.
23 P. Budzbon, ORP „Grom” i ORP „Błyskawica”..., s. 15.
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Rozpoczynając służbę w nowych warunkach, w Polsce Ludowej 
ORP „Błyskawica” poddany został remontom i doposażeniu pozwalającym 
na współpracę z Marynarka Wojenną ZSRR. W 1949 r. zainstalowano na nim 
nowe systemy łączności UKF, a radar artyleryjski typu 292 zastąpiono radarem 
Cross Bird. Niszczyciel otrzymał także nowy radar nawigacyjny.

Następne doposażenie przeprowadzono pod koniec lat pięćdziesiątych 
dwudziestego stulecia. Na „Błyskawicy” zainstalowano system rozpoznania 
„swój - obcy” oraz zmodernizowano i rozbudowano systemy łączności 
radiowej.

Wycofanie ORP „Błyskawica” ze służby liniowej w 1969 r. i przebazowania 
do portu w Świnoujściu, gdzie miał pełnić rolę nieruchomego punktu obrony 
przeciwlotniczej, stanowiło zapowiedź nieuchronnego końca służby okrętu 
w składzie sił Marynarki Wojennej. Na początek w czerwcu 1969 r. 
„Błyskawicę” skierowano do stoczni „Gryfia”, gdzie zabezpieczono przed 
korozją podwodną część kadłuba, a także dokonano remontu mechanizmów 
i systemów zabezpieczających żywotność okrętu. Ponadto wykonano szereg 
prac w kierunku poprawy warunków socjalnych załogi.

W czasie służby w Świnoujściu „Błyskawica” była podporządkowana 
Dowództwu 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, a następnie Dowództwu Dywizjonu 
Pomocniczych Jednostek Pływających. Zaś jej miejscem postoju był 
początkowo Basen Węglowy, a następnie Kanał Piastowski.

W tym okresie okręt i jego załoga realizował zadanie wynikające 
z funkcji okrętu obrony przeciwlotniczej, utrzymując jednocześnie określony 
poziom stanu technicznego, a także uczestnicząc w procesie szkolenia załogi 
i edukacji specjalistów artylerii z Centrum Szkolenia Specjalistów Morskich. 
Dynamiczny rozwój broni rakietowej i związane z tym zmiany w koncepcjach 
funkcjonowania i rozwoju Marynarki Wojennej w tej dziedzinie spowodował 
m.in., że dalsze wykorzystywanie artylerii „Błyskawicy” i systemu jej 
kierowania traciło z roku na rok na znaczeniu i wartości bojowej. Powyższą 
sytuację potęgował fakt coraz bardziej widocznego starzenia się okrętu, 
wynikający m.in. z wieloletniego jego unieruchomienia w świnoujskim porcie. 
Dlatego też na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego, dowódca Marynarki Wojennej rozkazał przekształcić „Błyskawicę” 
w okręt muzeum24. Tak więc, po 37 latach służby liniowej, niszczyciel miał 
dalej służyć społeczeństwu jako dział Muzeum Marynarki Wojennej.

Przystosowanie okrętu do powyższych funkcji wiązało się z jego 
przebudową i wykonaniem wielu zabiegów adaptacyjnych. Według pierwotnej 
wersji „Błyskawica” miała w swoim wnętrzu mieścić tylko ekspozycję 
poświęconą jej historii i współczesności Marynarki Wojennej. Ze względu 
jednak na likwidację budynku będącego siedzibą Muzeum Marynarki 

24 Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego WP nr 086/Org. z 22 listopada 1974 r. Archiwum 
Marynarki Wojennej, sygn. 3619/79/32, s. 91.
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Wojennej, przed okrętem stanęło znacznie poważniejsze zadanie. Musiał on 
bowiem w tej sytuacji przejąć również większość funkcji wystawienniczych 
Muzeum Marynarki Wojennej. Aby osiągnąć ten cel należało - w przeciwieństwie 
do ORP „Burza”, który jako pierwszy pełnił po wojnie funkcję muzeum, i na 
którym dla potrzeb wystawienniczych zaadaptowano jedynie istniejące 
pomieszczenia okrętowe - znacznie przebudować „Błyskawicę” tak, aby 
uzyskać jak największą powierzchnię wystawową.

W planowanych przedsięwzięciach wzięto także pod uwagę wnioski, 
jakie wyciągnięto z eksploatacji „Burzy”, które dotyczyły masowego 
zwiedzania i stworzenia w związku z tym bezpiecznych i funkcjonalnych 
ciągów wystawowych, uwzględniając jednocześnie wypełnianie funkcji 
reprezentacyjnych przez okręt. Przygotowanie „Błyskawicy” do służby 
w charakterze muzeum stało się więc poważnym i kosztownym przedsięwzięciem. 
Opracowanie projektu przystosowania wiekowego niszczyciela do jego nowej 
roli powierzono inż. Władysławowi Kusiowi, natomiast autorem plastycznego 
wyglądu wnętrz wystawowych został inż. Edmund Roszak.

W dniu 6 listopada 1974 r. ORP „Błyskawica”, po przeholowaniu go ze 
Świnoujścia, ponownie zacumował w Gdyni. Tym razem postój wypadł 
w basenie Stoczni Marynarki Wojennej na Oksywiu, bezpośrednio przy burcie 
„Burzy”25. Z początkiem 1975 r. stocznia przystąpiła do prac remontowo- 
-adaptacyjnych.

Do bezpośredniego kierowania pracami remontowymi wyznaczeni 
zostali: ze strony stoczni inż. J. Zalewski, zaś ze strony załogi okrętu najpierw 
bsm. J. Młotek, a następnie chor. mar. S. Jackiewicz. Zgodnie z ustalonym 
harmonogramem, w okresie od 26 listopada 1975 do 7 grudnia 1975 r., podczas 
dokowania okrętu, przeprowadzono konserwację podwodnej części kadłuba 
oraz zdjęto śruby napędowe. Następnie z pomieszczeń marynarskich A i B oraz 
messy oficerskiej wykonano reprezentacyjne pomieszczenie, które nazwano 
„Salonem Kaprów”. Z kolei pomieszczenia rufowe E, F, G i H przebudowano 
na pomieszczenia wystawowe, wyposażone w gabloty dla prezentacji 
eksponatów Muzeum Marynarki Wojennej.

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych wykonano również 
specjalne przejście dla zwiedzających przez maszynownię nr 1 i 2, kocioł nr 3 
i kotłownię nr 2. Przebudowano trapy i zejściówki, dostosowując je do potrzeb 
zwiedzających. Ewenementem na skalę światową stało się udostępnienie 
do oglądania wnętrza kotła okrętowego nr 3.

Faktyczne zakończenie wszelkich prac stoczniowych nastąpiło 
24 kwietnia 1976 r., po czym okręt przeholowany został do basenu nr 1 
w porcie gdyńskim. 1 maja rozpoczął swój pierwszy jako pływająca jednostka 
muzealna i tym samym na trwałe wtopił się w krajobraz Gdyni oraz Skweru 
Kościuszki.

25 Odpis Kroniki ORP „Błyskawica” (1947-1980), AMMW, Dokumenty i materiały, sygn. 180 A, s. 1.
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Czas, w którym „Błyskawica” występuje jako okręt muzeum, a zarazem 
jako jednostka reprezentacyjna Marynarki Wojennej, nie można zaliczyć do lat, 
w których warunki eksploatacji były bardziej korzystne niż te z okresu 
wojennego. Długotrwałe unieruchomienie okrętu przy nabrzeżu i to ciągle tą 
samą burtą w kierunku nabrzeża oraz zanieczyszczenia występujące 
w wodzie26, są głównymi przyczynami korozji atakującej stalową konstrukcję 
i poszycie niszczyciela.

Intensywna walka z tym negatywnym zjawiskiem trwa od połowy 
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W jej trakcie zainstalowano na 
„Błyskawicy” nową osłonę katodową, rozpoczęto pokrywać podwodną część 
kadłuba nowym płaszczem blach,27 a także zastosowano nowe, skuteczniejsze 
farby do konserwacji kadłuba, wyprodukowane przez firmę „International”.

Oceniając kompleksowo stan techniczny ORP „Błyskawica” w roku 2007 
można śmiało stwierdzić, że jest on dobry i mimo konieczności remontowania 
i rekonstruowania różnych elementów wyposażenia niszczyciela, jego obecna 
kondycja daje gwarancję, że przy asygnowaniu regularnych kwot pieniędzy 
przeznaczonych na konserwację okrętu, może on być eksploatowany jeszcze co 
najmniej przez kilkadziesiąt lat.

26 W miejscu stałego postoju ORP „Błyskawica”, w rogu pomiędzy Nabrzeżem Prezydenta 
i Nabrzeżem Pomorskim basenu nr 1, znajduje się odprowadzenie kanału burzowego, przez 
który często do wody morskiej dostają się zanieczyszczenia miejskie (wlew tuż przy kadłubie 
okrętu).

27 Są one przyspawywane do starego poszycia i „wyprowadzane” ponad linię wodną na 
wysokość około 20 cm. Na blachach naklejane są imitacje nitów. Do 2007 r. z 1 400 m2 
podwodnego poszycia kadłuba nowymi blachami pokryto około 40%.
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ORP „BŁYSKAWICA” 
JAKO OBIEKT MUZEALNY

Do naszych czasów zachowało się dość dużo różnorodnych jednostek 
pływających pochodzących z różnych okresów historycznych. 
Wśród historycznych jednostek pływających znaczną liczbę stanowią okręty1. 

Okręty muzea, eksponujące różne pamiątki dotyczące dziejów sił morskich, 
można spotkać w bardzo wielu państwach. Około 50 państw utrzymuje takie 
jednostki, a ich liczba zwiększa się z każdym rokiem. Okręty takie są m. in. 
w Stanach Zjednoczonych (68 okrętów), Wielkiej Brytanii (38), Niemczech 
(21), Szwecji (14), Francji (10) oraz w Argentynie, Australii, Brazylii, Chile, 
Danii, Dominikanie, Filipinach, Grecji, Holandii, Japonii, Kanadzie, Kolumbii, 
Republice Południowej Afryki, Rosji, Turcji, Tajlandii i w wielu innych 
krajach.

Funkcję okrętu muzeum spełniają jednostki różnych klas i typów. 
Są wśród nich tak okręty żaglowe, jak i lotniskowce, pancerniki, krążowniki, 
niszczyciele i fregaty, a także mniejsze okręty nawodne oraz liczne okręty 
podwodne. Ich właścicielami są władze samorządowe, różne stowarzyszenia 
i organizacje, parki narodowe, muzea, także i osoby prywatne. Najcenniejsze 
okręty znajdują się jednak pod zarządem marynarek wojennych, np. w Stanach 
Zjednoczonych są to m.in.: „Constitution” - fregata żaglowa z 1797 r„ okręt 
liniowy „Missouri” i pierwszy atomowy okręt podwodny „Nautilus”, 
w Wielkiej Brytanii - „Victory” - liniowy okręt żaglowy adm. Horatio Nelsona 
oraz „Caroline” - lekki krążownik z okresu pierwszej wojny światowej, a we 
Francji - dawny okręt flagowy floty śródziemnomorskiej krążownik „Colbert”.

Marynarki wojenne często, obok funkcji muzealnej, powierzają im także 
zadania reprezentacyjne. Większość z nich nadal eksploatowana jest na wodzie, 
niektóre - głównie okręty podwodne - umieszczone są w specjalnych dokach 
lub na podporach stojących na nabrzeżach. Pewna ich część stanowi swoiste 
pomniki historii, możliwe do oglądania tylko z zewnątrz.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, które w 2008 r. obchodziło 
będzie jubileusz swego 55-lecia, w wyniku starań Dowództwa Marynarki 

1 Por. Jerzy Łubkowski, Okręty muzealne na świecie, „Biuletyn Historyczny”, 2007 nr 22.
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Wojennej i działalności Fundacji „O Dach dla Historii Marynarki Wojennej 
RP”, wkrótce przeniesie się do siedziby godnej posiadanych zbiorów. Swoją 
statutową działalność realizuje i nadal będzie wykonywać również poprzez 
wystawianie eksponatów o dużych gabarytach na istniejącej od 1975 r. 
Plenerowej Ekspozycji Broni i Uzbrojenia Morskiego przy Bulwarze 
Nadmorskim, obok gdyńskiej plaży miejskiej oraz przez udostępnianie do 
zwiedzania okrętu muzeum „Błyskawica”, cumującego aktualnie przy nabrzeżu 
Pomorskim w basenie nr 1 gdyńskiego portu, na przedłużeniu Skweru 
Kościuszki. Okręt jednocześnie pełni funkcje reprezentacyjne dla Dowództwa 
Marynarki Wojennej.

Utworzone w 1953 r. Muzeum Marynarki Wojennej m.in. zgromadziło 
duże zbiory uzbrojenia morskiego2. Przeważnie są to egzemplarze, jakie 
stosowane były na jednostkach pływających i w oddziałach nadbrzeżnych 
polskiej Marynarki Wojennej istniejących po 1918 r. Wyprodukowały je różne 
zakłady zbrojeniowe m.in. w Szwecji, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii 
i w Stanach Zjednoczonych. Jednakże większość eksponatów, ponieważ 
wchodziły w skład uzbrojenia jednostek Marynarki Wojennej po roku 1945, 
została wytworzona w Związku Radzieckim, albo rzadziej - w Polsce.

Niszczyciel „Błyskawica”, obecnie okręt muzeum, zbudowała dla 
polskiej MW w latach 1935-1937, stocznia John Samuel White & Company 
Ltd. Shipbuilders and Engineers w Cowes, miejscowości na brytyjskiej wyspie 
Wight. Zwodowany został 1 października 1936 r. Polską banderę wojenną 
pierwszy raz podniesiono na nim 25 listopada 1937 r„ a 1 grudnia tego roku po 
raz pierwszy wszedł do macierzystego portu w Gdyni. Pierwotny projekt okrętu 
został wzbogacony polską myślą techniczną a znaczna część jego wyposażenia 
pochodziła z dostaw krajowych.

Do II wojny światowej okręt ten, tak jak pozostałe jednostki tej klasy, 
wchodził w skład dywizjonu kontrtorpedowców. Przed wybuchem wojny, 
w wyniku zrealizowania planu operacyjnego „Peking”, dywizjon (z wyjątkiem 
kontrtorpedowca „Wicher”) skierowany został do Wielkiej Brytanii. W latach 
wojny załoga ORP „Błyskawica” walczyła pod operacyjnym dowództwem 
brytyjskim w składzie Polskiej Marynarki Wojennej korzystającej z baz 
Wielkiej Brytanii. Okręt brał udział m. in. w operacji norweskiej, osłonie 
ewakuacji brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego z Dunkierki, bitwie 
o Atlantyk, operacjach desantowych w Afryce Północnej i Normandii oraz 
operacji topienia niemieckich okrętów podwodnych, które poddały się 
aliantom3. Przebył 146 000 Mm, brał udział w osłanianiu 83 konwojów, 
przeprowadził 108 patroli bojowych, uczestniczył w zatopieniu dwóch okrętów 
nawodnych, uszkodził trzy okręty podwodne, zestrzelił na pewno cztery 

2 Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Katalog Naukowy, Karty ewidencyjne uzbrojenia.
3 Władysław Szczerkowski, ORP „Błyskawica”, Gdynia 1970; Sławomir Kudela, Jerzy 

Łubkowski, ORP „Błyskawica”., JI-34”. Niszczyciel polskiej Marynarki Wojennej, Bydgoszcz 2003.

72



ORP „BŁYSKAWICA” JAKO OBIEKT MUZEALNY

samoloty a trzy prawdopodobnie. Trzykrotnie uległ poważnym uszkodzeniom4.
Po wojnie, w 1947 r. okręt powrócił do Polski. Po przeprowadzeniu 

remontu kapitalnego i przezbrojeniu został przeklasyfikowany na okręt obrony 
przeciwlotniczej. Gdy zakończył kolejny pokojowy etap służby, po 
odpowiednim dostosowaniu go do nowych funkcji, w 1976 r. zastąpił 
niszczyciel „Burza” - pierwszy polski okręt muzeum, który wówczas 
przeznaczony został na złom.

W przeciwieństwie do „Burzy”, na której do celów wystawienniczych 
wykorzystano istniejące pomieszczenia okrętowe, „Błyskawica”, która 
w związku z likwidacją budynku Muzeum MW, miała przejąć większość 
funkcji wystawienniczych, została przebudowana w celu uzyskania jak 
największej powierzchni wystawowej.

W półwiecze służby, 28 czerwca 1987 r. został odznaczony Krzyżem 
Złotym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Fakt ten pozostaje nadal jedynym 
wydarzeniem tego rodzaju w historii Marynarki Wojennej.

ORP „Błyskawica” to jeden z najbardziej znanych i zasłużonych okrętów 
polskiej Marynarki Wojennej. Okręt ten, przez ponad 30 lat eksploatowany był 
w warunkach służby liniowej, szczególnie intensywnie w czasie działań 
wojennych, i odnosił różne uszkodzenia. Od 1969 r. zacumowany był na stałe 
przy nabrzeżu w Świnoujściu, a od 1976 r. - w Gdyni. Mimo przebudowy 
i przechodzenia remontów systematycznie ulega zużyciu. Wyeksploatowane 
części i urządzenia muszą być odtwarzane. Długotrwałe unieruchomienie 
okrętu, mimo systematycznych zabiegów konserwacyjnych, spowodowało 
znaczną korozję poszycia kadłuba, a także pokładów i nadbudówki. Remontu 
wymagają różne urządzenia, uzupełnienia wymaga system wentylacji, 
a wymiany - okablowanie elektryczne.

Dane taktyczno-techniczne ORP „Błyskawica”5

długość całkowita - 113,98 m;
długość między pionami - 111,27 m;
wysokość do pokładu górnego - 6,48 m;
wysokość bez masztu - 19,70 m;
wysokość z masztem - 30,70 m;
szerokość maksymalna - ll,30m;
odstęp wręgowy teoretyczny - 5,56 m;
wysokość wolnej burty - 2,50 m;
zanurzenie średnie dziobu - 4,01 m;
zanurzenie średnie śródokręcia - 3,91 m;
zanurzenie średnie rufy - 3,78 m;

4 Jerzy Pertek, Wielkie dni małej floty, Poznań 1987, s. 504-505.
5 Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Mieczysław Waryszak, ORP „Błyskawica” 

typu „Grom”, maszynopis, sygn. 118A.
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wyporność pełna - 2 782 t;
wyporność standardowa - 2 100 t;
przegłębienie na dziób - 0,26 m;
przyrost wyporności na 1 cm zanurzenia- 9,7 t;
liczba wręg 198;
liczba grodzi wodoszczelnych 13;
liczba przedziałów wodoszczelnych - 14;
grubość poszycia 12 mm;
moc maszyn 54 000 KM;
prędkość maksymalna 42,5 węzła;
prędkość ekonomiczna -
średnie zużycie mazutu

16 węzłów;

przy prędkości ekonomicznej - 3 t;
długość wałów lewy/prawy - 38,5 m / 28,5 m;
średnica wałów 360 mm;
średnica śrub lewa/prawa 3 404 mm/3 400 mm:
ciężar śrub lewa/prawa 6 900 kg / 6 850 kg;
zapas wody kotłowej 68 t;
zapas wody kotłowej w balastach - 98 t;
zapas wody słodkiej - 48 t;
zapas mazutu 360 t;
zapas lekkiego oleju napędowego 5 000 1;
zapas oleju turbinowego - 7 000 1.

W trakcie długoletniej służby „Błyskawica” przechodziła kilkakrotnie 
modernizacje uzbrojenia. Na jej ostatni wariant uzbrojenia składały się: cztery 
podwójne wieże artyleryjskie kalibru 100 mm, cztery podwójne i dwa 
pojedyncze działa przeciwlotnicze kal. 37 mm, potrójna wyrzutnia torpedowa 
kal. 533,4 mm, cztery burtowe miotacze bomb głębinowych i dwie rufowe 
wyrzutnie bomb głębinowych6.

Na okręcie muzeum „Błyskawica”, który jest swoistym wielkim 
eksponatem Muzeum Marynarki Wojennej, podziwiać historyczne uzbrojenie 
artyleryjskie i broni podwodnej, przedziały maszynowo-kotłowe, fragment 
pomieszczeń załogi i radiostację oraz corocznie zmienianą wystawę ukazującą 
dzieje oręża polskiego na morzu. W wyniku przebudowy niszczyciela na okręt 
muzeum, dla zwiedzających okręt, została wytyczona trasa jego zwiedzania.

Trasa zwiedzania okrętu rozpoczyna się na śródokręciu, od dzwonu 
okrętowego i tablic pamiątkowych, później przechodzi do unikalnej kolekcji 
okrętowego uzbrojenia torpedowego, dział artylerii głównej i przeciwlotniczej, 
miotaczy bomb głębinowych i broni minowej. Dalej przebiega pod pokładem 

6 Por. Walter Pater, Uzbrojenie niszczyciela „Błyskawica” (1937-1997), „Biuletyn Historyczny”, 
1997 nr 15, s. 100-107; Idem, Uzbrojenie niszczyciela „Błyskawica”. Suplement, ibidem, 2003, 
nr 18, s. 109-116.
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głównym, poprzez stałą wystawę historyczną oraz fragment pomieszczeń załogi 
i radiostację rufową. Następnie wiedzie przez maszynownię, gdzie można 
podziwiać zespoły turbin, główne tablice rozdzielcze, mechanizmy pomocnicze 
i kotły, dostosowane do celów ekspozycyjnych, oraz unikalne przejście przez 
wnętrze jednego z kotłów. Na koniec wychodzi na pokład główny w części 
dziobowej okrętu, gdzie znajdują się urządzenia kotwiczne i dziobowa wieża 
artylerii głównej okrętu.

Na jednej z tablic umieszczonych na śródokręciu znajdują się nazwiska 
wszystkich dotychczasowych dowódców „Błyskawicy”. Obok jest tablica 
z nazwiskami siedmiu marynarzy, którzy polegli na okręcie w czasie II wojny 
światowej. Pod nią znajduje się tablica upamiętniająca zdobycie w 1949 r. przez 
okręt I miejsca w strzelaniu artyleryjskim. Ponadto umieszczono tam tablicę 
pamiątkową poświęconą wszystkim, którzy wyróżnili się w dziele dostosowania 
niszczyciela do pełnienia funkcji okrętu muzeum. Na okręcie znajdują się 
jeszcze dwie inne tablice pamiątkowe. Umieszczone są w części rufowej okrętu, 
koło wieży działa głównego kalibru. Są to kopie tablic upamiętniających obronę 
miasta Cowes przez „Błyskawicę” w maju 1942 r. Ufundowała je Rada Miasta 
Cowes dla załogi okrętu z okazji 40. i 50. rocznicy tego wydarzenia. Ich 
oryginały zostały umieszczone na frontonie amfiteatru w Cowes7.

Na pokładzie znajduje się, pochodząca z powojennego uzbrojenia, 
stosowana na polskich niszczycielach potrójna wyrzutnia torpedowa typu 1N-2 
kal. 533,4 mm i masie 12 t oraz ustawiono na stojakach, wystrzeliwaną z niej, 
okrętową torpedę parogazową wz. 53/39. Torpedy takie przeznaczone były do 
zwalczania okrętów nawodnych, okrętów podwodnych idących w wynurzeniu 
oraz umocnień brzegowych. Torpedę parogazową wz. 53/38 charakteryzują 
następujące dane: waga torpedy wraz z głowicą bojową - 1 738 kg, waga 
ładunku materiału wybuchowego w głowicy bojowej - 340 kg, całkowita 
długość torpedy z głowicą bojową - 7,738 m, zasięg maksymalny - 14 km, 
prędkość - 45 w, zakres nastawiania głębokości od 0 do 14 m. Torpedy były 
odpalane z wyrzutni torpedowej za pomocą sprężonego powietrza lub ładunku 
prochowego. Na głównym stanowisku dowodzenia okrętu znajdowała się 
centrala torpedowa, skąd otrzymywano dane do nastawiania torped.

Do zwalczania okrętów podwodnych idących w zanurzeniu służyły 
bomby głębinowe. Bomba głębinowa składa się z kadłuba wykonanego 
z blachy stalowej w kształcie cylindrycznej beczki. W dnie znajduje się otwór 
do napełniania bomby materiałem wybuchowym oraz do umieszczenia 
zapalnika. Bombę głębinową typu BG-1 charakteryzowały dane: ciężar bomby 
- 165 kg, ciężar materiału wybuchowego - 135 kg, wymiary 712 x 430 mm, 
prędkość tonięcia - 2,5 m/sek., promień rażenia - 35 m, odległość bezpieczna - 
75 m. Bomby w zależności od zakresu nastawienia wybuchały na głębokości od 
10 do 210 m. Okręt mógł zabierać 60 bomb.

7 S. Kudela, J. Łubkowski, op. cit., s. 81, przyp. 75.
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Do rzucania bomb głębinowych przeznaczone były miotacze. Eksponowane 
na pokładzie burtowe miotacze bomb głębinowych należą do dwóch generacji- 
uzbrojenia okrętu: starsze z nich to produkowane od 1917 r. brytyjskie miotacze 
typu Thomycroft z wojennego uzbrojenia „Błyskawicy”, i nowsze - BMB-2, 
miotacze produkcji radzieckiej. Dane taktyczno-techniczne eksponowanych 
miotaczy bomb głębinowych są następujące: miotacza typu Thornycroft - 
zasięg 60 m, materiał miotający - proch czarny, odpalanie bezpośrednio ze 
stanowiska; miotacza BMB-2: zasięg - 40, 80 i 120 m, materiał miotający - 
proch czarny.

Do zwalczania okrętów nawodnych i podwodnych służą również miny. 
Eksponowane miny kontaktowe wz. 08/38 zbudowane są w kształcie kuli. 
Składają się z kadłuba, kotwicy, pięciu czopów umieszczonych na kadłubie, 
minliny i materiału wybuchowego znajdującego się wewnątrz kadłuba oraz 
zapalnika pobudzającego. Miny wz. 08/38 charakteryzują się następującymi 
danymi: ciężar miny w stanie bojowym - około 600 kg, ciężar materiału 
wybuchowego - 110 kg, głębokość stawiania miny 15-110 m, promień rażenia - 35 m. 
Okręt zabierał 40 min. Część z nich mogła być ustawiona na dwóch torach 
minowych biegnących od śródokręcia do pawęży rufy. Tory minowe dla 
bezpieczeństwa zwiedzających zostały zdemontowane.

Po obu stronach flagsztoka, na którym podniesiona jest bandera wojenna, 
znajdują się dwie wyrzutnie bomb głębinowych, które służyły do zrzucania 
bomb głębinowych bezpośrednio za rufę okrętu. Na każdej z wyrzutni mogły 
znajdować się cztery bomby.

Znajdująca się na rufie jedna z czterech podwójnych wież artyleryjskich 
kal. 100 mm, przeznaczona była do niszczenia celów nawodnych, powietrznych 
i brzegowych. Ciężar całkowity tej wieży wynosi 15 000 kg. Obok niej znajduje 
się 100 mm pocisk artyleryjski. Pociski umieszczone były w komorach 
amunicyjnych pod pokładem, skąd za pomocą mechanicznego podnośnika 
podawane były na pokład. Podnośniki amunicyjne dla „Błyskawicy” wykonała 
francuska firma Sautter-Harle. Do wypracowania danych potrzebnych do 
otwarcia i prowadzenia ognia służyła centrala artyleryjska umieszczona na 
GSD. Stamtąd dane te telefonicznie przekazywane były na stanowiska bojowe. 
Interesującymi eksponatami są zwłaszcza cztery podwójne 100 mm uniwersalne 
armaty morskie wz. P2-100. Są to zamontowane podczas wojny w 1941 r. przez 
stocznię w Cowes działa uniwersalne brytyjskiej firmy Vickers Armstrong Mk 
XVI na podstawach Mk XIX, których jedynie lufy kal. 101,6 mm wymieniono 
w 1951 r. na lufy radzieckich dział B-34, w które m. in. uzbrojony był również 
niszczyciel „Burza”. Armata morska P2-100 na podstawie MK XIX ma 
następującą charakterystykę8: ciężar całkowity - 15 000 kg, kaliber - 100 mm, 
długość lufy - 5 264 mm (53 kalibry), zasięg maksymalny - 21 180 m, zasięg 
skuteczny do celów: morskich - 18 000 m, brzegowych - 16 000 m, powietrznych - 

8 Archiwum MMW, M. Waryszak, op. cit., s. 6-7.
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12 000 m, kąt ostrzału w płaszczyźnie: pionowej: od -10° do +85°, poziomej: 
360°, szybkostrzelność: teoretyczna - 20 strz./min., praktyczna - 12-16 strz./min., 
ciężar: naboju - 34,2 kg, pocisku: odłamkowego - 15,6 kg, burzącego - 15,8 kg; 
zapas amunicji: w komorach amunicyjnych - 2 100 szt., w parkach - 24 szt.

Podczas przezbrojenia w 1951 r. również, jako artylerię przeciwlotniczą 
okrętu, zainstalowano 37 mm armaty przeciwlotnicze wz. 1939: cztery 
zdwojone typu W-l 1-M i dwie pojedyncze - 70 K. Działa te, W-ll-M o masie 
3 250 kg i 70 K - 1 350 kg, mogły prowadzić ogień do celów powietrznych na 
odległość do 3 000 m i do celów nawodnych - do 4 000 m, pociskami o masie 
0,7 kg, każda armata z szybkostrzelnością praktyczną 90 strzałów na minutę. 
Zapas amunicji kal. 37 mm wynosił 13 000 szt. Armaty wz. 1939 posiadały 
przeliczniki AZP-37-1 służące do kierowania ogniem przy następujących 
nastawach granicznych: kurs celu od 0° do 360°, prędkość celu - 250 m/sek., 
kąt nurkowania od 0° do 90°, kąt wznoszenia od 0° do 60°, odległość celu od 
Odo 19 kabli.

W celach ekspozycyjnych jedno z podwójnych dział radzieckich 
wymieniono w 1988 r. na podwójnie sprzężone 40 mm działo przeciwlotnicze 
wz. 1936 szwedzkiej firmy Bofors. Zachowało się ono w zbiorach Muzeum 
Marynarki Wojennej, a pochodzi z pierwotnego przedwojennego uzbrojenia 
okrętu. W czasie wojny, 5 maja 1940 r. uszkodzone zostało niemieckim 
pociskiem w czasie walk pod Narwikiem. Jego masa wynosi 3 530 kg, a lufa 
ma długość 60 kal. Można było prowadzić nim ogień do celów powietrznych na 
odległość 4 300 m a do celów nawodnych - 6 790 m, pociskami o masie 0,9 kg 
z szybkostrzelnością 100-120 strzałów na minutę.

We wnętrzu okrętu znajduje się stała wystawa historyczna, 
przedstawiająca dzieje oręża polskiego na morzu oraz tradycje i aktualną 
działalność polskiej Marynarki Wojennej. Jej głównymi elementami są modele 
okrętów, broń palna i biała, mundury, odznaczenia, bandery, proporce i inne 
znaki Marynarki Wojennej, obrazy, fotografie i różne dokumenty, elementy 
uzbrojenia, wyposażenia oraz rozmaite pamiątki. Zachowano fragment 
pomieszczeń załogi oraz radiostację.

W pomieszczeniach wystawowych są wyeksponowane interesujące 
egzemplarze broni strzeleckiej, m. in. karabiny maszynowe używane na tym 
okręcie w czasie wojny. Jeden z nich to 7,7 mm lekki karabin maszynowy 
Lewis wz. 1915. Skonstruowany przez J. N. Lewisa ze Stanów Zjednoczonych, 
stosowany był głównie przez armię brytyjską w latach 1915-1939. Egzemplarz 
znajdujący się w Muzeum MW wyprodukowała firma Birmingham Smali 
Arms. Interesujące jest w nim zwłaszcza rozwiązanie chłodzenia lufy poprzez 
zastosowanie aluminiowej powłoki. Karabin ten, z lufą o długości 665 mm 
i masie 11,75 kg, magazynku talerzowym na 47 nabojów, miał szybkostrzelność 
550 strzałów na minutę, ogień prowadzono pociskami o masie 10,0-12,8 g na 
maksymalną odległość 800 m. Drugi, opracowany przez gen. Reibela - 7,5 mm 
ręczny karabin maszynowy Chatellerault wz. 1924/29, wyprodukowany został 
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we francuskiej wytwórni broni strzeleckiej - Manufacture d'Armes Chatellerault. 
Znajdował się w uzbrojeniu armii francuskiej do lat 40 ubiegłego wieku. 
Podczas II wojny światowej niewielka ilość tych rkm trafiła też do Polskich Sił 
Zbrojnych we Francji. Miał masę 9,5 kg, lufę długości 500 mm i strzelał 
z szybkostrzelnością 500 strzałów na minutę, zasilany nabojami z wymiennego 
magazynka na 25 nabojów, zakładanego z góry. Posiada dwa języki spustowe - 
na ogień ciągły i pojedynczy. Na stałej wystawie wewnątrz okrętu znajdują się 
jeszcze inne egzemplarze uzbrojenia strzeleckiego i broni białej, przeważnie są 
to typy używane w MW po 1918 r.

W pomieszczeniu E przeznaczonym dla 14 marynarzy, mieściła się też 
radiostacja rufowa o zasięgu około 300 Mm. Obecnie można tam obejrzeć jej 
częściowe powojenne wyposażenie, w tym nadajnik krótkofalowy R-644.

W umowie na budowę okrętu znajdowała się klauzula, że wszystkie 
materiały dostarczone przez stocznię będą pod każdym względem najwyższego 
gatunku, tak co do jakości jak i robocizny i powinny odpowiadać wymaganiom 
Admiralicji Brytyjskiej. Za wyjątkiem materiału9 użytego do produkcji łopatek 
do turbin, stocznia z tego obowiązku się wywiązała. Wszystkie mechanizmy 
napędowe są produkcji angielskiej: turbiny typu Curtis - Parsons, trzy kotły 
główne typu Admiralicja Brytyjska i kocioł pomocniczy typu White Forster. 
Okręt ma dwa zespołów turbin reakcyjnych, maksymalna moc jednego zespołu 
wynosiła 27 000 KM, posiada jednostopniową zębatą przekładnię mechaniczną 
i ciśnieniowy system smarowania od turbopompy olejowej.

Przechodząc przez maszynownie, można obejrzeć wyeksponowane ich 
zasadnicze urządzenia. W maszynowni drugiej, po prawej burcie znajduje się 
zespół turbin napędzających prawą śrubę. Na lewej burcie na dole - 
czterostopniowa sprężarka z napędem elektrycznym. Za sprężarką stoi 
turboprądnica. Równolegle do barierki umieszczona jest główna tablica 
rozdzielcza nr 2 zasilająca mechanizmy lewej burty. Po prawej burcie znajduje 
się agregat prądotwórczy napędzany silnikiem spalinowym.

W maszynowni pierwszej, przy grodzi, umieszczony jest zespół 
hydroforowy, do utrzymywania ciśnienia w systemie wody sanitarnej. Przy 
burcie znajduje się pompa wirnikowa zęzowo-pożarowa, służąca do osuszania 
oraz do podawania wody w system przeciwpożarowy. Przy barierce jest 
przekładnia zespołu turbinowego nr 1 do przenoszenia napędu z turbiny na wał 
śrubowy, która jednocześnie redukowała obroty turbiny i łączyła obie turbiny. 
W skład zespołu turbin nr 1 wchodzą: turbina wysokoprężna, turbina 
niskoprężna i turbina biegu wstecz.

Dalej jest palenisko kotła typu Admiralicja Brytyjska wyprodukowanego 
w stoczni Samuel White w Cowes. W kotłowni widać dwa kotły główne, trzeci 

9 Zamiast importowanego z Kanady monelu, użyto na łopatki rotorów (wirnikowe) stali 
chromowej, na łopatki statorów (kierownicze) - mosiądzu, a na turbiny mechanizmów 
pomocniczych stali weldanka. W. Szczerkowski, op. cit., s. 20.
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znajduje się w kotłowni nr 1. Oprócz kotłów głównych umieszczony jest też 
kocioł pomocniczy. Trzy kotły główne są typu trój walczakowego z dwoma 
przegrzewaczami pary, mają paleniska skrzyniowe, po 8 palników i nadmuch 
wymuszony przez dwa turbowentylylatory. Kocioł pomocniczy służył do 
ogrzewania okrętu, podgrzewania mazutu i wody do zasilania kotłów oraz do 
zasilania kuchni w parę. To kocioł typu wodnorurkowego, na mazut, opalanie 
wstępne odbywało się olejem napędowym lekkim, miał dwa palniki, ciąg kotła 
wymuszany był dmuchawą elektryczną.

Okręt został wyposażony w następujące instalacje elektryczne: instalacja 
380 V zasilana z lądu lub z agregatów, instalacja 220 V zasilana z dwóch 
transformatorów 380/220 V, instalacja 110 V zasilana poprzez agregat lub za 
pomocą przetwornicy 380/110 V i instalacja 24 V zasilana z baterii czterech 
akumulatorów o napięciu 12 V. Znajdują się na nim także różne urządzenia 
elektryczne z późniejszego wyposażenia okrętu, takie jak: prądnice trójfazowe 
380 V o mocy 90 kW i 60 kW, prądnica prądu stałego 110 V o mocy 75 kW, 
przetwornica 380/110 V (silnik 380 V o mocy 40 kW i prądnica 110 V o mocy 
33 kW), dwa transformatory 380/220 V o mocy 25 kW oraz silnik pompy 
osuszającej nr 1 o napięciu 380 V i mocy 13,5 kW, silnik pompy osuszającej 
nr 2 (160 t/h) o napięciu 380 V i mocy 28 kW oraz silniki pompy osuszającej nr 3 
i 4 (100 t/h) o napięciu 110 V i mocy 15-20 KM.

Na pokładzie dziobowym można obejrzeć interesujące urządzenia 
kotwiczne okrętu z jego pierwotnego wyposażenia m. in. dwie kotwice 
patentowe typu Halla, różniące się nieco od siebie, o wadze 2 200 kg każda, 
dwa łańcuchy kotwiczne, długości po 100 m i wadze po 10 ton, cztery stopery 
i dwie windy kotwiczne. Do powojennego wyposażenia okrętowego należą też, 
znajdujące się na okręcie płaskie tratwy ratunkowe z hydronalium, a także 
podwieszona wielozadaniowa łódź sześciowiosłowa typu ŁW-6, które są nie 
tylko eksponatami.

Niemało interesujących eksponatów znajduje się poza trasą zwiedzania. 
Osoby, które dzięki uprzejmości dowództwa okrętu będą mogły zwiedzić okręt 
nie tylko wzdłuż trasy zwiedzania, zapewne zwrócą uwagę na wiszące w mesie 
okrętowej wizerunki „Błyskawicy” z lat działalności wojennej oraz na portret 
jej matki chrzestnej Cecylii Raczyńskiej, żony ówczesnego ambasadora 
polskiego w Londynie. Natomiast w Salonie Kaprów znajdują się trzy obrazy 
Henryka Baranowskiego przedstawiające „Błyskawicę” w różnych okresach 
działalności oraz dwa dzieła artystów brytyjskich, R. Wiliamsona i Roberta 
G. Lloyda, na których przedstawiono okręt w latach II wojny światowej. Tych, 
którzy trafią do salonu dowódcy okrętu niewątpliwie zainteresuje 
wyeksponowana tam bogata kolekcja okrętowych herbów. W dużej części są to 
dary dowódców zagranicznych okrętów, które składały wizyty w Polsce, ale 
i niemałą część stanowią też herby powojennych okrętów polskich, różnych 
klas i typów. A w kabinie dowódcy okrętu eksponowane jest pierwsze koło 
sterowe tego historycznego okrętu.
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Poszukując dalej tego, czego nie można zobaczyć na trasie zwiedzania, 
dowiemy się, że w sterówce, w przedniej części nadbudówki dziobowej na 
pokładzie nawigacyjnym, znajduje się oryginalny ster hydrauliczny ze 
wskaźnikiem położenia steru oraz kompas magnetyczny KP-1 i log, 
z powojennego wyposażenia. W nadbudówce dziobowej za sterówką można też 
obejrzeć część wyposażenia kabiny nawigacyjnej. Natomiast w rufowej części 
kadłuba znajduje się pomieszczenie maszynki sterowej, w którym jest 
oryginalny mechanizm steru hydraulicznego z awaryjnym systemem 
sterowania.

Znajdujący się nadal na okręcie dalmierz DM-3 jest przyrządem 
stereoskopowym, jego podstawowe dane konstrukcyjne są następujące: długość 
bazy - 3 m, skala pomiaru odległości od 8,2 do 250 kabli, powiększenie 
optyczne - x 14 i x 28, powiększenie wykrywawcze - x 7.

Może się także udać obejrzenie oryginalnej centrali artyleryjskiej typu 
„Błyskawica”, wykonanej przez Polskie Zakłady Optyczne w Warszawie, która 
przeznaczona była do wypracowania danych potrzebnych do otwarcia 
i prowadzenia ognia do celów nawodnych, powietrznych i brzegowych. 
Centrala nadal znajduje się w pomieszczeniu z tyłu nadbudówki dziobowej, na 
pokładzie nawigacyjnym. Jej podstawowe dane taktyczno-techniczne: zasięg - 
150 kabli, prędkość celu - 60 węzłów, prędkość własna - 40 węzłów, kursy - 
własny i celu - 360°. Ponadto, podczas zwiedzania dziobowej części okrętu, 
w dolnej części kadłuba można dotrzeć do jednej z komór amunicyjnych 
i obejrzeć oryginalny podnośnik amunicyjny.

Pamiętając o tym, że strona polska do budowy okrętu dostarczyła m.in. 
około 70 km kabli wartości około 225 000 zł z bydgoskiej Fabryki Kabel Polski 
i aparaturę do kierowania ogniem artyleryjskim i uzbrojeniem torpedowym oraz 
wyposażenie magazynów, po zadaniu sobie trudu, pewne ich elementy też nadal 
można na okręcie obejrzeć.

Okręt stał się dumą stoczni, w której powstał oraz polskich oficerów 
i inżynierów biorących udział w opracowywaniu warunków taktyczno- 
-technicznych niszczycieli typu „Grom”. Nic więc dziwnego, że okręt muzeum 
„Błyskawica”, będący obecnie interesującym zabytkiem, od lat cieszy się 
rekordową frekwencją zwiedzających. Każdego roku odwiedza go około 
100 tys. osób.
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Fot. 11. „Błyskawica” w szerszym planie

Fot. 12. „Błyskawica” w gali świetlnej
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Fot. 13. „Błyskawica” wchodzi do basenu stoczniowego

Fot. 14. „Błyskawica” w stoczni

84



Fot. 15. Podniesienie bandery na okręcie 
muzeum ORP „Błyskawica”

Fot. 16. „Błyskawica”, widok od dziobu
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Fot. 17. Część dziobowa „Błyskawicy” nocą

Fot. 18. Działa rufowe „Błyskawicy”
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Fot. 19. Działo przeciwlotnicze „Błyskawicy”

Fot. 20. Pomost bojowy „Błyskawicy” z makietą Krzyża Złotego Orderu Yirtuti Militari
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Fot. 21. Kamuflaże okrętu muzeum ORP „Błyskawica”
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Kmdr ppor. mgr inż. Zdzisław KRYGER

DOWÓDCY ORP „BŁYSKAWICA”

Siedemdziesiąta rocznica wprowadzenia do służby niszczyciela 
„Błyskawica” skłania do szeregu refleksji związanych z dziejami tego 
zasłużonego okrętu. Analiza dotychczasowych opracowań dotyczących 

działalności tej jednostki prowadzi do wniosku, że mimo upływu lat, stan 
wiedzy na jej temat nadal nie jest pełny. O ile historia budowy i służby 
niszczyciela była niejednokrotnie przedmiotem rozważań zarówno na 
płaszczyźnie naukowej jak i popularno-naukowej, o tyle życie i działalność 
członków jego załóg pozostawała na uboczu głównego nurtu zainteresowań nie 
doczekując się kompleksowego ujęcia.

Przez wiele lat, w ciągu których „Błyskawica” pokonywała kolejne mile 
morskie służąc narodowi, przez jej pokład przewinęła się ogromna liczba 
marynarzy. Niniejszy artykuł dotyczy wyłącznie dowódców tego okrętu.

Do tej pory nie ukazało się żadne zbiorcze opracowanie w tym zakresie. 
Zapewne wpływ na ten stan rzeczy ma fakt, że przez wiele lat szczegółowe 
dane personalne oficerów przedwojennych i wojennych promocji niedostępne 
były dla szerszego grona badaczy. Materiały te znajdowały się w posiadaniu 
m.in. Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Istotny 
wpływ miała również daleko posunięta ochrona tajemnicy w okresie 
powojennym, co przełożyło się na brak możliwości dotarcia do danych 
personalnych oficerów służących w Marynarce Wojennej okresu PRL.

Pierwszą próbą prezentacji większości dowódców „Błyskawicy” wydaje 
się być krótki artykuł zamieszczony w folderze, wydanym w 1989 r. nakładem 
„Żołnierza Polskiego”, dotyczącym dziejów ORP „Błyskawica”. Zamieszczono 
tam jednak notki biograficzne obejmujące wyłącznie informacje dotyczące 
dowódców z okresu służby liniowej niszczyciela. Całkowicie pomijały one 
fakty z życia powojennych dowódców okrętu.

Fundamentalnym dziełem, umożliwiającym wykonanie zbiorczego 
zestawienia biogramów, w odniesieniu do oficerów Polskiej Marynarki 
Wojennej na Zachodzie, okazało się opracowanie pod redakcją Jana Kazimierza 
Sawickiego, wydane w 1996 r. przez Wyższą Szkołę Morską w Gdyni1.

1 Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka Wojenna, cz. I, Korpus oficerów 
1918-1947, red. Jan K. Sawicki, Gdynia 1996.
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Umieszczone tam noty biograficzne oficerów pozwalają na prześledzenie ich 
życiorysów służbowych, w tym również dowódców niszczyciela „Błyskawica” 
(od początku jego służby tzn. od roku 1937 do 1950 r„ kiedy w warunkach 
represji stalinowskiego aparatu władzy zakończył dowodzenie okrętem ostatni 
z oficerów przedwojennych - kmdr ppor. Zbigniew Węglarz). Należy 
zaznaczyć, że to opracowanie nie jest również pozbawione pewnych 
nieścisłości i braków2.

Analiza żołnierskich życiorysów powojennych dowódców niszczyciela 
opiera się prawie wyłącznie o akta personalne tych oficerów. Tylko nieliczne 
informacje doczekały się opublikowania w szerszym zakresie jak na przykład 
życiorys Bolesława Romanowskiego, Zdzisława Studzińskiego, czy też 
Stanisława Mielczarka. Należy również wyjaśnić, iż mimo upływu czasu 
dotarcie do wspomnianych akt jest wciąż utrudnione, gdyż nie stanowią one 
jednolitego zbioru, lecz rozrzucone są w różnych archiwach, takich jak: 
Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), Archiwum Muzeum Marynarki 
Wojennej (AMMW), czy też archiwa Wojskowych Komend Uzupełnień 
(WKU) w Gdyni, Gdańsku, Świnoujściu oraz Kołobrzegu. W tym miejscu autor 
pragnie podziękować kadrze i pracownikom tych placówek za pomoc okazaną 
przy zbieraniu materiałów dotyczących poszczególnych oficerów.

W ostatnich dziesięcioleciach pojawiło się szereg biografii i wspomnień 
oficerów polskiej Marynarki Wojennej. Niestety, tylko niewielka część z nich 
dotyczy dowódców „Błyskawicy”3. Zdarza się również, że pozycje, które 
dotyczą w jakiś sposób przedstawianego w niniejszym opracowaniu tematu 
zawierają różne nieścisłości, jak stało się na przykład w przypadku książki 
Sławomira Łanieckiego Komandor Bolesław Romanowski4.

Być może część niniejszego opracowania nie będzie odkrywcza w sensie 
naukowym, jednakże przedstawienie po raz pierwszy w formie zbiorczej, w tak 
obszernym zakresie, życiorysów dowódców ORP „Błyskawica” pozwoli na 
nowe spojrzenie na ten aspekt historii okrętu. Zebranie po raz pierwszy 
w postaci jednego opracowania wszystkich wspomnianych danych ma na celu 
uświadomienie czytelnikom jak wielu dowódców przewinęło się przez pokład 
„Błyskawicy”, co jest faktem niespotykanym w historii żadnego innego okrętu 
polskiej Marynarki Wojennej. Analiza tak dużej liczby szczegółowych 
informacji zrodziła jednak również pewne wątpliwości, których wyjaśnienie 

2 Trudności nastręcza np. ustalenie dokładnych dat objęcia i zdania obowiązków na stanowisku 
dowódcy okrętu przez kolejnych oficerów.

3 Między innymi życiorysy oficerów zawarte w opracowaniu Waltera Patera, Admirałowie 
1918-2005 Słownik biograficzny, Gdynia 2006.

4 Zofia Rychel, Książka Sławomira Łanieckiego o kmdr. Bolesławie Romanowskim, „Biuletyn 
Historyczny”, 2005 nr 20, s. 282-289.
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będzie wymagało dodatkowych badań5.
Lata służby ORP „Błyskawica” pod biało-czerwoną banderą obejmują 

bardzo długi przedział czasu, obfitujący niejednokrotnie w dramatyczne 
wydarzenia. W dużym uproszczeniu ten okres można podzielić na cztery 
podokresy. Pierwszy z nich, obejmujący czas od momentu wejścia okrętu do 
służby aż do zakończenia działalności u boku Royal Navy i czasowego 
przekazania flocie brytyjskiej. Drugi, zaczynający się od momentu powrotu 
okrętu do kraju z wojennej tułaczki w roku 1947 do roku 1967, kiedy tragiczny 
wypadek na pokładzie okrętu zadecydował właściwie o jego ostatecznym 
wycofaniu dwa lata później z linii6. Podokres trzeci to lata 1969-1975, kiedy 
okręt stanowił zakotwiczoną baterię przeciwlotniczą w Świnoujściu. 
Nieprzydatny w warunkach ówczesnego pola walki poddany został remontowi 
i adaptacji tak, aby z początkiem maja 1976 r. zastąpić ORP „Burza” 
w charakterze okrętu muzeum, w której to roli pełni swoją służbę już 32 sezon, 
co stanowi czwarty etap dziejów „Błyskawicy”.

Przez siedemdziesiąt lat służby okrętu pod biało-czerwoną banderą 
dowodziło nim dwudziestu czterech oficerów. Poniższe dane przedstawiają 
w chronologiczny sposób ich życiorysy, nie powtarzając informacji 
o Wojciechu Franckim, Tadeuszu Gorazdowskim oraz Ludwiku 
Lichodziejewskim, którym ten zaszczyt przypadł w udziale kilkakrotnie.

TADEUSZ PODJAZD-MORGENSTERN

Tadeusz Podjazd-Morgenstern urodził się 9 listopada 1895 r. w Czemiowcach. 
Po ukończeniu w 1913 r. liceum klasycznego rozpoczął studia prawnicze na 
uniwersytecie w Wiedniu. Po ukończeniu w 1915 r. Szkoły Aspirantów 
Morskich służył w marynarce wojennej Austro-Węgier (od 1917 r. jako 
porucznik marynarki na torpedowcu, a od października 1918 r. w charakterze 
słuchacza szkoły okrętów podwodnych).

5 Chodzi m.in. o wspomniane niezgodności danych zawartych w opublikowanych drukiem 
materiałach, jak również w materiałach źródłowych. Dotyczy to m.in. rozbieżności danych 
zawartych w Teczce akt personalnych (dalej: TAP) kmdr. ppor. Zenona Sawy i kmdr. ppor. 
Zbigniewa Strycha dotyczących przejęcia i zdania przez nich obowiązków na stanowisku 
dowódcy okrętu. W świetle informacji zawartych w TAP zgodnie z rozkazem dowódcy 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża nr D8F0W Pf-7 z 14 marca 1975 r. pierwszy z nich zdał 
dowodzenie okrętem w marcu 1975 r„ podczas gdy drugi objął je, zgodnie z rozkazem 
dowódcy Marynarki Wojennej nr DMW Pf-131 z 18 listopada 1974 r., w listopadzie roku 
poprzedniego. Pomimo podjętej próby, autorowi nie udało się wyjaśnić tej niezgodności.

6 W początkach sierpnia 1967 r., w czasie ćwiczeń na morzu miała miejsce awaria jednego 
z kotłów, która spowodowała śmierć siedmiu członków załogi: ppor. mar. Jerzego 
Malinowskiego, bsmt. Kazimierza Marulewskiego, bsmt. Ignacego Kondrata, st. mar. Edwarda 
Stachaniuka, st. mar. Stefana Lepczyńskiego, st. mar. Stefana Kowalczyka, st. mar. Romana 
Jurczygi. Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej, Dokumenty i Materiały, Kronika 
ORP „Błyskawica” 1937-1969, s. 108.
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27 listopada 1918 r. zgłosił się jako jeden z pierwszych oficerów do 
tworzącej się polskiej MW, gdzie jako porucznik objął stanowisko referenta 
Wydziału Organizacyjnego. Krótko potem został adiutantem szefa Sekcji 
Marynarki a następnie Departamentu dla Spraw Morskich. Od 1920 r. był 
adiutantem dowódcy 1. Pułku Morskiego. Od grudnia 1920 r. był dowódcą 
ORP „Komendant Piłsudski”. W 1921 r. zweryfikowany jako kapitan. Kolejno 
służył jako oficer organizacyjno-mobilizacyjny w Dowództwie Floty, a od 1923 r. 
jako dowódca trałowca „Jaskółka”. W okresie od października 1923 do czerwca 
1925 r. służył w OSMW jako oficer kursowy, po czym do lutego 1927 r. jako 
kierownik Wydziału Regulaminów i Wyszkolenia w KMW. W latach 1927-1928 
był dyrektorem nauk w SPMW. Po odbyciu stażu na niszczycielu „Ouragan” 
został dowódcą „Krakowiaka”, a po awansie w 1930 r. do stopnia komandora 
podporucznika został pierwszym dowódcą niszczyciela „Wicher”. W 1932 r. 
otrzymał awans na komandora porucznika.

W okresie od kwietnia 1933 r. do października 1937 r. zajmował 
stanowisko komendanta SPMW pełniąc jednocześnie obowiązki redaktora 
naczelnego „Przeglądu Morskiego” (kwiecień 1933 - lipiec 1934 r.), w którym 
opublikował artykuły dotyczące zwalczania okrętów podwodnych w I wojnie 
światowej.

25 listopada 1937 r. został pierwszym dowódcą ORP „Błyskawica”. 
Dowodzenie zakończył 4 stycznia 1938 r., obejmując jednocześnie obowiązki 
dowódcy Dywizjonu Kontrtorpedowców. 19 marca 1938 r. otrzymał awans na 
stopień komandora. Po wejściu 28 lutego 1939 r. „Groma” na mieliznę, 
pozbawiony dowodzenia dywizjonem, został zastępcą dowódcy Rejonu 
Umocnionego Hel, po czym ponownie (aż do jej rozwiązania po wybuchu 
wojny) był komendantem SPMW. Od 13 września 1939 r. został ostatnim 
komendantem garnizonu w Pińsku będąc jednocześnie zastępcą dowódcy 
Flotylli Rzecznej. Poprzez Węgry dotarł do Francji. W latach 1939-1941 był 
attache morskim w Sztokholmie, następnie zastępcą szefa KMW, a od 1942 r. 
attache morskim w Waszyngtonie. Od 7 września 1945 r. ponownie objął 
stanowisko komendanta SPMW od początku 1946 r. będąc jednocześnie 
dowódcą ORP „Bałtyk” w Okehampton. W latach 1947-1949 był w Polskim 
Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia. Po jego rozwiązaniu pozostał 
w Wielkiej Brytanii. 1 stycznia 1964 r. awansowany przez gen. Władysława 
Andersa do stopnia kontradmirała. Zmarł 5 października 1973 r. w Londynie.

Był odznaczony Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz 
Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej, szwedzkim Krzyżem Komandorskim 
Orderu Miecza, duńskim Krzyżem Komandorskim Dannebroga i innymi7.

7 Kadry morskie Rzeczypospolitej..., s. 394-395; W. Pater, Admirałowie..., s. 112-113.
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WŁODZIMIERZ PORAJ-KODRĘBSKI

Włodzimierz Andrzej Poraj-Kodrębski urodził się 10 listopada 1900 r. 
w Tarnowie. Do października 1918 r. był słuchaczem szkoły kadetów 
marynarki austriackiej w Braunau, której jednak nie ukończył. 30 listopada tego 
roku zgłosił się jako podchorąży do Sekcji Marynarki MSWojsk. W grudniu 
przebywał w Modlinie, a już w styczniu 1919 r. mianowany został 
podporucznikiem marynarki. Był wówczas dowódcą 2. kompanii Batalionu 
Morskiego. Do kwietnia był dowódcą motorówki nr 4. Brał udział 
w zajmowaniu Pomorza i zaślubinach z morzem, a następnie w walkach na 
froncie nad Wisłą. 4 listopada 1920 r. wyznaczony został na oficera flagowego 
Dywizjonu Torpedowców. Wyjechał z załogami po ich odbiór do Anglii, skąd 
powrócił z trzema okrętami we wrześniu 1921 r. Zweryfikowano go jako 
porucznika marynarki ze starszeństwem od 1 czerwca 1919 r. Od 1923 r. służył 
na „Mazurze”, a w latach 1924-1925 był dowódcą monitora „Toruń” we Flotylli 
Pińskiej (w 1924 r. awansował na stopień kapitana). W okresie 1925-1926 
pobierał naukę w Ecole des officiers torpilleurs w Tulonie a następnie odbywał 
staże na francuskich niszczycielach i okrętach podwodnych. W 1928 r. został 
dowódcą ORP „Generał Sosnkowski” a od 1929 r. - „Ślązaka”. W 1930 r. 
ukończył trzymiesięczny kurs aplikacyjny dla kapitanów i komandorów 
podporuczników a w dniu 1 stycznia 1932 r. awansował na stopień komandora 
podporucznika. Był wówczas dowódcą Dywizjonu Szkolnego. W okresie 
wrzesień-grudzień 1932 r. był wykładowcą I Kursu Oficerów Sygnałowych. 
Był projektodawcą i organizatorem łączności sygnałowej. Po okresie służby 
jako oficer broni podwodnej w Sztabie Dowództwa Floty pomiędzy 1 kwietnia 
1933 r. a 1 kwietnia 1934 r. był dowódcą „Wichra”, a w grudniu 1935 r. został 
dowódcą „Burzy”. Bezpośrednio z tego okrętu, w dniu 4 stycznia 1938 r. 
przeszedł na ORP „Błyskawica” jako jego dowódca. W marcu awansował do 
stopnia komandora porucznika. Pod jego rozkazami, w sierpniu 1939 r„ 
„Błyskawica” przeszła do Wielkiej Brytanii. W początkowym okresie wojny 
zachorował na chorobę wrzodową. Poprosił wówczas o zmianę na stanowisku 
dowódcy okrętu. Czasowo pełnił obowiązki dowódcy „Gdyni”, po czym 
w grudniu tego roku został mianowany szefem Biura Historycznego MW. 
W okresie od kwietnia do września 1940 r. był kierownikiem Biura 
Rejestracyjnego MW, a następnie do września 1941 r. komendantem SPMW na 
„Gdyni”. 26 września tego roku został na krótko dowódcą kolejno II a następnie 
I Dywizjonu Kontrtorpedowców. Rok 1942 upłynął mu pod znakiem częstych 
zmian stanowisk służbowych. Początkowo pełnił obowiązki komendanta 
Komendy Morskiej Północ, następnie tymczasowego dowódcy Grupy Okrętów 
Podwodnych oraz szefa Sztabu KMW i zastępcy szefa Kierownictwa MW. 
31 października tego roku został ostatecznie szefem Sztabu MW, które to 
stanowisko piastował do stycznia 1944 r„ kiedy został szefem Biura Studiów 
KMW w Londynie.

93



„BIULETYN HISTORYCZNY” - SUPLEMENT Z. KRYGER 2007 NR 22

Po wojnie pozostał w Anglii. Tam też zmarł 23 stycznia 1948 r. Był 
odznaczony Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz brytyjskim 
Officer of the British Empire8.

JERZY UMECKI

Jerzy Umecki urodził się 22 września 1899 r. W latach wojny polsko- 
-bolszewickiej służył w wojsku, jednak nie na froncie. Ukończył kurs artylerii 
w Toruniu, a 1 grudnia 1921 r. mianowany został podporucznikiem marynarki. 
W latach 1922-1924 był słuchaczem Tymczasowego Instruktorskiego Kursu dla 
Oficerów, po ukończeniu którego i awansowaniu do stopnia porucznika 
marynarki skierowany został do służby na ORP „Jaskółka”. W latach 
1926-1929 był oficerem kursowym w OSMW (przemianowanej na SPMW). 
Od 1930 r. był dowódcą „Jaskółki” a następnie, w latach 1931-1932, dowódcą 
ORP „Komendant Piłsudski”. 1 stycznia 1932 r. awansowany został do stopnia 
kapitana marynarki. W 1934 r. został zastępcą dowódcy „Burzy” a w 1935 r. - 
pełniącym obowiązki dowódcy ORP „Bałtyk”. Od 1 czerwca tego roku znalazł 
się w nowo utworzonym Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty, gdzie został 
komendantem grupy ogólnopokładowej. Od maja 1937 r. do kwietnia 1938 r. 
był dowódcą „Wilii”, jednocześnie awansując (19 marca 1938 r.) na stopień 
komandora podporucznika. Następnie został dowódcą „Iskry”, wraz z którą 
w momencie wybuchu wojny, znalazł się w Casablance. Ostatecznie, 
w październiku tego roku, w Port Lyautey rozbroił okręt z takielunku i udał się 
wraz z załogą do Francji. Tam, wciąż etatowo pozostając dowódcą „Iskry”, 
pełnił obowiązki dowódcy Oddziału Wydzielonego MW w Landerneau. 
Z dniem 1 listopada został tymczasowym dowódcą „Błyskawicy”, jednak jego 
nieudolne dowodzenie doprowadziło do oficjalnych protestów oficerów. 
W wyniku przeprowadzonego dochodzenia skazany został wyrokiem Sądu 
Polowego nr 1 na karę jednego miesiąca i dwóch tygodni twierdzy oraz 
pozbawiony prawa ponownego zaokrętowania. Od tego momentu pełnił różne 
funkcje pomocnicze na lądzie. Początkowo pozostawał w dyspozycji szefa 
KMW. W okresie od czerwca do października był zastępcą dowódcy Grupy 
Trawlerów, a następnie do lutego 1941 r. tamtejszym oficerem łącznikowym. 
Od sierpnia do września tego roku był tymczasowym komendantem Centrum 
Wyszkolenia Specjalistów Floty. Następnie przeniesiono go do Kierownictwa 
Uzupełnień Floty, gdzie na różnych stanowiskach doczekał końca wojny. Już 
jako komendant uzupełnień floty w Komendzie Morskiej Południe awansował 
do stopnia komandora porucznika (1 czerwca 1946 r.). Ostatnim piastowanym 
przez niego stanowiskiem było stanowisko szefa obozu Polskiego Korpusu 
Przysposobienia i Rozmieszczenia w Witney.

8 Kadry morskie Rzeczypospolitej..., op. cit., s. 358-359.
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Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii. Mieszkał i zmarł w Swindon 
(23 kwietnia 1966 r.). Pochowany został na cmentarzu w pobliskim Criclade. 
Odznaczony był Medalem Morskim9.

STANISŁAW NAHORSKI

Stanisław Michał Nahorski urodził się 24 września 1897 r. w Petersburgu. 
W 1916 r. ukończył w tym mieście Morski Korpus, po czym służył w rosyjskiej 
MW. W kwietniu 1919 r. zgłosił się do Misji Polskiej w Archangielsku skąd 
udał się do armii gen. Hallera we Francji, wraz z którą przybył do Polski. 
Z początkiem stycznia 1920 r., już jako porucznik marynarki skierowany został 
do Departamentu dla Spraw Morskich skąd otrzymał przydział do Flotylli 
Pińskiej, gdzie dowodził oddziałem artylerii w walkach z bolszewikami. 
Dowodził statkiem pancernym „Tatiana” (późniejszy „Admirał Sierpinek”), 
który doprowadził do Pińska. Następnie przeniesiony został do Flotylli 
Wiślanej, z którą również uczestniczył w bojach z Rosjanami jako dowódca 
III Dywizjonu Statków Opancerzonych i dowódca „Wawela”. Po weryfikacji 
w 1922 r. jako porucznik, przeniesiony został do Dywizjonu Ćwiczebnego 
na stanowisko I oficera ORP „Generał Haller”. Już w 1923 r. został dowódcą 
„Rybitwy” a następnie „Czajki”. W 1924 r. znalazł się w dowództwie Flotylli 
Pińskiej awansując jednocześnie 1 sierpnia 1925 r. na kapitana marynarki. 
Dowodził następnie „Mazurem” i na kanonierce „Generał Haller”. W 1927 r. 
służył na „Wilii” a w roku następnym po raz kolejny we Flotylli Pińskiej - jako 
dowódca III Dywizjonu Monitorów. Od czerwca 1929 r. był zastępcą dowódcy 
„Wilii”, od lutego 1930 r. - dowódcą „Krakowiaka”. Od maja tego roku 
ponownie na „Wilii”, gdzie służył jako oficer wachtowy a od października jako 
zastępca dowódcy tego okrętu. W międzyczasie był również wykładowcą 
nawigacji na kursie aplikacyjnym dla podporuczników. Po ukończeniu 
Oficerskiego Kursu Taktycznego w marcu 1932 r. został zastępcą dowódcy 
a w kwietniu 1934 r. dowódcą „Iskry”. W sierpniu 1935 r. awansowany na 
komandora podporucznika. W grudniu następnego roku mianowany dowódcą 
Dywizjonu Minowców z zaokrętowaniem na ORP „Generał Haller”. 31 grudnia 
1937 r. został dowódcą niszczyciela „Burza”, wraz z którym przeszedł do 
Wielkiej Brytanii w sierpniu 1939 r. Do grudnia tego roku był również 
tymczasowym dowódcą Dywizjonu Kontrtorpedowców. 16 lutego 1940 r. 
przeszedł na ORP „Błyskawica” po karnym zdjęciu ze stanowiska dowódcy 
okrętu kmdr. ppor. Umeckiego. Jako dowódca „Błyskawicy” wyróżnił się 
doskonałym kunsztem bojowym w czasie kampanii norweskiej. Dnia 3 maja 
1940 r. otrzymał awans na komandora porucznika, a 28 maja zdał obowiązki 
dowódcy okrętu i do września pozostawał na urlopie z powodu złego stanu 

9 Kadry morskie Rzeczypospolitej..., op. cit., s. 453-454.

95



„BIULETYN HISTORYCZNY” - SUPLEMENT Z. KRYGER 2007 NR 22

zdrowia. Następnie skierowany do rezerwowej grupy oficerów. Od maja 1941 r. 
pozostawał w dyspozycji szefa KMW, a od czerwca tego roku był 
kierownikiem sekcji w Samodzielnym Referacie Informacyjnym KMW. 
We wrześniu 1942 r. został Komendantem Uzupełnień Floty, a 19 sierpnia 1944 r. 
komendantem Komendy Morskiej Południe. Awans na stopień komandora 
otrzymał 3 maja 1945 r. Po zakończeniu działań wojennych, w 1946 r. 
przebywał w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia. Po wojnie 
pozostał w Anglii. Zmarł 13 listopada 1969 r. w Londynie.

Za zasługi odznaczony został: Orderem Virtuti Militari V klasy, 
dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz brytyjskim Distinguished Service 
Order10.

WOJCIECH FRANCKI

Wojciech Roman Francki urodził się 17 kwietnia 1903 r. w Warszawie 
jednak stosunkowo wcześnie przeniósł się na Śląsk. Od 1919 r., jako ochotnik 
brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po jej zakończeniu, w styczniu 1921 r. 
przydzielony został do Departamentu dla Spraw Morskich jako kreślarz. 
Jednocześnie kontynuował naukę i zdał eksternistycznie maturę. W 1923 r. 
wstąpił do warszawskiej Szkoły Podchorążych Piechoty, a rok później do 
OSMW w Toruniu, którą ukończył w 1927 r. Początkowo służył jako oficer 
wachtowy na „Wilii”, a w latach 1928-1929 był dowódcą grupy motorówek 
I Dywizjonu Bojowego Flotylli Pińskiej. W dniu 15 lipca 1929 r. otrzymał 
awans na porucznika marynarki, po czym skierowany został na naukę do Ecole 
officiers canoniers w Tulonie. Od 1931 r. dowodził kanonierką „Generał 
Haller”, a w rok później został wykładowcą na pierwszym Kursie Oficerów 
Artylerii Morskiej. W tym samym roku powrócił na okręty, początkowo 
(do 1934 r.) jako I oficer artylerii „Wichra”, a następnie (po awansie na 
kapitana w styczniu 1934 r.) jako dowódca kanonierki „Komendant Piłsudski” 
i „Mazura”. W dniu 1 kwietnia 1935 r. został kierownikiem Referatu Broni 
Szefostwa Artylerii i Uzbrojenia KMW w Warszawie. Po roku powrócił do 
Dowództwa Floty gdzie został oficerem artylerii. Za osiągnięcia w służbie 
otrzymał w dniu 12 marca 1938 r. awans na komandora podporucznika. 
Dokładnie rok później został dowódcą „Wilii”, na pokładzie której w trakcie 
postoju w Casablance, zastał go wybuch wojny. Po szczęśliwym przedostaniu 
się, w październiku 1939 r., wraz z podchorążymi, kursantami i załogą „Wilii” 
i „Iskry” do Francji pozostawał krótko w obozie Landemeau. Był tam zastępcą 
dowódcy, a następnie dowódcą Oddziału Wydzielonego MW. W grudniu 1939 r. 
przyjął stanowisko zastępcy dowódcy „Burzy”, a od lutego 1940 r. dowódcy 
tego okrętu. Na jego pokładzie brał udział w kampanii norweskiej oraz 

10 Kadry morskie Rzeczypospolitej..., op. cit., s. 396-397.
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ewakuacji spod Calais (wówczas to, pomimo dwukrotnego trafienia okrętu, 
wykazał się wspaniałym kunsztem dowodzenia wychodząc zwycięsko 
z samotnego boju przeciwko niemieckim bombowcom). W okresie 5-16 czerwca 
1940 r. po raz pierwszy znalazł się na pokładzie ORP „Błyskawica” jako jego 
dowódca (wówczas co prawda tylko czasowo, zastępując urlopowanego kmdr, 
ppor. Stanisława Nahorskiego), po czym powrócił na „Burzę”. Kilka miesięcy 
później (7 października tego roku) ponownie objął obowiązki dowódcy 
„Błyskawicy”, tam razem na dłużej - aż do 1942 r. (bardzo znanym epizodem 
z tego okresu była obrona macierzystej stoczni i miasta Cowes na początku 
maja 1942 r.). Kończąc ten etap swojej służby otrzymał awans na komandora 
porucznika, po czym skierowany został na kilkumiesięczna praktykę w służbie 
minowo-trałowej Sztabu Western Approaches (Rosyth), a od lipca tego roku do 
Biura Studiów KMW. Przez okres zimowych miesięcy 1942-1943 brał udział 
w lotach patrolowych Coastal Command nad Zatoką Biskajską. W kwietniu 
i maju 1943 r., w zastępstwie urlopowanego kmdr. por. Stanisława 
Hryniewieckiego, dowodził „Orkanem”. Od 15 maja tego roku był pełniącym 
obowiązki komendanta Komendy Morskiej Północ (Greenock) i jednocześnie 
dowódcą I Dywizjonu Kontrtorpedowców. Jednak bardzo szybko przeniesiony 
został na stanowisko komendanta Obozu Szkolnego w Bickleigh. Od września 
tego roku został komendantem Szkoły Podchorążych MW i Szkoły 
Podchorążych Rezerwy MW przeniesionych do tej miejscowości. Pełnił te 
obowiązki do 20 grudnia 1944 r. Wówczas to został dowódcą ORP „Bałtyk” 
w Okehampton. Na tym stanowisku zastał go koniec wojny. Przez krótki czas 
(28 sierpnia - 14 września 1945 r.) był kierownikiem Pomocniczego Urzędu 
ds. Oficerów, aby w dniu 25 września tego roku po raz trzeci objąć dowodzenie 
na „Błyskawicy”. Jak się okazało, był jego ostatnim wojennym dowódcą i to 
jemu przypadł w udziale przykry obowiązek przekazania okrętu Brytyjczykom 
w dniu 28 maja 1946 r. Po zejściu z okrętu został komendantem Obozu 
Demobilizacyjnego pod Salisbury. 1 września tego roku awansował na 
komandora. Na początku 1947 r. wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposobienia 
i Rozmieszczenia. Ostatecznie zakończył służbę w PMW w 1949 r.

Po wojnie wyemigrował do Nowej Zelandii. Początkowo, pomimo 
posiadanego olbrzymiego doświadczenia morskiego nie mógł znaleźć pracy 
w zawodzie. Następnie osiadł w Australii, pod Sydney. Dopiero wówczas udało 
mu się zamustrować na statki (szwedzkie, norweskie i amerykańskie).

Na podkreślenie zasługuje patriotyczne wychowanie, jakie przekazał 
swoim dzieciom i wnukom (wielokrotnie odrzucał propozycje przyjęcia innego 
obywatelstwa). Cały czas aktywnie uczestniczył w życiu organizacji 
polonijnych i kombatanckich. Zmarł 6 lipca 1996 r. w Lane Cowes (Australia) 
i pochowany został w Northryde. Zgodnie z ostatnią wolą jego prochy zostały 
jednak sprowadzone do Polski i 20 stycznia 1997 r. złożone na Cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie.

97



„BIULETYN HISTORYCZNY” - SUPLEMENT Z. KRYGER 2007 NR 22

Był wielokrotnie odznaczany m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej, Złotym Krzyżem Zasługi, trzykrotnie Krzyżem 
Walecznych, Medalem Morskim z jednym okuciem, brytyjskim Distinguished 
Service Cross oraz licznymi medalami pamiątkowymi polskimi, brytyjskimi, 
francuskimi i norweskimi11.

TADEUSZ GORAZDOWSKI

Tadeusz Gorazdowski urodził się 3 kwietnia 1907 r. Po ukończeniu 
studiów w SPMW w dniu 15 sierpnia 1929 r. promowany na podporucznika 
marynarki, po czym skierowany na staż na okrętach francuskich, m.in. na 
pancernik „Bretagne”. Po powrocie skierowano go na ORP „Bałtyk” jako 
adiutanta i oficera załogowego. W latach 1931-1932 w SPMW był adiutantem 
i wykładowcą sygnalizacji. Po awansie w styczniu 1932 r. do stopnia 
porucznika marynarki znalazł się jako oficer sygnałowy w pierwszej załodze 
„Burzy” jednocześnie uczestnicząc w I Kursie Oficerów Sygnalizacji. W 1933 r. 
został oficerem nawigacyjnym na tym okręcie oraz krótko na „Wilii”. 
Od listopada 1933 r. do grudnia 1934 r. służył w Sztabie Dowództwa Floty. 
Po przeszkoleniu w ramach I Kursu Oficerów Nawigacji skierowany ponownie 
jako oficer nawigacyjny na „Burzę”, na której pozostał do kwietnia 1937 r. 
awansując w tym roku do stopnia kapitana marynarki. Od maja był dowódcą 
ORP „Komendant Piłsudski”. W rok później skierowany został do Sztabu 
Dowództwa Floty jako szef Wydziału Organizacyjnego. 7 maja 1939 r. został 
zastępcą dowódcy ORP „Błyskawica”, a w październiku, w związku z chorobą 
kmdr. por. Kodrębskiego, pełnił obowiązki jego dowódcy. To dzięki jego 
„niesubordynacji” i wyłożeniu steru na burtę przeciwną do komendy dowódcy 
dywizjonu okręt został uratowany przed trafieniem torpedą w dniu 7 listopada. 
Po złożeniu meldunku na tymczasowego dowódcę „Błyskawica” kmdr. ppor. 
Umeckiego został wyokrętowany i skierowany do rezerwowej grupy oficerów 
na ORP „Gdynia”. W marcu 1940 r. trafił do Oddziału Szkolnego Szkoły 
Specjalistów Morskich jako jego dowódca. Po krótkim epizodzie w charakterze 
dyrektora nauk Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty, w czerwcu tego roku 
został zastępcą dowódcy OF „Ouragan”. Pomiędzy 13 a 28 września ponownie 
znalazł się na „Błyskawicy” zastępując chorego dowódcę. Na OF „Ouragan” 
służył do 30 kwietnia 1941 r. To on zdawał okręt Wolnym Francuzom. 3 maja 
1941 r. awansował na komandora podporucznika. W tym samym miesiącu 
został pierwszym dowódcą ORP „Krakowiak”. W okresie od marca do maja 
1942 r. ponownie zastępował chorego dowódcę „Błyskawicy”, po czym 
przeszedł na „Pioruna” również jako jego dowódca. Na tym okręcie pozostawał 
do maja następnego roku, kiedy skierowano go na stanowisko kierownika 

11 Kadry morskie Rzeczypospolitej..., s. 331; Zbigniew Wojciechowski Komandor Wojciech 
Francki, „Biuletyn Historyczny”, 1997, nr 15, s. 124-129.
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Referatu Organizacyjno-Wyszkoleniowego w KMW. Od stycznia 1944 r. 
ponownie dowodził „Piorunem”. Od stycznia 1945 r. był I zastępcą dowódcy 
obozu ORP „Bałtyk”. Tam zastał go koniec wojny. Od lipca tego roku służył 
w Komendzie Morskiej Północ, a od 5 grudnia w Biurze Historycznym jako 
kierownik referatu. Do stopnia komandora porucznika awansował w 1946 r., 
a od kwietnia 1947 r. pozostawał w Polskim Korpusie Przysposobienia 
i Rozmieszczenia.

Po wojnie przez pewien czas przebywał w Afryce i Hongkongu 
a następnie wyjechał do Kanady, gdzie ostatecznie osiadł. Zmarł 25 listopada 
1968 r. w Charlottetown na Wyspie Ks. Edwarda.

Był odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Walecznych, 
Medalem Morskim z trzema okuciami, brytyjskimi Officer of the British 
Empire oraz Distinguished Service Cross oraz francuski „Merite Maritime”12.

LUDWIK LICHODZIEJEWSK1

Ludwik Lichodziejewski urodził się 25 maja 1904 r. w Bobrujsku. 
W 1920 r. powrócił do Polski. Początkowo studiował na SGGW a następnie, od 
1925 r„ w OSMW w Toruniu, którą ukończył w 1928 r. jako podporucznik 
marynarki. Wówczas też skierowano go do Kadry MW w Swieciu jako 
adiutanta. Rok później został dowódcą statku uzbrojonego „Hetman 
Chodkiewicz” oraz zastępcą dowódcy monitora „Wilno”. Od 1930 r. służył na 
ORP „Bałtyk” i na okrętach Floty jako oficer wachtowy ORP „Komendant 
Piłsudski”, „Czajki”, „Wilii” i zastępca dowódcy „Pomorzanina”. W dniu 
1 stycznia 1932 r. awansował na porucznika marynarki. Od wiosny 1934 r. był 
oficerem nawigacyjnym „Iskry” oraz pełnił obowiązki zastępcy dowódcy tego 
okrętu. Od grudnia 1935 r. służył w Oddziale Organizacyjno-Mobilizacyjnym 
Dowództwa Floty. Od lutego do lipca 1937 r. uczestniczył w II Kursie 
Oficerów Nawigacyjnych, w międzyczasie otrzymując awans na kapitana 
marynarki. Po ukończeniu tego kursu skierowany do pierwszej załogi „Gromu”, 
początkowo jako oficer wachtowy, od stycznia 1938 r. był zastępcą dowódcy 
tego okrętu aż do lutego 1940 r. Przez kolejne pięć miesięcy był zastępcą 
dowódcy „Burzy”, aby po tygodniowym epizodzie w charakterze dyrektora 
nauk Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty w lipcu tego roku zostać 
zastępcą dowódcy OF „Medoc”. Od 5 października 1940 r. służył na „Piorunie” 
jako zastępca dowódcy okrętu w pierwszej załodze, a w maju 1941 r. został 
dowódcą „Kujawiaka”. Okrętem tym dowodził do dnia jego zatonięcia pod 
Maltą w czerwcu 1942 r. W międzyczasie awansował na komandora 
podporucznika. W dniu 14 lipca 1942 r. został dowódcą „Błyskawicy”. 
Obowiązki te przekazał kmdr. por. Namieśniowskiemu i 24 czerwca 1943 r. 

12 Kadry morskie Rzeczypospolitej..., s. 336-337.
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skierowany został do Komendy Morskiej Północ na stanowisko I oficera sztabu. 
4 stycznia 1945 r. powrócił na „Błyskawicę” w charakterze jego dowódcy gdzie 
pozostał aż do listopada tego roku, w maju awansując na komandora 
porucznika. Od października był I zastępcą dowódcy ORP „Bałtyk”. W 1947 r. 
znalazł się w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia.

Po wojnie wyemigrował do USA gdzie zmarł 27 kwietnia 1974 r. w Chicago. 
Ciało przewieziono do Polski i pochowano na cmentarzu oksywskim.

Był odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy, Medalem Morskim 
z dwoma okuciami oraz brytyjskim Distinguished Service Order13.

KONRAD NAMJEŚNIOWSKI

Konrad Franciszek Namieśniowski urodził się 13 lutego 1901 r. w Sanoku. 
Początkowo służył w Wojsku Polskim. W lutym 1923 r. awansował na 
porucznika, a w sierpniu został przyjęty bez egzaminu do OSMW. Uczelnię 
ukończył jako porucznik w 1925 r., po czym został skierowany do Flotylli 
Pińskiej. W latach 1926-1927 był słuchaczem Ecole d’application des enseignes 
de vaisseaux. Po powrocie ponownie służył we Flotylli Pińskiej, a następnie 
w Dowództwie Floty. W 1930 r. został dowódcą „Czajki”. W roku szkolnym 
1932-1933 był oficerem kursowym w SPMW, w styczniu 1933 r. otrzymując 
awans na kapitana marynarki. Od czerwca do września, w czasie praktyki 
podchorążych, był dowódcą ORP „Generał Haller”. Od listopada 1934 r. 
do maja 1935 r. - słuchacz Kursu Oficerów Sygnałowych, został następnie 
wyznaczony na dowódcę ORP „Komendant Piłsudski”. W lutym 1936 r. został 
oficerem sygnałowym centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty. Dowodził też 
„Podhalaninem”. Na przełomie lat 1936 i 1937 był kierownikiem III Kursu 
Oficerów Sygnałowych. W marcu 1937 r. otrzymał awans na komandora 
podporucznika. Przejściowo wyznaczony na szefa sygnalistów KMW. 
Od czerwca tego roku był członkiem Komitetu Redakcyjnego miesięcznika 
„Przegląd Morski”. We wrześniu 1939 r. ewakuował się z KMW na wschód 
Polski, a następnie poprzez Rumunię wyjechał do Francji. W listopadzie został 
komendantem SSM na „Gdyni”. W czasie kampanii norweskiej, jako zastępca 
dowódcy, tonął wraz z „Gromem” pod Narwikiem. W okresie od października 
1940 r. do marca 1942 r. był dowódcą „Garlanda”. W maju 1941 r. otrzymał 
awans na komandora porucznika. W listopadzie i październiku tego roku, 
w konwojach atlantyckich, jako pierwszy Polak dowodził całą eskortą. 
W czerwcu 1943 r. przez krótki okres czasu był komendantem Komendy 
Morskiej Południe i dowódcą II Dywizjonu Kontrtorpedowców, a już 24 tego 
miesiąca został dowódcą „Błyskawicy”. Od grudnia 1944 r. był szefem nowo 
utworzonego Biura Sygnałowego. W styczniu 1945 r. ponownie został 

13 Kadry morskie Rzeczypospolitej..., op. cit., s. 377-378.
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komendantem Komendy Morskiej Południe, a od sierpnia piastował urząd 
kierownika Referatu Wychowania i Oświaty KMW. 1 listopada 1946 r. 
awansował na komandora. Od 1947 r. przebywał w Polskim Korpusie 
Przysposobienia i Rozmieszczenia.

W 1949 r. wyemigrował do Kanady, gdzie początkowo pracował jako 
pracownik fizyczny na farmie i w tartaku a w latach 1954-1961 służył 
w Królewskiej Marynarce Wojennej Kanady w stopniu komandora. Do końca 
życia aktywnie uczestniczył w życiu Stowarzyszenia Marynarki Wojennej. 
Zmarł na zawał serca w Toronto, w dniu 24 lipca 1979 r.

Był odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, Medalem Morskim z dwoma okuciami oraz brytyjskim Distinguished 
Service Order14.

BOLESŁAW ROMANOWSKI

Bolesław Szymon Romanowski urodził się 21 marca 1910 r. w Warklanach 
w rejonie Witebska. Po przeprowadzce do Grabowa, w 1921 r. rozpoczął naukę 
w humanistycznym Gimnazjum Państwowym im. Bolesława Krzywoustego 
w Nakle nad Notecią, po ukończeniu którego wstąpił w poczet słuchaczy 
Wydziału Morskiego SPMW. Pierwszym stanowiskiem służbowym po 
promowaniu do stopnia podporucznika był dowódcą plutonu w Kadrze 
Szeregowych Floty. W 1933 r. ukończył Kurs Aplikacyjny dla 
Podporuczników, po czym został oficerem wachtowym „Kujawiaka”, na 
którym następnie był zastępcą dowódcy. Od 1934 r. został oficerem flagowym 
w dywizjonie okrętów podwodnych, a po awansowaniu 1 stycznia 1935 r. na 
porucznika marynarki i ukończeniu kursu podwodnego pływania został 
oficerem nawigacyjnym „Żbika”. W 1937 r. odbył staż jako oficer wachtowy na 
„Wilii”, a następnie do 1938 r. służył na stanowisku kierownika referatu 
Wydziału Mobilizacyjnego Dowództwa Floty. W maju 1939 r. został oficerem 
broni podwodnej „Wilka”, na pokładzie którego zastał go wybuch wojny. Wraz 
z tym okrętem przedostał się do Wielkiej Brytanii, a następnie brał udział 
w patrolach u wybrzeży Norwegii. W dniu 3 maja 1940 r. awansował do stopnia 
kapitana marynarki. Z początkiem stycznia 1941 r. znalazł się jako zastępca 
dowódcy okrętu w składzie pierwszej załogi „Sokoła”. Po ukończeniu kursu 
dowódców okrętów podwodnych został wyznaczony na dowódcę 
przejmowanego od Amerykanów „Jastrzębia”. Po jego pomyłkowym zatopieniu 
w maju 1942 r. przez alianckie okręty eskorty konwoju „PQ-15”, wraz z załogą 
ocalałą z „Jastrzębia” przejął w dniu 12 grudnia 1942 r. od Brytyjczyków 
kolejny okręt podwodny „Dzik”. Początkowo okrętem tym operował 
u wybrzeży Norwegii, po czym przeszedł na trasę arktyczną, aby ostatecznie 

14 Kadry morskie Rzeczypospolitej..., s. 397-398.
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zmienić akwen działań na Morze Śródziemne, gdzie zanotował szereg 
sukcesów. Śródziemnomorski teatr działań wojennych opuścił wraz z okrętem 
w kwietniu 1944 r. i przeszedł do Anglii. W maju tego roku awansował na 
komandora podporucznika. Od grudnia tego roku do lipca 1946 r. dowodził 
grupą polskich okrętów podwodnych. Do marca 1947 r. służył w KMW. 
W maju zgłosił się do Misji Morskiej z propozycją powrotu do kraju. 
Wyznaczony na dowódcę „Błyskawicy”, w dniach 1-4 lipca tego roku 
przyprowadził okręt do Polski. Jako, że pragnął kontynuować służbę na 
okrętach podwodnych, z dniem 15 lipca 1947 r. wyznaczony został na dowódcę 
„Sępa”, a już w następnym roku mianowano go dowódcą dywizjonu okrętów 
podwodnych, które to stanowisko piastował do 1950 r. (w 1948 r. awansował na 
komandora porucznika).

Mimo wielu zasług, jakie oddał flocie oraz wzorowej postawy 
i autorytetu, jakim cieszył się wśród podwładnych padł ofiarą represji 
w Marynarce Wojennej. 17 września 1950 r. został zwolniony ze służby, 
a następnie aresztowany. Co prawda wkrótce opuścił areszt śledczy, lecz został 
ostatecznie zmuszony do opuszczenia Gdyni. Ostatecznie osiadł w Poznaniu, 
a następnie w Solcu Kujawskim. Zrehabilitowany w 1957 r., został 
przywrócony do służby w Marynarce Wojennej i lipcu tego roku awansowany 
do stopnia komandora. Początkowo był flagowym minerem Oddziału IX Sztabu 
Głównego MW. W 1958 r. został szefem Oddziału Naukowo-Wydawniczego, 
a od 1959 r. zastępcą komendanta WSMW ds. okrętów szkolnych i praktyki 
morskiej.

W latach 1961-1964 na wniosek Kwatery Głównej ZHP został 
oddelegowany na „Zawiszę Czarnego” w charakterze kapitana. Na jego 
pokładzie odbył 12 rejsów po Morzu Bałtyckim i Północnym. Zajęcie to bardzo 
odpowiadało jego pasji.

W związku z pogarszającym się stanem zdrowia, w dniu 22 września 
1964 r. został przeniesiony do rezerwy. Podjął wówczas pracę jako ławnik. 
Zmarł nagle 12 sierpnia 1968 r. w szpitalu oliwskim. Pochowano go w Gdyni 
na cmentarzu witomińskim.

Był wielokrotnie odznaczony, w tym: Orderem Virtuti Militari V klasy, 
brytyjskim Distinguished Service Cross, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, 
Medalem Morskim z trzema okuciami dwukrotnie Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Zwycięstwa i Wolności, Medalem za Odrę Nysę i Bałtyk oraz War 
Medal, Defence Medal, Italy Star, Africa Star, Atlantic Star15.

15 Kadry morskie Rzeczypospolitej..., s. 422-423; W. Pater, Komandor Bolesław Romanowski, 
„Przegląd Morski”, 2001, nr 3, s. 105-109.
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WACŁAW KRZYW 1EC

Wacław Krzywiec urodził się 19 października 1908 r. w Petersburgu. 
W 1920 r. powrócił do Polski osiadając w Warszawie, gdzie rozpoczął naukę 
w gimnazjum. Po przeprowadzce do Bydgoszczy ukończył tam ostatecznie 
w 1928 r. Gimnazjum Państwowe. W tym samym roku wstąpił do MW jako 
słuchacz SPMW. Po promocji 15 sierpnia 1931 r. od września tego roku do 
lutego 1932 r. służył jako dowódca plutonu w Kadrze Floty. Po odbyciu w 1932 r. 
kursu aplikacyjnego na ORP „Bałtyk” był początkowo 1933 oficerem 
wachtowym „Mazura”, a następnie do lutego 1934 r. oficerem wachtowym 
ORP „Komendant Piłsudski”. Po ukończeniu dwumiesięcznego kursu 
elektrotechniki w Warszawie skierowany na II Kurs Oficerów Artylerii 
Morskiej ze stażem we Francji. Po powrocie został oficerem wachtowym oraz 
pełnił obowiązki zastępcy dowódcy ORP „Komendant Piłsudski”. Od 4 grudnia 
1934 r. otrzymał przydział na II oficera artylerii na „Wichrze” jednocześnie 
awansując (1 stycznia 1935 r.) do stopnia porucznika. W sierpniu 1935 r. 
skierowany został na stanowisko dowódcy 32. baterii artylerii nadbrzeżnej 105 mm 
na Helu. Dnia 1 czerwca 1937 r. znalazł się ponownie na „Wichrze” jako 
I oficer artylerii. W czerwcu 1939 r. wrócił na Hel jako dowódca 24. baterii 
półstałej 2. Morskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej, która podczas 
kampanii wrześniowej zestrzeliła około 13 samolotów przeciwnika. Wzięty do 
niewoli na morzu podczas próby przedarcia się kutrem rybackim „Hel-117” 
trafił do niewoli niemieckiej. Spędził w niej całą wojnę (w oflagach XVIII 
A Lienz i II C Woldenberg).

Uwolniony w styczniu 1945 r., już w maju tego roku znalazł się 
w Morskiej Grupie Operacyjnej w Elblągu. Od dnia 7 lipca oficjalnie powołany 
do służby w MW, został zweryfikowany jako kapitan. Początkowo znalazł się w 
oddziale detaszowanym w Gdyni 1. Samodzielnego Morskiego Batalionu 
Zapasowego, a następnie w okresie 18 lipca 1945-27 stycznia 1946 r. był 
zastępcą komendanta miasta Gdynia. Kolejne piastowane przez niego 
stanowisko to szef oddziału Okrętów Pomocniczych i Przystani Głównego 
Portu MW. 22 lipca 1946 r. otrzymał awans do stopnia komandora 
podporucznika. Od czerwca do lipca 1947 r. był komendantem Portu 
Wojennego Gdynia, po czym 21 lipca tego roku został dowódcą „Błyskawicy”. 
Obowiązki te pełnił do grudnia 1948 r. Z dniem 27 stycznia 1949 r. mianowany 
został dowódcą Dywizjonu Ścigaczy. 11 lutego 1951 r. został szefem Tyłów 
Ochrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy. Już 7 maja tego roku został 
aresztowany pod fałszywym zarzutem udziału w spisku szpiegowskim 
i skazany na dożywotnie więzienie (21 lipca 1952 r.) oraz zdegradowany 
(12 sierpnia 1952 r. skreślony z listy oficerów). 25 lutego 1956 r. otrzymał 
warunkowe zwolnienie w celu odbycia leczenia i podratowania zdrowia 
utraconego w trakcie śledztwa i odbywania wyroku. Zmarł w Gliwicach 
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12 marca 1956. Pochowany został na cmentarzu witomińskim w Gdyni. 
Pośmiertnie zrehabilitowano go i przywrócono stopień wojskowy.

Odznaczony był Krzyżem Virtuti Militari V klasy, Medalem 
„Zwycięstwa i wolności”, Medalem „Za Odrę, Nysę i Bałtyk” oraz „Odznaką 
Grunwaldzką”16.

ZBIGNIEW WĘGLARZ

Zbigniew Węglarz urodził się 5 sierpnia 1914 r. w Krakowie, w rodzinie 
nauczycielskiej. Zawsze marzył, by zostać marynarzem. Po ukończeniu szkoły 
powszechnej i gimnazjum typu matematyczno-przyrodniczego w Krakowie 
w 1933 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu. 
Wybór tej uczelni był podyktowany faktem, iż matki nie było stać na opłacenie 
nauki syna w Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni. SPMW ukończył 
w październiku 1936 r. i promowany został na stopień podporucznika 
marynarki. W latach 1936-1937 odbył kurs aplikacyjny jako dowódca plutonu 
a następnie do 1938 r. odbywał rejsy szkolne na „Wilii”. W okresie od 
października 1938 r. do kwietnia 1939 r. był słuchaczem Kursu Oficerów Broni 
Podwodnej. Po krótkim epizodzie na „Czajce”, w dniu 6 maja 1939 r. został 
zaokrętowany na „Burzy”, wraz z którym jako oficer broni podwodnej, 
przeszedł do Wielkiej Brytanii. 3 maja 1940 r. awansował do stopnia 
porucznika marynarki, a z dniem 26 listopada 1940 r. został oficerem broni 
podwodnej niszczyciela „Błyskawica”.

W styczniu 1942 r. trafił na niszczyciel „Piorun” (w trakcie jego remontu 
stoczniowego), gdzie został I oficerem broni podwodnej. Wraz z tym okrętem 
odbył m.in. patrole irlandzkie, konwoje atlantyckie i północne, w maju 1943 r. 
brał udział w konwoju gibraltarskim, a w czerwcu, lipcu i wrześniu tego roku 
w osłonie kolejno: lądowania wojsk alianckich na Sycylii, w Kalabrii i Salerno. 
Kolejny etap działań to udział, w okresie od września do listopada 1943 r., 
w operacjach morskich na Adriatyku i Morzu Tyrreńskim, konwojach 
atlantyckich i operacji przeciwko „Bismarckowi”. W czerwcu 1944 r. 
przeniesiony został na stanowisko oficera kursowego i wykładowcy do Szkoły 
Podchorążych Marynarki Wojennej w Okehampton. Koniec wojny zastał go 
w Komendzie Morskiej Południe w Wielkiej Brytanii gdzie był oficerem broni 
podwodnej Floty. 3 maja 1945 r. awansował do stopnia kapitana marynarki. 
Przebywając od 28 grudnia 1945 r. w obozie repatriacyjnym, podjął decyzję 
o powrocie do Polski. W maju 1947 r. znalazł się w grupie komandora 
Romanowskiego i jako zastępca dowódcy „Błyskawicy” w dniu 4 lipca 1947 r. 
na pokładzie tego okrętu powrócił do Gdyni. Przejściowo, w okresie od 
5 grudnia 1947 r. do 14 kwietnia 1948 r. był kierownikiem Zakładów Broni 

16 TAP Wacława Krzywca, CAW, sygn. 1624/78/196.
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Podwodnej (wówczas awansował również na komandora podporucznika), po 
czym wrócił na stanowisko zastępcy dowódcy „Błyskawicy, aby z dniem 
21 stycznia 1948 r. stać się dowódcą tego okrętu. Dowodzenie zakończył 
24 kwietnia 1950 r., kiedy został podstępnie aresztowany i uwięziony pod 
zarzutem spisku. Bezpodstawnie skazany na 8 lat więzienia, po 4 latach 
i 7 miesiącach nieludzkiego więzienia i przesłuchań, w dniu 1 lutego 1955 r. 
został zwolniony i zrehabilitowany.

Po wyjściu na wolność, do 1957 r. pracował w Polskim Rejestrze 
Statków a następnie wyjechał za granicę gdzie pływał na statkach 
indonezyjskiego armatora „Pełni”. W kwietniu 1964 r. rozpoczął pracę na 
statkach handlowych Polskich Linii Oceanicznych i Chipolbrok, początkowo 
jako II i I oficer a następnie kapitan statków „Janek Krasicki”, Nowowiejski” 
i „Stefan Okrzeja”. Od grudnia 1975 r. do sierpnia 1978 r. był kapitanem 
amerykańskich statków „Tropwood” i „Tropwind”, po czym w 1978 r. 
przeszedł na emeryturę. Początkowo zamieszkał w Gdyni, po czym przeniósł 
się do rodzinnego Krakowa, gdzie zmarł w 8 stycznia 2007 r.

Był autorem wielu relacji i wspomnień z okresu służby w Marynarce 
Wojennej, a także ofiarował wiele różnych pamiątek Muzeum Marynarki 
Wojennej. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski V klasy, trzykrotnie 
Krzyżem Walecznych, Medalem Morskim z trzema okuciami oraz norweskim 
Medalem za Narwik17.

ZDZISŁAW STUDZIŃSKI

Zdzisław Studziński urodził się 14 sierpnia 1922 r. w Łodzi, w rodzinie 
robotniczej. Po zakończeniu działań wojennych wstąpił do Milicji 
Obywatelskiej skąd został skierowany do Wojska Polskiego. 15 września 1945 r., 
po ukończeniu Centralnej Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych 
w Łodzi, otrzymał promocję na podporucznika.

W lipcu 1946 r. na własną prośbę rozpoczął naukę na Wydziale Morskim 
OSMW, którą ukończył w 1949 r. w stopniu kapitana marynarki.

Po ukończeniu uczelni objął dowództwo ORP „Mors” z Flotylli 
Trałowców. Już w następnym roku przeniesiony został na stanowisko zastępcy 
dowódcy „Błyskawicy”, a krótko po tym, 7 lipca 1950 r., został dowódcą tego 
okrętu. Wraz z okrętem zdobył w 1951 r. miano „Przodującego okrętu MW”. 
W tym też roku awansował na komandora podporucznika. We wrześniu 1952 r. 
został posłem na sejm. Miesiąc później został skierowany na 
kilkunastomiesięczny kurs specjalistyczny do Leningradzkiej Wyższej Szkoły 
Marynarki Wojennej, w związku z czym zdał obowiązki dowódcy 
„Błyskawicy”. Jako absolwent tej uczelni został wyznaczony do służby 

17 Kadry morskie Rzeczypospolitej..., s. 460-461.
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w Oddziale Szkolenia Sztabu Głównego MW początkowo jako zastępca szefa, 
a następnie jego szef. W 1953 r. był już komandorem porucznikiem. W 1955 r„ 
krótko po wyznaczeniu na stanowisko zastępcy dowódcy MW ds. linowych, 
otrzymał awans na komandora. Po upływie kilku miesięcy został dowódcą MW 
awansując jednocześnie do stopnia kontradmirała. Od października 1956 r. do 
września 1958 r. był słuchaczem Wyższego Kursu Akademickiego w Akademii 
Marynarki Wojennej im. Woroszyłowa. W 1960 r. otrzymał awans na 
wiceadmirała a od 1961 r. ponownie był posłem na Sejm. Jednocześnie 
uczestniczył w pracach Sejmowej Komisji Morskiej i Żeglugi. W latach 1964 
i 1968 został wybrany na zastępcę członka KC PZPR. Od 1969 r. do grudnia 
1975 r. był zastępcą szefa Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-stron 
Układu Warszawskiego. Ze względu na wciąż pogarszający się stan zdrowia 
wrócił do kraju gdzie zmarł 7 marca 1976 r. Pochowany został w Alei 
Zasłużonych na cmentarzu witomińskim.

Należał do pokolenia tzw. szybkich admirałów, których zadaniem było 
przejęcie najwyższych stanowisk po oficerach przedwojennych i radzieckich. 
Kolejne awanse otrzymywali bardzo szybko. Zdzisław Studziński jest jak do tej 
pory najwcześniej awansowanym na kontradmirała oficerem i najmłodszym 
dowódcą w historii Marynarki Wojennej.

Był odznaczony Orderem Sztandaru Pracy III klasy (dwukrotnie), 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem 
Zasługi, srebrnym medalem Zasłużonym na Polu Chwały, Orderem Lenina 
i innymi18.

STANISŁAW MIELCZAREK

Stanisław Mielczarek urodził się 15 grudnia 1916 r. w Żaglinach koło 
Łaska. Po ukończeniu w roku 1933 szkoły podstawowej w Łodzi rozpoczął 
naukę na kierunku metalowym Publicznej Szkoły Zawodowej nr 2 w Łodzi. 
Jako szesnastolatek podjął pracę jako uczeń-odlewnik, a po okresie 
pozostawania bezrobotnym w 1935 r. zatrudnił się w Fabryce Wyrobów 
Bawełnianych A. Guttmana.

Na początku lutego 1936 r. zgłosił się na ochotnika do Marynarki 
Wojennej gdzie po szkoleniu unitarnym przeszedł kurs dalmierzystów. 
Początkowo służył na „Mazurze”, a następnie na „Gryfie”. Na jego pokładzie, 
już jako mat, we wrześniu 1939 r. brał udział w kampanii wrześniowej. 
Po zatopieniu okrętu przez niemieckie lotnictwo został przydzielony do 
24. półstałej baterii przeciwlotniczej 2. Morskiego Dywizjonu Artylerii 
Przeciwlotniczej. Wspólnie z innymi obrońcami Półwyspu Helskiego dostał się 

18 W. Pater, Admirałowie..., s. 148-149; TAP Zdzisława Studzińskiego, CA W, sygn. 643/79/663.
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do niewoli. Początkowo przebywał w stalagach w Stargardzie Szczecińskim 
i Plennin a następnie pracował jako rolny robotnik przymusowy.

Po zakończeniu wojny wrócił do Łodzi i podjął pracę jako odlewnik. 
W dniu 18 czerwca 1946 r. powołany został do służby w Marynarce Wojennej 
obejmując stanowisko gospodarza działu artyleryjskiego na trałowcu „Orlik”, 
a następnie kancelisty w Sztabie Głównym MW. Jednocześnie uczęszczał 
do Państwowej Szkoły Morskiej, gdzie ukończył pięciomiesięczny kurs 
szyprów I klasy, w wyniku czego uzyskał awans na bosmana.

Z początkiem 1948 r. wziął udział w kursie przeszkolenia na oficerów 
wachtowych i dowódców okrętów, po ukończeniu którego został wyznaczony 
został do prowadzenia zajęć z uczestnikami kursu dalmierzy stów. W lipcu tego 
roku, w drodze wyróżnienia, otrzymał awans na chorążego. W tym czasie służył 
na okręcie hydrograficznym „Żuraw”, którego dowódcą był w latach 
1949-1950. Stopień podporucznika marynarki otrzymał 9 grudnia 1950 r. 
W kolejnych latach był dowódcą „Orlika” oraz dowódcą Dywizjonu 
Dozorowców dochodząc jednocześnie do stopnia kapitana marynarki 
(4 października 1952 r.). Pomiędzy 25 października 1952 r. a 9 listopada 1954 r. 
pełnił obowiązki dowódcy „Błyskawicy”, obejmując etatowe dowodzenie tego 
okrętu na dwanaście dni (10-22 października 1954 r.). Przez kolejne dwa lata 
już jako komandor podporucznik był szefem Sztabu OWR Głównej Bazy, po 
czym skierowany został na 14-miesięczny kurs w Akademii im. Woroszyłowa. 
Po jego ukończeniu, w latach 1957-1960 służył w Sztabie Głównym MW jako 
szef Wydziału Szkolenia Bojowego. W tym czasie (1958 r.) awansował na 
komandora porucznika. W grudniu 1960 r. objął dowodzenie Dywizjonem 
Niszczycieli. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia w 1963 r. rozpoczął 
pracę w Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni gdzie kierował Studium 
Wojskowym jednocześnie awansując do stopnia komandora.

W dniu 19 września 1968 r. został dowódcą Ośrodka Nurków 
i Płetwonurków Wojska Polskiego, które to obowiązki pełnił do 1972 r. 
Wówczas, ze względu na wciąż pogarszający się stan zdrowia, został 
ostatecznie zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony w stan 
spoczynku. Zmarł po ciężkiej chorobie 29 maja 1986 r. Pochowany został na 
cmentarzu witomińskim.

Był wielokrotnie nagradzany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem za Odrę, Nysę, 
Bałtyk, dwukrotnie Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” 
oraz Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”19.

19 Z. Wojciechowski, Komandor Stanisław Mielczarek, „Biuletyn Historyczny”, 1989, nr 11, 
s. 179-183; TAP Stanisława Mielczarka, CAW, sygn. 1624/78/196.
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HIERONIM KUBERA

Hieronim Stanisław Kubera urodził się 26 września 1926 r. w Grudziądzu 
gdzie uczęszczał w latach 1933-1939 do Publicznej Szkoły Powszechnej oraz 
ukończył w 1947 r. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. W czasie wojny 
(w okresie od 15 marca 1941 r. do 15 marca 1945 r.) pracował jako robotnik 
w stolarni w Grudziądzu. Do OSMW wstąpił 29 lipca 1947 r. Studia w tej 
uczelni ukończył cztery lata później i z dniem 16 marca 1951 r. został 
wyznaczony na stanowisko dowódcy trałowca „Jastrząb”, a pięć miesięcy 
później na stanowisko dowódcy okrętu hydrograficznego „Kompas”. Od maja 
do października 1952 r. był starszym pomocnikiem kierownika Sekcji 
Wyszkolenia w Dowództwie OWR Głównej Bazy. W lipcu tego roku 
awansował na porucznika marynarki. Skierowany na Wyższy Oficerski Kurs 
Morski w ZSRR ukończył go w grudniu 1953 r. i jako kapitan marynarki 
(od 27 listopada tego roku) z dniem 13 grudnia został wyznaczony na 
stanowisko pomocnika dowódcy niszczyciela „Błyskawica”. Rok później 
(23 listopada 1954 r.) objął dowodzenie tym okrętem. Ten okres służby 
zakończył w styczniu 1957 r. (jako komandor podporucznik od grudnia 1955 r.), 
awansując z dniem 19 stycznia na stanowisko szefa Sztabu Brygady OWR 
Głównej Bazy. Od 31 grudnia 1957 r. do 19 lica 1961 r. pełnił kolejno 
obowiązki zastępcy szefa Oddziału III MW oraz starszego pomocnika szefa 
Wydziału III MW Zarządu I Sztabu Generalnego WP, po czym skierowano go 
na trzyletnie studia w Akademii MW w ZSRR, którą ukończył z wyróżnieniem 
w sierpniu 1964 r. W trakcie trwania studiów awansował w październiku 1963 r. 
na komandora porucznika. Kolejne trzy lata spędził w Świnoujściu piastując 
stanowisko szefa Sztabu Bazy MW, a następnie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. 
Z dniem 5 września 1967 r. skierowany został ponownie do SG WP, do 
Oddziału Szkolenia Operacyjnego, gdzie służył aż do 7 listopada 1978 r. 
(awansując w październiku 1968 r. na komandora), kiedy został starszym 
oficerem w Sztabie Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu 
Warszawskiego. Po kolejnym krótkim epizodzie w SG WP (20 lipca - 
23 października 1983 r.) został zastępcą szefa Zespołu MW Inspekcji Sił 
Zbrojnych, które to stanowisko piastował do 31 grudnia 1986 r. W związku 
z orzeczeniem przez Wojskową Komisję Lekarską niezdolności do zawodowej 
służby wojskowej z dniem 2 stycznia 1987 r„ przeniesiony został w stan 
spoczynku.

Był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, 
Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz Medalem 
„Za umacnianie braterstwa broni z ZSRR”20.

20 TAP Hieronima Kubery, CAW, sygn. 1840/94/1168.
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KRYSPIN LECH

Kryspin Józef Lech urodził się 8 września 1931 r. w Jodłowej koło Jasła. 
Do szkoły powszechnej w Mościcach uczęszczał w latach 1938-1944. 
Następnie w 1948 r. ukończył Gimnazjum Ogólnokształcące w Zabrzu. W tym 
samym roku został słuchaczem OSMW, którą ukończył w 1952 r., po czym 
został nawigatorem na „Błyskawicy”. Jego związek z tym niszczycielem okazał 
się dość długi. Od listopada 1952 r. do grudnia 1954 r. był dowódcą działu 
nawigacyjnego, a następnie (do października 1955 r.) pomocnikiem dowódcy 
okrętu. W tym miesiącu został skierowany na Kurs Doskonalenia Oficerów 
w ZSRR, który ukończył w kwietniu 1957 r. W międzyczasie, w kwietniu 1954 
r., awansował do stopnia porucznika. Natychmiast po powrocie z kursu został 
ponownie skierowany do służby na „Błyskawica”, tym razem w charakterze 
jego dowódcy, które to obowiązki zdał 8 sierpnia 1962 r. będąc już w stopniu 
kapitana (od lipca 1957 r.). W latach 1962-1965 po raz kolejny studiował 
w ZSRR, w Akademii Marynarki Wojennej. We wrześniu 1962 r. otrzymał 
awans na komandora podporucznika. Ukończywszy w tej uczelni fakultet 
dowódczo-sztabowy został, po powrocie do kraju, oficerem sztabowym 
2. Brygady Okrętów Desantowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, najpierw jako 
pełniący obowiązki szefa Sztabu (1965-1967), następnie szefa Sztabu 
(w okresie lipiec-listopad 1967 r. - wówczas również awansował na komandora 
porucznika). Ostatecznie (do grudnia 1969 r.) pełnił obowiązki dowódcy tej 
jednostki. Kolejne trzy lata służby związane były z Oddziałem I Operacyjnym 
Sztabu Dowództwa MW, którego szefem ostatecznie został we wrześniu 1971 r. 
Następnym krokiem w karierze był jednoroczny Podyplomowy Kurs 
Operacyjno-Strategiczny w Akademii Sztabu Generalnego (październik 1972 r. - 
październik 1973 r.), po ukończeniu którego, już jako komandor, skierowany 
został do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, z którą związał się już do 
samego końca zawodowej służby wojskowej. W uczelni tej początkowo był 
pełniącym obowiązki szefa Katedry Dowodzenia - docentem Wydziału 
Dowódczego (1973-1979), pełniącym obowiązki Komendanta Wydziału 
Dowódczo-Sztabowego (1979-1989) a ostatecznie faktycznym komendantem 
tego Wydziału (do 17 listopada 1994 r.) oraz, przez ostatnie dwa lata służby, 
profesorem nadzwyczajnym sprawującym jednocześnie funkcję komendanta 
wydziału. Z zawodowej służby wojskowej został zwolniony 31 stycznia 1996 r. 
i przeniesiony do rezerwy.

Był wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, 
Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz Medalem 30-lecia 
PRL21.

21 TAP Kryspina Lecha, CAW, sygn. 1912/02/727.
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TADEUSZ MORZYCKI

Tadeusz Morzycki urodził się 26 października 1931 r. w Warszawie- 
Bielanach. Tam też ukończył w 1947 r. szkołę powszechną, po czym rozpoczął 
naukę w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym. W 1949 r. wstąpił do 
OSMW. Studia ukończył cztery lata później z wynikiem dobrym. Został 
wówczas wyznaczony na stanowisko dowódcy Grupy Kutrów, Motorówek 
i Łodzi Desantowych. Już w następnym roku, w miesiąc po awansowaniu do 
stopnia porucznika, skierowano go na siedemnastomiesięczny Wyższy Kurs 
Oficerów Marynarki Wojennej do Leningradu. Po jego ukończeniu, od 1956 r. 
do 1957 r. pełnił służbę w Wydziale Szkolenia Bojowego w Sztabie Głównym 
MW. W okresie pomiędzy 4 listopada 1957 r., a 21 sierpnia 1958 r. był 
pomocnikiem dowódcy „Błyskawicy”. Analogiczne stanowisko piastował 
następnie do 1962 r. na „Wichrze”. Wówczas też (w październiku 1958 r.) 
awansował na kapitana marynarki. Dowódcą niszczyciela „Błyskawica” został 
w dniu 18 sierpnia 1962 r. Obowiązki zdał 14 lipca 1963 r., po czym 
skierowany został ponownie na studia do Akademii Marynarki Wojennej w 
ZSRR (fakultet dowódczo-sztabowy). Awans na komandora podporucznika 
uzyskał z dniem 12 sierpnia 1963 r. Po ukończeniu w 1967 r. wspomnianych 
studiów przez pół roku był wykładowcą w Katedrze Broni Podwodnej 
Wydziału Pokładowego WSMW, a następnie do listopada 1969 r. służył 
w Oddziale Operacyjnym Sztabu Dowództwa Marynarki Wojennej. 
W październiku 1968 r. został awansowany na komandora porucznika. 
Od 7 listopada 1969 r. do 10 grudnia 1973 r. był starszym oficerem Oddziału 
MW w Sztabie Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu 
Warszawskiego. Po krótkim okresie pozostawania w dyspozycji dowódcy MW 
z dniem 7 marca 1974 r. trafił do Oddziału I Operacyjnego DMW, gdzie służył 
aż do 1985 r., w międzyczasie uzupełniając wykształcenie w ramach 
dziesięciomiesięcznego Podyplomowego Kursu Operacyjno-Strategicznego 
w Akademii Sztabu Generalnego (do 12 lipca 1975 r.) oraz kursu akademickiego 
w zakresie walki radioelektronicznej (10 lutego - 13 lipca 1978 r.) w Akademii 
MW w ZSRR. W 1974 r. został komandorem. Ostatnie piastowane przez niego 
stanowisko służbowe to szef Wydziału Informacji - Starszy Dyżurny 
na Stanowisku Dowodzenia Marynarki Wojennej. Do rezerwy odszedł z dniem 
2 stycznia 1991 r.

Był wielokrotnie odznaczany m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności 
Kraju”, Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz Medalem 
40-lecia PRL22.

22 TAP Tadeusza Morzyckiego, CAW, sygn. 1849/95/1557.
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JÓZEF ŻYWCZAK

Józef Żywczak urodził się 17 lutego 1931 r. w Zawadce w powiecie 
wadowickim. Kolejne klasy szkoły powszechnej w latach 1938-1945 ukończył 
na zmianę w Zawadce i Gorzeniu Dolnym. W 1949 r. ukończył Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształcące w Wadowicach, po czym podjął studia w OSMW, 
które ukończył z wynikiem dobrym. Pełniąc obowiązki dowódcy ścigacza 
„S-53” był jednocześnie słuchaczem Kursu Doskonalenia Oficerów przy 
OSMW. Kolejno dowodził I Grupą Ścigaczy oraz okrętem „DS-44” 
w Dywizjonie Dozorowców i Dużych Ścigaczy. Już jako porucznik (awans 
1955 r.) ponownie trafił na kurs doskonalenia oficerów, tym razem do OSMW 
MW w ZSRR. Był to kurs dla dowódców niszczycieli. Po jego ukończeniu 
otrzymał przydział do Sztabu Głównego MW początkowo na stanowisko 
pomocnika, a następnie starszego pomocnika szefa Wydziału Szkół i Kursów. 
W styczniu 1959 r. rozpoczął służbę w Dywizjonie Niszczycieli. Jego 
pierwszym stanowiskiem w tej jednostce był starszy pomocnik dowódcy Okrętu 
Obrony Przeciwlotniczej „Burza”. W czerwcu tego roku awansował do stopnia 
kapitana marynarki. W kwietniu 1960 r. został zastępcą dowódcy „Gromu”, 
a 11 września 1963 r. dowódcą „Błyskawicy”. Piastując to stanowisko 
awansował (22 lipca 1964 r.) na komandora podporucznika oraz ukończył 
w latach 1963-65 studia na Wydziale Pokładowym Wyższej Szkoły Marynarki 
Wojennej. Dowodzenie „Błyskawicą” zakończył 4 sierpnia 1967 r., po czym 
ponownie wyjechał na studia w Akademii MW w ZSRR, które ukończył 
w 1970 r. z wynikiem bardzo dobrym. Po powrocie ze Związku Radzieckiego 
(od 1969 r. już jako komandor porucznik), do roku 1975 służył w Sztabie 
Generalnym Wojska Polskiego a przez kolejne cztery lata w Sztabie 
Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego. Awans na 
komandora otrzymał w 1973 r.. Ostatnie lata służby (1979-1990) spędził na 
stanowisku starszego specjalisty w oddziale, a następnie zespole Szkolenia 
Operacyjnego SG WP.

Był wielokrotnie odznaczany m.in. Krzyżem Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju”, Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz 
Medalem 40-lecia Polski Ludowej23.

23 TAP Józefa Żywczaka, CAW.
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BOLESŁAW K1LANS

Bolesław Wirgiliusz Kilans urodził się 27 listopada 1932 r. w Łodzi. 
W 1939 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej, jednak wskutek rozpoczęcia 
wojny przerwał ją. W 1947 r. przeniósł się do Państwowej Szkoły Graficznej 
w Nowej Rudzie, aby po roku wrócić do Łodzi. Tam podjął pracę 
w Państwowych Zakładach Przemysłu Poligraficznego jednocześnie 
uczęszczając do Państwowej Szkoły Graficznej w Łodzi. Po jej ukończeniu 
pracował do 1951 r. we wspomnianych zakładach, po czym rozpoczął studia 
w OSMW. Jako jej absolwent rocznika 1955, wyznaczony został na stanowisko 
dowódcy działu broni podwodnej okrętu obrony przeciwlotniczej „Burza”, 
gdzie służył do 1959 r. awansując w tym czasie do stopnia porucznika 
marynarki (1957 r.). W latach 1959-1960 był słuchaczem Kursu Doskonalenia 
Oficerów dowódców okrętów III rangi, po ukończeniu, którego do 1964 r. 
służył w Sztabie Głównym MW Oddziale II. W 1961 r. awansował na kapitana 
marynarki. Od grudnia 1964 r. służył w 7. dywizjonie niszczycieli na 
„Błyskawicy” początkowo jako zastępca dowódcy (do 1967 r.), następnie 
pełniący obowiązki dowódcy okrętu (23 sierpnia 1967 r. - 18 maja 1968 r.), aby 
ostatecznie zostać jego dowódcą. Jednocześnie, w roku 1967 ukończył 
dwuletnie wyższe studia zawodowe w Wyższej Szkole MW oraz w czerwcu 
1968 r. odbył praktykę na statku m/s „Dęblin”. Już jako komandor 
podporucznik (awans z 1966 r.) w 1969 r. został dowódcą okrętu 
hydrograficznego „Bałtyk”, którym dowodził do 1971 r„ kiedy to zakończył 
służbę i przeniesiony został w stan spoczynku. Oficjalnym powodem była 
orzeczona niezdolność do zawodowej służby wojskowej. W świetle 
dokumentów wydaje się, że wpływ na to mógł mieć również fakt dezercji, 
w październiku 1970 r„ jednego z marynarzy ORP „Bałtyk”.

Był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Siły 
Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz Brązowym Medalem „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju”24.

ZENON SAWA

Zenon Sawa urodził się 12 czerwca 1932 r. w Dragojówce w powiecie 
hrubieszowskim. W wieku siedmiu lat przeniósł się wraz z rodziną do Chełma 
Lubelskiego gdzie do 1946 r. ukończył pięć klas szkoły podstawowej. W tym 
też roku przeprowadził się do Bystrzycy Kłodzkiej gdzie uzupełnił 
wykształcenie podstawowe. W 1952 r. ukończył Państwowe Liceum 
Mechaniczne we Wrocławiu, po czym przez kolejny rok był pracownikiem 
zakładów PAFAWAG. W sierpniu 1953 r. został słuchaczem OSMW. Jako jej 

24 TAP Bolesława Kilansa, WKU Gdynia.
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absolwent, w roku 1957 otrzymał przydział służbowy do dywizjonu kutrów 
trałowych na dowódcę działu okrętowego II-III kutra trałowego „TR-42”. 
Od 22 lipca 1961 r. pełnił tą samą funkcję na „TR-41”. We wrześniu tego roku 
awansował na porucznika marynarki. W okresie od kwietnia do listopada 1963 r. 
był dowódcą 1. grupy kutrów trałowych i jednocześnie dowódcą jednej z tych 
jednostek. Kolejne pół roku spędził w Brygadzie Ochrony Wodnego rejonu 
Głównej Bazy MW w Helu gdzie był dowódcą trałowca „Łoś”. Na początku 
maja 1964 r. powrócił do Świnoujścia na stanowisko dowódcy trałowca „Tur”, 
które piastował do 11 listopada 1968 r., awansując w międzyczasie do stopnia 
kapitana (1967 r.) oraz kończąc Kurs Doskonalenia Oficerów przy Wyższej 
Szkole Marynarki Wojennej (1968 r.). Następnie, do listopada 1969 r. był 
dowódcą „Żubra” i jednocześnie dowódcą 1. grupy okrętów 12. dywizjonu 
trałowców bazowych. Ukoronowaniem kariery było wyznaczenie na stanowisko 
dowódcy Okrętu Obrony Przeciwlotniczej „Błyskawica”, które objął 
11 listopada 1969 r., początkowo jako pełniący obowiązki, a od 12 grudnia tego 
roku aż do 13 marca 1975 r. jako jego etatowy dowódca. We wrześniu 1972 r. 
otrzymał awans na komandora podporucznika. Od marca do listopada 1975 r. 
pozostawał w dyspozycji dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. W związku 
z nie wyrażeniem zgody na wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe, 
z dniem 4 listopada tego roku został zwolniony z zawodowej służby wojskowej 
i przeniesiony do rezerwy.

Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem 
„Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne 
w Służbie Ojczyzny”25.

ZBIGNIEW STRYCH

Zbigniew Wojciech Strych urodził się 23 IV 1932 r. w Markach koło 
Warszawy. W roku 1946 ukończył szkołę podstawową. Następnie uczęszczał 
do Gimnazjum Ogólnokształcącego w Czerwińsku nad Wisłą oraz do 
Gimnazjum i Liceum im. gen. J. Jasińskiego w Warszawie. W 1950 r., na 
skutek likwidacji tej szkoły, przeniesiony został do Liceum im. Adama 
Mickiewicza na Saskiej Kępie w Warszawie, które ukończył w 1951 r. 
Po rocznej przerwie spowodowanej chorobą, podjął pracę w Ekspozyturze 
Spedycyjnej PKS w Warszawie. W listopadzie 1952 r. został powołany do 
odbycia zasadniczej służby wojskowej w JW 2539 w Zabrzu, skąd złożył 
podanie o przyjęcie do szkoły oficerskiej i we wrześniu 1954 r. został przyjęty 
w poczet słuchaczy Centrum Wyszkolenia Służby Tyłów. Po jej ukończeniu 
w 1955 r. został mianowany do stopnia podporucznika służąc kolejno 
w 7. Ośrodku Szkolenia Podoficerów Służby Tyłów oraz w Kwatermistrzostwie 

25 TAP Zenona Sawy, WKU Kołobrzeg.
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Marynarki Wojennej. W 1957 r. podjął studia w WSMW, a po jej ukończeniu 
w 1961 r. służył kolejno jako dowódca działu broni podwodnej trałowca „Łoś” 
(do 1963 r.), zastępca dowódcy tego okrętu (do 1964 r.) oraz dowódca „Orlik” 
(do 1965 r.). Awansował na porucznika w 1961 r. a na kapitana w pięć lat 
później. W latach 1965-1968 pełnił w 13. Dywizjonie Trałowców obowiązki 
pomocnika szefa sztabu ds. organizacyjno-ewidencyjnych oraz oficera 
nawigacyjnego. W roku 1968 przeniesiony został do WSMW gdzie przez dwa 
kolejne lata dowodził kursami wydziału pokładowego i dowódczego. W latach 
1970-1974 służył w Szefostwie Służb Techniki i Zaopatrzenia DMW awansując 
w 1972 r. do stopnia komandora podporucznika. 18 listopada 1974 r. objął 
dowodzenie okrętem obrony przeciwlotniczej „Błyskawica”, stając się po 
adaptacji tej jednostki na okręt muzeum jej pierwszym dowódcą w nowym 
charakterze. Dwa lata później awansował na komandora porucznika. 
We wrześniu 1979 r., po blisko 26 latach służby, ze względu na pogarszający 
się stan zdrowia został z niej zwolniony i przeniesiony w stan spoczynku.

Był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Siły 
Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju”26.

WŁADYSŁAW ŁOMŻA

Władysław Łomża urodził się 10 lutego 1940 r. w Klwowie koło 
Opoczna. W tej samej miejscowości uczęszczał w latach 1947-1952 do szkoły 
podstawowej. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym 
w Radomiu, jednak ze względu na trudną sytuację materialną rodziny musiał 
zamienić szkołę na Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Jelczu. 
Jednocześnie podjął pracę w Jelczańskich Zakładach Samochodowych. 
W związku z reorganizacją zakładu został z niego zwolniony z jednoczesnym 
skreśleniem z listy słuchaczy wspomnianej szkoły. Ostatecznie ostatnią klasę 
szkoły średniej ukończył w 1960 r. w Technikum Mechanicznym w Radomiu. 
Wówczas to został przyjęty w poczet słuchaczy Wydziału Pokładowego 
Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Studia ukończył w 1964 r. z wynikiem 
dobrym, po czym został wyznaczony na swoje pierwsze stanowisko służbowe - 
dowódcy działu okrętowego II-III ORP „Czujny”. Kolejne lata służby spędził 
w Dywizjonie Kutrów Torpedowych. W okresie od stycznia do czerwca 1965 r. 
był pomocnikiem dowódcy „KT-78”. Następnie, od 22 czerwca 1965 r. był 
dowódcą „KT-71” (awansując w 1967 r. do stopnia porucznika), a 7 listopada 
1970 r. został dowódcą grupy. Z dniem 1 kwietnia 1972 r. został wyznaczony 
na stanowisko starszego pomocnika szefa sztabu 15. Dywizjonu Kutrów 
Torpedowych 9. Flotylli Obrony Wybrzeża, na którym służył do maja 1975 r„ 

26 TAP Zbigniewa Strycha, WKU Gdynia.
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kiedy to objął obowiązki zastępcy dowódcy „Błyskawicy”. W 1978 r. awansował 
na komandora podporucznika, a 27 listopada 1979 r. został dowódcą tego 
okrętu. Z niewiadomych przyczyn już w 1982 r. zakończył zawodową służbę 
wojskową i na własną prośbę, z dniem 5 lipca tego roku, przeniesiony został do 
rezerwy.

W czasie dwudziestu dwóch lat służby wojskowej został odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności 
Kraju oraz Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”27.

MIECZYSŁAW WARYSZAK

Mieczysław Waryszak urodził się 16 lutego 1945 r. w Wilkołazie 
Wielkim, w powiecie kraśnickim. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego 
w Kraśniku Fabrycznym w 1965 r. przyjęty został do Wyższej Szkoły 
Marynarki Wojennej. Jako absolwent tej uczelni w 1969 r. rozpoczął służbę 
w 9. Flotylli Obrony Wybrzeża. Początkowo pozostawał w dyspozycji, 
a następnie zajmował kolejno stanowiska dowódcy działu broni podwodnej 
ORP „Pelikan” (1970-1972), zastępcy dowódcy „Krogulca” (1972-1973), 
„Orlika” (1973-1974), „Tukana” (1974-1975), awansując jednocześnie w 1973 r. 
na stopień porucznika marynarki. W latach 1975-1977 dowodził trałowcem 
„Czajka”, po czym, przez kolejne dwa lata studiował na Wydziale Dowódczym 
WSMW (studia II stopnia). W 1977 r. awansował do stopnia kapitana 
marynarki. W latach 1979-1980 był pomocnikiem szefa Wydziału 
Operacyjnego 9. Flotylli Obrony Wybrzeża. Następnie rozpoczął służbę na 
„Błyskawicy”, początkowo jako zastępca dowódcy okrętu w latach 1980-1982, 
zostając w 1982 r. jego dowódcą. W tym samum roku awansował na komandora 
podporucznika, w pięć lat później na komandora porucznika. Służbę na okręcie 
muzeum zakończył w 1990 r., kiedy to na własną prośbę został zwolniony 
z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. Zginął tragicznie 
25 sierpnia 2001 r.

Był wielokrotnie odznaczany, w tym Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym 
Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi 
dla Obronności Kraju oraz Medalem 40-lecia Polski Ludowej28.

27 TAP Władysława Łomży, WKU Gdańsk-1.
28 TAP Mieczysława Waryszaka, WKU Gdynia.
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LESŁAW PAPROCKI

Lesław Paprocki urodzony 19 maja 1950 r. w Słupsku jest synem pilota, 
oficera Wojska Polskiego. W 1964 r. ukończył naukę w szkole podstawowej 
w Siemkowicach, którą kontynuował do 1968 r. w V Liceum Ogólnokształcącym 
w Gdyni. W tym też roku wstąpił do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. 
W roku 1972 rozpoczął służbę w 6. Ośrodku Radioelektronicznym, skąd 
w 1974 r. został przeniesiony do Grupy Okrętów Hydrograficznych na 
stanowisko oficera nawigacyjnego działu nawigacyjnego okrętu „863”. W 1975 r. 
awansował do stopnia porucznika marynarki. W latach 1983-1985 był dowódcą 
okrętu rozpoznania radioelektronicznego „Hydrograf’. Natomiast w latach 
1985-1987 pełnił nominalnie obowiązki dowódcy „Nawigatora”. W 1985 r. 
awansowany został na komandora podporucznika. Zmuszony, ze względu na 
problemy zdrowotne, do zakończenia czynnej służby na okrętach, został 
przeniesiony do Oddziału Kadr DMW (w 1989 r. awansował do stopnia 
komandora porucznika) gdzie służył do roku 1990, kiedy objął obowiązki 
dowódcy okrętu muzeum „Błyskawica”. Dowodził tym okrętem przez 
kolejnych dwanaście lat aż do 2002 r„ kiedy ponownie ze względu na stan 
zdrowia, ostatecznie musiał pożegnać się z mundurem.

Wielokrotnie odznaczany, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym 
Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Złotym Medalem „Siły 
Zbrojne w Służbie Ojczyzny”29.

JERZY ŁUBKOWSKI

Jerzy Łubkowski jest aktualnym dowódcą okrętu. Urodził się 1 lutego 
1958 r. w Sawinie na Lubelszczyźnie. 14 lipca 1977 r. rozpoczął naukę 
w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydziale Nawigacji 
i Uzbrojenia Okrętowego. We wrześniu 1981 r. został promowany na stopień 
podporucznika marynarki. W 1982 r. rozpoczął służbę w Kaszubskim 
Dywizjonie Okrętów Pogranicza. W 1986 r. skierowany do Dowództwa 
Marynarki Wojennej, gdzie jako starszy instruktor służył do września 1990 r„ 
kiedy został zastępcą dowódcy okrętu muzeum „Błyskawica”. Dowódcą okrętu 
został w 2002 r. Jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum 
„Błyskawica”.

29 TAP Lesława Paprockiego, WKU Gdynia.
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ERRATA
do suplementu Biuletynu Historycznego nr 22

Str. Wiersz Jest Powinno być
116 2 

od góry
19 maja 1950 r. 19 kwietnia 1950 r.

116 4 
od góry

w Siemiro wicach w Gdyni Babich Dołach

116 8 
od góry

okrętu „863” okrętu projektu „863”

116 9 
od góry

W latach 1983 — 1985 był dowódcą 
okrętu rozpoznania 
radioelektronicznego „Hydrograf’. 
Natomiast w latach 1985 - 1987 
pełnił nominalnie obowiązki 
dowódcy „Nawigatora”.

W latach 1983 - 1985 pełnił obowiązki dowódcy okrętu 
rozpoznania radioelektronicznego ORP „Nawigator”. W 
roku 1985 został na krótko (3 miesiące) wyznaczony na 
dowódcę ORP „Hydrograf’ i następnie, w tym samym 
roku, na stanowisko dowódcy ORP „Nawigator”, które 
piastował do 1987 r.



WZNIEŚMY WSPÓLNIE DACH dla HISTORII MARYNARKI WOJENNEJ 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

„I tam, gdzie marynarz POLAK płynął całymi latami, choćby pod obcą banderą, zanim 
zaszumiała mu wyśniona bandera polska, wszędzie pozostawała cząstka jego duszy polskiej, 
jego przejścia i myśli należeć winny do tradycji polskiego morza”

4 maja 1922 r. Kazimierz PORĘBSKI
wiceadmirał

Do wszystkich Sympatyków Marynarki Wojennej RP!
Do Kadry, Marynarzy, Pracowników Wojska! Do Instytucji! 

którym jest droga PAMIĘĆ o dziejach oręża polskiego na morzu.

Pomóżmy wspólnie tym zbłąkanym po morzach i oceanach całego świata marynarskim 
„duszom polskim”. Zbierzmy pod jednym dachem Ich sny o Polsce Morskiej i to, co materialnie 
po Nich zostało. Nie pozwólmy odejść w niepamięć Ich dziejowym dokonaniom, bohaterskim 
czynom i wspaniałym marynarskim tradycjom, gdyż „stąd nasz ród” i stąd nasze korzenie.

Dzięki naszym Poprzednikom, Ich zdeterminowanej woli przetrwania nad polskim 
morzem oraz wykazanemu męstwu oręża w czas trwogi, Polska znów zakotwiczyła nad 
Bałtykiem, rozkwitła i zaistniała jako państwo morskie.

Oni spełnili swoją powinność wobec Historii. Teraz kolej na nasze pokolenie. Nie 
zapominajmy więc w codziennych potyczkach o mniejsze, czy większe sprawy dnia 
współczesnego o odwiecznej i potwierdzonej przez tragiczne losy Polaków prawdzie, że „narody, 
które tracą pamięć, tracą życie”. Nasi Ojcowie i Dziadkowie do tego nic 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 B.P. 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



Błyskawica” przy nabrzeżu



Fot. 11. „Błyskawica” w szerszym planie

Fot. 12. „Błyskawica” w gali świetlnej
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Fot. 13. „Błyskawica” wchodzi do basenu stoczniowego

Fot. 14. „Błyskawica” w stoczni
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Fot. 15. Podniesienie bandery na okręcie 
muzeum ORP„Błyskawica”

Fot. 16. „Błyskawica”, widok od dziobu
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Fot. 17. Część dziobowa „Błyskawicy” nocą

Fot. 18. Działa rufowe „Błyskawicy”
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Fot. 19. Działo przeciwlotnicze „Błyskawicy”

Fot. 20. Pomost bojowy „Błyskawicy” z makietą Krzyża Złotego Orderu Yirtuti Militari
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Fot. 21. Kamuflaże okrętu muzeum ORP „Błyskawica”
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