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WSTĘP

W 90. rocznicę powołania Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej 
Polskiej i w 55-lecie powstania Muzeum Marynarki 

Wojennej w Gdyni oddajemy czytelnikom 23 numer „Biuletynu 
Historycznego”, wydawanego już od 45 lat. Zamieszczone w nim 
artykuły zostały przygotowane w zasadzie przez przedstawicieli 
środowiska historyków Marynarki Wojennej, którzy od wielu lat 
współpracują z naszym czasopismem, przez pracowników Muzeum 
Marynarki Wojennej oraz nowe autorki i autorów. Znajdują się w nim też 
materiały źródłowe, odnoszące się tak do dziejów Marynarki Wojennej 
w latach II wojny światowej, jak i w czasach powojennych.

Tematyka numeru jest różnorodna, chociaż prawie w całości 
poświęcona dziejom polskich sił morskich. Artykuły opublikowane 
w nim zajmują się m.in. działalnością ludzi, okrętów i lądowych 
jednostek Marynarki Wojennej w latach przedwojennych i w czasie 
wojny, problemami natury strategicznej, operacyjno-taktycznej, politycznej, 
organizacyjnej, gospodarczej i personalnej, logistyką Marynarki Wojennej, 
ochroną granicy morskiej, sprawami zabezpieczenia działań, szkolenia 
i wychowania personelu oraz działalnością społeczną, kulturalną 
i biografistyką.

Na wstępie zamieszczono opracowanie kmdr. ppor. w st. spocz. dr. 
Tadeusza Górskiego o flotach sojuszników i przeciwników Jagiellonów 
i Wazów, jakich mieli na Bałtyku oraz na Morzu Czarnym i Morzu 
Śródziemnym.

W dwóch następnych artykułach kontradm. rez. prof. dr hab. 
Antoni Komorowski przedstawił powstawanie bazy morskiej Hel oraz, 
wspólnie z mgr Katarzyną Giedroyć - działalność dyplomatyczną 
oficerów Marynarki Wojennej w latach 1920-1939. W pierwszym 
opracowaniu przedstawiono koncepcje, plany, uwarunkowania i etapy 
powstawania portu wojennego w Helu i systemu obrony Półwyspu 
Helskiego oraz zaplecza logistycznego bazy. Drugie, prezentuje mało 
znany fragment działalności oficerów Marynarki Wojennej poza jej 
strukturami. Oficerowie Marynarki Wojennej, którzy w okresie 
II Rzeczpospolitej działali na arenie międzynarodowej, wykonywali 
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odpowiedzialną pracę reprezentując interesy kraju. Ich służba w dużym 
stopniu przyczyniła się do rozwoju oraz promowania państwa polskiego 
i rozbudowy sił zbrojnych. W kolejnym artykule mgr Iwona Pietkiewicz 
opisała latarnie morskie w Gdyni-Oksywiu i Świnoujściu. Okresu 
międzywojennego dotyczy również źródłowe opracowanie kmdr. por. 
dr. Sławomira Kudeli o służbach technicznych i zaopatrzenia Marynarki 
Wojennej w latach 1918-1939, którego część pierwszą, dotyczącą 
działalności służb logistycznych Marynarki Wojennej w latach 
1918-1935, zamieszczamy w tym numerze. Druga część tego 
opracowania ukaże się w numerze następnym.

Udziałem Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie światowej 
zajmują się dwa artykuły kmdr. por. rez. mgr. Waltera Patera. Pierwszy 
z nich stanowi kontynuację serii prac pod ogólnym tytułem Sukcesy 
bojowe Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie światowej. 
Zamieszczony w tym numerze piąty artykuł tej serii zajmuje się tylko 
udziałem niszczyciela eskortowego „Kujawiak” w zniszczeniu trzech 
statków nieprzyjacielskich (zatopieniu dwóch i współzatopieniu 
trzeciego) w rejonie wyspy Alderney w nocy z 3 na 4 lutego 1942 r. 
Drugi artykuł podejmuje problematykę kształtowania się stanu 
liczbowego personelu Polskiej Marynarki Wojennej w latach II wojny 
światowej, prezentując wyniki badań historycznych autora nad tym 
zagadnieniem.

Kolejne prace dotyczą działalności Marynarki Wojennej w latach 
powojennych. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na interesujące 
wspomnienia kontradm. w st. spocz. Henryka Pietraszkiewicza z jego 
służby na stanowisku dowódcy 1. Brygady Okrętów Podwodnych, 
zatytułowane My, pierwsza brygada... oraz na przygotowaną do druku 
przez kmdr. por. rez. dr. Zbigniewa Wojciechowskiego relację gen. broni 
Józefa Urbanowicza o przejęciu w 1945 r. przez Marynarkę Wojenną 
okrętów ze Związku Radzieckiego, Niemiec i Szwecji. W kolejnych 
artykułach kmdr por. rez. mgr inż. Jerzy Bojko opisał zabytkowy gmach 
„Riwiery”, siedziby Klubu Marynarki Wojennej w Gdyni - a kmdr 
w st. spocz. prof. dr hab. Zdzisław Misztal przedstawił zarys historii 
Elbląga, ze szczególnym uwzględnieniem jego dziejów w XIX i XX w. 
Wtedy miasto, będąc w orbicie państwa niemieckiego, dotknięte zostało 
boleśnie w toku I wojny światowej, a jeszcze bardziej w II wojnie 
światowej. Ludność miasta w latach trzydziestych XX w. żyła 
w trudnych warunkach, ale jego gospodarka, podporządkowana państwu 
hitlerowskiemu przygotowującemu się do wojny, osiągnęła najwyższe 

6



rezultaty w historii. W latach II wojny światowej miasto poniosło 
nieobliczalne straty, życie straciło tysiące ludzi a przemysł i gospodarka 
legły w gruzach. Władze polskie, które przejęły miasto wraz 
z niewielkim majątkiem, miały trudności w tchnieniu życia w niemal 
martwy organizm miasta. W następnym artykule kmdr ppor. rez. SG 
dr Ireneusz Bieniecki obszernie przedstawił wyniki swych badań 
naukowych nad zmianami w systemie organizacji ochrony polskiej 
granicy morskiej w latach 1965-1991.

Numer zamykają cztery biogramy oficerów Marynarki Wojennej. 
Wśród nich są dwa interesujące opracowania ppłk. SG dr. Ryszarda 
Techmana o kmdr. ppor. Janie Łuszczkiewiczu, oficerze Marynarki 
Wojennej II RP, głównym inspektorze Straży Portowej w Gdańsku, 
kierowniku delegatury GUM w Szczecinie i naczelniku wydziałów 
w Ministerstwie Żeglugi oraz Ministerstwie Żeglugi i Handlu 
Zagranicznego oraz o por. pil. Zdzisławie Juszczakiewiczu z MDLot. 
oraz kapitanie portów w Darłowie i na Wyspach Bahama. Jest też 
biogram kpt. mar. inż. Józefa Minkiewicza, oficera mechanika okrętów 
podwodnych, napisany przez kmdr, w st. spocz. mgr. inż. Stanisława 
Wielebskiego oraz kmdr. ppor. Wiktora Wojnicza, oficera DSM 
i Oddziału II Sztabu Generalnego WP, zamordowanego przez NKWD 
w 1940 r., opracowany przez dr. Ryszarda Mielczarka.
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Kmdr ppor. w st. spocz. dr Tadeusz GÓRSKI

FLOTY SOJUSZNIKÓW I PRZECIWNIKÓW 
JAGIELLONÓW I WAZÓW NA BAŁTYKU, 

MORZU CZARNYM I MORZU ŚRÓDZIEMNYM

Jagiellonowie i Wazowie prowadzili działania polityczno-wojskowe 
obejmujące również obszary Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego 

i Morza Śródziemnego. Na Bałtyku przeciwnikami Polski były zakon 
krzyżacki, Moskwa i Szwecja, a okresowo również Dania. Jej flota wspierała 
m.in. zbuntowany Gdańsk przeciwko polskiemu królowi i próbowała zwalczać 
jego kaprów. Polskimi sojusznikami byli - Hanza, cesarstwo, a okresowo 
również Dania i Szwecja. Przyjazne stosunki łączyły Polskę również 
z Niderlandami, których flota operowała w obronie linii żeglugowych łączących 
Gdańsk z Amsterdamem. Ponadto Polska szukała sprzymierzeńców na morzu 
z flotami - hiszpańską i francuską do działań na Bałtyku. Jednak brak szerszych 
wspólnych interesów przekreślał te zamiary.

Na Morzu Czarnym przeciwnikiem Rzeczpospolitej była Turcja. Zaś 
sojusznikiem muzułmańska Persja, głównie wówczas, gdy jej wojska 
utrzymywały wybrzeża kaukaskie. Jednak państwo polskie dążyło do 
utrzymania dostępu, głównie do Bałtyku, a kierunek czarnomorski był 
drugorzędny.

Natomiast na Morzu Śródziemnym Rzeczpospolita czyniła próby działań 
o charakterze morskim - głównie politycznym i propagandowym przeciwko 
Turcji. Dlatego jej przeciwnikami na tym morzu były - obok Turcji - Algieria - 
i Tunis. Zaś sojusznikami Polski - tradycyjnie Wenecja, Zakon Kawalerów 
Maltańskich i muzułmańskie Maroko.

Lennami Jagiellonów i Wazów o charakterze morskim były: na Bałtyku - 
Prusy Książęce i Kurlandia, zaś na Morzu Czarnym okresowo - Kaffa 
i Mołdawia. Lennicy zobowiązani byli do wspierania polskich władców na 
morzu, chociaż nie zawsze z tego obowiązku należycie wywiązywali się1. 1

1 Morskie lenna polskiej monarchii stanowią odrębny temat i nie mieszczą się w tym artykule.
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Flota krzyżacka. Zasadniczymi rodzajami wojsk krzyżackich była ciężka 
jazda, piechota, oddziały artylerii i strzelców (łuczników, kuszników) oraz 
system zamków broniących dostępu do ich państwa. Flotę powoływano na czas 
kampanii wojennej, a potem ją rozwiązywano. W większości były to jednostki 
mogące operować na wodach Zalewu Wiślanego i na Wiśle, a okręty kaperskie 
przeznaczone zostały do zwalczania żeglugi poddanych króla polskiego. 
Ponadto krzyżacy w znacznych ilościach wykorzystywali statki różnych 
wielkości do transportu swoich wojsk, na bliskie odległości. Zaś do transportu 
wojska i zaopatrzenia z Niemiec, najmowali przeważnie statki duńskie lub 
z niektórych miast Hanzy.

Krzyżacy wystawili zespoły okrętów w czasie wojny 13-letniej 
(1453-1466) i w czasie wojny pruskiej (1519-1521), mające przyczynić się do 
odepchnięcia Polski od Bałtyku. Pomocy w tym udzielali im - Dania, Moskwa 
i niektóre kraje niemieckie. Jednak Polska nie wykorzystała zwycięstw w tych 
wojnach. Nie potrafiła rozwiązać na swoją korzyść sprawy Prus Książęcych. 
Pozwolono na utworzenie państwa militarnego, rozwijającego się kosztem 
Rzeczypospolitej i działającego na jej szkodę2.

Flota hanzeatycka. Hanza, dysponując znacznymi zasobami finansowymi 
czerpanymi ze zmonopolizowanego handlu morskiego, w każdej chwili mogła 
wystawić silną flotę wojenną, uzbrajając swoje statki handlowe3. Tej potędze 
morskiej zagrażały rozwijające się pod względem społeczno-ekonomicznym 
kraje zachodnie i skandynawskie oraz rezultaty odkryć geograficznych. Szybko 
rozwijająca się Zachodnia Europa potrzebowała coraz więcej płodów rolnych, 
których w dowolnej ilości mogły dostarczać ziemie Jagiellonów. Na Bałtyk 
wkroczyli Holendrzy i Anglicy, pomijając przepisy i zwyczaje Hanzy, 
wypierając swoimi liczniejszymi i większymi statkami powolne kogi i holki. 
Flota wojenna o zaciągu kaperskim, wystawiana przez poszczególnych 
członków Hanzy, w nowych warunkach wojskowości nie mogła już sprostać 
zadaniom, do jakich była powołana. Była to mimo wszystko flota wojenna 
kupiecka, która nie potrafiła już pokonać przeciwnika, dysponującego 
wyspecjalizowaną, zawodową flotą wojenną, dowodzoną przez fachowców 
wojskowych. Co prawda, szczególnie Lubeka, pragnąca przewodzić Hanzie na 
Bałtyku, tworzyła regularną flotę, ale nie była już w stanie zmienić sytuacji 

" Na temat floty krzyżackiej szereg danych zawarto w następujących pracach: M. Biskup. Handel 
wiślany w latach 1454-1466, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. XIV. 1952: 
Tenże, Gdańska flota kaperska w okresie wojny trzynastoletniej 1454-1466, Gdańsk 1953; 
Tenże, Wojna Pruska, czyli walka Polski z zakonem krzyżackim z lat 1519-1521, Olsztyn 1991; 
P. Dollinger, Dzieje Hanzy, Gdańsk 1975; T. Górski, Konwoje wiślane w wojnie 13-letniej 
1454-1466 z zakonem krzyżackim, „Przegląd Morski” 1979, z. 7-8; Tenże, Operacja gniewska 
9-15 września 1463 roku. Tamże, 1981, z. 9; Tenże, Wojna pruska na morzu 1519-1521, Tamże 
1993. Dlatego zagadnienia związane z flotą krzyżacką autor potraktował powierzchownie.

3 H. A. Ccraemer, 5000 Jahre Segelschiffe. Miinchen - Berlin 1938, passim; A. Hubert, Historia 
wojen morskich, Warszawa 1935.
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na korzyść związku. W 1563 r. okręty lubeckie liczące siedem jednostek były 
większe od duńskich i szwedzkich, a dwa okręty flagowe „Engel” 
i „Morion” liczyły po 1075 ludzi załogi każdy. Dowódcami i oficerami byli 
jednak kupcy i rajcy Lubeki, a najemne załogi składały się z różnych 
narodowości. W następnych latach ilość okrętów Lubeki wahała się: w 1564 r. było 
ich 10, w 1565 r. - 18, w 1567 r. - 10, a w roku 1568 aż 194 5. Jednak okręty 
Lubeki i pozostałych członków Hanzy nie były w stanie sprostać nowej 
morskiej sztuce wojennej, wymagającej fachowych sił, do tego nie nadawali się 
ani kupcy, ani urzędnicy miejscy. Okręty te, co prawda nadal służyły interesom 
Lubeki, ale Hanza i tak stopniowo upadała i przestała istnieć w XVII w. Ostatni 
zjazd tego związku miał miejsce w 1669 r.

Zespół gdański w czasie buntu przeciwko Batoremu. W 1577 r. Gdańsk 
utworzył zespół okrętów przeciwko Rzeczpospolitej. Korzystając ze wsparcia 
duńskiego, miasto rozpoczęło rozbudowę floty wojennej, mając nadzieję na 
korzyści handlowe jakie uzyska będąc pod berłem cesarskim. Do posiadanych 
dwóch jednostek dołączono cztery następne, a zamiary rady miejskiej rosły. 
Pierwsza jednostka do działań bojowych wyszła pod koniec marca 1577 r. 
Jednak dalszy rozwój floty gdańskiej został zahamowany, ponieważ nie było 
wielu chętnych do tej służby. Było nie było Gdańsk był przecież miastem 
zbuntowanym przeciwko Rzeczpospolitej i pod banicją. Taki okręt Polska 
traktowała jako piracki, a załogi podlegały karze śmierci. Mimo szczupłości sił, 
Gdańska eskadra była dokuczliwa. Współpracując z duńską, ochraniała dostawy 
dla miasta idące z zachodu i północy. Kaprzy gdańscy przedostawali się na 
Zalew Wiślany, pustosząc tam niewielkie miejscowości, a pod Elblągiem 
i Królewcem rabowali towary kupców holenderskich i fryzyjskich3. 
Buntownicy w obliczu upadku handlu morskiego, zmuszeni zostali do uznania 
władzy króla Stefana Batorego, likwidując tym samym zespół okrętów 
kaperskich.

Flota duńska. W XV wieku do budowy zawodowej, silnej floty wojennej, 
przystąpiła Dania. Pobierała cło w Sundzie od przechodzących tam statków 
handlowych, a za uzyskiwane tą droga fundusze, królowie duńscy 
wykorzystywali na budowę floty wojennej, którą powołali już przed rokiem 
1497. Do budowy okrętów sprowadzali mistrzów z Gdańska, cieśli 
z Hamburga, drewno pochodziło z lasów duńskich, zaś wyposażenie jednostek 
sprowadzano z Inflant. Duńczycy początkowo odczuwali brak wyszkolonych 
załóg na nowo budowane okręty, dlatego tylko część kompletowali spośród 
poddanych króla duńskiego. Pozostałych marynarzy zabierali pod przymusem 

4 K. Lepszy, Dzieje floty polskiej, Gdańsk - Bydgoszcz - Szczecin 1947.
5 A. Czołowski, Marynarka w Polsce, Lwów - Warszawa - Kraków 1922; T. Górski, Wojna 

gdańska 1577 roku, „Przegląd Morski", 1990 z. 9; K. Lepszy, Strażnicy morza Stefana 
Batorego, „Rocznik Gdański”, 1935; Tenże, Stefan Batory a Gdańsk, Tamże, 1932; A. Śliwiński, 
Stefan Batory, Warszawa 1922.
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ze statków handlowych holenderskich i hanzeatyckich, przechodzących przez 
Sund. Jednak dowódcami byli Duńczycy.

Od drugiej połowy XVI w. Dania budowała jednostki pływające 
przeznaczone wyłącznie do celów wojennych, aby mogły zabezpieczyć 
pobieranie ceł sundzkich i utrzymać panowanie na morzu, a przynajmniej 
w jego części. Były to okręty, jak na ówczesne czasy, szybkie i zwrotne, a ich 
artyleria dochodziła nawet do 50 dział. W następnym wieku Duńczycy 
budowali okręty według wzorów z XVI w., ale jednocześnie zaczęli 
przysposabiać statki handlowe do zadań wojskowych. Dlatego płacono nagrody 
za budowanie statków zgodnie z przepisami dla budowy okrętów wojennych - 
nadając statkom większą prędkość i zwrotność. Obok żaglowców we flocie 
duńskiej szeroko wykorzystywano niewielkie galery, operujące na morzu 
Bełtów i w Sundzie. Budową i modernizacją floty wojennej królowie duńscy 
interesowali się osobiście. Uzbrajali okręty w artylerię, dbali o wyszkolenie 
załóg i o bazy dla swojej floty. Szczególnie wiele uwagi zwracali na 
Kopenhagę, która obok tego, że stanowiła duży port, była również stolicą Danii. 
Modernizowano fortyfikacje, a w XVII w. od strony lądu miasto było już 
całkowicie obwałowane, miało też umocnienia od strony morza. Na 
wysuniętym w morze półwyspie znajdowały się stocznie z zapleczem, budujące 
i remontujące okręty i statki. Obszerny port miał przejście do miasta przez 
zwodzony most, duży awanport i kotwicowisko. Na południe przy lądzie 
znajdowało się obwarowane wejście do zamkniętego portu z arsenałem 
morskim.

Mając silną flotę wojenną i bazy morskie. Dania dążyła do zmiany 
układu sił na Bałtyku na swoją korzyść. Doprowadziło to do wojny z Hanzą, 
której przewodziła Lubeka, ponieważ inni członkowie związku nie widzieli 
w niej korzyści. Silna, dobrze zorganizowana flota wojenna Danii wyszła do 
działań bojowych na morze w maju 1511 r., konwojując do Gdańska 
250 statków holenderskich. Koło Bornholmu stoczyła zwycięską bitwę 
z 18 okrętami Lubeki, zapewniając sobie panowanie na morzu. 9 sierpnia tego 
roku mieszkańcom Lubeki udało się co prawda zagarnąć statki holenderskie 
z redy gdańskiej i mimo pościgu Duńczyków uprowadzić do siebie, ale ponieśli 
przy tym tak duże straty, że nie wyszli więcej na morze. Dlatego w wojnie tej, 
Gdańsk zachował neutralność, ale sprzyjał po cichu Danii. Pokój zawarty 
w Malmó w 1512 r. przyniósł znaczne korzyści Danii, dając jej ostatecznie 
kontrolę nad cieśninami. Odtąd flota duńska rosła w siłę i rosło doświadczenie 
kadry oraz wyszkolenie załóg. Część okrętów zbudowano jako wyłącznie 
wojenne, ale większość przerobiono ze statków handlowych. Miały niewielkie 
zanurzenie, wysokie nadbudówki, ich prędkość była niewielka, miały również 
małą sterowność i stateczność. Było to jednak charakterystyczne nie tylko dla 
floty duńskiej, ale i dla wszystkich ówczesnych okrętów wojennych.

W 1563 r. Dania miała 27 dużych okrętów z 4600 ludźmi na pokładach. 
Największy z nich, flagowy „Jaegermesther” miał na pokładzie 1100 ludzi 
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i silną artylerię. Artyleria okrętowa składała się z dział o wagomiarze od 
2,5 funtów do 40 funtów. Były to okręty o niewielkim zanurzeniu, z wysoką 
wolną burtą, dużymi kasztelami, dlatego trudne w manewrowaniu. W drugiej 
połowie XVI w. załogi duńskich okrętów składały się już wyłącznie 
z Duńczyków i były starannie wyszkolone. Flota duńska brała udział w wojnie 
północnej w latach 1563-1570 odnosząc sukcesy i porażki. Starała się również 
przeszkodzić Polsce w tworzeniu własnej floty zawodowej. Kiedy Stefan 
Batory stanął pod Gdańskiem, flota duńska przyszła z pomocą zbuntowanemu 
miastu. To i budowa silnej floty szwedzkiej było powodem dalszej modernizacji 
morskich sił zbrojnych Danii. W 1578 r. w porcie kopenhaskim stało osiem 
dużych okrętów wojennych, dwie pinki i cztery galery, gotowe w każdej chwili 
do wyjścia na morze. Flota duńska była najlepiej kierowana i miała najlepsze 
załogi wśród innych flot na Bałtyku.

W 1596 r. flota liczyła 20 średnich okrętów oraz kilka pomocniczych. 
Po objęciu tronu przez Chrystiana IV flota duńska zaczęła się szybko rozwijać, 
a król przystąpił do jej odnowienia. Znał sprawy floty, służył na okrętach, 
a potem długo dowodził jednostkami wojennymi. Znał więc możliwości bojowe 
floty i jej potrzeby. Chrystian IV flotą dowodził osobiście przy pomocy 
admirała państwa i cywilnego namiestnika Kopenhagi - głównej i jedynej bazy 
morskiej. Do 1604 r. zbudowano tam składy i magazyny, dające możliwość 
jednoczesnego zaopatrywania 12 okrętów. W porcie budowano również okręty 
wojenne. W 1611 r. liczyła ona 30 nowych, silnie uzbrojonych okrętów, 
a w latach następnych jej liczba była różna. Starano się jednak, aby okręty 
duńskie były jednostkami nowoczesnymi i silnie uzbrojonymi. Król zwracał 
wiele uwagi na artylerię, polecił odlać 100 spiżowych armat 14-funtowych oraz 
40 lżejszych wagomiarów. Pierwsze stały się zasadniczym uzbrojeniem 
okrętów duńskich. Jednak w latach 1620-1622 dalszy rozwój duńskiej artylerii 
spowodował przetopienie armat 14-funtowych na nowe rodzaje i typy dział, 
których liczbę znacznie ograniczono. Było to powodem, że duńska artyleria 
miała przewagę nad okrętami szwedzkimi i polskimi.

Królowie tego państwa nie uznawali innej bandery na Bałtyku poza 
własną i szwedzką. Flota duńska występowała przeciwko szwedzkiej, polskiej, 
cesarskiej i hanzeatyckiej. Wspierała poczynania morskie krzyżaków, Moskwy 
przeciwko Polsce oraz bunt gdański przeciwko Batoremu. Starania polskich 
królów i cesarza, o tworzenie flot wojennych, przyjmowali jako wielkie 
zagrożenie gospodarczo-polityczne dla Danii. Dochodziło do wspólnych działań 
przeciwko Danii, a nawet do prób utworzenia szlaku żeglugowego 
z pominięciem cieśnin duńskich. Między innymi strona cesarska zamierzała 
podjąć budowę kanału Bałtyk - Morze Północne, z Wismaru przez jezioro 
Schwerin oraz rzeki Stor i Elde, do Łaby. Budową tego kanału miał kierować 
specjalista z Gdańska. Pomysł ten jednak nie został zrealizowany6.

6 Craemer, tamże, passim; T. Górski, Flota Jagiellonów i Wazów, Gdańsk 1989, s. 22- 24.
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Flota szwedzka. Twórcą floty szwedzkiej był Gustaw I Waza (1496-1560), 
a organizowali ją specjaliści sprowadzani z Wenecji. Król był założycielem 
dynastii Wazów, pochodził z rodu mającego w herbie snop (szwedz. vasa). 
Walczył o wyzwolenie kraju spod panowania duńskiego, a w 1523 r. został 
obrany królem Szwecji. Zabiegał o sprawne funkcjonowanie sił zbrojnych, 
w tym o rozbudowę floty wojennej, której okręty nie odbiegały od standardów 
w innych flotach bałtyckich. Podobnie jak w innych flotach, również okręty 
szwedzkie miały wysoką wolną burtę, wysokie kasztele i trudne były 
w manewrowaniu. Jednak flota szwedzka, w porównaniu z innymi miała silną 
artylerię.

W chwili śmierci króla flota szwedzka liczyła 56 okrętów w tym 
6 dużych i 19 średnich, znaczną ilość małych oraz transportowych. Największe 
spośród nich - okręty admiralskie „Mars” i „Elefanten”, miały po kilkuset ludzi 
załogi i uzbrojone były w 170 armat każdy. Pozostałe miały przeciętnie po 
75 marynarzy i od 45 do 60 armat. Wyszkolenie załóg szwedzkich okrętów było 
nieco słabsze od duńskich, ale były one wyłącznie narodowe i charakteryzowały 
się dużym patriotyzmem. W 1566 r. flota szwedzka liczyła 119 różnych 
jednostek, w tym 10 dużych, 49 średnich i 38 małych okrętów. Na przestrzeni 
lat jej stan liczebny był różny, dzieliła się na flotę macierzystą i finladzką. Do 
świetności doszła za czasów panowania Eryka XIV Wazy (1533-1577). Flota 
wojenna Szwecji tworzona była również wyłącznie dla celów wojskowych, a jej 
okręty były większe od duńskich i miały silniejszą artylerię. Były jednak mniej 
stateczne i mało zwrotne. Ponadto w porównaniu z Danią, w Szwecji nie 
zwracano uwagi na możliwości wykorzystania statków handlowych na okręty 
wojenne. Po pokoju szczecińskim, król szwedzki Jan III nie zwracał już 
takiej uwagi na flotę wojenną, jak jego poprzednicy, a 26 okrętów zamienił 
nawet na statki handlowe. Nie budował nowych jednostek, a te, które były, 
starzały się. W 1587 r. flota macierzysta liczyła trzy duże, trzy średnie i 38 
małych okrętów w złym stanie technicznym. W lepszej kondycji była natomiast 
flota finlandzka.

Rozwój floty szwedzkiej opierał się na własnej produkcji stoczniowej 
i zbrojeniowej. Szwedzi produkowali działa wszystkich rodzajów - od 
48-funtowych do 1-funtowych, ponadto fabrykowali pod dostatkiem pocisków 
i prochu. W latach 1568-1632 zbudowali na własnych stoczniach ponad 
490 okrętów, w tym 35 uzbrojonych w ponad 50 dział, a 74 w 20-50 dział. 
Ponadto wybudowali około 1650 różnej wielkości statków oraz łodzi 
transportowych. W razie wojny wykorzystywali je głównie do transportu 
wojska, uzbrojenia i innych materiałów dla sił zbrojnych.

Rozwojem floty wojennej interesował się szczególnie Gustaw II Adolf, 
reformator szwedzkich sił zbrojnych. Król w latach młodzieńczych przebywał 
na okrętach, znał żeglowanie, nawigację, strzelanie artyleryjskie, potrzeby 
dyscypliny i życie okrętowe. Dużo też pływał. Wprowadził obowiązkową 
służbę wojskową, dzięki czemu mężczyźni od 19 do 44 roku życia zapewniali 
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potrzeby w wojskach lądowych i we flocie wojennej. Sprawami floty wojennej 
początkowo zajmował się dwór królewski, który na okres wojny powoływał 
admirałów. Od 1602 r. król Karol IX przystąpił do organizacji kierownictwa 
flotą, powołując stałe stanowisko admirała królewskiego. Miał on do pomocy 
admirała do spraw brzegowych oraz wiceadmirała. Admirał do spraw 
brzegowych nadzorował budowę okrętów, magazyny i składy portowe. 
Admirałowie ci stanowili kierownictwo floty, a urząd ten od 1618 r. zaczęto 
określać admiralicją. Na jej rozwój wpływ mieli - admirał królewski Karol 
Karlsson Gyllenhielm i jego bliski pomocnik - Klas Fleming. W latach 
następnych wprowadzono dodatkowo w admiralicji nowe stanowiska - 
sekretarza admiralicji i rachmistrza.

Flota szwedzka zaczęła rozwijać od początku XVII w., co związane było 
z planami ustanowienia szwedzkiego panowania na Bałtyku. Już w 1601 r. na 
Zatoce Ryskiej stanęło 20 okrętów żaglowych, sześć galer i 50 batów 
desantowych. Każdy z tych batów był uzbrojony w 4 do 6 małych dział i mógł 
zabrać na pokład ponad 50 żołnierzy piechoty. Jednocześnie stocznie 
przystąpiły do produkcji nowych okrętów tak, że w 1611 r. flota szwedzka 
liczyła już 110 okrętów (50 większych, 20 mniejszych i 40 pomocniczych), była 
to jednak flota mało przydatna do wojny o Inflanty. Dlatego Gustaw II Adolf 
wzorując się na flotach wojennych Anglii, Francji i Holandii, przystąpił do 
organizacji szwedzkiej floty wojennej od nowa. W 1616 r. król dokonał 
podziału okrętów na 4 grupy, w miejsce dotychczasowego podziału (okręty 
duże i małe): grupa 1-8 okrętów królewskich (200-450 łasztów); grupa II - 
10 okrętów wojennych (120-200 łasztów); grupa III - 10 mniejszych okrętów 
wojennych (100-150 łasztów); grupa IV - 6 pinas (60-80 łasztów). Natomiast 
po śmierci króla, w 1633 r. kanclerz Abel Oxenstierna wprowadził nowy 
podział floty, również na cztery grupy: okręty królewskie, okręty wojenne, małe 
galeony, a czwartą grupę stanowiły - pinasy i statki handlowe dostosowane do 
działań wojennych. Zasadniczym rodzajem okrętów szwedzkich były galeony 
i pinasy. Oprócz nich była liczna grupa jednostek pomocniczych: galera, bojer, 
bat, fluita, jacht, krejer, łódź, pinka, prom, szkuta, strug, hap, bat szkierowy 
i esping.

Mimo sprawnej organizacji i dużego wysiłku, rozbudowa floty 
napotykała na pewne trudności, spowodowane działaniami wojennymi 
i sztormami. Między innymi podczas sztormu w 1625 r. spośród 14 okrętów 
zespołu szwedzkiego aż 10 zostało wyrzuconych na mieliznę i zniszczonych. 
Mimo różnych strat, w 1632 r. flota szwedzka liczyła około 70 jednostek, 
a wiele było w budowie. W 1655 r. Szwedzi mieli 40 okrętów, uzbrojonych 
w sumie w 1400 armat.

W skład załóg szwedzkich okrętów wchodzili oficerowie: kapitan, 
podkapitan, porucznik. Od 1620 r. wprowadzono nowy stopień - major, 
odpowiadający randze kontradmirała. Ponadto skład załóg stanowili 
podoficerowie: szyper, podszyper, pomocnik szypra, sternik, konstabl).
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Marynarzy dzielono na rocznych i czasowych, co zależało od potrzeb 
wojennych. Obok właściwej załogi, krótko przed wyjściem okrętu na morze, 
okrętowano oddział piechoty morskiej'.

Flota moskiewska. W czasach Jagiellonów Moskwa dążyła do 
wykorzystania dla celów handlu zamorskiego ujście rzeki Narwy (Narowa). 
Dążąc do osiągnięcia dostępu do Bałtyku, opanowała część Inflant i port Narwę 
11 maja 1558 r. Otwarła tu duży ośrodek portowy, w którym obcy kupcy 
korzystali z coraz intratniejszych przywilejów nadawanych przez wielkiego 
księcia moskiewskiego. Dzięki temu handel zamorski Moskwy szybko rozwijał 
się i powstał nowy znaczący szlak handlowy - słynna żegluga narewska 
(navigatio narvica). Szlak ten przynosił ogromne korzyści Moskwie i kupcom 
zachodnim, a znaczne szkody Polsce i miastom inflanckim. Dlatego wkrótce 
jedni go zwalczali, a drudzy popierali.

W czasie wojny północnej walki toczono na lądzie i na morzu. 
Na Bałtyku główną rolę odgrywały siły morskie Szwecji, Danii i Lubeki, 
w mniejszym zaś stopniu polskie, a Moskwa początkowo nie posiadała własnej 
floty. Dopiero w 1570 r. Iwan IV przystąpił do organizacji sił morskich 
o zaciągu kaperskim.

Organizatorem floty kaperskiej był osobiście Iwan IV, który korzystał 
z pomocy i wsparcia Duńczyków. Pomagał mu książę duński Magnus, który 
prowadził akcję werbunkową do floty, a następnie zajmował się jej rozbudową 
i utrzymaniem. Obok niego znaczną rolę odegrał duński kapitan Kersten-Rode, 
który stanął na czele pierwszego zespołu okrętów moskiewskich składającego 
się z 6 jednostek. Załogi rekrutowały się zasadniczo z Inflant i Estonii, ale 
dowódcami i oficerami w większości byli Duńczycy lub mieszkańcy 
nadbałtyckich miast Hanzy.

Wrogami kaperskiej floty Moskwy, była Polska i Szwecja, natomiast 
Dania traktowała je jako sojusznicze. Dlatego kaprzy swobodnie korzystali 
z portów duńskich i miejscowego zaopatrzenia. Częściowego poparcia kaprom 
moskiewskim udzielała również Lubeka. Bazą główną floty moskiewskiej była 
Narwa, a operacyjną - Bornholm, a nieopodal przechodziły polskie szlaki 
handlowe. W jej skład wchodziły zasadniczo pinki, prawdopodobnie mniejsze. 
Pierwsze okręty moskiewskie pojawiły się na Bałtyku na przełomie maja 
i czerwca 1570 r. Pierwszy zespół w składzie 6 okrętów powstał pod koniec 
wiosny 1570 r., a na przełomie czerwca i lipca w skład floty wchodziło już 
15 okrętów. Admirałem został Kersten-Rode.

Po zorganizowaniu kaprzy moskiewscy przystąpili do operacji bojowych, 
napadając na statki idące głównie do Gdańska i idące stąd do portów 
holenderskich. Zagarnięte polskie statki ze zbożem i drewnem były odstawiane 
do portów na Bornholmie, gdzie sprzedawano towary za pośrednictwem

7 Craemer, tamże, passim; E. Koczorowski, Flota polska w latach 1587-1632. passim, 
Warszawa 1973.
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dowódcy garnizonu lubeckiego stacjonującego na wyspie - kapitana Swedera- 
-Kettinga, głównie kupcom lubeckim. Zatrzymanych polskich kaprów karano 
śmiercią, a załogi statków oddawano pod nadzór lubeckich najemników. 
Współpraca między kaprami moskiewskimi a garnizonem na Bornholmie 
układała się bardzo dobrze.

Przeciwko kaprom moskiewskim wyruszyła kaperska flota jagiellońska 
i wydzielone jednostki Gdańska. Pierwsza eskadra w składzie 14 okrętów udała 
się na wody Zatoki Fińskiej, druga - w składzie kilku jednostek osłaniała statki 
handlowe polskie i atakowała kaperskie okręty Moskwy, natomiast Gdańsk 
dodatkowo wystawił 4 okręty do osłony własnej żeglugi. Szwecja również 
wysłała swoje okręty do walki z kaprami moskiewskimi. Wówczas z pomocą 
siłom Kestena-Rodego przyszła flota duńska pod dowództwem admirała 
Sylwestra Franka, która pod koniec czerwca zgarnęła i uprowadziła do 
Kopenhagi 4 okręty gdańskie. To zaś spowodowało silną kontrakcję szwedzką 
i nawiązanie współpracy floty szwedzkiej z polską. 9 lipca porty szwedzkie 
zaczęły opuszczać zasadnicze siły morskie tak, że wkrótce na Bałtyku 
rozpoczęło operacje bojowe około 80 okrętów. Główne siły w składzie 
41 okrętów bojowych i kilka transportowców pod dowództwem admirała klasa 
Fleminga przystąpiło do operacji na szlakach żeglugowych, mniejsze zespoły 
udały się na inne akweny. Było to powodem, że flota duńska, czym prędzej 
schroniła się do Kopenhagi, stawiając miasto w pełnej gotowości do obrony, 
uciekli również kaprzy moskiewscy. Szwedzi przeprowadzili desant na wyspę 
Bornholm, ale bez większego powodzenia, przechwycili również kilka okrętów 
kaperskich Moskwy. W tej sytuacji pozostałe okręty moskiewskie ukryły się 
w portach duńskich, lub neutralnych. Mimo to pod koniec lipca polscy kaprzy 
opanowali jeden okręt moskiewski kaperski.

Długotrwała operacja bojowa floty szwedzkiej spowodowała konieczność 
uzupełnienia zapasów i okręty musiały wracać do swoich baz. Wykorzystał to 
Kersten-Rode, który na czele ocalałych 10 jednostek kaperskich w sierpniu 
ponownie wyszedł na morze. Jednak nowa ofensywa kaperska floty 
moskiewskiej nie miała już znaczącego zasięgu. Atakowani niemal stale przez 
kaprów polskich i szwedzkich, ograniczyli swoje operacje do rejonu 
Bornholmu. Możliwości bojowe kaperskiej floty moskiewskiej malały z dnia 
na dzień. Tym bardziej, że Dania zmuszona była do zaprzestania udzielania 
pomocy kaprom moskiewskim. Na przełomie września i października 1570 r. 
działalność ich osłabła. W listopadzie 1570 r. Iwan IV Groźny rozwiązał resztki 
swej floty kaperskiej.

Kaprzy moskiewscy nie odegrali większej roli, ponieważ zdołali 
zatrzymać zaledwie 20 statków polskich i szwedzkich. Była to jednak pierwsza 
próba zorganizowania floty wojennej na Bałtyku przez Moskwę. Po klęskach na 
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kierunku bałtyckim, Moskwa została odepchnięta od dostępu do tego morza. 
Uzyskał je dopiero car Piotr I8.

Flota cesarska. W latach 20-tych XVII w. Habsburgowie przystąpili do 
tworzenia zjednoczonej floty cesarskiej na Bałtyku. Zabiegali o pozyskanie 
Zygmunta III dla swoich interesów w rejonie Bałtyku i Morza Północnego. Przy 
pomocy Polski i innych sojuszników zamierzali zniszczyć tam handel 
holenderski, osaczyć Anglię od wschodu, ochronić Niemcy przed Szwedami 
i bez przeszkód korzystać z zasobów gospodarczych Rzeczypospolitej. Jednak 
sytuacja gospodarcza i polityczna Habsburgów w Hiszpanii i Austrii, była 
fatalna, a Zygmunt III przy ich pomocy zamierzał spełnić swoje marzenia 
dynastyczne - odzyskać koronę Szwecji.

Hiszpanie w Dunkierce utworzyli bazę morską dla swojej floty wojennej, 
o przysłanie, której na Bałtyk - przeciw Szwecji, zabiegał polski król już 
w 1623 r. Zabiegi te trwały kilka lat, ale bez powodzenia. Natomiast Hiszpania 
w 1626 r. zażądała przekazania polskiej floty wojennej pod wspólne 
dowództwo habsburskie. Było to z kolei niemożliwe bez zgody 
Rzeczypospolitej. W tym czasie politykę hiszpańską popierał jedynie królewicz 
Władysław, pozyskany propozycją oddania mu dowództwa nad flotą 
sprzymierzoną. Morskie plany Habsburgów były niekorzystne dla polski i miały 
na celu jedynie wykorzystanie naszej floty wojennej w ich interesie. 
Tymczasem polską flotę wojenną intensywnie rozbudowywano, a jej okręty 
odnosiły sukcesy na morzu. Szczególne wrażenie na Habsburgach wywarło 
zwycięstwo polskiej floty w bitwie pod Oliwą, które Zygmunt III potrafił 
wykorzystać propagandowo. Habsburgowie przystąpili do tworzenia 
zjednoczonej floty cesarskiej z bazą w Wismarze, usilnie zabiegając o flotę 
polską oraz o pomoc w jej rozbudowie miasta hanzeatyckie - Lubekę, Hamburg 
i Gdańsk. Jednocześnie Hiszpania nie zamierzała przysłać swoich okrętów do 
Wismaru.

W 1627 r. wojska cesarskie dowodzone przez Wallensteina opanowały 
południowo-zachodnie wybrzeże Bałtyku, wdzierając się na półwysep 
jutlandzki. Jednocześnie cesarstwo starało się nadal o okręty: z Polski 
24 jednostki i tysiąc żołnierzy piechoty morskiej, z Hiszpanii 10 lub 24 okręty 
pomocnicze, a Lubeka miała wyposażyć 18 okrętów. Zamiary te nie były 
możliwe do zrealizowania, ponieważ Rzeczpospolita zajęta była obroną ujścia 
Wisły, Hiszpania nie zamierzała wysłać swojej floty na Bałtyk, a Hanza 
niedowierzała planom Habsburgów.

Wallestein - mianowany „Generałem Oceanu i Bałtyku”, mógł liczyć 
jedynie na własne siły. Zaś dowódcą floty cesarskiej został Filip Mansfeld. 
Ostatecznie flota ta składała się z pięciu okrętów, a pięć dalszych znajdowało 
się w budowie. Na przełomie lat 1628/1629 r. flota cesarska obejmowała 

8 R. Gaziński, Z dziejów zmagań wojennych na Bałtyku w XVI w. Moskiewska flota kaperska, 
„Przegląd Zachodniopomorski”. 1990 z. 4, s. 31 nn.; Górski, tamże, s. 25.
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2 okręty duże, 2 okręty mniejsze, 1 statek handlowy, 1 szkutę, 1 galerę 
i jednostki znajdujące się w budowie. Siły te znacznie zostały wzmocnione 
przez Zygmunta III Wazę, który zimą 1629 roku wysłał do Wismaru dziewięć 
polskich okrętów. Z floty tej, najlepiej wyposażone i uzbrojone były polskie 
okręty i one też stanowiły trzon floty cesarskiej. Jednak złe dowodzenie 
spowodowało zaprzepaszczenie tych okrętów9.

Flota holenderska. Duże znaczenie dla Rzeczypospolitej miały kontakty 
polityczne, handlowe i wojskowe z Holandią. Stamtąd docierała do nas 
nowoczesna sztuka wojenna, technika wojskowa - głównie wzory artylerii 
i ręcznej broni palnej oraz fortyfikacji. Tam udawali się nasi rodacy na nauki, 
w zakresie techniki i wojskowości. Z Holandii przybywały również wzory 
budownictwa okrętowego, m.in. fluity i jachty. Wielu Holendrów służyło 
w polskich oddziałach wojsk technicznych i na okrętach, Holendrzy byli 
szanowani i cenieni jako specjaliści wysokiej klasy w różnych dziedzinach 
nauki, sztuki, gospodarki i wojskowości.

Holandia była również jednym z głównych importerów polskich płodów 
rolnych i leśnych, a do polskich portów wiodły główne szlaki bałtyckie. Dlatego 
Holandia była zainteresowana stałym pokojem na tym morzu. W obliczu wojny 
polsko-szwedzkiej, w 1654 r. Holandia oferowała Polsce pomoc morską, chcąc 
przysłać 20 okrętów wojennych.

Holandia była wówczas najbogatszym państwem i miała największą flotę 
handlową i wojenną. Budowała rocznie około 2 tysiące statków różnej 
wielkości i pod koniec XVII wieku dysponowała około 22 tysiącami statków. 
W latach 1646-1655 przez cieśniny duńskie przepływało rocznie około 
2200 statków holenderskich10.

Piraci. Poza tym na Bałtyku grasowali piraci, stanowiący plagę 
średniowiecznych mórz. Piractwo nasiliło się w czasach panowania Hanzy - na 
Bałtyku i częściowo na Morzu Północnym. Dlatego statki handlowe zmuszone 
były do pływania grupami, w konwojach, celem łatwiejszej obrony przed nimi. 
Piratami zostawali dzielni, bezwzględni, doskonale znający się na sztuce 
wojennej i morskiej osobnicy, a rabunki statków przynosiły im znaczne 
dochody. Kupcy gdańscy i innych miast nadmorskich ponosili straty 
w statkach i w towarach. Piraci często łączyli się w grupy, stając się jeszcze 
groźniejszymi dla żeglugi. Bazą piratów na Bałtyku była wyspa Gotland, skąd 
zostali wyrzuceni przez Krzyżaków. Piractwu sprzyjały stosunki polityczne 
panujące w rejonie Bałtyku oraz możliwość łatwego zdobycia statku 
i uzbrojenia. Jednak ukształtowanie się nad tym morzem państw scentralizowanych 

9 J. Pertek. Flota polska w Wismarze (1629-11632), „Przegląd Zachodni. Studia Pomorskie”, 
1954, nr 7-8, s. 415-434. Ta praca obejmuje całość źródeł i literaturę polską i obcojęzyczną 
dotyczącą tematu.

10 Craemer, tamże, passim; Lepszy, Dzieje floty, passim; J. Pertek, Polacy na szlakach morskich 
świata, passim, Gdańsk 1957.
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i pojawienie się regularnych flot wojennych, zlikwidowało piractwo, a klęską 
dla nich było wprowadzenie artylerii na uzbrojenie okrętów. Wobec 
schwytanych piratów postępowano szczególnie surowo, skazując ich nieraz na 
męczeńską śmierć - wbijano na pal, wieszano lub ścinano. Do przeciwdziałania 
piratom również Gdańsk wysyłał swoje jednostki, ale dopiero pod koniec XVI 
wieku Bałtyk stał się bezpieczniejszy dla żeglugi. Stało się to możliwe dzięki 
wspólnej akcji podjętej przeciwko piratom przez wielu władców, głównie 
duńskich. Proceder piracki często przejmowali kaprowie walczących stron, ich 
metody walki były takie same. Rabowali statki wszystkich bander, bez względu 
na to, czy były to jednostki przeciwnika, sojusznika czy też neutralne. Niszczyli 
dowody swojej działalności, aby nie być osądzonym o piractwo. Przyłapani na 
tych działaniach byli karani tak jak się karało piratów - gardłem przez ścięcie".

Flota imperium osmańskiego11 12. Na Morzu Czarnym niepodzielnie 
panowała flota turecka, stanowiąca liczącą się siłę w wojskach imperium 
osmańskiego. O jej okrętach mamy szczupłe dane, a przecież odegrały niemałą 
rolę w stosunkach polsko-tureckich. Brały udział w zabezpieczaniu wypraw 
wojsk osmańskich na Polskę i w zwalczaniu flotylli czajek, poza tym na 
okrętach tych służyli Polacy w niezbadanej dotąd liczbie, głównie jeńcy brani 
przez Tatarów w jasyr. Flota Turków i wspierających ich wasali składała się 
z różnorodnych okrętów działających na Morzu Śródziemnym i na morzach 
przyległych. Były to jednostki wiosłowe, wiosłowo-żaglowe i żaglowe, ale 
podstawowy ich rodzaj stanowiły różnej wielkości galery wiosłowo-żaglowe. 
Do transportu wojsk wykorzystywano statki i różnej wielkości łodzie.

Na Morzu Czarnym flota osmańska realizowała dwa zasadnicze cele 
strategiczne: likwidowanie lub ograniczanie napadów flotylli czajek 
(poddanych polskiego króla) na wybrzeża imperium osmańskiego; 
zabezpieczanie własnym wojskom lądowym transportu zaopatrzenia wojennego 
morzem w ujścia rzek. Do tych celów używano głównie galer, dużych łodzi 
pełnomorskich, statków morskich i rzecznych. Podstawowym środkiem walki 
na tym morzu była galera - taki okręt był niezależny od wiatru, mógł prowadzić 
działania bojowe na morzu, w ujściach rzek i na dużych rzekach. Należał do 
okrętów ciężkich, chociaż kadłub miał lekki i wysmukły, ale był przeciążony 
działami, ładunkiem, balastem i liczną załogą. Galery na Morzu Czarnym i na 

11 Górski, tamże, s. 26; H. Samsonowicz, Hanza władczyni mórz. Warszawa 1958, s. 175-186.
12 Szeroko o flocie osmańskiej pisze T. Górski (Morskie aspekty wojen polsko-tureckich 

1576-1648, Gdańsk 1993; Flotylle kozackie w służbie Jagiellonów i Wazów, Gdańsk 2003 oraz 
artykuły: Wojny polsko-tureckie na Morzu Czarnym, „Nautologia”, 1989, nr 3; Bałtyk i Morze 
Czarne w polityce władców polskich 1576-1648, Tamże, 1991, nr 3-4; Rzeki południowo- 
-wschodniej Rzeczypospolitej w czasach panowania Jagiellonów i Wazów, Tamże, 1992, 
nr 3-4; Bazy tureckiej floty na Morzu Czarnym w pierwszej połowie XVII wieku, „Przegląd 
Orientalistyczny”. 1992, nr 1-4; Siły morskie imperium osmańskiego w czasach panowania 
Jagiellonów i Wazów, Tamże, 1997, nr 3-4; Morskie aspekty wojny chocimskiej (1621), 
„Przegląd Morski”, 1986 z. 9; Dnieprzańskie „czajki”. Tamże, 1988, z. 5; Tureckie okręty 
wojenne XVI-XVII wieku. Tamże, 1992, z. 6.
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Morzu Śródziemnym panowały przez wiele stuleci, na przykład w latach 
1571-1573 na Morzu Śródziemnym pływało 500 do 600 galer chrześcijańskich 
i muzułmańskich, na których było zaokrętowanych od 150-200 tysięcy ludzi. 
Galery tureckie dzieliły się na duże - zorganizowane w ciężkie eskadry 
i małe - zorganizowane w lekkie eskadry. Główną siłą napędową galery były 
wiosła poruszane przez wioślarzy - galerników. Stanowili śmiertelne 
zagrożenie dla pozostałej - tureckiej załogi galery. Byli przez całą dobę 
pilnowani przez dozorców. Pracowali niechętnie, a wiosłowali tylko 
w obecności dozorców. W czasie walki z chrześcijańskimi okrętami, 
zmniejszali częstotliwość wiosłowania mimo bicia ich przez dozorców 
i oczekiwali możliwości oswobodzenia siłą. Zdarzały się również bunty. 
Czasami udawało się wyrżnąć Turków i uciec. Były to jednak rzadkie wypadki, 
a jednym z najsłynniejszych był bunt Marka Jakimowskiego13.

Na pozostałych okrętach tureckich służyli z zasady muzułmanie albo 
poturczeńcy. Najliczniejsi wśród nich to Włosi, Grecy, Albańczycy. Swoje 
powinności wykonywali dobrze, ponieważ Turcy płacili im wysokie pensje, 
jakich w państwach chrześcijańskich nie uzyskaliby.

Flota osmańska stała się potęgą od drugiej połowy XV w., na co wpływ 
miało opanowanie Konstantynopola oraz innych ośrodków produkcji okrętowej 
wraz z doświadczoną bazą ludzką. Technikę budowy okrętów przekazywali 
Turkom chrześcijanie nawróceni na islam, poza tym sułtani sprowadzali 
specjalistów okrętowych z Zachodniej Europy, głównie z Włoch. Liczne 
zespoły tureckich galer wspierane przez korsarzy muzułmańskich zaczęły 
poważnie zagrażać bezpośrednio nawet wybrzeżom Hiszpanii i Włoch, 
a następnie przystąpiły do inwazji na Cypr. Co prawda flota osmańska poniosła 
klęskę w bitwie pod Lepanto 7 października 1571 r., ale przeciwnicy nie 
potrafili wykorzystać tego zwycięstwa. Wenecja zawarła niekorzystny pokój 
z Turcją, a flota hiszpańska nie była w stanie samodzielnie wystąpić przeciw 
sułtanowi. W kilka lat później, w 1588 r., flota hiszpańska zniszczona 
w wyprawie na Anglię, ostatecznie przestała zagrażać Turcji.

Turcy natychmiast wyciągnęli wnioski z niepowodzenia pod Lepanto, 
przystępując do uzbrajania galer w silną artylerię, a piechotę morską w ręczną 
broń palną. W tym celu do pomocy ściągnęli specjalistów z Anglii i Francji - 
śmiertelnych wrogów Hiszpanów. Poza tym sułtan bardzo dobrze płacił 
chrześcijańskim specjalistom wojskowym, stąd chętnych do służby u Osmanów 
było zawsze wielu. Jednocześnie odbudowana, nowoczesna flota turecka unikała 

13 Marek Jakimowski był polskim szlachcicem rodem z Baru na Podolu. W bitwie pod Cecorą 
w 1620 r. dostał się do niewoli tureckiej, a następnie został sprzedany na galery do Egiptu. 
W czasie postoju w porcie Mitilini na wyspie Lcsbos opanował galerę osmańską i uciekł nią do 
Włoch, skąd następnie wrócił do kraju. Opis lego czynu ukazał się w języku włoskim, a w 1628 r. 
przetłumaczony został na język polski i wydany w Krakowie. Dopiero w 1927 r. ukazało się jego 
ponowne wydanie: opanowanie w roku 1627 przez Marka Jakimowskiego okrętu tureckiego, 
tureckiego pierwodruku wyd. B. Śląski, (Poznań 1927).
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bitew na morzu, ponieważ jej głównym zadaniem stało się transportowanie 
własnych wojsk do nowych zdobyczy: po Cyprze kolej przyszła na Kretę, oraz 
obrona własnej żeglugi i wybrzeży. Mimo ogromnych możliwości bitwa pod 
Lepanto stanowiła jednak kres dalszego rozwoju sił morskich sułtanów, których 
podstawowym rodzajem okrętu nadal pozostawała galera. Okręty tego rodzaju 
nie mogły uzyskać powodzenia w walce z lądem, zabezpieczonym licznymi 
twierdzami we Włoszech i w Hiszpanii. Desantowani żołnierze z tureckich 
jednostek w osłonie galer mogli walczyć jedynie kilka kilometrów w głąb lądu. 
Istniała obawa o los okrętów, których utrata spowodowałaby zniszczenie armii. 
Między innymi w 1578 r. nie udały się z tego powodu próby opanowania 
z wybrzeży Etiopii. Do przeprowadzenia desantu morskiego trzeba było użyć 
dużych sił i środków, na có nawet taki zmilitaryzowany kraj, jakim była Turcja, 
nie mógł sobie pozwolić. Zaś opanowanie Cypru i Krety stanowiło szczyt 
możliwości desantowych imperium osmańskiego, a sułtani nie mogli już sobie 
pozwolić na zdobycie Malty, o czym każdy z nich marzył. Jednocześnie nie 
można było wyeliminować Turcji z morza. Było to państwo silne, 
z niewyczerpalnymi środkami produkcji okrętowej, dysponujące wielkimi 
zasobami finansowymi.

Flota turecka była dobrze zorganizowana, miała zapewnione stałe 
kierownictwo, bazę materiałowo-ludzką, porty i podstawy finansowe. 
Naczelnym dowódcą morskich sił imperium osmańskiego był Kapudan Pasza. 
Sprawował on władzę nad sprawami morskimi państwa, podlegały mu 
wszystkie zespoły okrętów, porty, urządzenia żeglugowe znajdujące się na 
lądzie, wybrzeża, stocznie i instytucje związane z problematyką morską. 
W Polsce zwano go hetmanem morskim lub kapitanem Paszą. W hierarchii 
osmańskiej zajmował wysoką pozycję i był „po cesarzu czwarty między 
wezyrami”. Był również członkiem „dywanu”. Ponieważ często przebywał przy 
sułtanie i wśród najwyższych dostojników państwa tureckiego, sprawy morskie 
nie były obce najwyższym i decydującym czynnikom imperium osmańskiego. 
Kapudan Pasza, mając tak wielką odpowiedzialność, funkcję swoją sprawował 
przy pomocy wyznaczonych współpracowników. Byli nimi specjaliści o dużych 
umiejętnościach organizacyjnych, zarządzający bezpośrednio portami, 
stoczniami, arsenałami, znakami sygnalizacyjnymi na wybrzeżu, komunikacją 
przybrzeżną, łącznością między portami i innymi dziedzinami życia 
niezbędnymi do funkcjonowania państwa morskiego.

Flota osmańska składała się z okrętów sułtańskich, nadmorskich krajów 
wasalnych, a na wyprawy wojenne dołączały zespoły korsarskie. Trzonem floty 
były jednak okręty sułtańskie, uzbrajane w arsenałach państwowych 
i nadzorowane przez Kapudana Paszę, który często na ich pokładach brał udział 
w wyprawach wojennych. Były to również okręty największe i najlepiej 
uzbrojone. Główne siły floty tureckiej wykonywały zadania na Morzu 
Śródziemnym, dokąd wychodziły wiosną, a wracały do portów zimą. Na zimę 
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załogi opuszczały okręty, które remontowano i przygotowywano do następnej 
kampanii.

Obok floty morskiej Turcja posiadała flotylle rzeczne, niezbędne do 
różnych działań na Dunaju, w ujściu Dniepru i Dniestru oraz na innych rzekach. 
Flotylle te, bardzo liczne, operowały głównie na rzecz własnych wojsk 
lądowych. Prowadziły walki o panowanie na rzece i o przeprawy wodne, 
zdobywały przyczółki, przewoziły wojska i sprzęt wojenny, żywność, chroniły 
przeprawy i mosty. Siły morskie imperium osmańskiego nie mogły zagrozić 
wybrzeżom bałtyckim Jagiellonów i Wazów, chociaż Osman II miał taki 
zamysł14. Wspomagały jednak wojska tureckie operujące na kierunku 
czarnomorskim, a polska monarchia mogła tam wysyłać jedynie flotylle czajek. 
Konflikty z imperium osmańskim powodowały nasilenia kontaktów 
o charakterze morskim z Wenecją, Maltą, Persją a nawet z Marokiem. Państwa 
te - wrogowie Turcji, chętnie widziały Polskę w konflikcie z imperium 
osmańskim, do którego głównie Wenecja stale skłaniała Jagiellonów i Wazów.

Flota wojenna Wenecji. Podstawową siłą bojową weneckiej floty 
wojennej była galera, a flota miała doskonałe zaplecze techniczne. W mieście 
działały doki, warsztaty, kuźnie, odlewnie i składy. Do połowy XVI w. na 
galerach weneckich służyli ludzie wolni, pod dowództwem doświadczonych 
kapitanów. Galery pełniły służbę jako jednostki bojowe, a ponadto handlowe. 
Wenecja jako ogromne towarzystwo żeglugowe, organizowała dwa razy do 
roku wielkie konwoje, zwane karawanami w składzie od 15-20 statków. Galery 
handlowe przewoziły cenne ładunki: korzenie, jedwab, złoto, perły, cukier itp., 
natomiast inne towary - np. drewno, metale, zboże, sól, oliwę i wina przewoziły 
statki nieuzbrojone. Te specjalne konwoje płynęły do Konstantynopola, na 
Morze Czarne, na Cypr, do Bejrutu, potem również do Tunisu oraz do Flandrii 
i Anglii. W VIV i XV wieku Wenecja odgrywała główną rolę w stosunkach 
handlowych Polski z Włochami. Był to szlak handlowy lądowy, ale 
przenoszono nim również niektóre zagadnienia morskie. Zaś zboże znad Wisły 
do Wenecji zaczęto eksportować drogą morską dopiero w XVI wieku.

Wenecja odgrywała również pewną rolę w rozwoju naszej floty 
wojennej. Między innymi pierwszy galeon „Smok” dla floty Zygmunta Augusta 
budowali właśnie wenecjanie. Ponadto dużą rolę odegnała Wenecja 
w działaniach przeciwko imperium osmańskiemu. Ta republika kupiecka, 
wielokrotnie starała się uwikłać Polskę w wojnę z Turcją, ale sama nie chciała 
się w nią angażować. Widziałaby Polskę walczącą z Turkami, z którymi 
Wenecja nadal prowadziła handel. Inaczej - dążyła do tego, aby wojska polskie 
walczyły z imperium osmańskim, a republika kupiecka ciągnęłaby z tego zyski. 
Dlatego posłowie weneccy namawiali polskich królów i niektórych magnatów 
do podjęcia wojny i to w takim momencie, który byłby wygodny dla Wenecji.

14 List Osmana Cesarza Tureckiego do Zygmunta III. Króla polskiego, pisanego przed wojną 
Chocimskąroku 1622 tłumaczenie: BOss, 495, III, s. 21-22.
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Np. do podjęcia wyprawy flotylli czajek na wybrzeża osmańskie, aby tam spalić 
lasy, z których drewno służyło do budowy sułtańskich galer. Polski dwór nie 
dawał nigdy wiary propozycjom Wenecji, wiedząc, że ta w każdej chwili 
wycofa się z obietnic i nie dotrzyma sojuszu wojskowego. Od XV w. Wenecja 
utrzymywała swoich stałych ambasadorów w Konstantynopolu i Rzymie, a od 
następnych lat niemal we wszystkich liczących się państwach Europy. Bywało, 
że byli pomocni Polsce przy rozwiązywaniu różnych spornych spraw na innych 
dworach królewskich15.

Flota Kawalerów Maltańskich. (Joannici, od 1310 r. kawalerowie 
rodyjscy, a od 1530 r. kawalerowie maltańscy). Był to zakon rycerski 
zorganizowany około 1130 r. w królestwie jerozolimskim, po upadku, którego 
osiedlił się w 1291 r. na Cyprze. W 1309 r. opanował wyspę Rodos, gdzie założył 
własne państwo. W 1522 r., po długotrwałej obronie przed Turkami zakon 
zmuszony został do przeniesienia się na Maltę, ofiarowaną mu przez cesarza 
Karola V. Cesarz oddał Maltę joannitom jako lenno, a zakon zobowiązany 
został do obrony Morza Śródziemnego przed imperium osmańskim. Ponadto 
przyjął nazwę Kawalerów Maltańskich16.

Flota Kawalerów Maltańskich była operatywna i mniej licznymi siłami 
odnosiła sukcesy w walce z flotą osmańską. Była bardzo dokuczliwa 
i paraliżowała żeglugę osmańską i celem niemal każdego następnego sułtana 
osmańskiego było zniszczenie sił morskich Malty. Turcy pewni sukcesów, 
18 maja 1565 r. przystąpili do desantu na Malcie. Silna flota osmańska 
wysadziła desant w liczbie 30 tysięcy wojska z artylerią i sprzętem 
oblężniczym, a do obrony przed nimi stanęło około 700 rycerzy maltańskich 
i 8 tysięcy piechoty. Obroną dowodził wielki mistrz zakonu Jean Parisot de la 
Vallette. Turcy zastosowali wszystkie znane wówczas sposoby zdobywania 
umocnień - długotrwałe ostrzały artyleryjskie, szturmy, miny, podkopy oraz 
ataki artyleryjsko-szturmowe z barek od strony wody. W odwet maltańczycy 
przeprowadzali skuteczne wypady i ostatecznie w ciągu siedmiu miesięcy 
oblężenia Turcy nie odnieśli sukcesu i ponosili coraz większe straty. 7 września 
tego roku przybyła odsiecz, a z pomocą Malcie przygotowywały się dalsze siły. 
Wobec skutecznej obrony i groźby napadu na własne tyły, flota i wojska 
osmańskie 12 września odstąpiły i udały się do własnych baz. W uznaniu zasług 
wielkiego mistrza, nowo założoną stolicę na Malcie nazwano jego imieniem, 

15 L. Boratyński, Sprawa ambasady weneckiej w Polsce za Stefana Batorego. Studia historyczne 
wydane ku czci prof. Wincentego Zakrzewskiego, Kraków 1908, s. 3-30; J. Garbacik, Polska 
i Turcja z końca XVI i początku XVII w. w świetle depesz bailów weneckich 
z Konstantynopola. Sprawozdania z posiedzeń komisji PAN, Oddział w Krakowie, 1966,1-IV, 
Kraków 1967, s. 77; L. Kubala, Jerzy Ossoliński, Warszawa 1924, s. 186; S. Stachoń, Polska 
wobec weneckich projektów użycia Persji i Tatarów przeciw Turcji w drugiej połowie XV w. 
Prace hist. wyd. ku uczczeniu 50-lecia akad. Koła hist. uniw. Jana Kazimierza we Lwowie 
1878-1928, Lwów 1929, s. 149-172.

16 Malta, Warszawa 2006, passim.
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a samą stolicę i ważniejsze punkty oporu na wyspie systematycznie 
fortyfikowano, zabezpieczono również główną bazę morską i przystanie dla 
floty. Malta utrzymywała tam silny zespół galer, który w 1571 r. wziął udział 
w bitwie pod Lepanto. Zasadniczą siłą bojową floty maltańskiej były duże 
galery, zaś jako transportowców używano karak, a potem galeonów i inne 
żaglowce dużych rozmiarów. Jednostki te były zawsze dobrze uzbrojone. Flota 
transportowa była niezbędna do wsparcia logistycznego zespołu galer, głównie 
w atakach na wybrzeża przeciwnika.

Joannici dbali o unowocześnienie swojej floty i o jak najnowsze okręty. 
Rezultatem tych zabiegów było np. wprowadzenie do służby na początku lat 
20. XVI wieku wielkiego okrętu żaglowego galeonu „Santa Anna” - cudu 
ówczesnej techniki okrętowej. Po uzbrojeniu go w 1524 roku, galeon ten stał się 
najsilniejszą jednostką bojową na wodach Morza Śródziemnego. Osiągał 
wyporność 3 tysiące ton, miał 4 maszty, dno wyłożone metalem, 2 pokłady 
artyleryjskie, znaczną ilość dział lżejszych wagomiarów i 15 ciężkich, 
zbrojownię dla 500 żołnierzy i 100 rycerzy. W rejs zabierał zapasy 
wystarczające na 6 miesięcy, miał własną piekarnię, gaj prawdziwych drzew 
cyprysowych i mandarynkowych i inne dogodności. Służył również jako pałac 
pływający dla wielkiego mistrza zakonu, który przebywał na nim przez wiele 
miesięcy podczas zarazy w Nicei. O sile tego okrętu świadczy fakt, że w 1531 r. 
odparł atak 25 okrętów korsarzy muzułmańskich dowodzonych przez Barbarossę. 
Brał udział w wyprawie na Tunis i w wielu innych operacjach bojowych. 
Uznając go już za przestarzały, joannici okręt rozebrali w 1540 r.

Po jego wycofaniu ze służby, w skład floty maltańskiej wcielano nowe 
galeony, co 12-15 lat. Do najsilniejszych na Morzu Śródziemnym należał znów 
galeon maltański „Gran Galeone”. Okręt zbudowano w Amsterdamie w 1617 r., 
jednak był to ostatni okręt żaglowy we flocie maltańskiej, ponieważ od 
1645 r. zakon przestał eksploatować jednostki tego typu przez najbliższe 
60 lat. Zasadniczym rodzajem okrętu bojowego floty maltańskiej pozostawały 
nadal galery, zaś jednostki żaglowe nadal służyły jako dostawcze. W XVI 
i XVII wieku flota wojenna Malty stanowiła złoty wiek galer na Morzu 
Śródziemnym. Okręty tego typu stanowiły wzór dla galer bojowych Wenecji, 
Hiszpanii, Francji, Genui, a nawet dla imperium osmańskiego. Maltańskie 
galery były większe i mocniejsze od innych flot i mogły operować bez przerwy 
w żegludze. Galery maltańskie były szybkie i zwrotne, a zanurzenie pozwalało 
im operować na wodach przybrzeżnych. Obok wielkości, charakteryzowały się 
wspaniałym wyglądem i przepychem, co miało wpływ na psychikę załóg 
okrętów chrześcijańskich i przeciwników17.

17 T. W. Lange, Szpitalnicy. Joannici. Kawalerowie Maltańscy, Warszawa 1999; H. J. A. Sire, 
Kawalerowie Maltańscy, Warszawa 2000; T. Wituch, Dzieje Malty, Warszawa 1980; 
A. Zieliński, Malta 1565, Warszawa 2004.
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Plagą Morza Śródziemnego byli korsarze północno-afrykańscy - krajów 
podległych sułtanowi osmańskiemu. Nazywano ich również korsarzami 
berberyjskimi. Nasilenie napadów korsarskich wzrosło od 1529 r., kiedy to 
Barbarossa uczynił swoją bazę Algier. Bazy korsarskie powstawały również 
i w innych portach - w Trypolisie, potem w Tunisie. Tunis rozwijał się jako 
państwo korsarskie, osiągając szczyt rozbojów morskich w latach 1610-1637. 
Był również główną bazą piratów holenderskich i angielskich, którzy nauczyli 
korsarzy muzułmańskich korzystania z techniki wojennej Zachodniej Europy. 
Około 1640 r. w Algierze i Tunisie bazowało ponad 150 okrętów korsarskich, 
które napadały na wybrzeża hiszpańskie, francuskie i włoskie18. Głównym 
źródłem dochodów korsarstwa berberyjskiego był handel niewolnikami, a w ich 
bazach - Algierze, Tunisie i Trypolisie, działały spółki finansujące wyprawy 
morskie po niewolników. Np. w 1634 r. było tam 25 tysięcy niewolników 
chrześcijańskich i około 8 tysięcy chrześcijan, którzy przeszli na islam. 
Schwytanych niewolników korsarze dzielili na 4 grupy: do pierwszej należeli 
rzemieślnicy, artyści, lekarze, których wysoko ceniono i często wyzwalano; 
wtapiali się oni w miejscową ludność, a wielu przyjmowało islam, a nawet 
wstępowało do korsarstwa; drugą grupę stanowiły kobiety - dziewczęta 
kierowano do haremów, a pozostałe do prac domowych; trzecią grupę stanowili 
ci, których kierowano do robót publicznych; natomiast czwartą stanowili 
galernicy19.

Malta również organizowała korsarstwo albo przez rycerzy, którzy 
organizowali system kaperski, albo przez inne osoby, otrzymujące listy 
kaperskie. Operowali oni na liniach żeglugowych osmańskich oraz dokonywali 
wypadów na wody algierskie i tunezyjskie, głównie w czasie pokoju z Turcją. 
Każdy rycerz zakonu był zobowiązany odsłużyć trzy „karawany” - ekspedycje 
morskie trwające, co najmniej sześć miesięcy. Było to niezbędne, aby otrzymać 
najwyższe godności zakonne. Na każdej galerze w takiej operacji służyło od 
20 do 30 młodych rycerzy, wśród których rywalizacja narodowa i zapał, 
skłaniały do szczególnie odważnych czynów na morzu. Dowódcami okrętów 
byli również ludzie młodzi, którzy odbyli swoje „karawany”. Takie działania 
joannitom ułatwiało kaperstwo.

Flota maltańska nie napadała na wybrzeża algierskie i tunezyjskie, a na 
korsarzy podległych Osmanom. Operacje te nasiliły się od 1576 r. zwalczając 
korsarstwo berberyjskie Malta zyskiwała ogromny rozgłos w Europie, w tym 

18 J. Machowski, Pod czarną banderą, Warszawa 1967.
19 Niewola u korsarzy muzułmańskich była zmorą dla europejskich wybrzeży i państwa 

chrześcijańskie próbowały temu przeciwdziałać różnymi sposobami. Częstym sposobem było 
wykupywanie z niewoli muzułmańskiej. Pierwsza organizacja zajmująca się wykupywaniem 
jeńców chrześcijańskich powstała w Europie już w XII wieku pod nazwą „zakon świętej trójcy 
i uwalniania niewolników”. Zakonnicy w białych habitach z czerwonymi i niebieskimi 
krzyżami na piersi prowadzili rokowania z korsarzami, często wpadając w ich niewolę. 
Z czasem do tej działalności dołączyli dominikanie i franciszkanie.
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również w Rzeczypospolitej. To i udział w bitwie pod Lepanto powodowało, że 
wielu Polaków udawało się na Maltę, aby brać udział w walkach 
z muzułmanami na morzu. Do połowy XVII w. należeli do nich: Prokop 
Odrowąż-Pieniążek, Szymon Latkowski, Teodor Lacki, Jerzy Rogoyski, 
Bartłomiej Nowodworski, Piotr Kochanowski. Zygmunt Karol Radziwiłł, 
Zygmunt Srzedziński, Jan Andrzej Próchnicki, Stanisław Sopocki, Mikołaj 
Jedycki, Tomasz Jedycki, Bazyli Jedycki, Paweł Czarniecki, Jan Ossoliński. 
W drugiej połowie XVII w. na Malcie służyło również wielu Polaków20.

Muzułmańscy sojusznicy na morzu. Wchodzenie w układy polityczno- 
-wojskowe z krajami muzułmańskimi wynikało z konieczności szukania 
sojuszników przeciwko imperium osmańskiemu. Nie było to nic nowego 
w polityce europejskiej, ponieważ wiele państw, głównie Anglia i Francja 
utrzymywały przyjazne stosunki z sułtanami tureckimi, wspierając ich 
w zakresie techniki wojskowej. Natomiast Rzeczypospolita liczyła na sojusze 
z Persją i Marokiem - muzułmańskich przeciwników Turcji. Wśród tych 
państw szczególnie liczono na Persję21, która dysponowała silną i nowoczesną 
na owe czasy armią. Persja również starała się nakłonić Polskę do wystąpienia 
przeciw Turcji. Dlatego stosunki polsko-perskie były żywe z małymi przerwami 
- za czasów panowania szachów Abbasa I (1581-1629), Sefiego (1629-1642) 
i Abbasa II (1642-1666)22. Za czasów panowania Zygmunta III i Władysława 
IV wymieniano posłów, a na dworze polskim pojawiły się perskie dywany. 
Wymiana posłów i dyskusje na temat polsko-perskiego współdziałania 
przybierały na sile szczególnie w obliczu zagrożenia osmańskiego i tuż przed 
wojną polsko-turecką. Natomiast stosunki handlowe i wymiana wyrobów 
artystycznych miały miejsce niemal do upadku Rzeczpospolitej. Wiele w tym 
zdziałali polscy misjonarze, którym w krajach szacha pozwalano na działania 
kulturalne i prace wśród przebywających tam katolików23.

2(1 O Polakach kawalerach maltańskich: A. Grabowski, Ojczyste spominki w pismach do dziejów 
dawnej Polski... T. I, Kraków 1845, s. 227; A. E. Koźmian, Żywot Bartłomieja Nowodworskiego, 
kawalera maltańskiego - królów polskich Stefana i Zygmunta III dworzanina, kapitana 
harcerzów, komandora poznańskiego, Wrocław 1840; K. Niesiecki, Herbarz polski, t. VI, VII, VIII, 
Lipsk 1842; J. Pertek, Polacy na szlakach morskich świata, Gdańsk 1957, s. 179 nn.; 
K. Szajnocha, Powieść o niewoli na wschodzie, t. II, Warszawa 1876, s. 361-365; S. Zieliński, 
Mały słownik pionierów polskich kolonialnych i morskich. Warszawa 1932, s. 358, 359.

21 WAP GD. 300, 29/95.
W Persji i w kilku innych państwach muzułmańskich do określenia władców używano 
określenia „szach”. Czasami „szachinszach”, czyli szach, któremu podlegali inni szachowie, 
mniejszych krajów. Natomiast w innych państwach muzułmańskich, na czele z Turcją, władcy 
nosili miano „sułtan”.

23 S. Brzeziński, Misjonarze i dyplomaci polscy w Persji w XVII i XVIII wieku, Potulice 1935; 
T. Mańkowski, Wyprawa po kobierce do Persji w roku 1601, „Rocznik Orientalistyczny”, 
1953 t. XVII, s. 184-211; J. Reychman, Związki Iranu z Polską. „Kultura i społeczeństwo”, 
1971 t. XV, nr 4; A. Zajączkowski, Persja - Iran. Polska i Polacy w cywilizacjach świata, 
t. I, z. 3. Warszawa 1939; S. Załęski, Missye w Persyi w XVII i XVIII w. pod patronatem 
Polski, Kraków 1882.
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Plany współdziałania polsko-perskiego łączyły się z zamiarem okrążenia 
Turcji, a sojusz ten miał odzwierciedlenie w ówczesnej polityce. Abbas 1 
rozwijał swoje siły zbrojne, zatrudniał specjalistów wojskowych z Europy 
Zachodniej, zreorganizował perską armię, liczącą 60 tysięcy zawodowych 
żołnierzy i 500 dział. Piechotę wzorował na tureckich janczarach, ale nie 
posiadał sił morskich mimo dostępu do Morza Kaspijskiego i Zatoki Perskiej. 
Szach proponował, aby państwa chrześcijańskie zjednoczyły swoje siły 
i skierowały na morze flotę, a wojska lądowe podzielone na dwie grupy ruszyć 
miały na Aleppo i inny dowolny kierunek. W tych zamiarach liczono na 
wystawienie przez polskiego króla silnych flotylli czajek, które operowałyby na 
Morzu Czarnym jako jedyna siła sojuszników. Abbas I już w 1617 r. zamierzał 
osadzić kozaków zaporoskich - poddanych polskiego króla na wybrzeżu Gruzji 
w celu utworzenia tam pomostu miedzy Rzeczypospolitą a Persją. Miały 
go zabezpieczyć właśnie flotylle czajek24. Ponadto w czasie wypraw flotylli 
czajek na Morze Czarne, często korzystały z przystani i portów na wybrzeżach 
kaukaskich, które okresowo zajmowały wojska perskie. Załogi czajek były tam 
przyjmowane i zaopatrywane jako poddani polskiego króla - sojusznika 
i przyjaciela szacha perskiego.

Władysław IV przygotowując wielką wojnę z imperium osmańskim, brał 
również pod uwagę Maroko, jako możliwego sojusznika Rzeczypospolitej. 
Wynikało to stąd, że Turcja prowadząc ekspansję wzdłuż wybrzeża północnej 
Afryki, napotkała zdecydowany opór Maroka, które nie uległo władzy sułtanom 
osmańskim. Dlatego Maroko, obok Persji, mogło być naturalnym sojusznikiem 
Polski w wojnie z Turcją. Budowa mocarstwowego Maroka i wojna 
z Osmanami, spowodowała już wcześniej nietypowe sojusze, jak na owe czasy. 
Sułtan Mohammed ash-Szejch zawarł sojusz z Hiszpanią, którego celem było 
powstrzymanie naporu tureckiego. Był to niewygodny układ państwa 
islamskiego z katolickim, przeciwko państwu islamskiemu, ale jego podpisanie 
zapobiegło opanowaniu Maroka przez Turków.

Władcy marokańscy w zakresie wojskowym, główną uwagę zwracali na 
rozbudowę lądowych obiektów obronnych, wznosząc nowe twierdze i umacniając 
stare. Ponadto posiadali w dużych ilościach zgrupowania wojsk lądowych - 
w twierdzach piechotę, a w polu jazdę konną i na wielbłądach. Jednak tak 
zorganizowanych, że nie nadawały się do odległych wypraw wojennych. Nie 
dysponowali flotą wojenną, ponieważ dotychczas nie była im potrzebna. Jednak 
w pierwszej połowie XVII w. stali się nagle suwerenami silnych flotylli 
korsarskich. Otóż na przełomie XVI/XV11 w. katoliccy królowie Hiszpanii 
prowadzali surową politykę wewnętrzną, zmuszającą do przestrzegania jedności 
narodowej i religijnej. W wyniku tego pojawiła się ogromna fala uchodźców 
muzułmańskich i żydowskich, którzy szukali schronienia w Maroku. Wygnańcy

24 I. Cincadze, Stosunki polsko-gruzińskie w XV-XVII wieku, „Przegląd Orientalistyczny”, 
1960, nr 1.
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założyli świetnie prosperujące osady w Sale i Rabacie, które zyskały autonomię 
i stały się bazą dla korsarzy marokańskich.

Flotylle korsarskie rozrosły się i umocniły za czasów panowania dynastii 
Alawitów25. Organizowały je coraz liczniejsze grupy chrześcijańskich 
renegatów, mauretańskich piratów oraz włóczęgów i awanturników różnych 
nacji. Ich bazą były nadal Rabat i Sale, stale rozbudowywane i dostosowywana 
dla potrzeb flotylli korsarskich. Szczególnie Sale rosło na znaczeniu nie tylko 
jako baza korsarska, ale i ośrodek gospodarczy. Po nawiązaniu stosunków 
handlowych z Wenecją, Genuą^ Londynem i miastami holenderskimi, miasto to 
wkroczyło w okres największego rozkwitu. Do tego rozkwitu przyczyniało się 
oczywiście również korsarstwo. Sale leżące obok Rabatu (obecna stolica 
Maroka), po drugiej stronie ujścia rzeki do Atlantyku, stanowiło świetną bazę 
morską, gdzie znajdowały się przystanie, stocznie, warsztaty uzbrojenia oraz 
rzemieślnicze produkujące wszystko to, co niezbędne było dla korsarzy.

Marokańskie flotylle korsarskie, złożone głównie z feluk i szebek, 
o dużych prędkościach i silnym uzbrojeniu, operowały przy różnych stanach 
morza26 27. Przechwytywały statki, a nawet okręty wojenne, zwłaszcza 
powracające do Hiszpanii i Portugalii z wypraw do nowego świata. Dostarczały 
one bogatych łupów - złota i innych towarów oraz niewolników. Korsarze 
stawali się coraz bogatsi tak, że w I-szej połowie XVII w. oba miasta - Sale 
i Rabat na krótki czas utworzyły nawet niezależną republikę Bu Regreg'7. 
Korsarze byli wierni sułtanowi marokańskiemu i oddawali mu należną część 
zysków z wypraw, tak jak czynili to kaprowie flot europejskich w stosunku do

25 Dynastia Alawitów sprawuje władzę do dziś. Jej przedstawiciele są pochodzenia arabskiego 
i uważają się za potomków proroka - szeryfów (szafirów; słowo to oznacza również dawny 
tytuł sułtana oraz tytuł tureckiego gubernatora Mekki). W 1957 roku sułtan Mohammed V dla 
monarchy przyjął tytuł króla, aby w ten sposób zbliżyć się do zachodniej Europy. Obecnie 
królem Maroka jest Mohammed VI, który objął tron przed swoimi 35 urodzinami, w 1999 roku. 
Wszyscy władcy Maroka, włącznie z Mohammedem VI, pełnią rolę przywódcy - świeckiego 
(króla) oraz duchowego i moralnego. Rodzina królewska podaje się za potomków Hassana ibn 
Alego, wnuka Mahometa.

26 Szebeka i feluka znane były w Polsce dzięki kontaktom handlowym z krajami 
śródziemnomorskimi. Były to jednostki o charakterze wojskowym, chociaż używano ich do 
również do celów handlowych. Znajdowały się na uzbrojeniu flot korsarskich nie tylko 
Maroka, ale również Algierii i Tunezji. Szebeka początkowo miała od 30 do 40 wioseł, 
później ich liczba zmalała do jednej trzeciej, ponieważ główny napęd stanowiły żagle łacińskie 
podnoszone na trzech masztach. Fok pochylony do przodu, a bezan do tyłu. Była to szybka 
i zwrotna jednostka, bardzo przydatna w operacjach korsarskich. Szebeka miała długość do 
39 m, szerokość do 7,5 metra, a zanurzenie do 2,7 metra. Uzbrojona była w 28 armat 
(na każdej burcie znajdowało się 8 sześciofuntowych falkonetów, na rufie 4 dwunastofuntowe, 
a na nadburciu 8 trzyfuntowych falkonetów). Z kolei feluka to szebeka z dwoma masztami, na 
których również podnoszono żagle łacińskie. Podobnie jak poprzednia jednostka 
charakteryzowała się bardzo dobrymi właściwościami morskimi, była zwrotna i szybka. 
Zanurzenie okrętu dochodzące tylko do jednego metra pozwalało operować w trudnych 
warunkach przy wybrzeżach przeciwnika. Uzbrojona była w 6 do 8 armat małych wagomiarów.

27 Maroko, Warszawa 2003, s. 137-138, 152.
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swoich suwerenów. Pozyskanie przez Władysława IV marokańskich flotylli 
korsarskich przeciwko żegludze osmańskiej miałoby duże znaczenie wojskowe. 
Zaś osłabienie Osmanów wzmocniłoby bezpieczeństwo Maroka. Jednak brak 
bliższych wspólnych interesów i znaczna odległość spowodowały, że próby te 
skończyły się niepowodzeniem28. Na nawiązanie bliższej współpracy 
z sułtanem Maroka królowi polskiemu nie starczyło również czasu - szlachta 
była przeciwna wojnie z imperium osmańskim.

Rozległe działania polityczno-wojskowe Jagiellonów i Wazów świadczą 
o niezbędności polityki morskiej dla polskiej korony. Nie zawsze mogły być 
skuteczne, ale są świadectwem dużego znaczenia Rzeczypospolitej w Europie 
i wśród najważniejszych krajów muzułmańskich. 2 * *

2S B. Baronowski, Próby nawiązania stosunków polsko-marokańskich w połowie XVII wieku,
„Rocznik Orientalistyczny”, 1953 t. XVII. s. 212-219; A. Dziubiński, Historia Maroka,
Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1983, s. 253.
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POWSTANIE BAZY MORSKIEJ HEL

Pierwsze poważne rozmowy o problemach obrony wybrzeża 
polskiego rozpoczęto w 1920 r. z udziałem specjalistów francuskich. 
Działająca wówczas w Polsce francuska misja wojskowa, działająca na zlecenie 

francuskiego Sztabu Generalnego, brała udział w kilku naradach 
i konferencjach na temat budowy polskiego systemu obrony artyleryjskiej 
Wybrzeża. Przedstawiciele tej misji brali także udział w dyskusjach na temat 
budowy umocnień inżynieryjno-saperskich tego samego rejonu. Powstała 
wspólna komisja wojskowa polsko-francuska, po podróży inspekcyjnej 
w grudniu 1920 r. na Wybrzeże, przedstawiła protokół ówczesnemu dowódcy 
Wybrzeża Morskiego - płk. mar. (kmdr.) Jerzemu Swirskiemu. W protokole 
znajdowały się oceny i wnioski dotyczące organizacji obrony Wybrzeża 
w przypadku ewentualnych starć z flotą radziecką. Nie brano pod uwagę w tych 
rozważaniach konfliktu ze stroną niemiecką1.

Jak wiadomo z wielu innych dokumentów, opracowanych później, 
generalna dyrektywa strategiczna Polski zakładała w okresie międzywojennym 
konieczność przygotowania się do wojny ze Wschodem (ZSRR) i Zachodem 
(Niemcy). Taki kierunek przygotowań obronnych jest odzwierciedlony 
w dokumentach, w tym w planach obrony Wybrzeża Morskiego z lat 
późniejszych.

Budowa portu handlowego, wojennego i rybackiego w Gdyni spowodowała 
zmianę poglądów na obronę Wybrzeża, co zostało uwidocznione w kolejnym 
„Faktycznym planie fortyfikacji na obszarach Pomorza i Poznańskiego”1 2.

Następne narady i studia nad obroną Wybrzeża były koordynowane przez 
Ścisłą Radę Wojenną (szef - płk sap. T. Kutrzeba). Rada zleciła w 1924 r. 
opracowanie planu obrony Wybrzeża - zespołowi Oficerskiej Szkoły Inżynierii 
w Warszawie. Rozbudowany plan tego zespołu, wskazywał inwestycje na 
kwotę ponad 430 min. zł i w związku z tym nie mógł być zaakceptowany.

W 1924 r. powstała też idea ufortyfikowania Obszaru Warownego 
Gdynia, która obejmowała problemy obrony całego Wybrzeża od strony morza 

1 R. Witkowski, Hel na straży Wybrzeża 1920-1939. Warszawa 1974, s. 22-23.
2 Tamże, s. 29.
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(I etap - do 1928 r.). Ten obszerny plan nie został jednak zaakceptowany przez 
naczelne władze3.

Powstawały też inne plany, inicjowane przez Ścisłą Radę Wojenną 
i Sztab Generalny. Z uwagi na ważność problematyki obrony Wybrzeża i brak 
akceptacji kilku planów, Marynarka Wojenna w 1927 r. przystąpiła do 
opracowania własnych planów obrony Wybrzeża i rozbudowy floty. Znane są 
dwa plany z tego okresu - plan komendanta Portu Wojennego w Gdyni kmdr, 
por. Adama Mohuczego i plan szefa Oddziału Operacyjnego Kierownictwa 
Marynarki Wojennej (KMW) kmdr. ppor. Rafała Czeczotta. Oba plany w swej 
treści zawierały propozycję ustawienia na Helu artylerii nadbrzeżnej 
i przeciwlotniczej oraz ruchomej - kolejowej. Przewidywano także konieczność 
budowy bazy operacyjnej dla okrętów.

Pierwsza konkretna i poważna koncepcja utworzenia bazy morskiej na 
Helu powstała jednak w Oddziale Operacyjnym Sztabu Generalnego w latach 
1926-1927 i uwzględniała w swych treściach duże fragmenty „planu 
Czeczotta”. Baza morska miała być broniona przez batalion obrony, artylerię 
przeciwlotniczą, ciężką i lotnictwo morskie4. Struktura bazy Hel miała zawierać 
basen portowy (port wojenny), schrony, magazyny, zbiorniki i inne elementy. 
Opierając się na tej koncepcji, szef KMW kmdr Świrski wystąpił o fundusze dla 
Marynarki na lata 1927-1928, gdzie miały być uwzględnione fundusze na 
budowę portu wojennego.

Baza floty miała zapewnić okrętom, zgodnie z planami, bezpieczne 
miejsce postoju przed atakami nieprzyjaciela, umożliwienie uzupełnienia 
zapasów i dokonania niezbędnych napraw oraz wypoczynek. Zakładano, 
że okręty przebywające w bazie muszą mieć swobodę wyjścia na morze 
w każdej chwili oraz zabezpieczenie przed zablokowaniem portu przez siły 
nieprzyjaciela.

Postój na redzie powinien zapewniać załogom wypoczynek, natomiast 
postój w basenach portowych winno się ograniczać do niezbędnego minimum. 
Zatem reda portu musi być zabezpieczona przed atakami okrętów podwodnych 
i ścigaczy torpedowych. Planowano usytuować redę bazy Hel pomiędzy portem 
rybackim i wojennym i zabezpieczyć ją sieciami zagrodowymi przeciwko 
okrętom podwodnym i torpedom. W rezultacie reda miała mieć wymiary 
2000 x 600 m, co wystarczało na zapewnienie postoju sił floty.

Basen portu wojennego docelowo miał mieć długość nabrzeży 1350 m, 
wyposażonych w energię elektryczną, wodę, punkty poboru paliwa i dźwigi. 
Nabrzeża ponadto miały być połączone torami kolejki z magazynami amunicji, 
min, torped itp. Przy takich założeniach w porcie mogły jednocześnie 
zaopatrywać się 3 okręty podwodne, 2 kontrtorpedowce i 3 trałowce.

’ Tamże, s. 38.
4 Tamże, s. 43.
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Dla postoju ścigaczy okrętów podwodnych przewidywano porty rybackie 
w Helu, Jastarni i Wielkiej Wsi5.

Faktyczna budowa portu wojennego na Helu ruszyła jednak po 
opracowaniu w 1930 r. „Pięcioletniego planu realizacji budownictwa 
wojskowego na Helu”, który przedstawił szef KMW Generalnemu Inspektorowi 
Sił Zbrojnych do aprobaty. Mimo braku formalnego zatwierdzenia tego planu, 
kmdr Świrski przystąpił do jego realizacji 6. Pierwszeństwo w prowadzonych na 
Helu inwestycjach obronnych miał basen portowy dla okrętów wojennych. 
Równolegle biegły prace związane z innymi inwestycjami, które opisuje jeden 
z uczestników tych wydarzeń. Tadeusz Kinel - ówczesny oficer służb 
logistycznych KMW napisał: „Najważniejszą konferencję, decydującą o planie 
budowy odbyłem z Szefem Oddziału Organizacyjnego, który dał mi 5-letni plan 
rozbudowy Rejonu umocnionego Hel. Plan ten był bardzo dokładnie i starannie 
opracowany. Obejmował on:

1. Budowę basenu wojennego z podaniem głównych wymiarów;
2. Fortyfikację z trzema bateriami nadbrzeżnymi oraz trzema 

przeciwlotniczymi;
3. Składy min;
4. Składy torped;
5. Składy amunicyjne;
6. Koszary;
7. Zbiorniki ropy i rurociągi ropy;
8. Wodociągi i skanalizowanie;
9. Drogi;
10. Kolejki wąskotorowe;
11. Tabor wąskotorowy do przewozu min, torped, amunicji i wszelkiego 

gatunku materiałów;
12. Stacje ropowe;
13. Łączność;
14. Wykup gruntów i nieruchomości;
15. Urządzenie rzeźni;
16. Urządzenie cmentarza;
17. Budowę elektrowni podziemnej i kabla.
Powyższy plan 5-letni zawierał nie tylko dużo szczegółowych pozycji, 

ale i koszty poszczególnych zamierzeń, oparte na cenach jednostkowych danego 
zamierzenia (m3, m.b., m2, sztuki), które były ważne w roku 1930. Plan ten 
przedłożył Szef KMW do Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, który go nie 

5 CA W Akta GISZ I. 302. 4. 1943.
6 T. Kinel, Moje wspomnienia z okresu służby w Marynarce Wojennej w latach 1931-1947, 

Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej, Sygn. 49/R, s. 27.
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zatwierdził, ale i nie odrzucił, a co najgorsze, nie zajął w stosunku do niego 
żadnego stanowiska, ani też nie dał dyrektyw, co do dalszego opracowania”7.

Na lokalizację portu wybrano miejsce, położone na północny-zachód od 
portu rybackiego. Budowany według projektu inż. Włodzimierza 
Szawernowskiego basen portowy, miał mieć kształt prostokąta o wymiarach 
300 x 400 m. Falochron Zachodni - prostopadły do linii brzegu - miał mieć 
długość 300 m, a południowy, osłaniający port od strony Zatoki - 400 m. 
Zamknięciem prostokąta portu miała być ostroga o długości ok. 30 m, 
osłaniająca port od strony portu rybackiego. Konstrukcje hydrotechniczne 
falochronów zaprojektowano na betonowych skrzyniach o wymiarach 8 x 6 m 
z kanałami na rurociągi i przewody elektryczne. Po analizie projektu kmdr. por. 
T. Kinel - przedstawiciel KMW - zaproponował zamianę skrzyniowego 
Falochronu Zachodniego na nabrzeże, budowane bezpośrednio w płytkim 
miejscu ze ścianką szczelną Larssena. Ta zmiana planu dała oszczędność 
ok. 1,5 min. zł, dzięki czemu zbudowano również urządzenia przeładunkowe.

Prace przy budowie portu na Helu prowadziło konsorcjum francusko- 
-polskie, budujące również port w Gdyni8. Nabrzeże o długości 300 m 
wykonała, po zbudowaniu falochronu przez konsorcjum, firma „Inż. Jan 
Śmidowicz” z Gdyni, która wykonywała też inne prace hydrotechniczne na Oksywiu.

Kolejny cytat ze wspomnień T. Kinela opisuje dalsze prace wykonane na 
Helu: „Na nabrzeżu ułożono tor pod dźwig, wywrotnice dla min, kolejkę 
wąskotorową, prowadzącą ze składu min oraz drogę dla samochodów wzdłuż 
nabrzeża zewnętrznego”9.

Przez pierwsze trzy lata kierownikiem budowy portu był inż. Władysław 
Żukowski, a szefem Budownictwa Wybrzeża Morskiego - kpt., a później kmdr 
ppor. inż. Zygmunt Horyd.

W 1933 r. po wykonaniu nabrzeża i falochronu i pogłębieniu basenu 
portowego do 5-8 m, w zasadzie port był gotowy. Falochron i nabrzeże 
wyposażono w urządzenia cumownicze (pachoły i pierścienie), urządzenia do 
poboru wody, gniazda elektryczne i lampy oświetleniowe. Brakowało jedynie 
ostrogi, zamykającej prostokąt od strony portu rybackiego, która miała tworzyć 
jednocześnie prawą stronę wejścia do portu. Wobec natłoku innych prac 
postanowiono ten fragment wykonać później.

W ramach realizacji planu 5-letniego budowano równolegle i inne 
obiekty.

Skład min - powstał w lesie pomiędzy Helem, a przystankiem 
kolejowym Bór. Zbudowano tam trzy murowane hale, wpuszczone w grunt 
i wyposażono je w suwnice i tory kolejki wąskotorowej. Całość tej inwestycji 

7 Tamże, s. 26.
8 Przetarg na budowę portu helskiego rozstrzygnięto na korzyść konsorcjum łącznie z inwestycją 

budowy stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Umowę zawarto 27 października 1931 r. 
R. Witkowski, op. cit., s. 83.

9 T. Kinel, Moje wspomnienia..., op. cit., s. 28.
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została zakończona w 1935 r. i ogrodzona podwójnym płotem. Przewidywano 
składowanie w tym miejscu min dla „Gryfa” i trałowców (typ 08) oraz dla 
podwodnych stawiaczy min (SM-5).

Skład torped - zbudowano nieco dalej od składu min, ale do obu składów 
prowadził ten sam tor kolejki wąskotorowej. W tym miejscu zbudowano 
schrony żelbetowe dla torped, przeznaczonych dla okrętów podwodnych 
i kontrtorpedowców. Prace budowlane zostały zakończone w 1936 r. 
Przewidywano składowanie w tym składzie torped typu 1924V dla okrętów 
podwodnych oraz 1924D i AB dla kontrtorpedowców.

Stacja przestrzeliwania torped - była planowana jako miejsce regulacji 
i sprawdzania mechanizmów torpedowych oraz miejsce strzelań ćwiczebnych. 
Torpedy sprawdzone w takich warunkach mogły być podawane na okręty już, 
jako pełnowartościowe torpedy bojowe.

Składy amunicyjne - umieszczono w schronach żelbetowych, które 
zbudowano wraz z wartownią, na północ od toru kolejowego. Doprowadzono 
tam też linię kolejki wąskotorowej, prowadzącą do portu wojennego. Całość tej 
inwestycji ukończono w 1937 r. wraz z podwójnym ogrodzeniem.

Koszary - były bardziej złożoną inwestycją, gdyż należało wykonać 
kilka kompleksów w różnych miejscach. Budowę koszar wymusiły niejako 
kolejne realizowane inwestycje obronne. Pierwsze bloki koszarowe na 100 osób 
oraz schron, kuchnię i magazyn żywnościowy zbudowano w pobliżu baterii 
Laskowskiego, w pobliżu Cypla Helskiego. W dalszej kolejności zbudowane 
zostały obiekty koszarowe, również na 100 osób, dla baterii przeciw
lotniczych: nr „22” - w lesie, na północ od portu wojennego, „23” - w pobliżu 
zlikwidowanego przystanku kolejowego Bór i „21” - blisko latarni morskiej 
Hel. Prace budowlane kompleksów koszarowych wykonała firma „Inż. 
Obrzycki i Narzyński” w latach 1935-1937. Oddzielny problem stanowiły 
kwatery dla kadry, które powstały wraz z kasynem według oddzielnego planu10.

Elektrownia - została zbudowana w pobliżu koszar portowych, jako 
żelbetowy obiekt wpuszczony w ziemię i przykryty żelbetowym dachem. 
Umieszczono tu dwa generatory z silnikami spalinowymi po 400 KM, jeden 
generator do pracy dziennej z silnikiem o mocy 100 KM oraz niezbędne 
zaplecze warsztatowe i sanitarne. Całość obiektów była dobrze zamaskowana. 
Kable zasilające biegły od elektrowni w trzech kierunkach: do składu min 
i torped, do portu wojennego i wodociągu i w kierunku Cypla.

Ujęcie wody - wykonano już w 1931 r. wiercąc studnię na głębokość 
157 m. Dawało ono krystalicznie czystą wodę dla wszystkich odbiorców. 
Gorzej było z kanalizacją, którą wykonano tylko częściowo. Wiele obiektów 
miałe zbiorniki ścieków typu francuskiego o nazwie „chambeau”, czyli szamba 
i doły gnilne.

10 CAW, Akta KMW I. 300. 21.668.
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Zbiorniki paliwa - o owalnym kształcie zostały zbudowane w dwóch 
miejscach: w pobliżu portu wojennego - dwa po 400 ton z paliwem dla okrętów 
podwodnych i kontrtorpedowców oraz dwa po 1000 ton w pobliżu brzegu 
morskiego pomiędzy Helem i Juratą z takim samym przeznaczeniem. Niestety 
do wybuchu wojny nie zdołano wykonać rurociągów, stacji zaworów i stacji 
podgrzewania rurociągów. Prace przy tym systemie wykonywała firma 
„Dźwigar”.

Droga dojazdowa - była też zwana magistralą Wielka Wieś - Hel. Mimo 
podjęcia w 1935 r. decyzji ojej budowie, jako drogi utwardzonej, nie zdołano 
zakończyć tej budowy przed wybuchem wojny.

Lotnictwo i lotnisko. Do obrony bazy Hel przewidywano użycie lotnictwa 
morskiego, głównie wodnosamolotów pływakowych w składzie:

• 1 wodnopłatowca myśliwskiego R XX,
• 3 wodnopłatowców dalekiego rozpoznania R VIII o zasięgu 600 mil,
• 8 wodnopłatowców bliskiego wywiadu R XIII o zasięgu 225 mil".

Ogólnie dla lotnictwa działającego w obronie Helu przewidywano 
następujące funkcje:

• udział w obronie przeciwlotniczej,
• wywiad nad lądowymi pozycjami nieprzyjaciela,
• wspieranie oddziałów lądowych,
• współpracę z artylerią nadbrzeżną,
• wywiad morski i kontrolę morskich tras komunikacyjnych,
• współpracę z flotą,
• utrzymywanie łączności z krajem.

Zakładano podporządkowanie lotnictwa myśliwskiego dowódcy obrony 
przeciwlotniczej bazy. Na miejsce wodowania i bazowania wodnosamolotów 
wyznaczono rejon położony na północny-zachód od portu wojennego 
w odległości ok. 4000 m, gdzie miał powstać port osłonięty falochronem 
zewnętrznym, mający jedno molo wychodzące z lądu i drugie wolnostojące 
oddalone na ok. 400 m od brzegu Półwyspu. Takie miejsce bazowania 
wodnosamolotów powinno być wyposażone w hangary, budynki mieszkalne, 
składy i magazyny paliwa, smarów, amunicji, bomb i torped lotniczych, a także 
niezbędne części zamienne11 12. Plan portu wodnosamolotów pokazano na rys. 4.

11 CAW, Akta GISZ, 6-letni plan rozbudowy Sil Zbrojnych. I. 302. 4. 1943.
12 Tamże.
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Docelowo planowano umieszczenie na Helu:
• 1 eskadry myśliwskiej wodnopłatowców - 15 maszyn,
• 1 eskadry przybrzeżnej wodnopłatowców - 10 maszyn,
• 2 eskadr dalekiego wywiadu - 12 maszyn oraz
• 1 eskadry torpedowo-bombowej - 6 maszyn.

Razem 43 wodnosamoloty różnych typów.
Koszt budowy portu dla wodnosamolotów oraz ewentualnego lotniska 

lądowego wraz z zapleczem szacowany był na ok. 20,6 milionów złotych, nie 
licząc ceny zakupu samolotów, części i zapasów13.

Artyleria-do 1939 r. zbudowano stanowiska artylerii: Dywizjonu 
Artylerii Nadbrzeżnej (31 bat. 4 x 152,4 mm + 2 x 75 mm; 32 bat. 2 x 105 mm; 
33 bat. 2 x 105 mm), 2 DAPlot. (21, 22 i 23 baterie po 2 x 75 mm), baterie dział 
p/desantowych 41, 42 i 43 po 2 x 75 mm oraz baterie półstałe 40 mm na 
podwoziach (8 armat)14.

Oddzielny problem Rejonu Umocnionego Hel15 stanowiła ludność, 
zamieszkała wewnątrz strefy, a szczególnie w miejscowości Hel. W celu 
ochrony tajemnicy wysiedlono w 1937 r. osoby narodowości niemieckiej oraz 
osoby z obywatelstwem Wolnego Miasta Gdańska. Domy mieszkalne, 
pozostawione przez wysiedleńców i inne obiekty wykorzystano do celów 
wojskowych albo zabezpieczono16.

Ostatecznie obiekty bazy morskiej Hel pokazano na ogólnym planie 
(rys. 5.), który zawierał17:

1. Teren portowy (zbrojownię, skład węgla, warsztaty portowe, budynki 
służb portowych, koszary, składy intendenckie, składy okrętowe, 
magazyn techniczny, łaźnię i pralnię, rampę i stację kolejki oraz 
podręczny warsztat torpedowy ze sprężarką);

2. Lądowisko morskie;
3. Lądowisko lądowe;
4. Składy amunicyjne dla okrętów;
5. Składy amunicyjne dla obrony lądowej.
6. Półbaterię najcięższą (w przyszłości 280 mm);
7. Półbaterię najcięższą;
8. Baterię 152 mm - ruchomą;
9. Baterię 152 mm - stałą;

13 M. Kułakowski, Marynarka Wojenna Polski Odrodzonej, T II, Toronto 1988. s. 474.
14 R. Witkowski, op. cii., s. 51-72.
15 Rejony umocnione i obszary warowne oraz stosunki prawne wewnątrz tych rejonów 

regulowała ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. (Dz. U. RP. Nr 19 poz. 124) oraz dekret 
Prezydenta RP z dnia 21 sierpnia 1936 r. o uznaniu Półwyspu Helskiego za rejon umocniony 
(Dz. U. RP nr 71 poz. 512). R. Witkowski, op. cii., s. 105.

16 R. Witkowski, op. cit.. s. 111-113.
17 CAW, Akta GISZ. 1. 302. 4. 1942.
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10. Basztę bojową baterii najcięższej;
11. P.O. baterii najcięższej;
12. Baterię średnią 152 mm;
13. Baterię „grecką” 105 mm;
14. Baterię „duńską” 105 mm;
15. Baterię plot, nr 21-75 mm;
16. Baterię plot, nr 23-75 mm;
17. Baterię plot, nr 22-75 mm;
18. Ośrodek oporu drugiej linii;
19. Ośrodek oporu Jastarni;
20. Ośrodek przeciwdesantowy Jastarnia - bat. 4 x 75 mm;
21. Teren zabudowy wioski Hel;
22. Składy dla torped;
23. Składy min;
24. Zbiorniki ropy;
25. Dowództwo Obrony Helu z centralą łączności i innymi obiektami;
26. Dowództwo grupy Bór z zapleczem;
27. Składy intendenckie, piekarnię i skład węgla;
28. Oborę i rzeźnię;
29. Elektrownię;
30. Szpital;
31. Radiostacje;
32. Cmentarz wojskowy.
Jak wynika z powyższych rozważań port wojenny w Helu był wykonany 

tylko częściowo. Powstał pierwszy basen portowy o rozmiarach 300 x 400 m, 
który zamknięto ostrogą wschodnią. Dodatkowo wewnątrz basenu zbudowano 
molo dla dwóch okrętów podwodnych. Projekt portu wojennego przewidywał 
budowę drugiego basenu, ale jego realizacja nastąpiła dopiero w okresie 
powojennym. Plany rozbudowy portu zostały pokazane zarówno na rysunku, 
pochodzącym z dokumentacji archiwalnej CAW, jak i na rysunku pozyskanym 
z Militararchiv Koblenz.

Oba plany są bardzo podobne, a wykonany później drugi basen portowy 
ma kształt zbliżony do pokazanych projektów.

Z przedstawionego materiału wynika, że obiekty bazy morskiej Hel 
powstawały w złożonych warunkach decyzyjno-wykonawczych i finansowych. 
Pomimo dużego zaangażowania osobistego szefa KMW kmdr. Jerzego Swirskiego, 
podległych mu oficerów i jednostek, prace budowlane nabrały właściwego 
biegu dopiero po wprowadzeniu w życie planu 5-letniego. Należy tu podkreślić 
patriotyzm i determinację szefa KMW, który mimo braku decyzji centralnych 
i akceptacji planu budowy obiektów wojskowych oraz planu obrony 
spowodował powstanie bazy morskiej Hel i jej zaplecza logistycznego. Bazę 
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morską Hel i jej podstawowe systemy oraz urządzenia zbudowano w ciągu 
9 lat. Powstał też system obrony artyleryjskiej Wybrzeża i jego zaplecze. Całość 
tych działań była ogromnie ważna z punktu widzenia strategii prowadzenia 
działań obronnych niewielkiego odcinka wybrzeża, jaki Polska wówczas 
posiadała. To właśnie Hel, a nie Gdynia, pozostawał główną bazą Marynarki 
Wojennej w 1939 r. Rejon Umocniony Hel otrzymał szereg nowoczesnych 
rozwiązań technicznych, które sprawdziły się podczas działań wojennych 
i pozwoliły utrzymać Półwysep obrońcom Helu, aż do października 1939 r.

Rys. 1. Plan portu wojennego Hel z 1933 r.
Źródło: Bundesarchiv Freihurg RM 7/3022
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Rys. 2. Porty wojenny i rybacki
Źródło: Militararchw Koblenz 1350/39g

Rys. 3. Port wojenny - stan z 1933 r.
Źródło: CAW H.3.8
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Rys. 4. Projekt portu wodnosamolotów 
Źródło: CA WI. 302. 4. 1942

Rys. 5. Plan bazy morskiej i Rejonu Umocnionego Hel z 1939 r.
Źródło: CAW Akta G1SZ /. 302. 4. 1942
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Rys. 6. Plany rozbudowy portu wojennego w Helu
A: piciu pozyskany w CA W /. 302. 4. 1943

B: Plan z Militararchiv Koblenz, sygn. 1350/39g (Plan nr 3)
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Fot. 1. Widok współczesny portów helskich
Źródło: Fot. Lotnicza - Kacper Kowalski (2005)
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Rys. 7. Port wojenny Hel
Źródło: Plany portów wybrzeża



Kontradm. rez. prof. dr hab. Antoni F. KOMOROWSKI 
Mgr Katarzyna GIEDROYĆ

DZIAŁALNOŚĆ DYPLOMATYCZNA 
OFICERÓW MARYNARKI WOJENNEJ 

W LATACH 1920-1939

Po 123 latach niewoli i funkcjonowania pod zaborami, dnia 
11 listopada 1918 roku na mocy Traktatu Wersalskiego powstało 
Państwo Polskie. Władzę objął w Warszawie Józef Piłsudski. Natomiast dnia 

28 listopada 1918 r. na mocy dekretu nr 155 Naczelnika Państwa, zapadła 
decyzja o utworzeniu Marynarki Polskiej.

Mocarstwa zachodnie po długich rozmowach przyznały Polsce dostęp do 
morza. Wąski skrawek od Orłowa do Jeziora Żarnowieckiego o ogólnej 
długości linii brzegowej ok. 170 km. Gdańsk zgodnie z art. 102 Traktatu 
Wersalskiego, otrzymał status Wolnego Miasta. Polska miała mieć zapewnione 
„bez żadnych zastrzeżeń”, prawo do korzystania ze wszystkich urządzeń 
znajdujących się na terytorium miasta i portu, koniecznych do przywozu 
i wywozu z Polski oraz prawo nadzoru Wisły oraz całej sieci kolejowej 
w granicach tego miasta. Prawa te, niestety zostały tylko na papierze, 
w rzeczywistości wyglądało to inaczej.

Państwo Polskie nie uzyskało jeszcze formalnie niepodległości, gdy do 
Warszawy zaczęli napływać pierwsi marynarze, którzy służyli we flotach 
rosyjskiej, niemieckiej i austriackiej. Przybył także Kazimierz Porębski, który 
odegrał dużą rolę w zoorganizowaniu struktur Marynarki Wojennej1. Nareszcie 
dnia 10 lutego 1920 r. Polska otrzymuje w posiadanie wybrzeże morskie, 
o czym zaświadcza symboliczny akt zaślubin gen. Hallera z morzem, dokonany 
na terenie wojskowej bazy lotniczej w Pucku.

Realizacja założeń polityki zagranicznej przy jednoczesnym dbaniu 
o bezpieczeństwo państwa, nie była łatwym zadaniem. Wymagało to obok 
oficjalnych procedur, umiejętności nawiązywania kontaktów, budowania 
zaufania, zacieśniania współpracy. Szukano polityków pozytywnie nastawionych 
do tematów związanych z II Rzeczpospolitą. Największe znaczenie jednak 1 

1 Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej (dalej AMW). M. Borowski, Moja służba 
w Marynarce Wojennej w latach 1911-1950, sygn. 143, s. 10-11.
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miała znajomość problematyki politycznej, wojskowej oraz ekonomicznej, 
zwłaszcza w zaprzyjaźnionych państwach była podstawowym warunkiem, 
umożliwiającym spełnienie oczekiwań strony polskiej. Należy także pamiętać, 
iż Marynarka Wojenna, jak i nasza państwowość dopiero się tworzyła. Korpus 
oficerski składał się z ludzi, którzy swoją służbę wojskową zaczynali 
w marynarkach wojennych innych państw.

W okresie międzywojennym attaches wojskowi wchodzili integralnie 
w skład ambasad i poselstw. Figurowali w oficjalnych wykazach jako 
pracownicy. Kierownicy tych placówek byli ich przełożonymi. Jednak attache 
podlegał także organom wojskowym, szefowi Sztabu Głównego, poprzez szefa 
Oddziału II Sztabu Głównego2. To właśnie do nich kierowali swoje raporty 
i sprawozdania, bez obowiązku informowania o ich treści swoich przełożonych 
na placówce. Traktowani więc byli jak druga sieć służby dyplomatycznej, która 
miała określony zakres kompetencji, oraz zasięg terytorialny. Podobnie było 
w służbach zagranicznych innych państw. W państwach, uznanych za „mniej 
ważne”, przeważnie jeden attache wojskowy był przydzielony na większą ilość 
państw. Ponadto w krajach uznawanych za „ważniejsze”, było po kilku 
przedstawicieli wojskowych. Łączono funkcje attache wojskowego, też w inny 
sposób. Na przykład w Paryżu attache wojskowym był w owym czasie płk dypl. 
Wojciech Fyda, przy czym łączył on jednocześnie funkcje attache morskiego 
i lotniczego, a także attache wojskowego przy poselstwie w Brukseli. Takie 
zabiegi łączenia funkcji, miały też inne podłoże. Dnia 21 lipca 1926 r. minister 
August Zalewski w Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu, mówił 
o „skasowaniu” w krótkim czasie funkcji attache wojskowego w poselstwach za 
granicą. Funkcje połączono, wszędzie gdzie uznano za możliwe. Przed 
wybuchem II wojny światowej, meldunki attaches wojskowych, były bardzo 
przydatne, informowały one o nieuchronności wojny3. Działalność 
dyplomatyczna przybierała różne formy.

2 P. Łossowski, Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992, s. 69.
3 S. Miłosz, Dyplomacja wojskowa, Warszawa 2004, s. 34.
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Tabela 1

Oficerowie Marynarki Wojennej prowadzący działalność dyplomatyczną

Lp. Imię i nazwisko Stopień wojskowy Funkcja / język

1 Konstanty Biergiel Wiceadmirał Szef Polskiej Bazy Morskiej 
w Cherbourgu we Francji. 
Władał językiem: angielskim, 
francuskim, rosyjskim, niemieckim 
i włoskim

2 Napoleon Louis-Wawel Wiceadmirał austro-
-węgierskiej 
marynarki wojennej, 
generał dywizji WP

Delegat rządu polskiego 
do Międzynarodowej Komisji 
Odry

3 Zygmunt Brynk Kontradmirał . Attache morski w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki 
Północnej.
Władał językiem: angielskim, 
francuskim i rosyjskim

4 Wacław Kleczkowski Kontradmirał floty 
rosyjskiej i polskiej 
Marynarki Wojennej

Doradca Delegacji Polskiej 
na konferencję wersalską, attache 
wojskowy i morski przy 
Poselstwie Polskim w Londynie. 
Władał językiem: angielskim, 
rosyjskim, hiszpańskim, 
francuskim i niemieckim

5 Michał Borowski Kontradmirał Przewodniczący delegacji Polskiej 
do Rady Portu i Dróg Wodnych 
w Gdańsku.
Władał językami: angielskim, 
rosyjskim, niemieckim 
i francuskim

6 Jerzy Anzelm 
Zwierkowski

Kontradmirał Doradca Delegacji Polskiej 
na konferencje wersalską delegat 
Polski przy Lidze Narodów 
w Genewie, szef Biura Wojskowego 
Ligi Narodów w Warszawie. 
Władał językiem: angielskim, 
francuskim, niemieckim, włoskim 
i serbskim

7 Stefan Frankowski Kontradmirał 
(mianowany 
pośmiertnie)

Attache wojskowy i morski 
w Szwecji

8 Stanisław Lasocki Kmdr ppor. Attache we Francji

9 Hugon Pistel kmdr por. Attachat w Szwecji
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cd. tabeli 1

Lp. Imię i nazwisko Stopień wojskowy Funkcja/język

“ 10 Tadeusz Stoklasa Kmdr por. Attachat morski w Londynie

11 Jan Stankiewicz Kmdr por. Attache morski w Rydze, 
następnie w Moskwie

12 Eugeniusz Pławski Kmdr por. Misja wojskowa we Włoszech

13 Walery Januszewski Kpt. mar. Oficer attachatu we Francji

14 Jerzy Mroczkowski4 Kpt. mar. Misja morska we Włoszech

15 Antoni Wacięga Kpt. mar. pil. Komisja Nadzoru Odbioru 
Wodnosamolotów w Monfalcone 
we Włoszech5

16 Leon Mizgalski Kpt. mar. Oddział 11 Sztabu Głównego, 
Niemcy

17 Michał Gierżod Kpt. mar. Komisja Nadzoru Budowy 
Okrętów Podwodnych we Francji

18 Janusz Sokołowski Por. mar. Komisja Nadzoru Budowy Torped 
w Wielkiej Brytanii

19 Bronisław Leśniewski Kmdr ppor. Komisja Nadzoru Budowy Torped 
w Wielkiej Brytanii

20 Tadeusz Jekiel Por. mar. Komisja Nadzoru Budowy 
Okrętów Podwodnych we Francji. 
Rzeczoznawca ds. budowy 
okrętów podwodnych6

21 Tadeusz Sukiennik Por. mar. Komisja Nadzoru Budowy 
Okrętów Podwodnych we Francji. 
Rzeczoznawca ds. budowy 
okrętów podwodnych7

22 Feliks Baczyński Kpt. mar. pil. Komisja Odbioru 
Wodnosamolotów typu Cant 
we Włoszech

23 Bronisław Stolarczyk Kpt. mar. pil. Komisja Odbioru 
Wodnosamolotów typu Cant 
we Włoszech

Źródło: Opracowanie własne

4 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego (dalej IPMS), Zeszyt ewidencyjny Jerzego 
Mroczkowskiego, sygn. MAR. A.V. 12/140.

5 AMMW, Meldunek z dnia 27.12.1939, sygn. 555.
6 IPMS, Zeszyt ewidencyjny Tadeusza Jekiela, sygn. MAR. A.V. 12/78.
7 Ibidem, sygn. MAR.A.V. 12/190.
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Kmdr ppor. Lasocki Stanisław, urodzony 22 lutego 1902 r. jako 
porucznik marynarki w latach 1929-1930 pełnił funkcję odbiorcy w Fabryce 
Torped w Wielkiej Brytanii. Będąc kapitanem w latach 1932-1933, był również 
ekspertem morskim na konferencji rozbrojeniowej8. Jak ukazuje tabela 1 
od 1 stycznia 1939 r. pełnił funkcję attache morskiego przy Ambasadzie 
Rzeczpospolitej Polskiej w Paryżu.

Kmdr por. Pławski Eugeniusz, od 23 września 1939 r. członek Misji 
generała Norwid-Neugebauera. Oddany do dyspozycji attache morskiego 
w Londynie dla likwidacji zamówionego zaopatrzenia9.

Kpt. mar. Januszewski Walery, w latach 1934-1939 kierownik Nadzoru 
Technicznego KMW w firmie Bofors (Szwecja). Od 21 września 1939 r. 
przydzielony do Poselstwa RP w Sztokholmie10 11. Jak również ukazuje tabela 1 
działał także jako oficer attachatu we Francji. Po wybuchu wojny i po 
przyjeździe do Francji ze Sztokholmu" kpt. mar. Januszewski w dniu 
12 października 1939 r. zameldował się w Ekspozyturze KMW w Paryżu.

Kpt. mar. pil. Wacięga Antoni, urodzony 22 grudnia 1904 r. dnia 
18 stycznia 1940 r. powraca z Włoch, gdzie był członkiem Komisji Odbioru 
Wodnosamolotów12 (tabela 1).

Kpt. mar. Mizgalski Leon, urodzony 3 stycznia 1908 r. pozostawał 
w dyspozycji Admiralicji Francuskiej do dnia 1 września 1939 r. (Zarządzenie 
szefa KMW, nr 6)13.

Kmdr ppor. Leśniewski Bronisław, ur. 10 października 1893 r., pełnił 
służbę od 5 lipca 1939 r. w nadzorze budowy torped w Weymouth14.

Kpt. mar. pil. Stolarczyk Bronisław ur. 12 kwietnia 1900 r. Będąc jeszcze 
porucznikiem w terminie 25.06.1939 r. - 6.09.1939 r. został wydelegowany 
do Komisji Odbioru Wodnosamolotów we Włoszech (Monfalcone), jako 
członek komisji. Od 7.09.1939 r. do 10.01.1940 r. pracował, jako oficer 
techniczny eskadry oddelegowany do Polskiej Morskiej Eskadry Bombowej we 
Włoszech. Kpt. Stolarczyk opisuje ten epizod następująco: „Za granicę udałem 
się dnia 24 czerwca 1939 r. na podstawie rozkazu szefa Kierownictwa 
Marynarki Wojennej, jako członek Komisji Odbiorczej Wodnosamolotów we 
Włoszech z paszportem służbowym wydanym przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych, Seria A No. 007377, No. A.P. 139/ 2994 z dnia 15.06.1939. 
Paryż dnia 8 marca 194015”.

8 Ibidem, sygn. MAR.A.V. 12/111.
9 Ibidem, sygn. MAR.A.V. 12/167.
10 Ibidem, sygn. MAR.A.V. 12/13.
11 Ibidem.
12 Ibidem, sygn. MAR.A.V. 12/214.
13 Ibidem, sygn. MAR.A.V. 12/137.
14 Ibidem, sygn. MAR.A.V. 12/114.
15 Ibidem, sygn. MAR.A.V. 12/190.
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Bardzo ciekawa jest sprawa Wolnego Miasta Gdańsk, wydawałoby się, 
tak jak twierdzili niektórzy oficerowie, że bez Gdańska nie powstanie 
Marynarka Wojenna, to kolejny dowód na siłę, na odwagę, na entuzjazm okresu 
międzywojennego. Port wojenny powstał, tak jak i sama Marynarka Wojenna. 
Przy okazji wybudowano Gdynię, jedno z najnowocześniejszych miast i portów 
tamtego okresu.

Część z przedstawionych w tabeli oficerów zakończyła swoje kariery 
tragicznie. Jako ludzie decydujący o losach kraju, Marynarki Wojennej, będący 
żołnierzami, niewahającymi się podejmować szybkie decyzje, spisali się mimo 
wszystko pozytywnie.

Na pewno widoczne było ich poświęcenie, pracowitość i lojalność. Tych 
cech mimo tego, że pochodzili z ziem rozbiorowych i na początku nie stanowili 
jednej grupy poglądowej, czy nawet kulturowej, nie można w żaden sposób 
przemilczeć.

Reasumując należy stwierdzić, że wymienieni oficerowie odegrali dużą 
rolę w tworzeniu II Rzeczpospolitej. Promowali swój kraj na scenie 
międzynarodowej. Prowadzili owocne negocjacje, których skutki zaskakiwały 
niejednokrotnie opinię międzynarodową. Ale działalność dyplomatyczna, to nie 
tylko udział w konferencjach, czy bankietach, to też sposób życia. Nasi 
oficerowie prezentowali się we wszystkich sytuacjach nienagannie.

Przedstawione nazwiska, funkcje i wydarzenia pokazują inaczej znane 
fakty, których znaczenie dla historii morskiego rodzaju sił zbrojnych było 
znaczące.

Wybuch wojny przekreślił wszystkie zabiegi i poświęcenia. Część z tych 
osób w czasie II wojny światowej już nie żyło. Wraz z nimi odeszła tak jak by 
dusza naszego kraju. Ciąg przedstawionych wyżej wydarzeń, tworzy kolejny 
segment historii Marynarki Wojennej, historii, której nie możemy zapomnieć.
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SŁUŻBY TECHNICZNE
I ZAOPATRZENIA MARYNARKI WOJENNEJ 

W LATACH 1918-1939

CZĘŚCI. DZIAŁALNOŚĆ W LATACH 1918-19351

Formowanie systemu służb technicznych i zaopatrzenia 
Marynarki Wojennej w latach 1918-1925

Struktura i działalność służb technicznych i zaopatrzenia

W ostatniej dekadzie 1918 r. powstały sprzyjające warunki umożliwiające 
utworzeniu Polskiej Marynarki Wojennej. Z jednej strony wiązały 

się one z doraźnymi potrzebami operacyjnymi, z drugiej zaś były wypadkową 
uwarunkowań politycznych rodzącej się po latach zaborów II Rzeczypospolitej. 
Spontaniczność przejmowania resztek austro-węgierskiej i niemieckiej floty 
wiślanej wraz z całym taborem pomocniczym, portami w Oświęcimiu, 
Krakowie, Sandomierzu, Warszawie i Modlinie oraz powrót w połowie 
listopada 1918 r. dużej grupy marynarzy polskich z flot państw zaborczych, 
stwarzały warunki do utworzenia morskiej siły zbrojnej. Nieuregulowany status 
powracających do kraju obywateli polskich, marynarzy oraz ciężkie warunki 
bytowania wywoływały wśród nich uczucie zawodu. Szukając wyjścia z tej 
sytuacji Bogumił Nowotny, były oficer marynarki austro-węgierskiej, który 
w końcowym okresie I wojny światowej był referentem do spraw żeglugi przy 
rządzie powołanym przez Radę Regencyjną, w porozumieniu z szefem Sztabu * i 

1 Prezentowany materiał stanowi kontynuację dociekań badawczych autora nad działalnością
i funkcjonowaniem służb logistycznych Marynarki Wojennej, a także opiera się na dokumentach 
przekazanych autorowi przez prof. dr. hab. Jerzego Przybylskiego. W „Przeglądzie Morskim” 
nr 4-10 z 2001 r. przedstawiona została działalność służb logistycznych Marynarki Wojennej 
w okresie powojennym. Obecnie w kolejnych dwóch numerach „Biuletynu Historycznego” 
zaprezentowana zostanie problematyka służb technicznych i zaopatrzenia Marynarki Wojennej 
w okresie II RP.
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Generalnego gen. Stanisławem Szeptyckim i przy poparciu Jędrzeja Moraczewskiego, 
premiera rządu odrodzonej Polski, zaproponował utworzenie Polskiej 
Marynarki Wojennej, sądząc, że w ten sposób będzie miał prawne podstawy do 
ubiegania się o niezbędne na jej utrzymanie środki2. 28 listopada 1918 r. 
podpisany został przez marszałka Józefa Piłsudskiego dekret powołujący do 
życia „Marynarkę Polską”3. Naczelnik Państwa utworzył „Marynarkę Polską”, 
a także jej kierowniczy organ - Sekcję Marynarki, podporządkowaną 
organizacyjnie Ministrowi Spraw Wojskowych4. Nie rozwiązało to kłopotów 
i problemów związanych z brakiem środków finansowych na jej utrzymanie. 
Niedostatki w umundurowaniu i wyżywieniu, nierozwiązane sprawy zaległych 
poborów i trudne warunki zakwaterowania wywołały falę protestów i awantur, 
zakończonych przejściem wielu marynarzy do innych rodzajów wojsk i służb 
(kawaleria, artyleria, łączność, piechota), gdzie warunki służby były lepsze5.

Ponieważ sytuacja związana z odchodzeniem kadr, do innych rodzajów 
wojsk i służb, stawiała pod znakiem zapytania dalsze istnienie powołanej 
dopiero co Marynarki Wojennej, szef Sekcji Marynarki interweniował osobiście 
u naczelnika państwa. Zapadła wtedy decyzja „...ażeby Sekcja Marynarki przy 
MSWojsk. objęła w całkowity zarząd - zarówno port wojenny w Modlinie, jak 
i jego warsztaty portowe, magazyny, inwentarz i zarządziła, by oficerowie wraz 
z marynarzami zajęli bezzwłocznie całą przystań i wszystkie budynki 
w porcie...”6. Wybór tego właśnie miejsca na pierwszą bazę Marynarki 
Wojennej, nie był przypadkowy. Obszar ten położony nad dwoma dużymi 
rzekami, Wisłą i Narwią stanowił dogodny punkt strategiczny. Miał bezpośrednie 
połączenie Wisłą z Toruniem, Grudziądzem, Tczewem i Gdańskiem, z drugiej 
strony z Warszawą, a poprzez Narew i Bug łączył się z kolejnymi terenami. Nie 
bez znaczenia był także fakt, że w Modlinie istniały zabudowania, port 
i warsztaty, mogące stanowić bazę dla jednostek o charakterze rzecznym. 
Pierwszym komendantem portu wojennego Modlin został mjr mar. Stanisław 
Witkowski, mianowany na to stanowisko 29.11.1918 r.7.

2 Szerzej B. Nowotny, Wspomnienia, Gdańsk 2006, s. 174-177.
3 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW), Gabinet Ministra Spraw Wojskowych, Dekret 

nr 155 Naczelnika Państwa z dnia 28.11.1918 r. O powołaniu Marynarki Polskiej, sygn. 1.300.1.723.
4 Sekcja Marynarki weszła w skład Departamentu Mobilizacyjno-Organizacyjnego. Dziennik 

Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych (dalej MSWojsk.) nr 8 z 1918 roku. Patrz: 
Pamiętniki generała Józefa Rybaka, Warszawa 1954, s. 149.

3 Pamiętniki B. Nowotnego...
6 Podstawą tych działań był rozkaz naczelnika państwa nr 186 z dnia 30.11.1918 r. o objęciu 

przez Sekcję Marynarki portu wojennego w Modlinie; M. Kułakowski, Marynarka Wojenna 
Polski Odrodzonej, t. 1, Toronto 1988, s. 20-21. Marynarka Wojenna objęła budynek koszarowy 
byłej kompanii fortecznej mogący pomieścić około 300 marynarzy, a także budynek biurowy 
oraz dwa budynki mieszkalne dla oficerów.

' Dekret Naczelnika Państwa z dnia 29.11. 1918 r. o mianowaniu mjr. mar. S. Witkowskiego 
komendantem Portu Wojennego w Modlinie; CAW, sygn. 1.300.1.723, Zob. również, 
M. Kułakowski, op. cit., s. 20.
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Problemy zaopatrzenia technicznego realizowane były w tym czasie 
poprzez Sekcje Marynarki z funduszy pozyskiwanych z Departamentu II Wojsk 
Technicznych w formie bezpośredniego świadczenia w naturze, lub w formie 
świadczeń pieniężnych. Mając zapewnione względnie normalne bytowanie 
garnizonowe płk mar. Bogumił Nowotny rozpoczął starania o pozyskanie 
jednostek pływających.

Na początku grudnia 1918 r. doszło do wielu spotkań przedstawicieli 
Sekcji Marynarki i Sekcji Dróg Wodnych przy Ministerstwie Komunikacji. 
Dyskutowano na temat przekazania taboru pływającego, jak i przeprowadzenia 
niezbędnych remontów na posiadanych już parostatkach i motorówkach8. 
23.12.1918r. nastąpiło formalne przekazanie Sekcji Marynarki parostatku 
„Weichsel” oraz 4 motorówek. Z tym dniem rozpoczęło się istnienie Flotylli 
Wiślanej9. Szczegółowo mówi o tym protokół sporządzony ówczesnego dnia 
przez płk. mar. Wacława Żejmę i skierowany do szefa Sekcji Dróg Wodnych 
Edmunda Krzyżanowskiego10 11. W dokumencie mówiono również o obowiązku 
przeprowadzenia remontów taboru wodnego i wymienionych jednostek przez 
Sekcję Dróg Wodnych, w warsztatach portowych w Modlinie. Zakres prac 
remontowych był znaczny, a niesprzyjające jesienno-zimowe warunki 
pogodowe nie ułatwiały zadania. Dlatego termin realizacji powyższych ustaleń 
wyznaczono na dzień 01.04.1919 r. W okresie trwania remontów pomiędzy 
Sekcją Marynarki a warsztatami portowymi w Modlinie dochodziło do wielu 
zatargów i nieporozumień. Szef Sekcji Marynarki, płk Bogumił Nowotny 
wielokrotnie zwracał uwagę na niezrozumiałe opóźnienia prac remontowych, 
oskarżając warsztaty o celowe działania. W związku z tym powołano 
dwustronną komisję wyjaśniającą, pod przewodnictwem kierownika warsztatów 
portowych w Modlinie, inż. Bolesława Bagniewskiego oraz kpt. mar. Wacława 
Żejmę11. Opinie tych dwóch osób, co do przyczyn opóźnień były rozbieżne. 
Wskazywano na brak precyzyjnych umocowań organizacyjnych oraz na brak 
właściwej dyscypliny pracy. Trudno jednak było doszukać się jednoznacznych 

K B. Nowotny, op. cit., s. 175-180, M. Kułakowski, op. cit., s. 21-22.
9 I. Bieniecki, Flotylla Rzeczna Polskiej Marynarki Wojennej w Pińsku w latach 1925-1935, 

Toruń 2005, s. 11-20; J. W. Dyskant, Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej 1919-1939, 
Warszawa 1994, s. 28-31.

10 „...spisany dnia 23.12.1918 r. między majorem marynarki Witkowskim i porucznikami 
marynarki Hawro i Myszkowskim z ramienia Sekcji Marynarki przy MSWojsk. a inż. 
Bagniewskim z ramienia Sekcji Dróg Wodnych przy Ministerstwie Komunikacji. W myśl tego 
protokołu znajdujące się w porcie Modlin parostatki i łodzie motorowe przeszły na 
własność Sekcji Marynarki spod zarządu Sekcji Żeglugi przy Ministerstwie Komunikacji: 
parostatek „Weichsel”, łódź motorowa nr 1, łódź motorowa nr 2, łódź motorowa „C” oraz łódź 
motorowa nr 74 ...”; Raport z przeprowadzenia dochodzenia dotyczącego remontów statków 
należących do szefa Sekcji Marynarki do szefa Sekcji Dróg Wodnych E. Krzyżanowskiego 
z dnia 14.01.1919 r.; Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Akta Portu Wojennego 
Modlin, sygn. 1.328.31.1.

11 Tamże.
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sformułowań, co do przyczyn istniejących problemów. Uregulowanie 
powyższych spraw, a także przynależności warsztatów portowych w Modlinie12 
nastąpiło w końcu stycznia 1919 r. W tym czasie mjr. mar. Stanisławowi 
Witkowskiemu, komendantowi portu wojennego Modlin, podporządkowano 
warsztaty portowe'' Jednocześnie Komendant Portu Wojennego Modlin został 
zobowiązany do zajęcia się organizacją kierowanej instytucji. 
Podporządkowano mu także tworzony batalion morski, którego został 
pierwszym dowódcą.

21.02.1919 r. kpt. mar. Franciszek Dyrna13 przedstawił obsadę KPW 
Modlin i Batalionu Morskiego. Etat Portu Wojennego Modlin w dziale służb 
technicznych i zaopatrzenia przewidywał obsadę 40 osób, w tym w warsztatach 
mechanicznych 37 stanowisk i 3 w magazynach technicznych. 05.03.1919 r. 
w rozkazie organizacyjnym nr 1 szef Sekcji Marynarki utworzył Wydział 
Techniczny, na którym spoczął obowiązek organizacji służby technicznej dla 
tworzących się jednostek, zaopatrzenie ich w sprzęt, uzbrojenie i ekwipunek, 
oraz nadzór techniczny nad istniejącymi jednostkami pływającymi, a także 
zakup nowych jednostek14. Ówczesny etat Sekcji Marynarki przewidywał 
74 stanowiska, w tym 24 oficerskie i 50 pracowników cywilnych15. Z dniem 
02.05.1919 r. wszedł w życie dekret Rady Ministrów o utworzeniu Departamentu 
dla Spraw Morskich (dalej: DSM). Jednocześnie rozporządzeniem nr 55 Ministra 
Spraw Wojskowych z dnia 20 maja 1919 r. został zatwierdzony tymczasowy 
etat Departamentu dla Spraw Morskich.

Wiodącą rolę w technicznym i materiałowym zaopatrzeniu Marynarki 
Wojennej odgrywała Sekcja Techniczna Departamentu dla Spraw Morskich, na 
której spoczywał obowiązek organizacji służby technicznej dla tworzących się 
jednostek, zaopatrzenia ich w sprzęt, uzbrojenie i ekwipunek oraz nadzór 
techniczny nad istniejącymi jednostkami pływającymi, a także zakup nowych.

12 Było to jednym z ważniejszych argumentów pracowników warsztatów portowych w Modlinie 
wysuwanych przeciwko i w stosunku do stawianych zadań przez Marynarkę Wojenną.

13 Kpt. mar. F. Dyrna objął obowiązki Komendanta Portu Wojennego w Modlinie z dniem 
05.02.1919 r. na podstawie rozkazu szefa Sekcji Marynarki nr 1, z dnia 05.02.1919 r.; CAW, 
Akta Kierownictwa Marynarki Wojennej (dalej: KMW), sygn. 1.300.21.12.

14 Pierwszym prawnym dokumentem regulującym strukturę służb technicznych i zaopatrzenia 
w Siłach Zbrojnych II RP był rozkaz organizacyjny z 10.12.1918 r. O organizacji Ministerstwa 
Spraw Wojskowych. Skład zatwierdzonych departamentów; CAW, Dziennik Rozkazów 
MSWojsk. z 15.12.1918 r., nr 11, poz. 275. Zob. szerzej Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie 
światowej, tom I. Kampania Wrześniowa 1939, cz. 5. Marynarka Wojenna i obrona polskiego 
Wybrzeża. Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego, Londyn 1962, s. 9-10.

15 Rozkazem nr 2 z dnia 06.03.1919 r. szef Sekcji Marynarki wyznaczył na stanowisko szefa 
Wydziału Technicznego płk. mar. B. Mullera, referenta do spraw budowy okrętów i portów 
kpt. mar J. Jezierskiego, referenta rachunkowego kpt. mar. J. Zdeba. oraz kreślarza 
(rysownika) por. mar. F. Bombę; Rozkaz szefa Sekcji Marynarki nr 2 z dnia 05.03.1919 r.; 
CAW. Akta KMW, sygn. 1.300. 21.13, Kadry Morskie Rzeczypospolitej, tom 11. Polska 
Marynarka Wojenna, cz. I. Korpus Oficerów 1919-1947, pod redakcją J. K. Sawickiego, 
Gdynia 1996, s. 191.
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Ponadto, w strukturze służb technicznych i zaopatrzenia DSM znalazła się 
Sekcja Gospodarcza i Wydział Zaopatrzenia16. Obsadę personalną sekcji 
stanowili oficerowie i pracownicy legitymujący się doświadczeniem i praktyką 
zdobytymi w marynarkach wojennych państw zaborczych17. W omawianym 
okresie, w oparciu o siły i środki warsztatów portowych Portu Wojennego 
Modlin dokonano łącznie 28 napraw sprzętu pływającego oraz 156 napraw 
sprzętu uzbrojenia.

9.02.1920 r. w Sekcji Technicznej Departamentu dla Spraw Morskich 
powstał Wydział Budowy Okrętów, kierowany przez płk. mar. inż. Dominika 
Małeckiego, którego głównym zadaniem był nadzór nad budową okrętów oraz 
ich remontami i naprawami. Z dniem 24.02.1920 r. powołano Stałą Komisję 
Odbiorczą DSM dla zakupów materiałowych i sprzętu. Jej przewodniczącym 
został płk mar inż. Bernard Muller. Do zadań tej komisji należało 
kontrolowanie pod względem fachowym odbioru środków materiałowych, 
sprzętu i urządzeń zakupionych dla potrzeb Marynarki Wojennej18.

W latach 1918-1920 organizacja służb technicznych i zaopatrzenia była 
w sposób ścisły podporządkowana departamentom i wydziałom Ministerstwa 
Spraw Wojskowych. Limity ilościowe i finansowe przyznawane na potrzeby 
tworzenia Polskiej Marynarki Wojennej były minimalne i nie przekraczały 1% 
budżetu Ministerstwa Spraw Wojskowych19. Jedyną jednostką Marynarki 
Wojennej, na którą Ministerstwo Spraw Wojskowych nie szczędziło środków 
była w tym okresie Flotylla Pińska, która znajdowała się w planach 
operacyjnego wykorzystania w działaniach na wschodzie i dlatego jej 
organizacja pod względem materiałowo-technicznego zabezpieczenia nie 
nastręczała szczególnych problemów Marynarce Wojennej. Dla pozostałych 
instytucji i jednostek Marynarki Wojennej był to okres raczej niesprzyjający20.

18.01.1920 r. dwie armie polskie - dowodzone przez gen. Dowbór- 
-Muśnickiego i gen. Józefa Hallera - przekroczyły dawną granicę Prus, aby 
zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego objąć nadmorskie terytoria 
przyznane Polsce. Wraz z nim ku morzu podążał I Batalion Morski. 10.02.1920 r. 
przybył on do Pucka, rozpoczynając nowy etap rozwoju Polskiej Marynarki 

Tamże.
17 Wśród nich znalazła się grupa wybitnych specjalistów okrętowych z szefem sekcji gen bryg, 

inż. T. Borowskim i jego pomocnikami płk mar inż. K. Sasinowskim, ppłk mar inż. 
A. Morgulcem, ppłk mar inż. D. Małeckim, ppłk mar inż. K. Czernickim i kpt. mar. inż. 
P. Hordliczką, szerzej zob. D. Nawrot. Korpus Oficerski Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej, 
Warszawa 2005, s. 19-28.

18 Rozkaz szefa DSM z dnia 24.02.1920 r.; CAW, Akta KMW, sygn. 1.300.21.68, Kadry Morskie 
Rzeczypospolitej..., op. cit., s. 192.

19 S. Ordon, Polska Marynarka Wojenna w latach 1918-1939. Problemy prawne i ekonomiczne, 
Gdynia 1966, s. 118-119.

20 J. Stankiewicz, Marynarka Wojenna w pierwszych latach istnienia Polski Odrodzonej; 
Przegląd Morski. 1930, nr 2, s. 116-118, D. Nawrot, Korpus Oficerski..., op. cit., s. 33-35, 
M. Kułakowski, Marynarka Wojenna.... op. cit., s. 154-155.
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Wojennej. Pierwszym gospodarzem na obszarze przyznanego wybrzeża, została 
Marynarka Wojenna. Jednak jej działania na odcinku morskim w pierwszych 
miesiącach 1920 r. były znacznie ograniczone, wskutek wojny polsko- 
-radzieckiej. Tam też, wiosną i latem 1920 r. przede wszystkim skierował swoje 
działania i wysiłek Departament dla Spraw Morskich. W ciągu trzech miesięcy, 
od czerwca do sierpnia 1920 r. DSM zorganizował dwa bataliony 
i wspólnie z istniejącym już I Batalionem Morskim, wystawił je na front. Trzy 
bataliony utworzyły Pułk Morski, którego dowódcą został 01.07.1920 r. kpt. 
mar Konstanty Jacynicz. Skupiono w nim łącznie 32 oficerów, 16 podchorążych 
oraz 1 656 podoficerów i marynarzy, uprzednio przygotowywanych głównie 
jako załogi dla przyszłych okrętów21 22.

Po sierpniowych walkach 1920 r. Departament dla Spraw Morskich 
niemal od nowa rozpoczął tworzenie Marynarki Wojennej. Proces 
organizacyjny ograniczała ciężka sytuacja gospodarcza kraju. Nie sprzyjała jej 
także sytuacja na wybrzeżu. Na przyznanym Polsce traktatem wersalskim 
odcinku wybrzeża znajdowały się jedynie dwa rybackie porty Puck i Hel. Żaden 
z nich nie mógł stanowić oparcia dla Marynarki Wojennej. Nie były one 
bowiem przystosowane do potrzeb i zadań floty wojennej. Pierwszy posiadał 
jedynie basen o głębokości 3,5 m, długości 60 mb. i szerokości 40 mb. Nie dość, 
że był mały, to jeszcze wokół niego znajdowały się liczne, ówcześnie słabo 
rozpoznane mielizny Zatoki Puckiej, przez które prowadził kanał o głębokości 
3,5 m. Drugi port, wg opinii DSM, był bardzo zaniedbany i posiadał basen 
2,5 m głębokości oraz molo o łącznej długości 480 m. W żadnym z portów nie 
było niczego, co mogłoby zapoczątkować infrastrukturę stoczniową, czy też 
związaną z bazowaniem okrętów. Wszystko to odbiło się niewątpliwie na 
tempie rozwoju Marynarki Wojennej lat 20".

Tworzenie nowych jednostek Departament dla Spraw Morskich rozpoczął 
od powołania do życia Komendy Portu Wojennego w Pucku. Komendantem 
portu został płk mar. Witold Panasewicz. Głównym zadaniem Komendy było 
przygotowanie się, a następnie zabezpieczenie postoju okrętów wojennych23. 
Aby móc je wykonać, służby techniczne zorganizowały warsztaty naprawcze, 
kierowane przez chor. mar. Antoniego Bronicza, magazyny zaopatrzenia 
jednostek pływających prowadzone przez chor. mar. Tadeusza Cieślewicza, 
oraz tabor pływający, złożony z holowników, pogłębiarek i motorówek24. 
W 1920 roku rozpoczęto tworzenie Dowództwa Obrony Wybrzeża, początkowo 
funkcję tę pełnił komandor Witold Panasewicz. Dopiero na wniosek kontradm.

21 J. Przybylski, Marynarka Wojenna w walce o granice i niepodległość Polski (1918-1920), 
Gdynia 1997, s. 83-90 oraz tegoż autora Marynarze w walce o niepodległość Polski 1918-1920, 
Warszawa 1999, s. 69-75; patrz także Historia Pułków Polskich, Pułk Morski, Warszawa 1933, s. 12.

22 S. Legowiski, Nasze Wybrzeże, „Morze”, 1925 z. 1, s. 8.
23 Rozkaz szefa Departamentu dla Spraw Morskich nr 35 z dnia 28.04.1920 r., w sprawie zadań 

dla Komendy Portu Wojennego Puck; CAW, Akta KMW, sygn. 1.300.21.82.
24 Polskie Siły Zbrojne..., op. cit., s. 11-12.
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Kazimierza Porębskiego Naczelnik Państwa marszałek Józef Piłsudski 
mianował w dniu 23.04.1920 r. płk. mar. Jerzego Swirskiego dowódcą Wybrzeża 
Morskiego25. W październiku 1920 r. DSM zorganizował w Toruniu Komendę 
Portu Wojennego i Warsztaty Techniczne. Komendantem portu i jednocześnie 
kierownikiem warsztatów został mjr mar. inż. Wacław Żejma26.

Zakończenie wojny polsko-rosyjskiej oraz przechodzenie na organizację 
pokojową trwało w Marynarce Wojennej do stycznia 1922 r., kiedy to 
wprowadzono Pokojową Organizację Marynarki Wojennej. W myśl tego 
dokumentu szef nowej instytucji, Kierownictwa Marynarki Wojennej (dalej: 
KMW) podporządkowany został bezpośrednio Ministrowi Spraw Wojskowych 
w sprawach organizacyjnych, wyszkolenia i personelu oraz w sprawach użycia 
oddziałów Marynarki Wojennej, o ile te ostatnie nie dotyczyły operacji 
łączonych z armią lądową. Wszelkie sprawy, pociągające za sobą nowe wydatki 
budżetowe, miały być przedkładane Szefowi Administracji i Szefowi 
Wojskowej Kontroli Generalnej. Nowa organizacja Polskiej Marynarki 
Wojennej stawiała przed służbami technicznymi, następujące zadania:

• Zaopatrywanie okrętów i innych obiektów pływających w mechanizmy, 
materiały pędne, osprzęt okrętowy i przedmioty wewnętrznego 
użytkowania;

• Określanie i przeprowadzanie remontów, nadzór nad ich przeprowadzaniem;
• Opracowywanie instrukcji obchodzenia się z mechanizmami, 

współdziałanie z wydziałem regulaminów i wyszkolenia pod względem 
wyszkolenia technicznego.

Pokojowa organizacja Marynarki Wojennej normowała również stosunki 
pomiędzy Kierownictwem Marynarki Wojennej, a specjalistycznymi organami 
Ministerstwa Spraw Wojskowych. Wszelkiego rodzaju uzbrojenie i materiały 
tego samego typu były dostarczane przez Departament III MSWojsk., na 
rachunek KMW i z jego inicjatywy. Uzbrojenie innego typu (działa morskie, 
torpedy, miny) były dostarczane przez Departament III MSWojsk. w ten sam 
sposób, lecz już ściśle wg wskazówek Kierownictwa Marynarki Wojennej 
i przy decydującym udziale przedstawicieli KMW, przy zamawianiu i podczas 
komisyjnego odbioru. Uzbrojenie znajdujące się w jednostkach i na okrętach, 
nie podlegało ingerencji szefów artylerii i służb uzbrojenia poszczególnych DOK.

25 Płk mar. J. Świrski został wyznaczony na stanowisko dowódcy Wybrzeża Morskiego 
na podstawie dekretu marszałka J. Piłsudskiego nr 2176 z dnia 23.04.1920 r.; CAW, Akta 
Gabinetu MSWojsk., sygn. 1.300.1.545. W zakresie spraw technicznych dowódcy Wybrzeża 
Morskiego podporządkowano Sekcję Techniczną i Szefostwo Łączności Wybrzeża Morskiego. 
Głównym zadaniem spoczywającym przed Sekcją było zorganizowanie służb technicznych dla 
tworzących się jednostek, zaopatrzenie ich w sprzęt, uzbrojenie i ekwipunek oraz nadzór 
techniczny nad istniejącymi jednostkami pływającymi, oraz współdziałanie ze służbą 
naprawczą i techniczną KPW Puck, w zakresie prac naprawczo-remontowych. Zob. również 
Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna..., op. cit., s. 13 -18.

26 Tymczasowy etat Portu Wojennego Toruń z dnia 06.10.1920 r.; CAW, Akta KMW, 
sygn. 1.300.21.14, D. Nawrot, Korpus Oficerski..., op. cit., s. 29.
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Prowadzenie ewidencji uzbrojenia i wydawanie instrukcji technicznych 
należało do zadań służby uzbrojenia KMW, działającej w porozumieniu 
z Departamentem III. Zakupy zagraniczne realizowane przez KMW odbywać 
się miały w oparciu o limit przyznanego budżetu, za wiedzą i zgodą Oddziału 
Administracyjnego MSWojsk. W tym okresie służby łączności KMW pod względem 
technicznym i zaopatrzenia były traktowane jak służby łączności DOK27.

W latach 1922-1925 w działalności służb technicznych i zaopatrzenia nie 
zaszły większe zmiany. Zasadniczym mankamentem ich działalności była tu 
mała ilość etatów technicznych, tak na szczeblu Floty jak i we Flotyllach. 
Wynikało to, przede wszystkim ze skromnych nakładów finansowych na rozwój 
tak specjalistycznego rodzaju Sił Zbrojnych, jakim była Marynarka Wojenna28. 
Sytuacja na tym odcinku uległa dopiero po prawie 1925 r., z chwilą zwiększenia 
przez Sejm budżetu dla Marynarki Wojennej, co wiązało się z nowymi 
zakupami sprzętu pływającego oraz zwiększeniem stanu etatowego personelu 
technicznego bezpośrednio odpowiedzialnego za jego utrzymanie w jednostkach, 
jak również prowadzącego remonty w oparciu o bazę techniczną Komend 
Portów Wojennych, spełniających rolę oddziałów gospodarczych.

Do 1925 r. struktura służb technicznych i zaopatrzenia Marynarki Wojennej 
opierała się na następujących zasadniczych elementach: na szczeblu centralnym 
funkcjonował szef Służby Technicznej MW, będący w swoim zakresie 
przedmiotowym fachowym doradcą szefa KMW. Był on odpowiedzialny za 
działalność służb technicznych. W swojej działalności stosował się do dyrektyw 
wypracowanych przez sztab MW i zatwierdzanych przez szefa KMW. 
W Szefostwie Służb Technicznych podlegali mu:

1. Kierownik wydziału zaopatrzenia, zaopatrujący okręty i inne obiekty 
pływające w mechanizmy, materiały pędne, osprzęt okrętowy i inne 
przedmioty użytkowe. Bezpośrednio kierownikowi wydziału 
zaopatrzenia podlegały składy materiałowe w Modlinie;

2. Referent mechaniczny i elektrotechniczny, który określał i przeprowadzał 
remonty oraz sprawował nadzór nad ich przeprowadzeniem w zakresie 
maszyn głównych, pomocniczych kotłów i instalacji elektrycznych;

3. Referent radiotelegraficzny odpowiedzialny za określanie i przeprowadzanie 
remontów instalacji radiotelegraficznych oraz utrzymujący bezpośredni 
kontakt z wydziałem łączności MSWojsk w sprawach dotyczących łączności;

4. Referent kadłubów i osprzętu okrętowego, który odpowiadał za 
określanie i przeprowadzanie remontów w odniesieniu do kadłubów 
i osprzętu okrętowego oraz opracowywanie instrukcji obchodzenia 
się z mechanizmami;

27 Szerzej zob.: J. Będźmirowski, Wojska Łączności i Obserwacji Marynarki Wojennej w latach 
1919-1962, cz. I, Warszawa 1993, s. 26-38, a także Rozwój systemu łączności i obserwacji 
w Marynarce Wojennej w latach 1919-1939, „Biuletyn Historyczny", 1995 nr 14, s. 58-60.

28 A. Potyrała, Wspomnienia dotyczące spraw Marynarki Wojennej, Archiwum Muzeum 
Marynarki Wojennej (dalej: AMMW), Zbiór Relacji, sygn. 32, s. 128-132.
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5. Referent do spraw budowy okrętów;
6. Referent do spraw budowy portów .29

Na szczeblu Dowódcy Floty, za całość spraw związanych z zabezpieczeniem 
techniczno-materiałowym odpowiedzialny był Komendant Portu Wojennego, 
bezpośrednio podporządkowany Dowódcy Floty. Komendantowi podlegali: 
oficer techniczny, kierownik warsztatów składów technicznych, oraz szef 
składów broni i amunicji. Analogicznie przedstawiała się struktura służb 
technicznych na szczeblu Flotylli Rzecznych. Jedyną różnicą było 
występowanie w tych jednostkach tzw. „podręcznych warsztatów pływających”. 
Na szczeblu dywizjonu istniał jeden etat flagowego oficera służb technicznych 
podległego dowódcy danego szczebla i wykonującego jego zadania.

Oddzielnego potraktowania wymaga zakup okrętów dla potrzeb 
Marynarki Wojennej w latach 1920-1925. Wielu kłopotów DSM przysporzyły 
przyznane Polsce na konferencji pokojowej w Paryżu, w grudniu 1919 r. 
poniemieckie torpedowce w ilości 6 sztuk. Przede wszystkim, należało poszukać 
i wybrać najmniej zniszczone. Zajmował się tym, z ramienia DSM pełnomocnik 
wojskowy i morski poselstwa polskiego w Londynie kontradm. Wacław 
Kłoczkowski. Okazało się jednak, że i te wybrane okręty nadawały się tylko do 
natychmiastowego remontu. Z uwagi na trudności finansowe oraz przełomowy 
okres w wojnie polsko-rosyjskiej do tego tematu powrócono dopiero po 
sierpniowym przełomie wojny 1920 r. Szczegółowy raport o uzyskaniu 
torpedowców i potrzebach finansowych związanych z ich remontem przesłał, 
kontradm. Kazimierz Porębski do Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego 
w dniu 23.09.1920 r.30. Pieniądze na remont zostały ostatecznie przyznane, lecz

29 A. Potyrala, Wspomnienia..., op. cit., s. 48-68; Z. Waśko, R. Witkowski, Regularne jednostki 
Wojska Polskiego. Formowanie, działania bojowe, organizacja, uzbrojenie, wyposażenie, 
metryki okrętów i oddziałów lądowych Marynarki Wojennej. Krótki informator historyczny 
o Wojsku Polskim w latach II wojny światowej pod redakcją S. Komornickiego, Warszawa 
1976, s. 9-12.

30 „... Zanim jednak statki te będą mogły być przyprowadzone do Polski, muszą być gruntownie 
wyremontowane, gdyż w tym stanie, w jakim się obecnie znajdują o holowaniu ich do 
Gdańska lub do Pucka mowy być nie może, szczególnie o tej porze roku. W tych 
okolicznościach Departament Spraw Morskich jest zmuszony o to, aby remont był 
przeprowadzony w Anglii oraz o wyasygnowanie na ten cel odpowiednich kredytów 
w gotówce, gdyż na kredytowanie ze strony firm angielskich lub rządu angielskiego liczyć nie 
można. Koszty remontu nie są jeszcze dokładnie znane, lecz przypuszczalnie będą wynosić 
około 60 000 funtów szterlingów (około 25% wartości przedwojennej torpedowców). Remont 
w warsztatach krajowych (Toruń lub Bydgoszcz) wymagałby w obecnej sytuacji wiele czasu, 
prawdopodobnie do 2 lat, poczem koszty byłyby nie mniejsze niż remont w Anglii ....”; Raport 
kontradm. K. Porębskiego do Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 3841 z dnia 
23.09.1920 r„ CAW, Akta Oddziału I NDWP 1918-1921, sygn. 1.301.7.113. Zob. również 
M. Kułakowski, Marynarka Wojenna..., op. cit., s. 91-95.
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dopiero we wrześniu 1921 r. okręty przybyły do kraju31.
Pierwszym okrętem Polskiej Marynarki Wojennej, który otrzymał nazwę 

ORP „Pomorzanin” był zakupiony zagranicą statek hydrograficzny „Wotan” 
o wyporności 300 ton i szybkości 10 węzłów32. Na początku kwietnia 1920 r. 
ORP „Pomorzanin” przypłynął do Pucka i przez kilka następnych miesięcy był 
jedynym okrętem Marynarki Wojennej RP. Jednocześnie DSM czynił starania 
o zakup kolejnych jednostek. W tym celu w pierwszej połowie kwietnia 1920 r. 
wysłano do Finlandii urzędnika wojskowego, Aleksandra Cwalinę i inż. mechanika 
kpt. mar. Bolesława Białopiotrowicza, którzy przeprowadzili rozpoznanie pod 
tym względem, również w Hamburgu. Po przedstawieniu przywiezionych przez 
nich materiałów ofertowych DSM polecił przeprowadzić następujące zakupy:

• dwa nowe holowniki 80-tonowe od właściciela Edwarda Vicka za 
cenę po 580 000 franków;

• cztery trawlery od firmy „Skogo - Byro” w Helsingforsie w cenie 
180 000 niemieckich marek każdy;

• trzymasztowy statek szkolny znajdujący się w Holandii, a zaoferowany 
w Helsingforsie przez inż. Van-Vinena za cenę 170 000 dolarów 
amerykańskich;

• jeden 500-tonowy holownik morski od firmy „Bittner” w Gdańsku za 
450 000 marek niemieckich .33

Ze względu na trudną sytuację na froncie wojny 1920 r. rokowania 
w sprawie zakupu nowych okrętów trwały kilka miesięcy, a na przełomie lipca 
i sierpnia 1920 r. zostały całkowicie przerwane i zawieszone. Do stołu rokowań 
powrócono pod koniec sierpnia 1920 r. Z ramienia DSM uczestniczył w nich 
kpt. mar. Mieczysław Bereśniewicz. Skromność środków finansowych, jakie 
przekazano do dyspozycji DSM, pozwoliła na podjęcie starań do zamówienia 
tylko kilka mniejszych okrętów. Zdecydowano się na dwie kanonierki, 
4 trawlery oraz statek szkolny34. Oprócz ORP „Pomorzanin” pierwszymi 
okrętami, jakie przybyły do kraju były cztery trawlery typu „Jaskółka” 
zamówione 25.09.1920 r. przez DSM w firmie „Hoffstrom Skogbyra” 

31 Torpedowce miały około 360 ton wyporności, teoretyczna szybkość rozwijana przez te 
jednostki to 27 węzłów, uzbrojone były w 3 działa 75 mm, 2 ckm lub dwa działa o kał. 75 mm, 
2 ckm i jeden aparat torpedowy. Okręty te, nie przedstawiały dużej wartości bojowej, ale przez 
następne bez mała dziesięć lat stanowiły trzon floty wojennej w Polsce, służąc celom 
szkoleniowym i bojowym,; Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka 
Wojenna..., op. cit., s. 28-29.

32 Odpowiedni rozkaz o tym fakcie ukazał się w Dzienniku Rozkazów MSWojsk. 6/1920: 
„... Nabyty w Gdańsku statek „Wotan” wciela się z dniem 10 lutego rb. do Marynarki 
Wojennej dla pełnienia służby hydrograficznej na wybrzeżu i otrzymuje on nazwę 
„Pomorzanin”, CAW, Akta MSWojsk. Rozkaz z dnia 02.03.1920 r„ M. Kułakowski, 
Marynarka Wojenna..., op. cit., s. 50.

33 M. Kułakowski, ..., op. cit., s. 91-93.
34 Były to kanonierki OORP „Komendant Piłsudski”, „Generał Haller”, trawlery (trałowce) 

OORP: „Jaskółka”, „Czajka”, „Mewa” i „Rybitwa” oraz statek żaglowy „Lwów”, 
Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna..., op. cit., s. 27-28.
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z Helsingforsu (obecnie Helsinki). Okręty te zostały odebrane przez Komisje 
Odbiorczą protokołem z dnia 24.06.1921r.35. Przybycie w 1921 r. sześciu 
torpedowców, które otrzymały nazwy: „Kaszub”, „Krakowiak”, „Kujawiak”, 
,,Mazur”, „Podhalanin”, „Góral” i „Ślązak”, zamknęło pierwszy okres tworzenia 
floty wojennej.

Po zakończeniu działań wojennych 1920 r. szef DSM podjął starania 
o reaktywowanie flotylli rzecznych, które poważnie ucierpiały w wojnie polsko- 
-radzieckiej. W tym celu we wrześniu 1920 r. powołano do życia Pogotowie 
Techniczne. Jego zadaniem miała być pomoc w wydobywaniu zatopionych 
statków i oczyszczeniu nurtów rzek na obszarach działalności tych jednostek, 
a także naprawa Kanału Królewskiego i udrożnienie rzeki Bug, bez czego nie 
byłoby możliwości przejścia wydobytych jednostek na remonty do Modlina36.

W celu zbadania stanu technicznego jednostek pływających, znajdujących 
się w wodach Bugu, Narwi, Piny i Prypeci kontradm. K. Porębski powołał 
w dniu 22.03.1921 r. specjalną komisję do spraw flotylli rzecznych, pod 
przewodnictwem kmdr. O. Metzgera. 06.04.1921 r. komisja ta przejęła także 
kontrolę nad Pogotowiem Technicznym, któremu MSWojsk. określiło 
następujący zakres zadań:

• Nadzór i opieka nad wszystkimi obiektami wydobytymi z wód Piny 
i Prypeci oraz prowadzenie inwentarza części i wydobytych obiektów 
oraz znajdującymi się w magazynach Portu Wojennego Pińsk;

• Sprawowanie nadzoru i praktyczna realizacja czynności w zakresie 
zabezpieczenia jednostek pływających i przechowywania części 
zamiennych do nich, a także zabezpieczenie podjętych z rzek 
obiektów;

• Przygotowanie podniesionych jednostek pływających do przetrans
portowania ich do docelowych miejsc bazowania (Modlin, Pińsk).

W omawianym okresie Pogotowie Techniczne wykonało szereg zadań 
związanych z oczyszczaniem rzek z „pozostałości wojennych” i przygotowaniu 
wydobytych jednostek do dalszej służby w strukturach flotylli rzecznych 
Marynarki Wojennej RP. Jego działalność zakończyła się w 1925 r. i zbiegła się 
z rozformowaniem Flotylli Wiślanej37.

35 Były to jednostki o wyporności 380 ton, szybkości 11 węzłów i uzbrojone w 2 działa o kal. 
75 mm. Niedługo potem przybyły dwie kanonierki typu „Kondor” o wyporności 450 ton, 
szybkości 14,5 węzła i uzbrojone w dwa działa o kal. 100 mm, M. Kułakowski, Marynarka 
Wojenna..., op. cit. s. 92-93.

36 Na kierownika Pogotowia Technicznego wyznaczono ppłk. mar. D. Małeckiego, a w jego 
skład wszedł: 1 holownik, 2 barki, 2 motorówki oraz 2 krypy mieszkalne. Obsadę personalną 
stanowiło 2 oficerów, 12 marynarzy i 15 pracowników cywilnych; J. W. Dyskant, Wojenna 
Flotylla Wiślana Polskiej Marynarki Wojennej (grudzień 1918 r. - październik 1925 r.), 
„Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, 1988, t. XXXI, s. 234-242.

37 Tamże, s. 242. Zob. I. Bieniecki, Flotylla Rzeczna..., op. cit., s. 36.
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Działalność Wydziału Administracyjnego i służb intendenckich

Listopadowy dekret Naczelnika Państwa, powołujący do życia Marynarkę 
Wojenną, stawiał przed jej kierownictwem również zadania związane 
z żywnościowym i mundurowym zabezpieczeniem potrzeb przybywającej 
kadry i marynarzy. W okresie od listopada 1918 r. do marca 1919 r. za 
całokształt tzw. gospodarki wojskowej, tzn. zaopatrywanie wojska w mundury, 
żywność i należności finansowe oraz kontrole finansową w jednostkach, 
odpowiedzialny był Departament Gospodarczy MS Wojsk, który został 
utworzony z dniem 26.11.1919 r.38. Organizował on bezpośrednie dostawy do 
jednostek zamawianych artykułów39. W proces ten zaangażowana była również 
Sekcja Marynarki MSWojsk., która otrzymywała niezbędne środki materiałowe 
w tym zakresie40. W okresie od grudnia do stycznia 1919 r. Sekcja Marynarki 
otrzymała łącznie 126 mundurów wojskowych, oraz większość zamówionych 
racji żywnościowych w postaci ziemniaków, mąki, kaszy i kapusty kiszonej. 
Do marca 1919 r. Komenda Portu Wojennego Modlin, otrzymała 1 250 kg 
ziemniaków, 250 mundurów wojskowych, oraz inne środki intendenckie dla 
potrzeb podległych jednostek i instytucji41. W omawianym okresie 
zapotrzebowania składane przez Sekcję Marynarki, realizowane były na bieżąco, 
w terminach dekadowych co 10 dni. Rozdzielnictwem zgromadzonej żywności, 
umundurowania i innego wyposażenia intendenckiego zajmowała się 
bezpośrednio Komenda Portu Wojennego Modlin.

Pierwsze zmiany w dotychczasowym sposobie zaopatrywania nastąpiły 
z dniem 05.03.1919 r., kiedy szef Sekcji Marynarki rozkazem organizacyjnym 
nr 1 sformował Wydział Administracyjny42, a na stanowisko naczelnika tego 
wydziału wyznaczył kpt. mar. Kazimierza Zachara. Wydział ten, składał się 

38 Dziesięciolecie Intendentury 1918-1928, Warszawa 1929, s. 186.
39 Departament Gospodarczy MSWojsk. w tym okresie składał się z sekcji: poborów, 

żywnościowej, mundurowej, kwaterunkowej, taborowej i budżetowej. Poza sprawami 
związanymi z zaspokajaniem potrzeb żołnierzy w zakresie uposażenia, wyżywienia, 
umundurowania, wyekwipowania i zakwaterowania, zajmował się on również kontrola, dostaw 
i opieką nad inwalidami i emerytami wojskowymi. Kierownictwo i nadzór nad materiałowym 
zaopatrywaniem i kwatermistrzowską obsługą wojsk Departament Gospodarczy MSWojsk. 
sprawował przy pomocy intendentur terytorialnych, a na obszarze ewentualnych działań 
wojennych poprzez organa intendentury podporządkowane pod względem służbowym 
powstałemu 04.01.1919 r. Kwatermistrzostwo, instytucji wchodzącej w skład Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego. (Taka organizacja i system zaopatrywania realizowane były 
np. w czasie wojny 1920 r.). Kwatermistrzostwo zajmowało się sprawami zaopatrywania 
uzbrojenia i amunicji, sanitarnymi, duszpasterskimi, sądowo-prawnymi, poczty polowej 
i taborów. Szerzej zob. K. Adamek, Intendentura Wojska Polskiego 1918-1956, Warszawa 
1998,3. s. 15-19.

40 Dziesięciolecie Intendentury..., op. cit., s. 199-200.
41 Tamże.
42 Rozkaz organizacyjny szefa Sekcji Marynarki z dnia 05.03.1919 r.; CAW, Akta KMW, 

sygn. 1.300.21.13.
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zgodnie z etatem z 4 oficerów i 10 urzędników cywilnych. Taka obsada 
personalna przetrwała do 20.05.1919 r., kiedy to rozporządzeniem nr 55 ministra 
spraw wojskowych wprowadzono kolejne zmiany organizacyjne. Zgodnie z tym 
rozporządzeniem, została zatwierdzona struktura Departamentu dla Spraw 
Morskich, gdzie wiodącą rolę w intendenckim zaopatrzeniu powierzono Sekcji 
Gospodarczej43. W skład sekcji wchodziły następujące wydziały: zaopatrzenia, 
rachunkowy, oraz komisja kasowa. Sekcja Gospodarcza odpowiedzialna była za 
sprawy kwaterunkowe i zaopatrzenie ogólne tzn. wyżywienie, umundurowanie 
oraz kierowanie finansami i opracowywaniem budżetu DSM. Sekcja zależna 
była gospodarczo od Departamentu VIII Gospodarczego MSWojsk.. 
kredytowana zaś przez Oddział IV sztabu MSWojsk. i inne specjalistyczne 
departamenty MSWojsk. Sekcja Gospodarcza kierowała również pracą komisji 
gospodarczych, które znajdowały się na szczeblu jednostek Marynarki 
Wojennej, a które odpowiedzialne były bezpośrednio za właściwą, zgodną 
z obwiązującymi przepisami realizację zaopatrzenia jednostek i zarządzanie 
przekazanym mieniem gospodarczym. Prowiantowanie jednostek Marynarki 
Wojennej realizowane było poprzez intendenturę tego DOK, w obrębie którego 
jednostki te stacjonowały. W przypadku Marynarki Wojennej powyższą funkcję 
sprawował DOK nr 1 Warszawa, DOK nr 9 Brześć, a od 1920 r. również 
DOK nr 8 Toruń44.

Wraz ze wzrostem ilości wojsk lądowych w 1919 r. powszechnie 
odczuwane były braki żywności, które dotknęły także Marynarkę Wojenną. 
Możliwości bezpośredniego zaopatrywania się w żywność była mało realna ze 
względu na brak środków finansowych na pokrycie ewentualnego zakupu 
artykułów żywnościowych. DSM poczynił pewne próby w rozwiązaniu 
problemów zaopatrzenia mundurowego załóg okrętowych. W sierpniu 1919 r. 
wyznaczona została komisja pod przewodnictwem płk. mar. Jerzego 
Świrskiego, mająca opracować projekty umundurowania dla Marynarki 
Wojennej. Do tego czasu bowiem, umundurowanie marynarzy było różnorodne 
i niejednolite. Na porządku dziennym były przypadki noszenia przez oficerów 
i marynarzy cywilnych części garderoby. Komisja rozpoczęła prace w dwu 
kierunkach. Z jednej strony w zakresie ujednolicenia dotychczasowego 
umundurowania, w którym występowały elementy umundurowania wojsk 
lądowych, umundurowania byłych państw zaborczych, a także ubiorów 
cywilnych, z drugiej zaś w kierunku zakupienia granatowych mundurów, 
zgodnie z tradycjami i zasadami obowiązującymi w marynarkach wojennych45.

43 Jej szefem został dotychczasowy naczelnik Wydziału Administracyjnego kpt. mar. K. Zachar.
44 J. Staniewicz, Marynarka Wojenna w pierwszych latach istnienia Polski Odrodzonej. Przegląd 

Morski 1930, nr 2, s. 112.
45 Tamże, s. 115.
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Pierwszy kierunek został rozwiązany już w październiku 1919 r., kiedy 
wszyscy marynarze otrzymali nowe bluzy, spodnie, płaszcze i owijaki (onuce) 
koloru zielonego i zostali zobowiązani do ich noszenia. Jedynym elementem 
typowo marynarskim były w tym czasie, granatowe czapki kroju marynarskiego. 
O granatowe mundury zaczęto czynić starania w Intendenturze Armii46. 
W pierwszych latach odrodzonej Polski całość zaopatrzenia żywnościowego, 
mundurowego, kwaterunkowego przejęte zostało przez DOK nr 1, 8 i 9 w stosunku 
do Pułku Morskiego, Flotylli Pińskiej i Wiślanej. Działalność własnych 
ośrodków zaopatrzenia w tym czasie praktycznie nie istniała. W latach 1918-1921 
zasady zaopatrywania w dziedzinie intendenckiej tak w Marynarce Wojennej, 
jak i w całych Siłach Zbrojnych opierały się na bardzo swobodnych zasadach, 
dostosowanych do ówczesnych możliwości. Do kwietnia 1921 r. zaopatrzenie 
oddziałów podległych DSM w mundury, ekwipunek, sprzęt koszarowy i okręty, 
było wykonywane przez Sekcję Gospodarczą DSM, zaś czynności 
aprowizacyjne realizowała intendentura tego DOK w obrębie którego jednostki 
Marynarki Wojennej stacjonowały47.

W kwietniu 1921 r. na wniosek szefa Sekcji Gospodarczej DSM, 
w porozumieniu z Departamentem VII Gospodarczym i oddziałami IV i VI Sztabu 
MSWojsk. przekształcono Sekcję Gospodarczą DSM w Sekcję Intendentury 
Morskiej z siedzibą w Bydgoszczy. Podstawą tych przeobrażeń był rozkaz 
MSWojsk. nr 18/21 z 18.04.1921 r. Usytuowanie tak ważnej instytucji z dala od 
wybrzeża i poza KMW było decyzją pozbawioną logiki i w zasadzie niczym 
nieuzasadnioną, poza chęcią ulokowania jej na podobieństwo całych Sił 
Zbrojnych w DOK48. Niekorzystna sytuacja gospodarcza i nasilająca się inflacja 
nie pozostawały bez wpływu na rozwój sił zbrojnych w tym również Marynarki 
Wojennej. Nowy minister Skarbu w rządzie Aleksandra Ponikowskiego, Jerzy 
Michalski zgodził się przyjąć tekę ministra Skarbu pod warunkiem drastycznych 
cięć budżetowych. W swoim expose sejmowym na 250 posiedzeniu Sejmu 
Ustawodawczego zapowiedział znaczną redukcję wydatków m.in. na wojsko. 
Proponowane cięcia gospodarcze dotyczące Marynarki Wojennej zagrażały 
istnieniu tego rodzaju Sił Zbrojnych, gdyż minister Skarbu wysunął postulat 
całkowitej likwidacji Marynarki Wojennej stwierdzając w uzasadnieniu, że nie 
przynosi ona żadnej korzyści i Polski na nią nie stać49. Mimo, że propozycja 
ministra Skarbu nie została przyjęta, to jednak Minister Spraw Wojskowych 

Tamże.
47 Przepisy gospodarki materiałowej, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 

1923, s. 1-3.
48 Na podstawie kontroli przeprowadzonej przez komisję MSWojsk. w grudniu 1920 r. i styczniu 

1921 r. zwrócono uwagę szefowi DSM na fakt, iż planowane oderwanie Sekcji Gospodarczej 
od Departamentu spowoduje niekorzystne warunki pracy i obsługi Marynarki Wojennej. 
Uwagi te nie zostały uwzględnione. Informacja Wojskowej Kontroli Gospodarczej; CAW. 
Akta KMW, sygn. 1.300.21.126.

49 Pismo ministra Skarbu J. Michalskiego do gen. S. Sosnkowskiego z dnia 24.11.1921 r.; CAW, 
Akta KMW, sygn. 1.300.21.126., zob. M. Kułakowski, Marynarka Wojenna.... op. cit., s. 152-153.
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gen. Kazimierz Sosnkowski zobowiązał się do ograniczeń i oszczędności 
w zakresie funkcjonowania Marynarki Wojennej i utrzymania tylko sfery czysto 
szkoleniowej. Minister Skarbu proponował również ograniczenie samodzielności 
gospodarczej Marynarki Wojennej poprzez likwidację Intendentury Morskiej. 
W piśmie z dnia 24.11.1921 r. skierowanym do Ministra Spraw Wojskowych 
gen. Kazimierza Sosnkowskiego stwierdził, że przekazanie Ministerstwu 
Przemysłu i Handlu całości spraw dotyczących Marynarki Handlowej 
spowodowało zasadnicze ograniczenia, co do zakresu działalności Marynarki 
Wojennej, a planowane zminimalizowanie jej zadań do sfery wyłącznie 
szkoleniowej spowoduje brak podstaw organizacyjnych do utrzymywania 
własnej komórki zaopatrzeniowej. Powstały konflikt został zakończony 
w momencie przejścia Marynarki Wojennej na tzw. pokojową organizację 
oraz przekształcenia jej kierowniczych organów, jakie miało miejsce 
w styczniu 1922 r.50

Wiceadm. Kazimierz Porębski próbował wielokrotnie znaleźć kompromis 
w tej sprawie, wszystkie jednak działania pozostawały bez zrozumienia ze 
strony Ministerstwa Skarbu. Gdy jednak okazało się, że w nowej strukturze 
organizacyjnej z kwietnia 1922 r. minister Spraw Wojskowych przewidział 
istnienie Wydziału Intendentury Morskiej51 * 53, szef Departamentu Intendentury 
płk Aleksander Litwinowicz zaprotestował stwierdzając, że nie było to 
uzgodnione z Departamentem Intendentury. Protest swój skierował on na ręce 
szefa Administracji Armii MSWojsk. Jednocześnie płk Aleksander Litwinowicz 
wystąpił z propozycją zwołania konferencji, która miałaby ostatecznie 
rozstrzygnąć, czy aparat gospodarczy w Marynarce Wojennej ma być 
dostosowany do jej struktur i dalszego istnienia, czy też ma być zmniejszony do 
wcześniej sugerowanego minimum, a co za tym idzie, czy opracowanie 
preliminarza budżetowego na 1923 r. ma być przeprowadzone przez Departament 
VII Intendentury, czy też przez Marynarkę Wojenną.

Szef Administracji Armii gen. Władysław Czykiel, chcąc rozstrzygnąć 
powyższy konflikt zwrócił się w czerwcu 1922r. do KMW, z prośbą 
o wyjaśnienie wszystkich spraw związanych z aparatem gospodarczym 
Marynarki Wojennej. Wiceadm. K. Porębski stał na stanowisku, że jeżeli nawet 
istnieje potrzeba zredukowania pionu gospodarczego w Marynarce Wojennej, to 
ze względu na zapewnienie ciągłości i normalności pracy tych służb należy 
bezwzględnie zachować Wydział Intendentury Morskiej. Ostatecznie etat 
Wydziału Intendentury Morskiej został ograniczony do 28 osób. Wprowadzeniem 

50 Tamże, a także Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna..., op. cit.,
s. 22-23.

31 Etat zakładałtl gen. ppor. int., 3 pik. (1 pik int., 1 płk gosp. i 1 płk), 9 ppłk. (6 ppłk, int., 
2 ppłk, gosp., 1 ppłk), 27 mjr. (5 mjr. int., 17 mjr. gosp., 2 mjr. inż., 4 mjr), 10 ppor.,
53 podoficerów, 34 szeregowych, 3 gońców, 3 maszynistki, ł samochód osobowy, 1 samochód 
ciężarowy. M. Kułakowski, Marynarka Wojenna Polski Odrodzonej..., op. cit., s.154-164, Kadry 
Marynarki Wojennej..., op. cit., s. 192.
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Pokojowej Organizacji Marynarki Wojennej w strukturach KMW znalazły się 
wydziały: Intendentury i Budżetowy52.

Do zadań Wydziału Intendentury należało:
• samodzielne zaopatrywanie jednostek Marynarki Wojennej w przedmioty 

i materiały należące do zakresu zaopatrywania wojsk lądowych, 
a które były odmienne od używanych w siłach lądowych;

• pobieranie od Departamentu Intendentury tych przedmiotów i materiałów, 
które są wspólne dla Marynarki Wojennej i wojsk lądowych i które 
powinny być rozdzielone jednostkom i instytucjom Marynarki 
Wojennej przez Wydział Intendentury KMW;

• zorganizowanie, dostarczanie i rozrachunek z intendenturami 
poszczególnych DOK odnośnie tego asortymentu, który nie wymaga 
scentralizowanego systemu zaopatrzenia;

• opracowanie przepisów dotyczących należności pieniężnych i kasowych, 
umundurowania i żywienia uwarunkowanego specyficznymi 
wymogami służby na morzu.

Poza tym do zakresu działania Wydziału Intendentury należało:
• wypłacanie i naliczanie należności pieniężnych;
• zaprowiantowanie kadry i marynarzy;
• umundurowanie marynarzy i kadry;
• zaopatrzenie kwaterunkowe na lądzie.

Nowy Wydział Intendentury posiadał następujące referaty:
• Referat Organizacji i Należności Pieniężnych;
• Referat Prowiantowy;
• Referat Mundurowy.

Drugi z wydziałów Wydział Budżetowy realizował następujące zadania:
• prowadził zestawienie budżetowych potrzeb i możliwości KMW;
• planował wydatki w zakresie zakupów i kredytów realizowanych na 

rzecz MW przez MSWojsk.
Wszelkie sprawy związane z wydatkami, które miały być przedkładane 

do akceptacji KMW musiały być wcześniej zaopiniowane przez Wydział 
Budżetowy. Negatywna opinia dyskwalifikowała wszelkie propozycje zakupu. 
Zakres kompetencji zawartych w pokojowej organizacji Marynarki Wojennej 
określał, że Wydział Intendentury KMW zakupuje we własnym zakresie to 
umundurowanie, które nie jest używane w armii lądowej. Inne przedmioty 
zaopatrzenia mundurowego, a także wyżywienie, materiały kwaterunkowe 
i materiały piśmienne Wydział Intendentury pobierał od Departamentu VII na 
rachunek Marynarki Wojennej. Departament ten nie ingerował w meritum tych 
zapotrzebowań. Powyższe przedmioty jednostki Marynarki Wojennej dostawały 
za pośrednictwem Wydziału Intendentury, lub wprost od najbliższych rejonów 52

52 M. Burchardt, Wspomnienia z Departamentu dla Spraw Morskich i Kierownictwa Marynarki 
Wojennej w latach 1919-1928, AMMW, Zbiór Relacji sygm 18, s. 46.
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intendenckich DOK. Wydział Budżetowy KMW w zakresie gospodarki 
pieniężnej musiał się stosować do przepisów przyjętych w całych Siłach 
Zbrojnych z wyjątkiem tych dziedzin, które ze względu na odrębny charakter 
służb Marynarki Wojennej były unormowane specjalnymi, odrębnymi 
przepisami szczegółowymi.

W latach 1922-1925 organizacja Wydziału Intendentury i Wydziału 
Budżetowego nie uległa żadnym istotnym zmianą. Jedynym nowym 
elementem, który w zamiarze Kierownictwa Marynarki Wojennej, miał 
skoordynować całość zagadnień dotyczących zaopatrzenia Marynarki Wojennej 
było powołanie 20.01.1923 r. w miejsce ww. wydziałów jednego Wydziału 
Gospodarczego, którego kierownikiem został kpt. gosp. Władysław Mróz- 
-Pozowski.

W omawianym okresie system zaopatrzenia materiałowego Marynarki 
Wojennej w zakresie tzw. działu intendenckiego opierał się na dwutorowym 
systemie zaopatrzenia:

• Szczebel KMW - Wydział Intendentury, (od 20.01.1923 r.) Wydział 
Gospodarczy;

• Szczebel samodzielnych jednostek - Komisje Gospodarcze.
W początkowym okresie funkcjonowania morskich a właściwie rzeczno- 

-lądowo-morskich jednostek Marynarki Wojennej, zabezpieczenie finansowe 
nie nastręczało poważnych kłopotów, ze względu na ubogość potrzeb 
wynikających przede wszystkim z zasadniczego celu, jakim było utrzymanie 
suwerenności państwowej. Późniejszy okres, a szczególnie po 1922 r. 
charakteryzował się wzrostem potrzeb rozwojowych przy jednoczesnym braku 
możliwości ich zaspokojenia, co było z kolei wynikiem trudnej sytuacji 
finansowej państwa i jednocześnie braku zrozumienia ważności problemów 
obronnych morskiej granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawdziwe boje o środki finansowe dla Marynarki Wojennej rozpoczęły 
się praktycznie po 1924 r., gdy sytuacja gospodarcza Polski zaczęła się poprawiać, 
a jednocześnie plany modernizacji sił zbrojnych wymagały większych 
nakładów. Mimo bowiem zabiegów prowadzonych przez kierownicze organa 
Marynarki Wojennej należy zaznaczyć, że uzyskiwane w tym okresie tj. 
do 1924 r. środki finansowe były bardzo nikłe i nie przekraczały wskaźnika 
1% ogólnych wydatków Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Działalność służb zaopatrzenia intendenckiego w latach 1918-1925 
w jednostkach Marynarki Wojennej można podzielić na dwa okresy. Pierwszy 
to okres od listopada 1918 r. do kwietnia 1921 r., który charakteryzował się 
całkowitym brakiem samodzielności w zakresie planowania jak i finansowania 
ww. działalności. Większość działań podejmowana była przez organa centralne 
MSWojsk., Marynarka Wojenna zaś była tylko odbiorcą ściśle sterowanego 
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strumienia środków finansowych i materiałowych. Drugi okres trwał od 
kwietnia 1921 r. do maja 1925 r. i charakteryzował się małą operatywnością 
służb intendenckich, w zakresie zakupów niezbędnych materiałów oraz 
przerostami administracyjnymi, szczególnie widocznymi na szczeblu centralnym. 
Przypomnieć tu można tworzenie Intendentury Morskiej w Bydgoszczy niemające 
żadnego ani operacyjnego, ani też taktycznego uzasadnienia. Z drugiej zaś 
strony należy wspomnieć o tym, że, w omawianym okresie nakłady finansowe 
kierowane do Marynarki Wojennej nie przekraczały 1% budżetu MSWojsk., 
a więc i środki, którymi dysponowały odpowiednie służby intendenckie były 
minimalne w stosunku do potrzeb Marynarki Wojennej.

Działalność Wydziału Higieny Morskiej i służby zdrowia

Wraz z utworzeniem 28.11.1918 r. „Marynarki Polskiej” i napływem 
rzesz marynarzy z byłych marynarek państw zaborczych niezbędnym stawało 
się zorganizowanie medycznej opieki dla nowo przybyłych, wśród których 
wielu wymagało hospitalizacji, czy też udzielania pomocy lekarskiej 
o charakterze doraźnym. Rozkazem organizacyjnym nr 1 z dnia 05.03.1919 r. 
szef Sekcji Marynarki Ministerstwa Spraw Wojskowych powołał Wydział 
Higieny Morskiej53. Wydział i jego obsada, stały się zalążkiem służby zdrowia 
rodzącej się Marynarki Wojennej RP. Wraz z rozwojem Marynarki Wojennej 
ilość etatów lekarzy ulegała wielu zmianom. Powstanie Portu Wojennego 
Modlin jako pierwszej bazy dla formującej się Marynarki Wojennej, postawiło 
przed organami opieki zdrowotnej poza profilaktyką medyczną, zadania 
zabezpieczenia i organizacji uroczystości pogrzebowych personelu Marynarki 
Wojennej. W tym czasie szef Sekcji Marynarki wystąpił do szefa Departamentu 
Sanitarnego MSWojsk. o przydzielenie do Marynarki Wojennej 4 lekarzy 
specjalistów, w tym jednego stomatologa i jednego chirurga. Należy zaznaczyć, 
że w całym okresie międzywojennym obowiązywała zasada, iż lekarze byli 
przydzielani do jednostek na czas określony, pozostając jednocześnie 
w centralnej ewidencji i dyspozycji Departamentu Sanitarnego. Pod względem 
działalności służbowej i specjalistycznej w jednostkach Marynarki Wojennej 
byli oni podporządkowani naczelnikowi Wydziału Higieny Morskiej.

Prośba szefa Sekcji Marynarki MSWojsk., dotycząca przydziału lekarzy 
została załatwiona częściowo, bowiem przydzielono do Sekcji Marynarki 
2 lekarzy, farmaceutę Jana Koszerę oraz lekarza ogólnego Adama Płatka. Lekarze ci, 

53 Wydział Higieny Morskiej tworzył: naczelnik wydziału płk dr E. Ciastoń. (od czerwca 1919 r. 
mjr dr F. Hłasko), starszy referent wydziału dr A. Poręba, referent wydziału dr K. Ziemba, 
w skład wydziału wchodzili również, kancelista, maszynistka i ordynans; 2. CAW. 
Akta KMW, sygn. 1.300.21.12. Zob. B. Horała, Zarys historii służby zdrowia Marynarki 
Wojennej 1918-1999, „Biuletyn Historyczny”, 2001 nr 17, s. 12.

67



„BIULETYN HISTORYCZNY” S. KUDELA 2008 NR 23

zostali skierowani do pracy w Komendzie Portu Wojennego Modlin54, 
z zadaniem zorganizowania na bazie obiektów KPW Modlin garnizonowej izby 
chorych i punktu aptecznego dla garnizonu, a także objęcia opieką medyczną 
kadry oraz marynarzy KPW Modlin i Flotylli Wiślanej, w tym prowadzenia 
działalności oświatowej, w dziedzinie profilaktyki sanitarnej i zdrowotnej 
wśród stanów osobowych. Przedsięwzięcia te, realizowane były w oparciu 
o bazę składającą się z 3 pomieszczeń przystosowanych do pełnienia funkcji 
izby chorych i punktu aptecznego. W tym okresie, zaopatrzenie medyczne dla 
potrzeb Marynarki Wojennej realizowane było, w oparciu o zasoby materiałowe 
Centralnej Składnicy Sanitarnej w Warszawie, która przejęła zapasy i sprzęt 
medyczny od władz niemieckich, oraz w oparciu o połową Składnicę Sanitarną 
w Lublinie, którą z kolei przejęto od armii austro-węgierskiej55.

Największym problemem w działalności służby medycznej Marynarki 
Wojennej w omawianym okresie były braki kadrowe, jakie występowały we 
wszystkich grupach osobowych lekarzy i brak własnego szpitala. Chorych 
odsyłano do szpitali cywilnych oraz wojskowych, głównie do Torunia 
i Grudziądza. Zaznaczyć należy także, że ówczesna służba zdrowia pracowała, 
w obliczu poważnych braków podstawowych środków sanitarnych i lekarstw. 
Możliwości bowiem zaopatrywania przez składnice były bardzo ograniczone. 
Ta sytuacja niekorzystnie wpływała na stan zdrowotny kadry i marynarzy tym 
bardziej, że wówczas w znacznie większej mierze, niż obecnie leczono chorych 
w jednostkach. Zasadą było, aby tam gdzie istniał etat lekarza uruchamiać izby 
chorych. Dla jednostek pływających, tworzono wspólne izby chorych na lądzie. 
Wspomniane problemy i trudności w medycznym zabezpieczaniu jednostek 
Marynarki Wojennej powodowały, że w widocznym stopniu wzrastała liczba 
zachorowań, na dur brzuszny i inne schorzenia wynikające z niewłaściwej 
higieny i nieprzestrzegania jej zasad. Latem 1919 r. odnotowano 23 tego typu 
zdarzenia56. Wynikało to z jednej strony, z braku właściwych zasad i możliwości 
żywienia oraz nieprzestrzegania reguł higieny, z drugiej zaś strony był 
wypadkową złych warunków zaopatrzenia koszar w wodę oraz braku 
skanalizowania tych obiektów.

W myśl uchwały Rady Ministrów z 20.03.1919 r. przeprowadzono 
reorganizację Marynarki Wojennej. W miejsce Sekcji Marynarki MSWojsk. 
utworzono Departament dla Spraw Morskich, który podlegał bezpośrednio 
Ministrowi Spraw Wojskowych. W nowej strukturze organizacyjnej służba 
medyczna zorganizowana została w Sekcję Sanitarną. Pod względem 
organizacyjnym nie zaszły znaczące zmiany. Szefem Sekcji Sanitarnej 
pozostawał dotychczasowy naczelnik Wydziału Higieny Morskiej.

54 W tym czasie w KPW Modlin na stanowisku referenta sanitarnego pracował por. mar. lek.
W. Fleury, M. Kułakowski, op. cit., s. 23.

55 S. Wojtkowiak, Wojskowa Służba Zdrowia w latach 1918-1939, Łódź 1971, s. 4-5.
56 Tamże, s. 24.
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Do zasadniczych zadań stawianych przed Sekcją Sanitarną należały:
• zabezpieczenie medyczne nowo formujących się jednostek Flotylli 

Pińskiej i Batalionu Morskiego;
• zorganizowanie izby chorych w porcie wojennym w Pińsku;
• zabezpieczenie materiałowe w postaci środków opatrunkowych, 

strzykawek, wyparzaczy i innego sprzętu podręcznego;
• prowadzenie profilaktyki w zakresie higieny osobistej wśród 

stanów osobowych .57
W celu realizacji ww. zadań szef Sekcji Sanitarnej zwrócił się z prośbą do 

szefa Departamentu Sanitarnego MSWojsk. o przydzielenie do Marynarki 
Wojennej 6 lekarzy specjalistów, 2 stomatologów, 1 chirurga i 3 lekarzy 
ogólnych58. W odpowiedzi Departament Sanitarny skierował doraźnie do 
Marynarki Wojennej tylko 2 lekarzy ogólnych. Wynikało to z braku 
odpowiedniej ilości lekarzy w Siłach Zbrojnych. Aby zminimalizować 
niedogodności w opiece medycznej szef Sekcji Sanitarnej zorganizował 
działalność służby zdrowia w system dyżurów objazdowych. Wraz ze wzrostem 
napięcia i wybuchem wojny na Wschodzie liczba lekarzy będących 
w dyspozycji Departamentu dla Spraw Morskich gwałtownie spadała 
i w sierpniu 1920 r. osiągnęła stan 2 lekarzy. Ich działalność polegała wyłącznie 
na wykonywaniu koniecznych czynności medycznych, związanych z reagowaniem 
na zagrożenie życia i zdrowia, przy całkowitym pominięciu jakiejkolwiek 
działalności profilaktycznej.

Nowa pokojowa organizacja Marynarki Wojennej z 1922 r. wprowadziła 
stanowisko Szefa Sanitarnego Kierownictwa Marynarki Wojennej59. Szef 
Sanitarny był specjalistycznym doradcą szefa KMW, kierował on służbą 
sanitarną na okrętach i w jednostkach Marynarki Wojennej. Pod względem 
fachowym podlegał on szefowi Departamentu Sanitarnego i jemu też, był 
podporządkowany pod względem zaopatrzenia medycznego.

W latach 1922-1925 służba sanitarna Marynarki Wojennej liczyła łącznie 
14 lekarzy, w tym 2 stomatologów, 1 okulistę, 4 chirurgów i 7 lekarzy ogólnych60. 
W okresie tym służba sanitarna zorganizowała ambulatoria i izby chorych 
w komendach portów wojennych w Pińsku, Toruniu, Pucku i Gdyni. Łączna 
liczba łóżek w ww. izbach chorych wynosiła 55. Dla potrzeb szeroko 
rozumianej oświaty sanitarnej, lekarze i sanitariusze przeprowadzili 

57 Tamże.
58 Pismo szefa DSM do szefa Departamentu Sanitarnego MSWojsk. w sprawie zwiększenia ilości 

lekarzy w Marynarce Wojennej; CAW, Akta KMW, sygn. 1.300.21.14.
59 Pierwszym szefem sanitarnym KMW został w dniu 4 marca 1922 r. ppłk dr M. Gąsiorowski 

i pełnił swoje obowiązki do 9 listopada 1933 r. Od 21 listopada 1933 r. do wybuchu wojny 
stanowisko to piastował ppłk dr L. Moszczeński, Kadry Morskie..., op. cit., s. 192; B. Horała, 
Zarys historii służby zdrowia..., op. cit., s. 12.

60 Zestawienie ilościowe lekarzy służby sanitarnej Marynarki Wojennej w latach 1922-1925; 
CAW, Akta KMW, sygn. 1.300.21.187.
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156 prelekcji i pogadanek. Dzięki podjętemu wysiłkowi i staraniom służba 
sanitarna Marynarki Wojennej zabezpieczyła niezbędne środki pierwszej 
pomocy medycznej dla 70% stanu osobowego Marynarki Wojennej. 
Przeprowadziła również, niezbędne szczepienia profilaktyczne 80% kadry 
i marynarzy pododdziałów nadbrzeżnych i jednostek pływających.

W omawianym okresie, służba zdrowia realizowała swoje zadania 
w złożonej sytuacji militarno-gospodarczej, co niekorzystnie wpływało na ich 
realizację. Do mankamentów należy zaliczyć przede wszystkim, notoryczne 
braki kadrowe tak lekarzy specjalistów jak i ogólnie lekarzy, którzy byli, jakby 
tylko czasowo podporządkowani Szefowi Sanitarnemu KMW, a praktycznie 
pozostawali w dyspozycji Szefa Departamentu Sanitarnego MSWojsk., który 
„swobodnie” mógł nimi dysponować. Nie sprzyjało to kształtowaniu 
właściwych postaw i ich identyfikacji z Marynarką Wojenną. Niemniej 
drażliwym zagadnieniem, pozostawało zabezpieczenie materiałowe służby 
zdrowia. Była to bolączka całych Sił Zbrojnych, tym niemniej ze szczególną 
mocą występowała ona właśnie w Marynarce Wojennej, ze względu na jej 
specjalistyczne i specyficzne zadania.

Modernizacja i rozbudowa systemu służb technicznych i zaopatrzenia 
Marynarki Wojennej w latach 1926-1935

Struktura i działalność służb technicznych i zaopatrzenia 
w latach 1926-1935

Wydarzenia maja 1925 r. w sposób nader niekorzystny wpłynęły na 
obsadę etatową w służbach technicznych i zaopatrzenia Marynarki Wojennej. 
Łącznie w latach 1925-1927 przeniesiono w stan spoczynku, lub na inne 
stanowiska służbowe, 90 oficerów (54 przeniesiono na inne stanowiska, 
36 zwolniono ze służby), z których 12 było oficerami pionu techniki 
i zaopatrzenia61. Tak duży odpływ kadry technicznej i kwatermistrzowskiej 
Marynarki Wojennej, dysponującej ugruntowaną wiedzą specjalistyczną, często 
popartą dużym doświadczeniem praktycznym, nie pozostał bez wpływu na stan 
realizacji zadań, postawionych przed tymi służbami. Trwająca w tym czasie 
reorganizacja struktur wojsk lądowych, dotknęła również Marynarkę Wojenną. 
Pretekstem do takich działań był raport oficerów z zespołu Korpusu 
Kontrolerów MSWojsk., z kontroli przeprowadzonej w lutym 1927 r. w Marynarce 
Wojennej. We wnioskach z czynności kontrolnych stwierdzono, że odnotowane 
niedociągnięcia są wynikiem niewłaściwej organizacji Marynarki Wojennej, 
zbyt rozłożonej samodzielności poszczególnych służb, przerostów urzędniczych 

61 CAW, Akta KMW, sygn. 1.300.21.705, D. Nawrot, Korpus Oficerski.... op. cit., s. 42-45, 
S. Ordon, Polska Marynarka Wojenna..., op. cit., s. 88-89.
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i kompetencyjnych, co powodowało chaos administracyjny oraz zupełny zanik 
służby technicznej i brak jasnych przepisów wykonawczych w zakresie 
gospodarki materiałowo-technicznej. We wnioskach końcowych Kontrolerzy 
postulowali przekazanie wszystkich, samodzielnych referatów i służb KMW do 
właściwych departamentów MSWojsk.

W wyniku tego raportu Biuro Ogólno-Organizacyjne MSWojsk. przedstawiło 
w dniu 31.08.1927 r. projekt zmian w organizacji Marynarki Wojennej. Intencją 
jego twórców, było ograniczenie samodzielności Marynarki Wojennej i traktowanie 
jej jako organicznej, składowej części armii lądowej, z uwzględnieniem 
specyficznej roli floty wojennej na morzu.

Dążenie do pozbawienia roli i posiadanej władzy przez Marynarkę 
Wojenną w stosunku do podległych instytucji technicznych i zaopatrzeniowych, 
a także jej samodzielności w tym zakresie, oraz sugestia przekształcenia 
Kierownictwa Marynarki Wojennej w Departament Marynarki Wojennej 
MSWojsk., miały stanowić podstawy do usunięcia niedomagań organizacyjnych 
i funkcjonalnych stwierdzonych przez kontrolę. W wyniku postulowanych 
zmian, służby techniczne i zaopatrzenia Marynarki Wojennej miały być 
organem o charakterze administracyjnym, a nie dowódczo-sztabowym, 
skupiającym w swym składzie jedynie specjalistyczne komórki morskie, 
podczas gdy pozostałe piony proponowano włączyć do odpowiednich 
departamentów MSWojsk. lub oddziałów Sztabu Generalnego. Szef 
Kierownictwa Marynarki Wojennej zdecydowanie sprzeciwił się powyższemu 
projektowi, co znalazło swoje odzwierciedlenie w memoriale przesłanym do 
Szefa Oddziału 1 Sztabu Generalnego w dniu 20.10.1927 r.62. Podobne sytuacje 
i projekty organizacyjne ze strony władz wojskowych, dotyczące zakresu 
kompetencji i samodzielności Polskiej Marynarki Wojennej, nie były 
odosobnione i były dość często przedstawiane na przestrzeni lat 1926-1935. 
Stwierdzenia adm. Jerzego Świrskiego, na ten temat z 1932 r. trafnie oddają 
klimat działalności tych służb w Marynarce Wojennej: „...Marynarka jest 
obecnie w niezmiernie trudnej fazie swojej egzystencji, walczy bowiem 
o zapoczątkowanie swego rozwoju, jako realnej siły zbrojnej, będąc ze 
wszystkich stron skrępowana przepisami wojsk lądowych sprawia to, że jakieś 
70% pracy szefa Marynarki idzie na przezwyciężanie oporu i tarć 
wewnętrznych, a tylko jakieś 30% na produkcyjną robotę...”63.

W latach 1926-1935 w strukturze oraz działalności służb techniki 
i zaopatrzenia Marynarki Wojennej, nie nastąpiły znaczące zmiany organizacyjne 
i kompetencyjne. Istotnymi płaszczyznami działalności tych służb było dążenie 
do odbudowy struktury kadrowej znacząco uszczuplonej w latach 1926-1927, 

62 Memoriał szefa KMW z dnia 20.10.1927 r. w sprawie reorganizacji Marynarki Wojennej, 
projektowanej pismem Biura Ogólno-Organizacyjnego z dnia 31.08.1927 r.; CAW Akta 
Głównego Inspektora Sił Zbrojnych, sygn. 1.300.21.192, Zob. Cz. Ciesielski, Twórcy Polskiej 
Marynarki Wojennej. Uznanie i represje (1918-1946; 1945-1951). Gdańsk 1995, s. 37.

63 Tamże.
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dopasowanie obsady etatowej do nowych zadań związanych z rozwojem 
jakościowym i ilościowym jednostek pływających Marynarki Wojennej, 
organizacja składnic zaopatrzenia oraz odbiór nowych jednostek pływających.

W strukturze służb technicznych i zaopatrzenia, na szczeblu Kierownictwa 
Marynarki Wojennej kluczową rolę odgrywał Szef Służb, podległy bezpośrednio 
szefowi KMW. Do jego obowiązków należało:

• Merytoryczna kontrola nad wykonawstwem zadań stojących przed 
podległymi służbami;

• Organizacja systemu zaopatrzenia materiałowego oraz współudział 
w opracowywaniu preliminarzy budżetowych.

Najbardziej rozbudowaną służbą podległą Szefowi Służb KMW była Służba 
Techniczna64. Składała się ona z wydziałów: mechanicznego, elektrotechnicznego, 
budowy okrętów i ogólnego oraz referatów: samodzielnego referatu przemysłu 
wojennego, samodzielnego referatu budżetowego i samodzielnego referatu 
materiałowego. Ponadto w skład Szefostwa Służb wchodziły, następujące 
służby: intendentury, artylerii i uzbrojenia, broni podwodnej, hydrografii, 
łączności, budownictwa i zdrowia, a także Szefostwo Lotnictwa Morskiego 
i Biuro Zaopatrzenia65.

Niezmiernie ważną w tym okresie była służba budownictwa, przed którą 
stało zadanie rozbudowy bazy lokalowej, koszarowej, technicznej i magazynowej 
dla nowego portu wojennego. Ważnym stawało się również, odpowiednie 
zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych dla kadry oficerskiej i podoficerskiej. 
Pierwszy dom mieszkalny dla kadry, powstał na przełomie 1925/1926 r. 
a w latach 1927-1929 powstały pierwsze budynki gospodarcze w porcie 
wojennym. W latach 1930-1932 zbudowany został szpital morski, zaś w latach 
1931-1933 powstały zabudowania koszar Kadry Marynarki Wojennej, przy 
Dowództwie Floty (obecnie obiekty Akademii Marynarki Wojennej). W ten 
sposób powstał kompleks budynków stanowiących do dziś jedną całość 
urbanistyczną. Uwieńczeniem całości prac budowlanych, w tej części było 
powstanie przed bramą wjazdową Dowództwa Floty „Pomnika Bitwy pod 
Oliwą” w 1934 r., ufundowanego ze składek oficerów i podoficerów Marynarki 
Wojennej. Poza powyższym kompleksem koszarowym, na terenie portu 
wojennego, w bezpośredniej bliskości z nabrzeżem, powstały budynki 
warsztatowe i magazynowe, techniczne oraz budynki mieszczące zakłady, 
służące do bezpośredniej obsługi stojących w porcie okrętów wojennych. W ich 
usytuowaniu kierowano się kształtem basenów portowych i koniecznością 
stworzenia jak najlepszych warunków do obsługi okrętów. W Pucku i Helu 

64 W omawianym okresie na jej czele stał kmdr inż. W. Żejma. Jego zastępcą był kmdr por. inż. 
M. Berens.

65 Z. Waśko, R. Witkowski, Regularne jednostki Wojska Polskiego. Formowanie, działania 
bojowe, organizacja, uzbrojenie, wyposażenie, metryki okrętów i oddziałów lądowych 
Marynarki Wojennej. Krótki informator historyczny o Wojsku Polskim w latach II wojny 
światowej pod redakcją S. Komornickiego. Warszawa 1976, s. 11.
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wybudowano szereg budynków mniejszych, przeważnie dla celów 
gospodarczych. Z kolei port i zaplecze portowo-techniczne Pińska, wykonywano 
praktycznie od podstaw. W okresie zaborów bowiem nie stacjonował tutaj 
żaden z oddziałów rosyjskich. Miejsce na port dla flotylli rzecznej, wybrano na 
zachodnim krańcu miasta nad rzeką Piną66.

Prowadzone w latach 1928-1935 prace budowlane na terenie portu 
wojennego Pińsk i samego miasta pozwoliły na wybudowanie łącznie 
8 obiektów typowo wojskowych, oraz trzech domów dla kadry oficerskiej 
i dwóch domów dla podoficerów. Budownictwo w pozostałych rejonach 
stacjonowania jednostek Marynarki Wojennej, prowadzone było przez właściwe 
służby budownictwa Marynarki Wojennej, bądź wojsk lądowych67.

Brak własnych stoczni uniemożliwiał budownictwo okrętów w Polsce. 
Wprawdzie istniały zakłady pracujące na rzecz Marynarki Wojennej, ale ich 
rola w tym względzie była znikoma. Stocznia Modlińska funkcjonująca pod 
nazwą Centralne Warsztaty Marynarki Wojennej, w latach 1925-1927 
zatrudniała ponad 200 pracowników, lecz była nastawiona głównie na remonty 
jednostek rzecznych, zaś jej możliwości budowy okrętów ograniczały się do 
jednostek o wyporności 200 ton, co nie odpowiadało potrzebom i planom 
tworzonej floty wojennej. Dużo większą rolę odgrywały Warsztaty Portowe 
Marynarki Wojennej w Gdyni, które początkowo do 1930 r. spełniały funkcje 
zakładu naprawczego. Po zorganizowaniu w 1930 r. Biura Konstrukcyjnego 
Warsztatów Portowych, rozpoczęły one koncepcyjną i organizacyjną pracę nad 
rozwojem własnej infrastruktury, która miała umożliwić rozpoczęcie budowy 
okrętów w oparciu o własny postęp i myśl techniczną. Ten wstępny okres 
organizacji Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej, trwał trzy lata i został 
zakończony oddaniem do eksploatacji doku pływającego o wyporności 
350 ton68.

Dla potrzeb flotylli rzecznej pracowały warsztaty znajdujące się w Modlinie. 
Zostały one następnie przeniesione do Pińska. Zdolności produkcyjne 
warsztatów w Gdyni i Pińsku przedstawiono w załączniku Nr 1 i 2. W 1934 r. 
podjęte zostały decyzje o rozpoczęciu budowy nowej stoczni w Gdyni 
u podnóża wzgórz oksywskich. Ogólna powierzchnia terenu stoczni wynosić 
miała 47 ha. Budową kierowało Szefostwo Budownictwa Wybrzeża Morskiego, 
projektowaniem i nadzorem jej wyposażenia zajmowała się, zaś Służba 
Techniczna Kierownictwa Marynarki Wojennej. Poważny wkład w rozwój bazy 

66 I. Bieniecki, Flotylla Rzeczna..., op. cit., s. 42-62. Obszar potrzebny dla rozlokowania wszystkich 
oddziałów i instytucji flotylli rzecznej, został na podstawie zarządzenia Prezydenta RP z dnia 
08.06.1928 r. przeznaczony do wywłaszczenia i wywłaszczony w latach 1928-1930, szerzej 
J. W. Dyskant, Flotylla Rzeczna..., op. cit., s. 125-196.

67 Tamże, s. 239-257, a także Budownictwo Wojskowe 1918-1935. Praca zbiorowa oficerów 
i urzędników Ministerstwa Spraw Wojskowych pod redakcją mjr. inż. Aleksandra Króla, 
Warszawa 1936, tom II, s. 487-488.

68 S. Kubski, Pierwsze 80 lat Stoczni Marynarki Wojennej 1922-2002, Gdańsk 2002, s. 10-29.
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stoczniowej dla Marynarki Wojennej wniósł szef Służb KMW kmdr inż. 
Ksawery Czernicki, który reprezentował pogląd wielokrotnie przedstawiany na 
łamach prasy wojskowej, iż stworzenie nowoczesnego przemysłu okrętowego 
nie przerasta możliwości i sił gospodarczych oraz technicznych kraju. Twierdził 
on, że oprócz sprzętu nawigacyjnego, takiego jak kompasy magnetyczne 
i żyrokompasy, którego produkcja została opanowana przez firmy na świecie, 
produkcja innych części i podzespołów do budowy okrętów jest możliwa, 
w oparciu o własny przemysł. Zgodnie z przyjętą koncepcją nowobudowana 
stocznia miała być wyposażona, w cztery pochylnie różnej wielkości, od 130-200 m 
długości69. Żywotne interesy Marynarki Wojennej miała gwarantować 
rozbudowana flota wojenna posiadająca sprawne technicznie i nowoczesne 
okręty wojenne, pozwalające na wykonanie zadań stojących przed Marynarką 
Wojenną RP. Zadaniami tymi bezpośrednio kierował Szef Kierownictwa 
Marynarki Wojennej, poprzez szefa służb, który posiadał specjalistyczny aparat 
wykonawczy w postaci Wydziału Budowy Okrętów70.

Po wycofaniu jesienią 1931 r. „starych” trałowców powstała potrzeba 
zastąpienia ich, nowymi jednostkami tego typu. Przetarg na ich budowę 
rozpisano na początku 1932 r. 18.05.1932 r. odbyła się odprawa ofertowa, 
w czasie której zdecydowano, o miejscu ich budowy71. W dniu 26.01.1933 r. 
pomiędzy Kierownictwem Marynarki Wojennej, a Państwowymi Zakładami 
Inżynierii, została zawarta w Warszawie umowa na budowę 4 trałowców. 
W myśl powyższej umowy, Stocznia Modlińska miała zbudować 2 spośród 
nich, nazwane OORP „Czajka” i „Rybitwa”, Stocznia Gdyńska trałowiec 
ORP „Mewa”, a Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej trałowiec 

70 W tym czasie na czele tego wydziału stał kmdr inż. Mikołaj Berens. Do osiągnięć Wydziału 
Budowy Okrętów KMW tego okresu należy między innymi zakup w stoczni Chantiers Naval 
Francais w Blainville, koło Caen 2 kontrtorpedowców, które otrzymały nazwy ORP „Burza” 
(16.04.1929 r.) oraz ORP „Wicher” (10.07.1928 r.) Przybyły one do Gdyni: ORP „Wicher” 
15.07.1930 r. zaś ORP „Burza” 02.02.1932 r. W listopadzie 1934 r. w oparciu o stocznię 
Augustin Normand w Hawrze rozpoczęto budowę stawiacza min ORP „Gryf’. W zakresie 
okrętów podwodnych w omawianym okresie ulokowano zamówienia na trzy okręty. Budowę 
ich rozpoczęto w 1927 r. w stoczni „Chantiers Augustin Normand” w Hawrze, gdzie pierwszy 
z nich wodowano 12.10.1929 r„ nadając mu nazwę ORP „Wilk”. Wodowanie drugiego 
nastąpiło 22.04.1929 r. w stoczni „Societe Anonyme des Atelier et Chantiers de la Loire” 
w Nantes. Okręt otrzymał nazwę ORP „Ryś”. 14.06.1930 r. Stocznia „Chantiers Navals 
Francais” w Caen spuściła na wodę okręt podwodny o nazwie ORP „Żbik”. Szerzej zob. 
Polskie Siły Zbrojne..., op. cit., s. 34-45, Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska 
Marynarka Wojenna..., op. cit., s. 33-46.

71 Rozprawa ofertowa na budowę traulerów w dniu 16.05.1932 r.; CAW, Akta KMW, sygn. 
1.300.231.516, szerzej M. Kułakowski, Marynarka Wojenna..., op. cit., s. 392-293.
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ORP Jaskółka”72. KMW zdając sobie sprawę z braków w uzbrojeniu morskim 
naszej floty i mając zapewnienie o pokryciu kosztów finansowych nowych 
budów okrętów, rozpoczęło w 1933 r. prace nad znalezieniem stoczni dla 
kontynuacji programu rozbudowy floty73.

Należy podkreślić, że w 1930 r. powrócono do projektu finansowania 
Marynarki Wojennej poprzez zaciągnięcie pożyczek zagranicznych. 
Wspomniano o tym, w kolejnych preliminarzach budżetowych. W notatce szefa 

72 Cenę każdego okrętu ustalono na około 1 320 000 zł. W sumie zaś umowa nie miała 
przekroczyć 5 280 000 zł. Projekt pierwszego trałowca opracował inż. A. Potyrała, który 
wówczas zajmował stanowisko kierownika Biura Konstrukcyjnego Stoczni Modlińskiej. 
Pierwszy okręt został oddany z 10. miesięcznym opóźnieniem, a dalsze w terminach około 
6 miesięcy od daty ukończenia pierwszego okrętu. ORP „Jaskółka” wcielono do służby 
27.08.1935 r„ ORP „Mewa” 25.10.1935 r„ ORP „Rybitwa” 21.12.1935 r. oraz ORP „Czajka” 
10.02.1936 r. Każdy z trałowców posiadał 183 ton wyporności. Silnik o mocy 1050 KM 
pozwalał osiągać szybkość 16-17 węzłów. Były uzbrojone w 1 działko kal. 75 mm, 2 ckm 
typu „Maxim”. Posiadały także 2 trały przeciwminowe oraz przenosiły 20 min morskich. 
Szerzej zob. Pierwsze 80 lat Stoczni Marynarki Wojennej... op. cit., s. 20-21.

73 16.10.1933 r. odbył się przetarg na dostawę dla Marynarki Wojennej kontrtorpedowców 
z Francji. Kontrahent zaproponował kontradm. J. Swirskiemu nabycie większych okrętów od 
zakupionych wcześniej typu „Wicher”, a mianowicie o wyporności 1950 ton. Cenę ustalono na 
9 000 000 franków francuskich. Parametry techniczne, a przede wszystkim cena były nie do 
przyjęcia dla strony polskiej. Kolejny przetarg ogłoszono 20.01.1934 r. Ofertę skierowano tym 
razem do większej ilości stoczni (m.in. Aktiebolaget Gotarevken z Geteborga. Aktiebolaget 
Koskumus Mekaniska Verkstads z Malme). Przetarg odbył się 14.05.1934 r. Komisji 
przetargowej przewodniczył kmdr S. Rymszewicz. Poinformował on przybyłych, że wpłynęła 
tylko jedna oferta stoczni z Geteborga, która zaoferowała kontrtorpedowce o wyporności 1610 ton 
i szybkości 38 węzłów. Uzbrojenie miało stanowić 6 dział o kal. 120 mm, 2/40 mm plot., 
4/25 mm automatyczne, po 3 aparaty torpedowe. Stocznia szwedzka określiła cenę za jeden 
kontrtorpedowiec na 7 950 000 koron, co dawało za całość zamówienia 15 790 000 koron. 
W porównaniu z ofertą z 16.10. stoczni francuskiej była to lepsza oferta. Ze względu jednak na 
zbyt małą moc turbin napędowych, które w ocenie szefa służb technicznych MW nie 
gwarantowały osiągnięcia zamierzonej szybkości z oferty zrezygnowano. W ramach nowego 
przetargu zwrócono się do stoczni angielskich. Z końcem listopada 1934 r. zgłosił się do 
KMW inż. Benedykt Horsman, przedstawiciel stoczni J. Samuel White w Cowes. Otrzymał on 
stosowną dokumentację zawierającą warunki i potrzeby strony polskiej. Strona angielska 
spełniała wymagania Kierownictwa Marynarki Wojennej. W dniu 23.03.1935 r. podpisano 
umowę na dostawę dwóch kontrtorpedowców. Termin odbioru pierwszego kontrtorpedowca 
ORP,,Grom” określono na 26 miesięcy, drugiego ORP „Błyskawica” za 28 miesięcy od daty 
podpisania umowy. Porozumienie określało również cenę jednostkową na sumę 388 000 
funtów szterlingów. Natomiast ogólny koszt z pełnym uzbrojeniem i wyposażeniem miał 
wynieść 520 000 funtów tj. około 13 min zł. Dostawy polskie dla każdego kontrtorpedowca 
objęły następujący sprzęt: 7 dział kal. 120 mm typu Bofors (dwa podwójne i jedno 
pojedyncze) z amunicją zamówione w szwedzkiej firmie Bofors); 4 działka kal. 40 mm plot, 
typu Bofors (dwa działka podwójne) z amunicją zamówione w Szwecji; 8 ckm kal. 13,2 mm 
plot, typu Hotchkiss (cztery podwójne) z amunicją zamówione we Francji; przyrządy 
centralnego kierowania ogniem artylerii i strzelaniem torpedowym, wykonane w firmie 
krajowej - Polskie Zakłady Optyczne w Warszawie; broń strzelecka wraz z amunicją; torpedy 
kal. 550 mm, 535 mm, 450 mm. Szerzej zob. M. Twardowski, Niszczyciele typu „Grom”, 
cz. 1. „Grom”. „Błyskawica”, Gdańsk 2002.
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Oddziału I Sztabu Głównego z 11.12.1930 r., dotyczącej realizacji zbrojeń 
nawiązano do pożyczki francuskiej, która miała wynieść 1 mld franków 
francuskich, tj. 350 min ówczesnych złotych74.

Działalność Służby Gospodarczej Kierownictwa Marynarki Wojennej, 
komisji gospodarczych i kwatermistrzostwa

W latach 1926-1935 działalność służby gospodarczej KMW75 oraz komisji 
gospodarczych i kwatermistrzostwa ukierunkowana była na zaspokojenie 
potrzeb materiałowych oraz zabezpieczanie w niezbędny sprzęt tzw. trwałego 
i czasowego użytku.

Zasadniczym dokumentem normującym działalność służby gospodarczej 
w Marynarce Wojennej, było zarządzenie nr 12 z dnia 28.11.1927 r. Szefa 
Kierownictwa Marynarki Wojennej. Opierało się ono na obowiązujących 
w wojsku przepisach gospodarki materiałowej, zawartych z kolei w zarządzeniu 
nr 0-11/22 II Wiceministra Spraw Wojskowych. Szef Kierownictwa Marynarki 
Wojennej ustalił zasady gospodarowania materiałowego w Marynarce 
Wojennej. W myśl tych zasad, wszelkie czynności związane z zaopatrzeniem 
i gospodarką materiałową prowadzone w Wojsku Polskim, poprzez właściwe 
departamenty Ministerstwa Spraw Wojskowych, Kierownictwo Marynarki 
Wojennej realizowało za pośrednictwem tych samych, odnośnych służb 
(referatów), do których należało administrowanie określonymi materiałami 
i dysponowanie kredytami.

Zaopatrzenie jednostek Marynarki Wojennej, w materiały uzyskiwane 
z kredytów przyznawanych ustawą skarbową, dokonywano poprzez właściwe 
służby (kierowników referatów) Kierownictwa Marynarki Wojennej. Zaopatrywanie 
Marynarki Wojennej w materiały, dla których środki były planowane 
w budżecie departamentów Ministerstwa Spraw Wojskowych, a którymi 
Kierownictwo Marynarki Wojennej nie administrowało było regulowane, 
poprzez odpowiednie departamenty Ministerstwa Spraw Wojskowych we 
własnym zakresie76.

74 Problematyka kredytów i tzw. wydatków nadzwyczajnych na realizację planów rozwojowych 
Marynarki Wojennej oraz problematyka wydatków Marynarki Wojennej w okresie 
międzywojennym, patrz S. Ordon, Polska Marynarka Wojenna... op. cit., s. 118-143.

5 W tym czasie Służba Gospodarcza KMW składała się z referatu ogólnego, uposażenia, 
mundurowego i żywnościowo-kwaterunkowego. Na czele Służby Gospodarczej KMW stał 
kpt. mar. Władysław Mróz-Pozowski. 31.08.1931 r. Służbę Gospodarczą KMW przemianowano 
na Służbę Intendentury KMW, a na jej czele stanął ppłk int. Ludwik Pawlikowski. Kadry 
Morskie... op. cit., s. 195-198.

76 Zasady gospodarowania materiałami w Marynarce Wojennej; CAW, Akta KMW, sygn. 
1.300.21.124.
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Administracją materiałami znajdującym się w jednostkach podległych 
Dowódcy Floty, w myśl ww. dokumentu kierował, z ramienia Dowódcy Floty 
komendant Portu Wojennego Gdynia.

Zarządzenie Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej klasyfikowało 
gospodarkę materiałową w Marynarce Wojennej na:

• Gospodarkę materiałem intendenckim należącym do kompetencji 
służby gospodarczej Kierownictwa Marynarki Wojennej;

• Gospodarkę innymi kategoriami materiałów należących do kompetencji 
pozostałych służb (referatów) Kierownictwa Marynarki Wojennej;

• Gospodarkę materiałem naukowo-szkolnym Szkoły Specjalistów 
Morskich;

• Gospodarkę materiałem należącym do kompetencji departamentów 
Ministerstwa Spraw Wojskowych .77

W odniesieniu do materiałów intendenckich, należących do kompetencji 
służby gospodarczej Kierownictwa Marynarki Wojennej na terenie podległym 
Dowódcy Floty, wyznaczono 4 jednostki administracyjne, posiadające własne 
komisje gospodarcze względnie kwatermistrzostwa. Były to:

• Komenda Portu Wojennego Gdynia - komisja gospodarcza;
• Dywizjon ćwiczebny i torpedowy - komisja gospodarcza;
• Morski Dywizjon Lotniczy - kwatermistrzostwo;
• ORP „Wilia” - oficer materiałowy .78
Powyższe jednostki prowadziły gospodarkę materiałową zgodnie z wyżej 

omówionymi zasadami MSWojsk. Drugą instancją administracyjną dla tych 
jednostek było Kierownictwo Marynarki Wojennej. W odniesieniu do 
wszystkich innych kategorii materiałów administrowanych przez Kierownictwo 
Marynarki Wojennej z wyjątkiem materiałów intendenckich, podległych 
kompetencji służby gospodarczej i materiałów naukowo-szkoleniowych. Szkoły 
Specjalistów Morskich wszystkie okręty i jednostki Dowództwa Floty, 
stanowiły jedną jednostkę administracyjną. Jej dowódcą był komendant Portu 
Wojennego Gdynia. Organami zarządzającymi byli odpowiednio:

• Szef służby technicznej;
• Szef służby łączności;
• Szef służby uzbrojenia;
• Szef służby broni podwodnej;
• Szef służby samochodowej;
• Szef służby budownictwa;
• Szef służby sanitarnej - naczelny lekarz .79

77 Z. Wiśniewski, Służby kwatermistrzowskie Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1918-1939. 
Materiały z sympozjum naukowego „Polska Marynarka Wojenna w latach 1918-1989” 
(w świetle najnowszych ustaleń badawczych), Gdynia 1995, s. 259-260.

71i Tamże, s. 261.
79 Polskie Siły Zbrojne... op. cit., s. 18.
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Podlegały im bezpośrednio składy, warsztaty i zakłady portowe. Kredyty 
dla potrzeb wymienionych służb, przekazywało Kierownictwo Marynarki 
Wojennej komisji gospodarczej Portu Wojennego Gdynia, z tym, że kredytami 
tymi dysponowali właściwi szefowie służb Komendy Portu.

Administracja i zaopatrzenie w materiały, znajdujące się w dyspozycji 
poszczególnych oddziałów i formacji, podległych Dowódcy Floty, a należących 
do kompetencji departamentów Ministerstwa Spraw Wojskowych (np. materiałów 
techniczno-lotniczych, łączności lądowej, taborów, samochodów itp.), realizowane 
było bądź bezpośrednio przez zainteresowane departamenty Ministerstwa 
Spraw Wojskowych lub też za pośrednictwem DOK VIII Toruń.

Samodzielnymi jednostkami administracyjnymi, w odniesieniu do 
materiałów administrowanych przez Kierownictwo Marynarki Wojennej, były również:

• Dowództwo Flotylli Rzecznej w Pińsku;
• Komendant Portu Wojennego Pińsk;
• Kadra Marynarki Wojennej;
• Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej;
• Oddziały sztabu Kierownictwa Marynarki Wojennej.
W dowództwie Flotylli Pińskiej funkcje dowódcy jednostki administracyjnej, 

z ramienia dowódcy Flotylli pełnił Komendant Portu Wojennego Pińsk, 
wykonując je za pomocą organu zarządzającego w postaci oficerów 
specjalistów wyznaczonych rozkazem Szefa Kierownictwa Marynarki 
Wojennej. Zabezpieczenie materiałowo-intendenckie (uposażenie, wyżywienie, 
umundurowanie, kwaterunek i materiały kancelaryjne) zabezpieczała służba 
gospodarcza Kierownictwa Marynarki Wojennej.

Rozkazem II wiceministra Spraw Wojskowych - szefa administracji armii 
z dniem 01.01.1930 r. powołano Kierownictwo Rejonu Intendentury Marynarki 
Wojennej w Warszawie. 31.03.1930 r. nastąpiła zmiana nazwy tej instytucji na 
Kierownictwo Administracji Pieniężnej Marynarki Wojennej, zaś 28.08.1931 r. 
powołano Szefostwo Intendentury Kierownictwa Marynarki Wojennej. W myśl 
instrukcji organizacyjnej służba intendentury była fachowym organem pracy 
Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej w zakresie następujących czynności:

• Badania i studia nad organizacją i funkcjonowaniem ogólnej 
administracji w Marynarce Wojennej;

• Przygotowaniem i opracowywaniem przepisów administracyjnych 
wspólnych dla całości administracji w Marynarce Wojennej;

• Zestawianiem preliminarza budżetowego Marynarki Wojennej oraz 
nadzór nad jego wykonaniem i sprawnością realizacji;

• Kierowanie zaopatrzeniem w działach: umundurowania, żywności, 
paszy, koni, taborów, kwaterunku, uposażenia, kosztów transportu 
i zaopatrzenia emerytalnego podoficerów;

• Planowania potrzeb i środków działania - planowania, sposobów zaspakajania 
potrzeb, dysponowania środkami materialnymi, oraz zarządzania, gromadzenia 
i zużycia zasobów w działach zaopatrzenia wymienionych w pakt. 4;
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• Studiów i badań nad materiałem powierzonym jej działowi zaopatrzenia;
• Nadzorowania czynności wykonawczych i sprawnego funkcjonowania 

organów służbowych;
• Współpracy ze sztabem Kierownictwa Marynarki Wojennej w sprawach: 

- osobowych personelu służby oraz administracji tym personelem, 
- fachowego wyszkolenia i przygotowania personelu służby, 
- organizacji administracji.

• Współpracy ze służbami Kierownictwa Marynarki Wojennej, w sprawach 
wymienionych w podpunktach 1,2,3;

• Spraw mobilizacyjnych związanych z działami zaopatrzenia wymienionymi 
w pkt. 4 ;80

• W myśl ww. instrukcji w skład organizacyjny służby intendentury 
Marynarki Wojennej wchodzili:
- Szef służby intendentury;
- Pracownicy samodzielnego referatu ogólnego i zasobów;
- Pracownicy samodzielnego referatu przepisów administracyjnych;
- Pracownicy wydziału zaopatrzenia intendenckiego;
- Pracownicy wydziału budżetowego .81

Kierownictwo Marynarki Wojennej postawiło przed poszczególnymi 
referatami i wydziałami służby intendentury następujące zadania:

I. Samodzielny Referat Ogólny i Zasobów:
• Studiowanie organizacji ogólnej administracji Marynarki Wojennej 

i opracowywanie wniosków w tej sprawie;
• Prowadzenie spraw personalnych marynarzy i urzędników cywilnych 

tej służby;
• Organizowanie wyszkolenia fachowego personelu służby intendentury;
• Tworzenie i likwidacja jednostek administracyjnych.
II, Samodzielny Referat Przepisów Administracyjnych:
• Studiowanie funkcjonowania administracji Marynarki Wojennej 

i projektowanie nowych przepisów administracyjnych;
• Opracowywanie przepisów administracyjnych wspólnych dla całości 

administracji Marynarki Wojennej.

III. Wydział Budżetowy:
• Redagowanie zarządzeń i instrukcji szefa Kierownictwa Marynarki 

Wojennej odnośnie budżetu Marynarki Wojennej;
• Zestawianie projektu preliminarza budżetowego na podstawie 

wniosków szefów służb;
• Otwieranie, zamykanie i przenoszenie kredytów na szczeblu organu 

dysponującego oraz zmian w budżecie według wniosków.

80 Instrukcja organizacyjna Szefostwa Intendentury KMW; CAW, Akta KMW, sygn. 1.300.21.143.
81 Tamże.
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IV. Wydział Zaopatrzenia Intendenckiego:
• Kierowanie zaopatrzeniem Marynarki Wojennej w działach:
- umundurowania,
- żywności i paszy,
- koni i taborów,
- kwaterunku,
- kredytów osobowych,
- kosztów transportu,
- zaopatrzenia emerytalnego podoficerów Marynarki Wojennej;

• Opracowywanie wytycznych i planów zaopatrzenia;
• Gromadzenie zapasów materiałowych i wyposażenia formacji;
• Zaopatrywania doraźnie w dziale intendentury.
V . Kierownictwo Administracji Pieniężnej:
• Zestawianie zapotrzebowań dla organu dysponującego na wydatki 

jednostek administracyjnych i własne;
• Podział i asygnowanie kredytów dla jednostek administracyjnych;
• Sprawdzanie miesięcznych wydatków;
• Prowadzenie rewizji gospodarki pieniężnej w jednostkach administracyjnych;
• Statystyki wydatków stałych .82
System zaopatrzenia intendenckiego obowiązujący w latach 1926-1935 

w Marynarce Wojennej opierał się na trzech zasadniczych elementach:
• Biurze Zaopatrzenia Kierownictwa Marynarki Wojennej;
• Jednostkach Administracyjnych;
• Składnicach.
W dziedzinie zaopatrywania w żywność jednostek Marynarki Wojennej 

obowiązywał, następujący system działań. Jednostka administracyjna szczebla 
podstawowego, jaką była Komenda Portu Wojennego, poprzez swoje służby 
planowała, organizowała oraz realizowała całokształt poczynań, zmierzających do 
zaspokojenia potrzeb żywnościowych okrętów i jednostek organicznie wchodzących, 
w skład Floty lub Flotylli. W ramach procesu planistycznego służby intendentury 
KPW, przesyłały po akceptacji Dowódcy Floty, Flotylli do szefa Intendentury 
KMW zapotrzebowanie materiałowe w dziale żywnościowym, w terminie do 
30.03. każdego roku gospodarczego na rok następny, oraz sprawozdanie kwartalne 
z realizacji zamierzeń planowanych za dany rok gospodarczy.

W sferze działań organizacyjnych Komendant Portu Wojennego ustalał 
system dowozu produktów żywnościowych dla jednostek pływających, oraz 
sposób ich odbioru przez jednostki nadbrzeżne. Na szczeblu Komend Portów 
istniały magazyny żywnościowe, które docelowo miały gromadzić zapasy, na 
okres 30 dni, w systemie rotacyjnym. Jednocześnie służby Intendentury KPW, 
otrzymywały niezbędne środki finansowe, na zakupy żywności. W jednostkach 

82 Organizacja i zadania Służby Intendentury w Marynarce Wojennej; CAW, Akta KMW, sygn. 
1.300.21.106.
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lądowych i na okrętach nie gromadzono zapasów żywności, a system ich 
pozyskiwania z magazynów i składów KPW realizowany był, w cyklu 
dekadowym (co 10 dni). Jednostki pływające otrzymywały artykuły żywnościowe 
(tzw. dowóz na burtę), zaś jednostki liniowe samodzielnie odbierały artykuły 
żywnościowe z magazynów i składów KPW. Na szczeblu Dowódcy Floty, 
służba Intendentury realizowała swoje zadania, poprzez oficera intendenta, 
który był „łącznikiem” między Flotą a KMW. Przedstawiał on Dowódcy Floty 
zapotrzebowanie na materiały intendenckie oraz dopilnowywał aby zlecenia 
zakupów żywności były realizowane na bieżąco.

Z zakupów gotówkowych rozliczano się co miesiąc. Kierowniczym 
organem służby Intendenckiej, w zakresie omawianej problematyki było 
Szefostwo Intendentury KMW. To właśnie ten organ był odpowiedzialny za 
planowanie, organizowanie oraz realizację poczynań zmierzających do 
zaspokajania potrzeb żywnościowych w Marynarce Wojennej. W tym celu 
Szefostwo Intendentury KMW ściśle współpracowało z Departamentem 
Intendentury MSWojsk. Szef służby Intendentury KMW, do 30 kwietnia 
każdego roku przedstawiał do akceptacji, przez szefa Służb KMW 
zapotrzebowanie materiałowe, w dziale żywnościowym na rok następny 
z uwzględnieniem tzw. nakładek mobilizacyjnych.

* * *

Analizując działalność służb kwatermistrzowskich w omawianym okresie 
można przyjąć, że służby zaopatrzeniowe Marynarki Wojennej realizujące 
zabezpieczenie logistyczne jednostek pływających i nadbrzeżnych znajdowały 
się w podobnym położeniu i funkcjonowały w zbliżonych warunkach do służb 
technicznych. Najważniejszymi mankamentami działalności służb zaopatrzenia 
Marynarki Wojennej w połowie lat 30. były:

• Brak odpowiedniej ilości wykwalifikowanej kadry, koniecznej do 
wykonywania złożonych zadań bieżącego zaopatrzenia materiałowego 
oraz prowadzenia działalności planistycznej w tym zakresie;

• Słabość systemu zaopatrzenia centralnego, a przede wszystkim 
różnorodność uzbrojenia i wyposażenia funkcjonującego w Siłach 
Zbrojnych, co nie sprzyjało płynności, a także utrudniało 
podejmowania właściwych decyzji w procesie zaopatrywania;

• Brak odpowiednich środków finansowych, co z kolei niekorzystnie 
wpływało na ciągłość i stabilność wykonywanych zadań logistycznych .83

3 M. Kułakowski, Marynarka Wojenna... op. cit., s. 118-120, Kadry Morskie..., op. cit., s. 192. 
Już w 1923 r. wiceadm. K. Porębski meldował Ministrowi Spraw Wojskowych: 
„...Organizacja z 1922 roku nie odpowiada już potrzebom i powinna być zmieniona. 
Opracowana została nie według potrzeb, lecz według budżetu. Konieczne jest zwiększenie 
etatów korpusu technicznego. Stan jest katastrofalny i bliska jest chwila, gdy marynarce 
zabraknie zupełnie sił technicznych.M. Kułakowski, Marynarka Wojenna..., op. cit., s. 152-153.
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Załącznik 1

WARSZATY PORTOWE MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

Roczna zdolność produkcyjna przy 8-godzinnym dniu pracy

Lp. Wyszczególnienie 
przedmiotów produkcji

Remonty maszyn Remonty kadłubów

główny średni drobny główny średni drobny
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kontrtorpedowce — 1 2 — 1 —
2 Torpedowce 3 5 - 3 5
3 Łodzie podwodne — 1 3 — 1 —
4 Hulki — - 2 — — 2
5 Okręty hydrograficzne — 1 1 __ 1 1
6 Kanonierki — 1 2 1 2 2
7 Transportowce — - 1 — — 1
8 Szkunery — - 1 - 1 1
9 Holowniki - 2 4 2 — 4
10 Kutry parowe 1 - 1 1 — 1
11' Motorówki 8 - 17 8 — 17
12 Krypy — — — 14 —
13 Żurawie portowe 2 3 5 - - -

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w piśmie szefa Kierownictwa 
Marynarki Wojennej do II wiceministra Spraw Wojskowych z dnia 30.11.1932 r., CAW, 
Akta Kancelarii Sztabu Głównego, sygn. 1.303.2.159.

Załącznik 2

WARSZTATY PORTOWE W PIŃSKU

Roczne zdolności produkcyjne przy 8-godzinnym dniu pracy

Lp. Wyszczególnienie 
przedmiotów produkcji

Remonty maszyn Remonty kadłubów

główny średni drobny główny średni drobny
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kotłowce uzbrojone 1 2 5 2 3 5
2 Monitory 1 3 6 2 4 6
3 Pogłębiarki 1 - 1 — 1 1
4 Holowniki - 1 2 1 1 2
5 Kutry motorowe 8 15 25 10 15 25
6 Żuraw portowy - 1 2 — 2
7 Krypy - - - 3 4 15

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w piśmie szefa Kierownictwa 
Marynarki Wojennej do II wiceministra Spraw Wojskowych z dnia 30.11.1932 r., CAW, 
Akta Kancelarii Sztabu Głównego, sygn. 1.303.2.159.
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Mgr Iwona PIETKIEWICZ

JUBILEUSZE LATARNI MORSKICH

1 października 2007 r. mija 120 lat od dnia, kiedy na Oksywiu po raz 
pierwszy zaświecono latarnię morską. Była ona jedną z czterech 

dalekosiężnych bliz, jakie po odzyskaniu niepodległości, przez państwo polskie 
w 1918 r., świeciły na polskim wybrzeżu.

W „Przewodniku po polskiem wybrzeżu”, napisanym przez Józefa Staśko, 
wydanym nakładem Polskiego Towarzystwa Księgarni Kolejowych „Ruch” 
z 1924 r., znajdujemy opis wsi Oksywie, w której to w owym czasie znajdowała 
się latarnia morska. Autor przewodnika tak opisuje Oksywie: „...wieś gburska 
prawie na przylądku położona, bokiem do brzegu, w miejscu prawie 
najpiękniejszym na wybrzeżu polskim... Poza wsią ku północy droga do latarni 
morskiej”1.

Oksywska latarnia morska była jedną z czterech latarni dalekosiężnych 
obok Rozewia, Jastarni-Boru i Helu, którą po odzyskaniu niepodległości 
w 1918 r., otrzymaliśmy w spadku po Niemcach. Latarnia oksywska zaświeciła 
po raz pierwszy w dniu 1 października 1887 r. Obsługiwana była, jak wszystkie 
ówczesne polskie latarnie morskie, przez rodzinę ewangelicką. Wybudowana 
została w celu stworzenia lepszej orientacji dla statków, które szukały 
schronienia przed północnymi i zachodnimi sztormami za Półwyspem Helskim. 
Zbudowana została na pustkowiu, na wschód od wsi, na wysokim, stromym 
klifie (39 m npm.), 60 m od linii brzegowej1 2. Współrzędne geograficzne latarni, 
które znajdujemy w niemieckim spisie świateł z roku 1935 to: 54°33'09" 
szerokości geograficznej północnej i 18°3346" długości geograficznej 
wschodniej3. Na prawo od latarni znajdował się dziki jar zwany przez 
latarników „Morskim Okiem”, a stromo w dół w kierunku plaży schodziła 
ścieżka i kamienne schodki prowadzące do wąskiego pomostu. Zalesiony klif 
w celu umocnienia i ochrony przed falami, był w tym miejscu wyłożony 

1 J. Staśko, „Przewodnik po polskiem wybrzeżu”, Warszawa-Poznań-Kraków-Lwów-Gdańsk- 
-Wilno-Katowice 1924, s. 159.

2 M. Czemer, Latarnie morskie polskiego wybrzeża, Poznań 1986, s. 86.
3 Leuchtfeuer und Signalstellen aller Meere 1935, Teil II. Gewasser zwischen Ost-und Nordsee. 

Berlin 1935, s. 22-23.

83



„BIULETYN HISTORYCZNY” I. PIETKIEWICZ 2008 NR 23

kamiennym, około 400-metrowym wałem. Co parę tygodni do podniszczonego 
pomostu przypływał statek z Pucka, przywożąc żywność dla latarnika i jego 
rodziny4.

Latarnia morska na Oksywiu, była w owym okresie najmniejszą polską 
latarnią morską. Ośmiokątna wieża latarni przylegała do jednopiętrowego 
budynku mieszkalnego latarnika. Wysokość wieży wynosiła 10 metrów, 
a światło znajdowało się 46,5 metra nad poziomem morza. Wewnątrz laterny 
znajdował się Aparat Fresnela IV klasy, którego światło było wynikiem 
spalania olejów mineralnych5. Lampa Fresnela składa się z soczewek 
pierścieniowych. Soczewka centralna kierowała wiązkę światła ku linii 
horyzontu, a otaczające ją pierścienie pryzmatyczne zbierały światło 
rozproszone. Soczewka obracała się, napędzana za pomocą mechanizmu 
ciężarkowego. Układ soczewek spoczywał na pierścieniowym pływaku, 
znajdującym się w zbiorniku z rtęcią, co pozwalało uzyskiwać odpowiednią 
prędkość obrotową, pożądaną rotację i stabilizację strumienia świetlnego6. 
Latarnia emitowała białe światło błyskowe, które powtarzało się co 3 sekundy 
i widoczne było z odległości 8 Mm.

Jak podaje Mieczysław Orłowicz, w opublikowanym w 1924 roku 
Ilustrowanym przewodniku po województwie pomorskiem, latarnia była 
udostępniona do zwiedzania przez turystów za opłatą w wysokości 1 złotego 
polskiego7. Natomiast z relacji Dagmary Opackiej, jaką znajdujemy 
w „Dzienniku Bałtyckim” z 28 grudnia 2003 r., dowiadujemy się, że 
latarnikiem na Oksywiu od 1 października 1921 r. do 1 lutego 1939 r. był Jan 
Bigot8.

Na otaczających latarnię, porośniętych zbożem polach oksywskich 
funkcjonował jeszcze jeden punkt nawigacyjny, a właściwie punkt 
informacyjno-ostrzegawczy. Był nim wysoki maszt, na którym latarnik 
podnosił sygnały optyczne, w tym olbrzymią płachtę, ostrzegając w ten sposób 
rybaków przed nadchodzącym sztormem9.

Po wybudowaniu portu w Gdyni i związanym z tym rozwojem morskich 
linii komunikacyjnych, nastąpiła radykalna zmiana znaczenia naszego 
wybrzeża, która zdeterminowała zmodyfikowanie układu oznakowania 
nawigacyjnego10. Jednym z efektów wzmiankowanej modyfikacji, było 
wygaszenie we wrześniu 1933 r. latarni morskiej na Oksywiu. Zastąpił ją szereg 

4 J. Staśko, op. cit., s. 160.
5 M. Czerner, op. cit., s. 87.
6 Latarnie morskie, Pr. zbiorowa. Muza S.A., Warszawa 2000, s. 54.
7 M. Orłowicz. Ilustrowany przewodnik po województwie pomorskiem, Książnica Polska 

Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów-Warszawa 1924, s. 532.
s R. Moroz, Latarnia morska. Na cyplu klifu. Światło prosto z Oksywia, „Dziennik Bałtycki” 

z 2003.
9 A. Uziębło, Praca zbiorowa, Co każdy Polak o morzu wiedzieć powinien, Warszawa 1929, s. 85.
0 J. Woźnicki, Bezpieczeństwo żeglugi morskiej u naszych wybrzeży, „Wiadomości Służby 

Geograficznej”, 1938 z. 33.
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nowych znaków nawigacyjnych na wybrzeżu gdyńskim, głównie latarnie 
wejściowe do porty gdyńskiego. Wtedy też, zdemontowano źródło światła, 
a budynek przejęła administracja wojskowa i przeznaczyła go na budynek 
mieszkalny. W czasie działań wojennych we wrześniu 1939 r. latarnia służyła 
za koszary dla obrońców Kępy Oksywskiej. Mimo wielokrotnego 
bombardowania i ostrzeliwania, budynek wraz z latarnią nie został zniszczony. 
Dopiero pod koniec 1939 r. został rozebrany przez Niemców wraz 
z pobliskim Mauzoleum generała Orlicz-Dreszera. Przyglądając się 
zamieszczonym fotografiom z tamtego okresu, można wysnuć wniosek, iż do 
prac rozbiórkowych Niemcy wykorzystywali również polskich jeńców 
wojennych.

Miłośnicy latarni morskich dołożyli starań, celem ustalenia miejsca 
znajdowania się latarni Oksywie. W 120. rocznicę zaświecenia światła 
w oksywskiej latarni morskiej, w prawdopodobnym miejscu jej posadowienia, 
zostanie odsłonięty obelisk z wizerunkiem miniatury latarni.

Zgoła inaczej przedstawia się historia świnoujskiej latarni morskiej, która 
1 grudnia 2007 r. obchodzić będzie 150. rocznicę pełnienia swojej służby na 
brzegu Świny. Rzeka Świna stanowi środkowe ujście Odry do Bałtyku. Na tych 
terenach już w XII wieku istniało słowiańskie państwo Wolinian, którego 
kupcy, posiadający własne statki, utrzymywali liczne kontakty z państwami 
zamorskimi. Świna zawsze była ogromnie zapiaszczona. Jej uregulowanie 
wymagało dużych nakładów materiałowych i pieniężnych. Szwedzi, którzy 
w latach 1637-1679 sprawowali władzę na tym obszarze Pomorza, nie bardzo 
mieli ochotę dbać o te tereny. Dlatego też, żeglarze wpływający i wypływający 
z hanzeatyckiego miasta Szczecina, coraz częściej wybierali drogę Piany, czyli 
rzeki wpadającej do Zalewu Szczecińskiego od strony zachodniej, naprzeciwko 
południowo-zachodniego cypla wyspy Uznam". W celu podniesienia znaczenia 
Świnoujścia, za panowania księcia Fryderyka około 1746 r. rozpoczęto prace 
związane z uregulowaniem toru wodnego rzeki Świny.

Początkowo celem zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi, zorganizowano 
służbę pilotową i oznaczono tor wodny pławami i stawami. Następnie na 
głowicy falochronu wschodniego w 1805 r., z desek i luster, wzniesiono 
pierwszą latarnię morską, którą w 1828 r. przebudowano, wznosząc w tym 
miejscu konstrukcję stalową o wysokości około 13 m. Aby sprostać ciągle 
wzrastającym wymogom nawigacyjnym w tym rejonie, w roku 1854 u nasady 
falochronu wschodniego rozpoczęto budowę dużej latarni morskiej11 12. Jej 
budowa trwała trzy lata. Pierwszy raz białe światło latarni rozbłysło 1 grudnia 
1857 r.. W laternie zainstalowano Aparat Fresnela I klasy, w którym paliły się 
podsycane olejem rzepakowym, cztery koncentryczne knoty, umieszczone 
w katadioptrycznej, cylindrycznej soczewce. Zasięg światła wynosił 24 Mm.

11 M. Czerner, op. cit., s.148.
12 M. Rajchowiak, Latarnia morska Świnoujście, Wrocław 2001, s. 6.
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Charakterystykę światła latami nadawały cztery metalowe przesłony, obracające 
się wokół lamp. Poruszane były one siłą opadającego ciężarka, zawieszonego na 
linie przebiegającej przez pionowy otwór, wewnątrz wieży latarni. Ciężarek ten 
codziennie za pomocą ręcznego kołowrotka, był podciągany przez latarnika 
i zwalniany przez niego wieczorem w porze świecenia latarni.

Świnoujska latarnia morska, początkowo miała przekrój ośmiokątny 
i obłożona była żółtą cegłą ceramiczną. Nietrwałość tego materiału 
powodowała, że cegła odpadając zagrażała ludziom i odsłaniała mury budowli, 
które były narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne panujące w tym 
rejonie. Chcąc powstrzymać proces niszczenia latarni, w latach 1902-1903 
przeprowadzono remont kapitalny obiektu. W trakcie tego remontu latarnię 
obłożono żółtą i czerwoną cegłą klinkierową. Żółtej cegły użyto do przebudowy 
wieży, która z ośmiokątnej stała się okrągła, a czerwonej do przebudowy dolnej 
części podstawy latarni zmieniając jej kształt z kwadratowego na ośmiokątny13. 
W takim kształcie latarnia przetrwała do dnia dzisiejszego.

Dolna część trzonu wieży latarni do wysokości 16 m ma przekrój o rzucie 
kwadratu o boku 8,80 m. Wyżej przekrój trzonu zmienia się w ośmioboczny, aż 
do ośmioboku foremnego, który kończy się usytuowaną na wysokości 22,5 m 
dolną galerią widokową wspartą 24 konsolami z cegły ceramicznej i otoczoną 
ceglaną balustradą, z dekoracyjnymi elementami wykonanymi z krat. Ponad 
galerią wieża ma przekrój kołowy o zmieniającej się średnicy zewnętrznej od 
7,4 m do 6,6 m. Jednak wewnętrzna średnica wieży, jest stała i wynosi 4 m. 
Efekt ten, udało się uzyskać zmieniając grubość ścian obiektu od 1,7 m nad 
galerią dolną do 1,3 m przy galerii górnej. Górna galeria latarni, znajduje się na 
wysokości 60,9 m. Wsparta jest na ceglanych, arkadowych krotoszynach 
i ogrodzona balustradą z kutego żelaza14. Na tą galerię i do laterny prowadzi 
300 schodów, które bardzo chętnie pokonują turyści chcący obejrzeć wspaniałe 
widoki rozciągające się z góry.

Do wieży latarni od strony północnej i południowej przylegają 
dwukondygnacyjne budynki mieszkalne obłożone czerwoną cegłą ceramiczną. 
Wewnątrz budynków, znajdowały się kiedyś cztery czteroizbowe mieszkania, 
które były zamieszkane przez latarników i ich rodziny. Dzisiaj wszyscy 
latarnicy mieszkają poza terenem latarni.

Światło elektryczne w latarni w Świnoujściu rozbłysło w latach 
dwudziestych XX wieku. Wówczas to, w soczewce zamontowano ogromne 
żarówki elektryczne. Obecnie w laternie znajduje się ta sama optyka 
cylindryczna, wewnątrz której w dwupoziomowym zmieniaczu umieszczone są 
tak samo duże, dwie żarówki bankowe o mocy 4 200 W każda. Charakterystykę 
światła, uzyskuje się nadal, dzięki obracającym się przesłonom, które odsłaniają 
i przysłaniają źródło światła z tą różnicą, że w dniu dzisiejszym są one 

13 A. Łysejko, Polskie latarnie morskie, Wrocław 2007, s. 64.
14 M. Rajchowiak, op. cit., s. 7.
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poruszane za pomocą silnika elektrycznego. Jako jedyna w Polsce, latarnia 
w Świnoujściu emituje oprócz światła białego również światło czerwone, 
skierowane w kierunku południowym, którego celem jest oznakowanie sektora 
niebezpiecznego dla żeglugi. Światło białe latami ma zasięg 24 Mm, 
a czerwone 9 Mm. Z morza promień światła, widoczny jest przez 4 sekundy 
i niewidoczny przez 1 sekundę.

Latarnia morska w Świnoujściu przetrwała zawieruchę wojenną, dzięki 
nie wykonaniu rozkazu przez niemieckiego kierownika latarni, który w 1945 r. 
w czasie wycofywania się wojsk niemieckich miał wysadzić latarnię. Dzisiaj 
o tej historii dowiadujemy się z ust obecnych latarników, którzy usłyszeli ją od 
syna niemieckiego latarnika, odwiedzającego Świnoujście.

W latach 1945-1954 nabrzeżem i urządzeniami portowymi administrowały 
radzieckie władze wojskowe (Bałtycka Flota Wojenna). Jeszcze w połowie 
lat 50. ubiegłego stulecia, pracownicy latami i Bazy Oznakowania Nawigacyjnego 
w Świnoujściu, udający się do latarni musieli mieć przepustki rosyjskie. 
Latarnię Świnoujście przekazano polskim władzom, dopiero pod koniec 
1954 r.15. Latarnię i jej urządzenia przejmował między innymi mgr inż. 
Zbigniew Poniecki, który był wieloletnim pracownikiem urzędów morskich w Gdyni 
i Szczecinie. W okresie powojennym, wchodził on w skład pięcioosobowego 
zespołu powołanego, celem utworzenia Oddziału Nawigacyjnego przy 
Delegaturze Głównego Urzędu Morskiego w Szczecinie, którego zadaniem było 
przygotowanie akwenów portowych i dróg wodnych Wybrzeża Zachodniego do 
bezpiecznej żeglugi.

Po uruchomieniu w 1980 r. bazy przeładunkowej importowanych 
surowców chemicznych, w okolicy latarni morskiej doszło do znacznego 
zanieczyszczenia powietrza. Przyczyniło się to do tego, iż nie można było 
mieszkać w budynkach przylegających do latarni. Ogromne zapylenie 
chemikaliami, doprowadziło też do zniszczenia murów latarni. Konieczny był 
remont budowli. Przeprowadzono liczne ekspertyzy i opracowano 
dokumentację remontu kapitalnego wszystkich obiektów latarni morskiej. 
Po wielu staraniach, remont rozpoczęto w listopadzie 1998 r. Remont wieży 
polegał na rozbiórce i całkowitym odtworzeniu zarówno galerii dolnej jak 
i górnej, wykonaniu nowych tynków wewnętrznych, oczyszczeniu muru 
zewnętrznego i wypełnieniu rys w murze. Pomalowano dach laterny 
i wymieniono w niej szyby. Wyremontowano budynek agregatorowni, gdzie 
obecnie znajduje się dyżurka latarników oraz zagospodarowano teren wokół 
latarni. Remont budynków przyległych, zakończono na etapie stanu surowego 
zamkniętego16. Staraniem Stowarzyszenia Miłośników Latarń Morskich, dzisiaj 
latarnia morska w Świnoujściu, jest udostępniona do zwiedzania.

15 Z. Poniecki, Strzępy wspomnień z odbudowy latarni morskiej Niechorze po II wojnie 
światowej, maszynopis, 2000.

16 M. Rajchowiak, op. cit., s. 24.
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Wybudowana w drugiej połowie XIX wieku latarnia mająca wysokość 
68 m, była w ówczesnych czasach ogromnym osiągnięciem budowlanym, 
a i obecnie jest najwyższą latarnią polskiego wybrzeża, jak też najwyższą na 
Bałtyku i jedną z najwyższych na świecie. Mimo wielu burz dziejowych, udało 
jej się przetrwać do dnia dzisiejszego i 1 grudnia br. będzie obchodziła 
150. urodziny. Zespół latarni składający się z wieży, przylegających do niej 
domów latarników i agregatorowni, został wpisany do rejestru zabytków 
województwa zachodniopomorskiego.

Śledząc historię latarni morskich polskiego wybrzeża dowiadujemy się, 
że większość z nich powstała w XIX stuleciu, a co za tym idzie znaczna ich 
część, tak jak opisane w artykule dwie blizy, w niedalekiej przyszłości będą 
obchodzić swoje jubileusze. Po zakończeniu II wojny światowej, oprócz 
przejętych od Niemców latarń morskich, na polskim wybrzeżu wybudowano 
i uruchomiono również nowe latarnie. Należą do nich: Kołobrzeg (w 1945 r.), 
Jastarnia (1950 r.), Krynica Morska (1951 r.), Kikut (1962 r.) i najmłodsza 
polska latarnia morska - Gdańsk Port Północny (1984 r.). W okresie ich 
powojennego funkcjonowania przeprowadzono wiele remontów, 
zmodernizowano w nich urządzenia i systemy świetlne, a także staraniem 
stowarzyszeń skupiających miłośników tych niezwykłych obiektów, 
udostępniono je turystom. Obecnie na polskim wybrzeżu nad bezpieczeństwem 
żeglugi czuwa 15 latarń morskich.
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Fot. 1. Latarnia morska Oksywie (Oxhoft)
Zbiory J. Nowc-Dominik

Fot. 2. Latarnia morska Oksywie (1887-1933)
Zbiory IV. Grabę
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Rys. 1. Ośmiokątna wieża latami morskiej Oksywie 
Opracował Z. Miszewski

Fot. 3. Polscy jeńcy na tle latami Oksywie w 1939 r.
Zbiory M. Sniedziewskiej - Lerczak
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Fot. 4. Latarnia wejściowa na główce falochronu wschodniego w Świnoujściu
Zbiory A. Komorowskiego

Fot. 5. Latarnia morska w Świnoujściu, widok obecny
Zbiory autorki
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Kmdr por. rez. mgr Walter PATER

SUKCESY BOJOWE POLSKIEJ MARYNARKI 
WOJENNEJ W II WOJNIE ŚWIATOWEJ (5)

UDZIAŁ ORP „KUJAWIAK W ZNISZCZENIU TRZECH 
STATKÓW W REJONIE WYSPY ALDERNEY

3/4 LUTEGO 1942 r.

W cyklu artykułów pod nazwą Sukcesy bojowe Polskiej Marynarki 
Wojennej w II wojnie światowej, przedstawiam materiały źródłowe 

o rezultatach działalności bojowej polskich okrętów, uzyskanych podczas 
wojny morskiej 1939-1945.

W krytycznym przeglądzie dokonań wojennych okrętów Marynarki 
Wojennej RP, który został przedstawiony w pierwszym materiale1 z tej serii, 
zostały opisane m.in. kolejne próby weryfikacji sukcesów bojowych PMW 
podjęte przez Pawła Piotra Wieczorkiewicza1 2, na podstawie podstawowej 
literatury przedmiotu, które pozwoliły mu wstępnie uporządkować tę 
problematykę. Jego badania historyczne w tym zakresie, ogłoszone zostały 
najpierw w artykule Prawdy i mity wojennej historii, opublikowanym 
w „Morzu”, później w recenzji dwóch fundamentalnych prac Edmunda 
Kosiarza3 o działalności PMW w latach wojny, zamieszczonej w „Wojskowym 
Przeglądzie Historycznym” oraz w opracowaniu opublikowanym w „Biuletynie 
Historycznym”. W 1998 r. Paweł Piotr Wieczorkiewicz, również podjął ten 
temat na konferencji naukowej Polska Marynarka Wojenna i jej miejsce na 

1 Walter Pater, Sukcesy bojowe Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie światowej (1). 
Wprowadzenie, „Biuletyn Historyczny”, 2006 nr 21, s. 106-125.

' Paweł Piotr Wieczorkiewicz, Prawdy i mity wojennej historii. Dzieje Polskiej Marynarki 
Wojennej, „Morze”, 1982 nr 9, s. 6-7; Idem, O flocie polskiej w latach II wojny światowej, 
„Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1983 nr 2-3, s. 596-616; Idem, Polska Marynarka Wojenna 
i Handlowa w drugiej wojnie światowej. (Próba podsumowania), „Biuletyn Historyczny”, 1985 
nr9, s. 121-157.

3 Edmund Kosiarz, rozdziały o PMW zamieszczone w pracy zbiorowej: Polski czyn zbrojny 
w II wojnie światowej, t. 2, Walki formacji polskich na Zachodzie 1939-1945, Warszawa 1981; 
Idem, Flota Białego Orła, Gdańsk 1980.
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bałtyckim teatrze działań wojennych zorganizowanej w Gdyni, gdzie wygłosił 
referat Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej, w wysiłku wojennym aliantów 
1939-1945, który wydrukowany został w zbiorze4 referatów wygłoszonych na 
tej konferencji, a wcześniej jego wersja została opublikowana w dwumiesięczniku 
„Morza, Statki i Okręty”5.

We wspomnianych pracach, odniósł się również do działalności wojennej 
niszczyciela „Kujawiak”, dochodząc do przekonania, że działania wojenne 
polskich okrętów na Morzu Śródziemnym, wymagają nowego opracowania. 
Jego zdaniem, więcej uwagi trzeba poświęcić udziałowi „Kujawiaka”, pod 
dowództwem kmdr. ppor. Ludwika Lichodziejewskiego, w przeprowadzeniu na 
Maltę konwoju „WS 19Z” z zaopatrzeniem niezbędnym do kontynuowania 
działań w obronie wyspy i związanej z tym bitwą pod Pantellerią, stoczoną 
15 czerwca 1942 r. Wówczas, po wycofaniu przez Admiralicję Brytyjską 
eskadry przykrycia wiceadm. Albana Thomasa Buckleya Curtisa, dowództwo 
włoskie skierowało do walki 7 Dywizjon Krążowników (lekkie krążowniki 
„Eugenio di Savoia” i „Raimondo Montecuccolli”), wsparty 10 i 14 Dywizjonami 
Niszczycieli („Ascari”, „Alfredo Oriani” i „Premuda” oraz „Ugolino Vivaldi” 
i „Lanzerotto Malocello”). Siły włoskie dysponowały łącznie 16 działami 
152 mm, 4-140 mm i 20-120 mm. Do walki z nimi stanęła eskorta konwoju - 
flotylla niszczycieli kmdr. por. B. G. Scurfielda w składzie pięciu okrętów: 
„Bedouin”, „Matchless”, „Marne”, „Patridge” i „Ithuriel”, dysponująca 
24 działami 120 mm i 5-102 mm. W drugiej fazie do tej nierównej walki 
włączyły się siły bezpośredniej osłony kmdr. C. C. Hardy'ego - krążownik 
przeciwlotniczy „Cairo” oraz cztery niszczyciele eskortowe typu „Hunt”, trzy 
brytyjskie - „Badsworth”, „Blankney” i „Middleton”, oraz ORP „Kujawiak”, 
dysponujące 32 działami 102 mm. Wówczas doskonale dowodzony polski 
niszczyciel wdał się w wymianę ognia, (oddał sześć salw na odległość 15 000 
i 14 000 m) z jednym z krążowników przeciwnika, unikając trafień6. Włoski 
dowódca przerwał tę walkę po ciężkim uszkodzeniu niszczyciela „Ugolino 
Vivaldi” oraz poważnym uszkodzeniu niszczycieli brytyjskich („Bedouin” 
i „Patridge”).

Bitwa ta, która mogła być uznana za świetne zwycięstwo taktyczne, 
porównywalne z małą przesadą z bitwą pod Samar, na skutek niefrasobliwości 
władz morskich Malty, przemieniła się w porażkę. Na nierozminowanych 
podejściach do LaValetty poderwał się jeden z transportowców oraz dwa 
niszczyciele, w tym „Kujawiak”, spieszący z pomocą uszkodzonemu 

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

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

6 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. II, Kampanie na obczyźnie, cz. 2, Londyn 
1975, s. 428.
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niszczycielowi brytyjskiemu „Badsworth”. Zapewne to strata „Kujawiaka” 
spowodowała, że jego brawurowa akcja, porównywalna z udziałem „Pioruna” 
w pościgu za „Bismarckiem”, nie została odpowiednio upamiętniona7.

Jak wynika z badań Pawła Piotra Wieczorkiewicza8, brak jest źródłowego 
potwierdzenia sukcesów polskich niszczycieli typu „Hunt” w kanale La Manche, 
także i „Kujawiaka”, który pod dowództwem kpt. mar. Ludwika Lichodziejew- 
skiego, miał tam zatopić 3 lutego 1942 r., wraz z brytyjskim niszczycielem 
„Atherstone”, dwa9 lub nawet trzy10 11 niemieckie transportowce".

Dlatego przedstawiamy kolejny materiał z serii, o sukcesach bojowych 
PMW zajmujący się udziałem niszczyciela „Kujawiak”, w zniszczeniu w nocy 
3/4 lutego 1942 r. trzech nieprzyjacielskich statków w rejonie wyspy Alderney.

Niszczyciel eskortowy „Kujawiak”, brytyjskiego typu „Hunt 2”, 
budowany był w brytyjskiej stoczni Vickers-Armstrong Limited w Tyne, 
w latach 1939-1941, jako HMS „Oakley” (pierwszy okręt o tej nazwie, gdyż 
później nazwano tak inny okręt tego typu, zbudowany w latach 1940-1942 jako 
„Tickham”). Budowa okrętu nr J4145, rozpoczęła się 22 listopada 1939 r., 
zwodowany został 30 października 1940 r., budowę całkowicie zakończono 
17 cżerwca 1941 r. „Kujawiak” był drugim, z trzech okrętów typu „Hunt”12, 
przekazanych Polskiej Marynarce Wojennej. Decyzja przekazania dwóch 
pierwszych okrętów tego typu, podjęta została 3 kwietnia 1941 r.13, gdy 
„Kujawiak”, znajdował się w końcowym stadium budowy.

W dniu 4 czerwca 1941 r. ukazało się zarządzenie szefa Kierownictwa 
Marynarki Wojennej wiceadm. Jerzego Swirskiego, że oddany Polsce HMS 
„Oakley” otrzymał 30 maja 1941 r. nazwę ORP „Kujawiak”. Tego dnia 
podniesiono na okręcie polską banderę wojenną, wszedł w skład MW RP 
i rozpoczął kampanię czynną14. Jego dowódcą został kpt. mar. Ludwik 
Lichodziejewski.

ORP „Kujawiak” miał następujące dane taktyczno-techniczne. Jego 
wyporność standardowa wynosiła 10501, a maksymalna 14901; wymiary: 
długość całkowita 85,34 m, szerokość maksymalna 9,60 m, zanurzenie 2,36 m; 
załoga: 8 oficerów oraz 160 podoficerów i marynarzy. Miał następujące 

7 P. P. Wieczorkiewicz, Miejsce Polskiej Marynarki..., s. 154-155.
8 Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 140.
9 Polskie Siły Zbrojne..., t. II, cz. 2. s. 426.
10 Stanisław Mariusz Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, t. 3, Albany 

1990, s. 13.
11 P. P. Wieczorkiewicz, Polska Marynarka Wojenna..., s. 140; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki..., 

s. 153; Idem, Z dziejów Polskiej..., s. 37.
12 „Krakowiak” eks-.,Silverton” został przekazany 20 kwietnia 1941 r., „Kujawiak” eks-„Oakley” - 

30 maja 1941 r„ a „Ślązak” eks-..Bedale” - 17 kwietnia 1942 r.
13 John English, The Hunts. A history of the design, development and careers of the 86 destroyers 

of this class built for the Royal and Allied Navies during World War II. Cumbria 1987, s. 72-73.
14 Polska Marynarka Wojenna 1939-1947. Wybór dokumentów, t. 1, wybór i opracowanie 

Zbigniew Wojciechowski, Gdynia 1999, s. 321, dokument 31.
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uzbrojenie: sześć (trzy podwójne) 102 mm uniwersalnych dział 
szybkostrzelnych, Mk XVI na podstawie Mk XIX, 40 mm poczwórnie 
sprzężone półautomatyczne działo przeciwlotnicze „pom-pom”, Vickers- 
-Armstrong Mk VIII; cztery pojedyncze działa przeciwlotnicze kal. 20 mm 
Oerlikon Mk I; dwa 7,7 mm ciężkie karabiny maszynowe Lewis; dwa miotacze 
bomb głębinowych Thomycroft, dwie zrzutnie bomb głębinowych i 110 bomb 
głębinowych. Dwa zespoły turbin Parsonsa, o mocy 19 000 KM pozwalały na 
osiąganie prędkości maksymalnej 27 w i zasięgu 2 000 Mm przy prędkości 20 w. 
Okręt dysponował stabilizatorem, typu Denny Finn oraz azdykiem do 
zwalczania okrętów podwodnych i radarem artyleryjskim typu 285l5.

Pierwszym i jednocześnie ostatnim dowódcą okrętu, był kpt. mar. Ludwik 
Lichodziejewski, awansowany 3 maja 1941 r. do stopnia komandora podporucznika. 
Urodził się w 1904 r. Był absolwentem Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej 
w Toruniu, którą ukończył w 1928 r. w stopniu podporucznika marynarki. 
Przed wojną najpierw zajmował stanowiska; adiutanta Kadry Marynarki 
Wojennej w Świeciu, a następnie we Flotylli Pińskiej: dowódcy statku 
uzbrojonego „Hetman Chodkiewicz” oraz zastępcy dowódcy monitora „Wilno”. 
Od 1930 r. służył w Szkole Specjalistów Morskich, na ORP „Bałtyk” i następnie na 
okrętach Floty, jako oficer wachtowy kanonierki „Komendant Piłsudski”, 
minowca „Czajka”, transportowca „Wilia” i zastępca dowódcy okrętu 
hydrograficznego „Pomorzanin”. W 1932 r. awansował na stopień porucznika 
marynarki. W latach 1933-1934, był zastępcą dowódcy kanonierki „Generał 
Haller” i torpedowca „Podhalanin”, a następnie oficerem nawigacyjnym oraz 
pełniącym obowiązki zastępcy dowódcy szkunera „Iskra”. Od końca 1935 r. 
zajmował stanowisko referenta personalnego, w Oddziale Organizacyjno- 
-Mobilizacyjnym Dowództwa Floty. W 1937 r. ukończył Kurs Oficerów 
Nawigacyjnych i otrzymał awans do stopnia kapitana marynarki. Potem, 
w pierwszej załodze niszczyciela „Grom”, został oficerem wachtowym.

Od 1938 r. do 1940 r. był zastępcą dowódcy „Gromu” i na jego 
pokładzie, jeszcze przed wybuchem wojny, dostał się do Wielkiej Brytanii. 
Później był zastępcą dowódcy niszczyciela „Burza”, krótko dyrektorem nauk 
w Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty i zastępcą dowódcy patrolowca 
„Medoc”. Od października 1940 r. służył na niszczycielu „Piorun”, jako 
zastępca dowódcy okrętu w jego pierwszej załodze, a w maju 1941 r. został 
dowódcą „Kujawiaka”. Okrętem tym dowodził, do jego zatonięcia pod Maltą 
16 czerwca 1942 r. W maju 1942 r. awansował na stopień komandora podporucznika.

Następnie od lipca 1942 r. został dowódcą niszczyciela „Błyskawica”, 
a od połowy 1943 r. - I oficerem sztabu Komendy Morskiej Północ. W 1945 r. 
powrócił na stanowisko dowódcy „Błyskawicy”, w maju awansując na kolejny 
stopień komandora porucznika. W październiku objął stanowisko I zastępcy 

15 S. M. Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej 1920-1946. Album planów, Albany 1981.
s. 98-100.
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dowódcy ORP „Bałtyk”. Od 1947 r. przebywał w Polskim Korpusie Przyspo
sobienia i Rozmieszczenia.

Po wojnie wyemigrował do USA, gdzie zmarł w 1974 r. w Chicago. 
Pochowany jest na cmentarzu oksywskim. Był odznaczony Orderem Virtuti 
Militari V klasy, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Medalem Morskim 
z dwoma okuciami oraz brytyjskim Distinguished Service Order16.

ORP „Kujawiak” („L72”) znajdował się w składzie Polskiej Marynarce 
Wojennej od 30 maja 1941 r. do zatopienia w dniu 16 czerwca 1942 r„ uczestnicząc 
w działaniach na wodach kanału La Manche w 1941 r. i na Morzu Śródziemnym 
w roku 1942 r.

Na mocy uzgodnień polsko-brytyjskich, z 3 kwietnia 1941 r. brytyjskie 
niszczyciele eskortowe typu „Hunt” - „Oakley” i „Silverton” - zostały przejęte 
przez Polską Marynarkę Wojenną, zamiast eks-francuskiego niszczyciela 
„Ouragan”, który został zwrócony 30 kwietnia 1941 r. marynarce wojennej 
Wolnych Francuzów. Stąd załogę „Kujawiaka” stanowili w większości 
podoficerowie i marynarze z niszczyciela „Ouragan”. Uzupełnienia dostarczyła 
Kadra Marynarki Wojennej z ORP „Gdynia”17.

Pierwsze dni służby okrętu zaczęły się pechowo. „Kujawiak” dwukrotnie 
musial wejść do doku, dla skorygowania niedociągnięć w systemie zespołów 
turbinowych18.

Po podniesieniu bandery i odbyciu prób, „Kujawiak” przeszedł do Scapa 
Flow, w celu odbycia obowiązującego przeszkolenia. Pierwszą walkę stoczył 
18 czerwca 1941 r., podczas przejścia ze stoczni w Tyne do bazy Scapa Flow, 
gdy został ostrzelany przez niemiecki samolot. Od jego celnych pocisków 
zapalił się i wybuchł na pokładzie park amunicyjny, jeden marynarz poległ, 
a czterech zostało rannych. Okręt wszedł do bazy w Dundee, gdzie rannym 
udzielono pomocy. Po pogrzebie i pozostawieniu rannych, w szpitalu okręt 
został skierowany na kilkutygodniowe szkolenie do Scapa Flow19.

Po zakończeniu przeszkolenia, w końcu lipca dołączył do 15. Flotylli 
Niszczycieli w Plymouth i do czasu przejścia na Morze Śródziemne, pełnił 
służbę eskortową na wschodnim wybrzeżu Anglii. Wielkie porty tego 
wybrzeża: Londyn, Hull i Newcastle, z racji grożącego im niebezpieczeństwa, 
były niedostępne dla wielkich statków oceanicznych. Zadanie dostarczenia do 
wschodniej Anglii towarów wyładowywanych w portach wybrzeża 
zachodniego, wobec przeładowania i częściowego uszkodzenia kolei, przypadłe 
żegludze przybrzeżnej. Konwoje statków przybrzeżnych, ładowanych w portach 
Morza Irlandzkiego i Kanału Bristolskiego, rozwoziły ładunki do portów 
wybrzeża południowego i wschodniego. Konwoje te były narażone w dzień na 

16 Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka Wojenna, cz. I, Korpus oficerów 
1918-1947, pod red. Jana Kazimierza Sawickiego, Gdynia 1996, s. 377-378.

17 J. English, op. cit., s. 73.
18 S. M. Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej..., s. 98-100.
19 E. Kosiarz, Flota Białego Orła..., s. 335; Polskie Siły Zbrojne..., t. II, cz. 2. s. 426.
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ataki lotnictwa, a w nocy na ataki ścigaczy. Natomiast niszczyciele eskortowe 
typu „Hunt”, były specjalne dostosowane do zadań osłaniania konwojów.

„Kujawiak” przez niemal roczny okres służby, od czerwca 1941 r. do 
końca maja 1942 r., operował na przybrzeżnych wodach południowej Anglii 
i w kanale La Manche. Głównym zajęciem jego załogi, było konwojowanie 
statków płynących przez kanał La Manche i Kanał Bristolski (południowa część 
Morza Irlandzkiego), na odcinku Dartmouth-Milford Haven. Niszczyciele 
funkcjonowały oddzielnie, każdy z nich miał na stałe przydzielone cztery 
trałowce, tworzące grupę eskortową. Służba taka była monotonna i wyczerpująca, 
ze względu na zagrożenie lotnicze20.

Później w walkach z samolotami, załoga „Kujawiak” radziła sobie 
znacznie lepiej. W nocy z 13 na 14 września „Kujawiak” i trzy trałowce 
stanowiły eskortę konwoju „WP 34”, liczącego 20 transportowców, idącego 
z portu Kanału Bristolskiego do Portsmouth. Około północy konwój został 
zaatakowany przez samoloty. „Kujawiak”, który otrzymał radiowe ostrzeżenie 
o zbliżaniu się nieprzyjaciela, zdążył zająć pozycję pomiędzy konwojem, 
a zbliżającymi się samolotami i otworzył do nich ogień. Naloty z przerwami 
trwały dwie i pół godziny, ale kierowany radarem ogień „Kujawiaka” 
uniemożliwił samolotom przeprowadzenie skutecznego ataku21.

21 października 1941 r. „Krakowiak” i „Kujawiak” zostały wysłane dla 
wzmocnienia eskorty konwoju idącego z Cape Town do Clyde. 24 października, 
gdy konwój minął zagrożony rejon, „Krakowiak” i „Kujawiak” opuściły go, 
„Kujawiak” kierując się do Plymouth, „Krakowiak” do Milord Haven22 23.

W listopadzie 1941 r. okręt został przydzielony do ochrony pancernika 
HMS „Resolution”, z którym udał się do Scapa Flow. Po powrocie 
przygotowywano się do wyprawy na północ. W zespole 29 okrętów brytyjskich, 
wśród których był również „Krakowiak”, „Kujawiak” wziął udział w rajdzie na 
Lofoty. Celem tej wyprawy, było przerwanie linii konwojów niemieckich 
z Narwiku i zniszczenie niemieckiej stacji obserwacyjnej22.

W pierwszej połowie grudnia 1941 r. „Kujawiak” i „Krakowiak” stanęły 
do remontu, ale już 17 grudnia przybyły do Scapa Flow, gdzie wcielono je do 
sił „Force J”, organizowanych do rajdu na wyspy Lofoty (operacja „Ankiet”)24. 
W skład tego zespołu wchodziły: krążownik „Arethusa”, jako okręt flagowy, 
cztery niszczyciele typu „Tribal”, cztery niszczyciele typu „Hunt”, w tym dwa 
polskie, dwie korwety norweskie, trzy poławiacze min, dwa okręty podwodne, 
okręt hydrograficzny, holownik oceaniczny, dwa zbiornikowce paliwowe, okręt

20 Bohdan Wroński, Działalność Polskiej Marynarki Wojennej w czasie wojny 1939-1945, 
w: Marynarka Wojenna. Dokumenty i opracowania. Londyn 1968, s. 105.

21 B. Wroński, op. cit., s. 105; Polskie Siły Zbrojne..., t. II, cz. 2, s. 426; E. Kosiarz, Flota 
Białego Orła..., s. 335.

22 Polskie Siły Zbrojne.... t. 11, cz. 2, s. 426.
23 E. Kosiarz, Flota Białego Orła.... s. 335; B. Wroński, op. cit., s. 106.
24 Polskie Siły Zbrojne..., t. II, cz. 2. s. 420-421.
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desantowy i statek zaopatrzeniowy. Na okręcie desantowym zaokrętowany był 
oddział komandosów oraz 6 oficerów i 72 żołnierzy norweskich.

Zespół opuścił Scapa Flow 22 grudnia i przybył do West Fiordu 
26 grudnia o godz. 06.00. Dwa okręty podwodne, wysłane wcześniej znajdowały 
się przed wejściem do West Fiordu, służąc zespołowi jako znaki nawigacyjne. Przed 
wejściem zespół został podzielony: „Arethusa” i niszczyciele typu „Tribal” 
poszły patrolować północne wejście West Fiordu oraz sąsiednie fiordy, dwa 
niszczyciele i okręt desantowy „Prince Albert” odeszły wysadzić desant 
w miejscowości Reine na wyspie Moskenesoy. Korwety z oddziałami 
norweskimi udały się do Skjolfiord, aby opanować posterunki niemieckie w tej 
okolicy. Reszta zespołu pod dowództwem „Krakowiaka” ruszyła do Skjolfiord. 
O godz. 11.00 „Kujawiak” został wysłany na poszukiwanie ropowca „Black 
Ranger”, który z powodu awarii kompasu zgubił się w śnieżycy i ciemnościach. 
Obydwa okręty przybyły do Skjolfiord, z godzinnym opóźnieniem. 
„Krakowiak” pozostawał w tym dniu w Skjolfiord na kotwicy u wejścia dla 
osłony okrętów zakotwiczonych we fiordzie. A „Kujawiak” wyszedł na patrol, 
z którego wrócił następnego dnia rano.

27 grudnia w południe, okręty pomocnicze osłaniane przez „Krakowiaka” 
i „Kujawiaka” przeszły na nowe miejsce zakotwiczenia do Kirkefiord, gdzie 
stał na kotwicy krążownik i korwety. W czasie przejścia, okręty były 
kilkakrotnie atakowane przez samoloty niemieckie typu Heinkel 115. Gdy 
„Krakowiak” wchodził do fiordu ze śnieżycy, wynurzył się nagle samolot 
niemiecki, który zrzucił dwie bomby na „Arethusę”. „Krakowiak” otworzył 
ogień i prawdopodobnie zestrzelił ten samolot. Pojedyncze samoloty atakowały 
zakotwiczone okręty w ciągu tego i następnego dnia i niszczyciele polskie wiele 
razy otwierały ogień.

28 grudnia o godz. 14.00 cały zespół opuścił Lofoty i powrócił 1 stycznia 
1942 r. do Scapa Flow, przywożąc jeńców niemieckich i dużą liczbę 
ochotników do norweskich sił zbrojnych w Wielkiej Brytanii. Ze statku 
zaopatrzeniowego wyładowano na Lofotach około 50 ton żywności 
i zaopatrzenia dla ludności cywilnej. Po kilku dniach, polskie niszczyciele 
powróciły do Plymouth.

W styczniu 1942 r. „Kujawiak” odnotował inny sukces: wykrył i zniszczył 
trzy miny pływające, przy czym dwukrotnie ostrzegał przed nimi przechodzące 
okręty brytyjskie, a za trzecim razem uchronił przed niechybną zagładą lub co 
najmniej ciężkim uszkodzeniem, duży transportowiec brytyjski25.

14 marca o godz. 20.00 konwój składający się z 10 statków, prowadzony 
przez „Kujawiaka”, został zaatakowany przez trzy Junkersy 88. „Kujawiak” 
zestrzelił wówczas jeden samolot. Konwój ten został zaatakowany powtórnie 
w godzinę potem. W obu nalotach konwój nie poniósł strat . W kilka dni 26

25 E. Kosiarz, Flota Białego Orła..., s. 335.
26 Polskie Siły Zbrojne..., t. II. cz. 2, s. 426.
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później konwój składający się z 14 statków, eskortowany przez „Kujawiaka”, 
został zaskoczony w dzień przez dwa Messerschmidty 109. Samoloty zostały 
mylnie przyjęte za zmianę własnej osłony lotniczej. Samoloty niemieckie 
nurkowały i rzucając po dwie bomby równocześnie ostrzeliwały z działek statki 
w tyle konwoju, ale bez szkód. Tego samego dnia, o godz. 20.00 konwój został 
zaatakowany przez trzy Junkersy. Tym razem ropowiec s/s „Antonio” idący 
w konwoju, został uszkodzony przez bomby. W czasie walki z tymi samolotami, 
jeden z własnych 40 mm pocisków rozerwał się na antenie okrętowej i zranił 
ciężko marynarza, który następnie zmarł w szpitalu. Również jeden oficer został 
lekko ranny. 29 marca „Kujawiak” stanął do remontu, który przeciągnął się do 
15 maja .

Po zakończonym remoncie „Kujawiak” pozostał w kanale La Manche do 
końca maja, a następnie przeszedł do Greenock, skąd z konwojem poszedł na 
Maltę i wziął udział w operacji „Harpoon”27 28. Celem tej operacji było 
zaopatrzenie Malty z zachodu, zsynchronizowane z operacją „Vigorous”, 
przeprowadzenia konwoju 11 statków z Aleksandrii. W operacji „Harpoon” 
brało udział sześć dużych statków: trzy brytyjskie, dwa amerykańskie 
i holenderski, o łącznym tonażu 43 000 ton. Eskortę stanowiły: pancernik 
„Malaya”, dwa lotniskowce „Argus” i „Eagle”, trzy krążowniki - „Liverpool”, 
„Kenya” i „Charybdis’, krążownik przeciwlotniczy „Cairo”, 17 niszczycieli, 
cztery duże i część małych trałowców i ropowce. Poza tym szedł przed 
konwojem minowiec „Welshman” z ładunkiem amunicji. Konwój wyruszył ze 
Szkocji 5 czerwca.

Rankiem 12 czerwca konwój znajdował się już na Morzu Śródziemnym. 
Dnia następnego konwój zauważyły nieprzyjacielskie samoloty patrolowe 
i okręty podwodne. 14 czerwca konwój wszedł w zasięg działania lotnictwa 
bazowanego na Sardynii. Ataki lotnicze rozpoczęły się tego dnia o godz. 10.30. 
Pierwszy atak wykonało kilka samolotów nurkowych, a następne silna formacja 
bombowców z wysokiego pułapu oraz samolotów torpedowych. W nalocie tym 
krążownik „Liverpool” został trafiony w maszynownię i unieruchomiony. Jeden 
statek handlowy oraz jeden mały trałowiec zostały zatopione. „Liverpool” 
został wzięty na hol, przez niszczyciel „Antelope” i szczęśliwie dotarł do 
Gibraltaru 17 czerwca.

W czasie tego nalotu „Kujawiak” razem z niszczycielem „Blankney 
zestrzelił jeden samolot. Wieczorem konwój wszedł w zasięg lotnictwa, 
bazowanego na Sycylii. O godz. 18.30 nastąpił kombinowany atak samolotów 
włoskich i niemieckich, nurkujących i torpedowych. Nie uzyskały trafień. 
Myśliwce z lotniskowców zestrzeliły 11 samolotów nieprzyjacielskich przy 
stracie 7 własnych. O godz. 21.30 konwój wszedł w cieśninę między Sycylią 
a brzegiem Tunisu. „Malaya”, dwa lotniskowce, dwa krążowniki i część 

27 Ibidem, s. 426.
28 Ibidem, s. 427-429.
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niszczycieli zawróciło do Gibraltaru. Jako eskorta konwoju pozostał krążownik 
przeciwlotniczy „Cairo, pięć dużych niszczycieli i trzy niszczyciele typu 
„Hunt”, wśród nich - „Kujawiak” oraz trałowce. Z zapadnięciem zmierzchu 
o godz. 21.50 nastąpił nowy lotniczy atak, który jednak nie zadał strat.

W nocy konwój przeszedł w odległości dwóch mil morskich od brzegów 
Tunisu. 15 czerwca, o godz. 06.30 konwój znajdował się około 30 mil na 
południe od Pantellarii. W tym czasie, dowódca eskorty otrzymał meldunek 
z samolotu patrolowego z Malty, że zespół włoski w składzie dwóch 
krążowników i pięciu niszczycieli znajduje się około 15 mil na północ od 
konwoju. Zespół ten wyszedł z Palermo wieczorem dnia poprzedniego. O godz. 
06.40 okręty włoskie były już widoczne na horyzoncie i wkrótce otworzyły 
ogień do eskorty konwoju. Pięć niszczycieli pod dowództwem „Bedouina” 
odłączyło od konwoju i poszło kursem na zbliżenie do nieprzyjaciela. W walce 
artyleryjskiej, zespół ten, uzbrojony w działa 4,7 cala przeciwko 6-caIowym 
działom krążowników oczywiście musiał ulec. „Bedouin” został trafiony 
i unieruchomiony. Drugi niszczyciel „Partridge” trafiono i uszkodzono. 
Z okrętów włoskich został trafiony jeden z niszczycieli.

W tym czasie „Cairo” i niszczyciele typu „Hunt postawiły podwójną 
zasłonę dymną, wzdłuż konwoju, który zawrócił na kontrkurs kryjąc się za nią. 
Po postawieniu zasłony dymnej, „Cairo” i cztery niszczyciele typu „Hunt”, 
ruszyły maksymalną prędkością na zbliżenie do nieprzyjaciela.

„Kujawiak” otworzył ogień do jednego z krążowników z odległości 
15 000 metrów; następnie salwy były oddane z odległości 14 000 m. „Kujawiak” 
oddał łącznie sześć salw. Zespół włoski wykonał zwrot i zwiększył prędkość 
odchodząc na północny wschód. W tym czasie konwój pozbawiony zupełnie 
obrony przeciwlotniczej został zaatakowany przez samoloty nurkujące. Jeden 
statek został zatopiony, a jeden ropowiec uszkodzony i wzięty na hol.

Do grupy prowadzonej przez „Cairo” dołączyły trzy niszczyciele z grupy 
„Bedouina” i cały zespół dołączył do konwoju. „Cairo” i niszczyciele postawiły 
znowu zasłonę dymną. Około godz. 11.30 konwój został ponownie 
zaatakowany przez Junkersy 88. Jeden statek został trafiony i unieruchomiony. 
W tej sytuacji dowódca eskorty na HMS „Cairo”, aby nie zmniejszać prędkości 
konwoju, zdecydował poprzednio uszkodzony ropowiec i ostatnio uszkodzony 
statek zatopić, stwarzając tym sposobem warunki do prawdopodobnego dotarcia 
na Maltę dwóch ostatnich statków, konwój bowiem wkrótce miał wejść 
w zasięg lotnictwa myśliwskiego z Malty.

W tym czasie zespół włoski zawrócił i zaatakował „Partridge'a” ciągnącego 
na holu „Bedouina”. „Partridge” zrzucił hol i okrył zasłoną dymną „Bedouina”, 
który jednak został zatopiony przez samolot torpedowy. Rozbitków wyratowały 
okręty włoskie. „Partridge” w ataku lotniczym otrzymał dalsze uszkodzenia, ale 
17 czerwca powrócił do Gibraltaru. W dalszej swej drodze konwój był jeszcze 
atakowany przez samoloty, ale nie poniósł strat. Natomiast samoloty 
myśliwskie z Malty zestrzeliły kilka samolotów nieprzyjacielskich.
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15 czerwca o godz. 21.30 konwój dotarł do Malty. O godz. 22.00 okręty 
zaczęły wchodzić do portu La Valetta: najpierw dwa trałowce przed dwoma 
statkami handlowymi, krążownik „Cairo”, minowiec „Welshman” oraz małe 
trałowce. Za nimi niszczyciele w szyku torowym: „Marne”, „Middleton”, 
„Matchless”, „Blankney”, „Badsworth”, „Ithuriel” i „Kujawiak. 16 czerwca 
o godz. 00.04 „Badsworth” uderzył o minę i został uszkodzony. Idący przed 
„Kujawiakiem” „Ithuriel” skręcił w prawo, i „Kujawiak” także, po śladzie 
torowym. Mijając stojący „Badsworth” „Kujawiak” zapytał: „Czy potrzebujecie 
pomocy?”. Odpowiedź brzmiała: „Tak, mamy 120 rozbitków”, zebranych 
z zatopionych statków. W chwilę po tym o godz. 00.53 na „Kujawiaku”, na 
wysokości drugiego rufowego działa nastąpił wybuch miny. Okręt przechylił 
się na lewą burtę, rzucono kotwicę. Wybuch miny rozerwał dwie grodzie 
wodoszczelne i zbiorniki ropowe. Założono duży plaster na wyrwaną 
w kadłubie dziurę, ale okazał się on za mały. Uruchomienie odwodnienia też nie 
dało wyników. O godz. 10.00, okręt osiągnął ponad 35° przechyłu. Na wodę 
rzucono tratwy i koła ratunkowe. Łodzi i motorówki nie można było spuścić 
z powodu przechyłu. Po sprawdzeniu czy wszyscy opuścili wnętrze okrętu, 
dowódca dał rozkaz opuszczenia okrętu. „Kujawiak” zatonął rufą o godz. 01.20. 
Pierwszy na ratunek rozbitkom przyszedł „Blankney”. Jeden z oficerów tego 
okrętu skoczył w ubraniu do wody i uratował tonącego marynarza. Poza tym, 
udział w ratowaniu brały trałowiec „Hebe” i małe trałowce „134”, „135”, „459” 
oraz portowa łódź wiosłowa. Straty w ludziach wyniosły: zaginionych 
7 podoficerów i 6 marynarzy oraz podoficer i 6 marynarzy rannych 
i poparzonych. Oprócz „Kujawiaka”, przy wejściu do portu weszły na minę dwa 
inne niszczyciele, trałowiec i statek handlowy, ale nie zatonęły. Z sześciu 
statków z zaopatrzeniem, które wyszły z Wielkiej Brytanii, dotarło na Maltę 
tylko dwa. Stracono dwa niszczyciele, a krążownik, trzy niszczyciele i trałowiec, 
zostały poważnie uszkodzone. Załoga „Kujawiaka” została zaokrętowana na 
niszczyciele, które eskortowały konwój i odeszła do Gibraltaru, skąd na 
krążownikach i lotniskowcu wróciła do Wielkiej Brytanii. Szczegółowy 
meldunek dowódcy okrętu do szefa KMW, o zatopieniu ORP „Kujawiak” 
został opublikowany .29

Za akcję na Morzu Śródziemnym, dowódca kmdr ppor. Ludwik Lichodziejewski, 
został odznaczony orderem Virtuti Militari. Poza nim odznaczenie to otrzymał 
również, oficer artylerii por. mar. Jerzy Łukaszewski. Ponadto Krzyżem 
Walecznych odznaczono dwóch oficerów oraz 22 podoficerów i marynarzy.

W czasie krótkiej kampanii wojennej ORP „Kujawiak” przebył 32 000 Mm, 
w tym czasie odbył 11 patroli i 50 razy walczył z lotnictwem nieprzyjaciela 
oraz przeprowadzał cztery konwoje atlantyckie i 69 przybrzeżnych. Jak podał 
Stanisław M. Piaskowski, „Kujawiak” zatopił jeden statek oraz zestrzelił 

29 Polska Marynarka Wojenna 1939-1947. Wybór dokumentów, t. 1, wybór i opracowanie 
Zbigniew Wojciechowski, Gdynia 1999, s. 323-326, dokument 33.
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samolot, a cztery dalsze prawdopodobnie30. Ten bilans sukcesów bojowych 
„Kujawiaka” znacznie różni się od podawanego przez innych autorów.

Pierwszy bilans sukcesów bojowych większości polskich okrętów wynika, 
z pożegnalnych rozkazów31 dziennych szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, 
wydanych po zakończeniu działań wojennych, w związku z koniecznością 
przekazania polskich okrętów do dyspozycji Admiralicji Brytyjskiej. Nie 
dotyczyły one jednak „Kujawiaka”, „Orła” i ścigaczy. W bilansach tego 
rodzaju opublikowanych później przez Andrzeja Liebicha32, Jerzego Pertka33, 
Witolda Biegańskiego34 i Tadeusza Górskiego35 - „Kujawiakowi” zgodnie 
przypisano zatopienie dwóch statków oraz zniszczenie czterech samolotów na 
pewno i 3 prawdopodobnie36.

Przechodząc do zasadniczego tematu artykułu, należy stwierdzić, że 
według Edmunda Kosiarza, w lutym 1942 r. „Kujawiak” dwukrotnie walczył 
z niemieckimi okrętami nawodnymi. Najpierw, wspólnie z dwoma innymi 
niszczycielami brytyjskimi, stoczył potyczkę z niemiecką kanonierką, 
przyczyniając się do jej zatopienia. A drugie starcie miało inny przebieg. 
„Kujawiak” w towarzystwie niszczyciela brytyjskiego „Atherstone”, patrolował 
akwen w rejonie Wysp Normandzkich. W nocy 4 lutego między wyspą 
Alderney i przylądkiem La Hague, spotkano się z niewielkim konwojem 
niemieckim, złożonym z dwóch transportowców i eskortowca. Niszczyciele 
celnymi salwami najpierw zatopiły eskortowiec nieprzyjaciela, a potem posłały 
na dno transportowce. Całe starcie trwało 26 minut37.

W podobny sposób epizod ten, przedstawił wcześniej Jerzy Pertek38, 
pisząc, że na początku lutego 1942 r. „Kujawiak”, w składzie zespołu razem 
z dwoma niszczycielami - brytyjskim i norweskim, wziął udział w zniszczeniu 
niemieckiej kanonierki, a krótko później, wraz z brytyjskim niszczycielem, 
rozgromił konwój złożony z dwóch transportowców i eskortowca pomiędzy 
wyspą Alderney a przylądkiem La Hogue.

30 S. M. Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej..., s. 98-100.
31 Rozkazy dzienne szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej z 1946 r.: nr 31 z 25 maja, nr 41 

z 25 lipca, nr 42 z 27 lipca i nr 51 z 19 września, w: Polska Marynarka Wojenna..., Londyn 1968, 
s. 131-138 oraz w: S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki..., t. 3, s. 235-241; Idem, 
Okręty Rzeczypospolitej Polskiej..., s. 89-91.

32 Andrzej Liebich, Na obcej ziemi. Polskie Sity Zbrojne 1939-1945, Londyn 1947, s. 138.
33 Jerzy Pertek, Wielkie dni malej floty, Poznań 1990, s. 505.
34 Witold Biegański, Regularne jednostki Wojska Polskiego na Zachodzie. Formowanie, 

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

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

36 W. Pater, op. cit., s. 106-125.
37 E. Kosiarz, Flota Białego Orła..., s. 335.
38 J. Pertek, Eskortowce „Krakowiak”, „Kujawiak” i „Ślązak”, Gdynia 1959, s. 16.
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Inaczej o tych wydarzeniach ze stycznia i lutego 1942 r. napisał Bohdan 
Wroński, który nic nie wspomniał o zniszczeniu kanonierki. W nocy 29/30 stycznia 
1942 r. konwój eskortowany przez „Kujawiaka” i cztery trałowce był 
kilkakrotnie atakowany przez samoloty, ale dzięki energicznej obronie 
przeciwlotniczej nie poniesiono strat. I następnie opisał kolejny epizod. 3 lutego 
o godz. 17.20 „Kujawiak” i niszczyciel brytyjski „Atherstone”39 wyszły 
z Plymouth w celu zaatakowania nieprzyjacielskiego konwoju, idącego wzdłuż 
wybrzeży francuskich z zachodu do Cherbourga. Około godz. 23.00, okręty 
przybyły na wyznaczony odcinek patrolowania, między latarnią morską 
Quennard Point na wyspie Alderney a przylądkiem Cap de la Hague. 
Po północy 4 lutego, niszczyciele zauważyły dwa załadowane 500-600 tonowe 
statki. Po zbliżeniu się na odległość 2 000 m, o godz. 03.00, otworzono do nich 
ogień. „Kujawiak” w pierwszej salwie uzyskał nakrycie celu, który po jego 
trzeciej salwie zatonął. Drugi statek, ostrzeliwany przez „Atherstone”, zaczął 
strzelać ze swego działka, ale sam w dwóch miejscach palił się. W tym czasie 
„Kujawiak” zauważył trzeci statek, starający się schronić między wyspą 
Alderney i brzegiem. „Kujawiak” zwiększywszy prędkość, zbliżył się do 
uciekającego statku na odległość 100 m i na równoległym kursie otworzył ogień 
ze wszystkich dział. O godz. 00.53, statek zaczął tonąć. Cała akcja trwała 
26 minut. Gdy niszczyciele oddaliły się od brzegu, bateria na Cap de la Hague 
rozpoczęła strzelanie pociskami oświetlającymi. Oba okręty wróciły do bazy 
bez strat40.

W wydanej w 1987 r. monografii41 okrętów typu „Hunt”, ukazującej 
historię powstania i rozwój tego typu okrętów oraz przebieg działalności 
bojowej 86 niszczycieli eskortowych tego typu, zbudowanych podczas II wojny 
światowej dla Royal Navy i sprzymierzonych z nią marynarek wojennych, 
w notach historycznych o działalności „Kujawiaka” i „Atherstone”, autor 
książki nie opisał tego epizodu. W przypadku „Kujawiaka” krótko przedstawił 
tylko zasadnicze wydarzenie, podczas służby okrętu w 15 Flotylli Niszczycieli, 
jakim był jego udział w rajdzie na Lofoty oraz zakończony tragicznie udział 
w eskorcie operacji „Harpoon”, na Morzu Śródziemnym.

Przejdźmy zatem do posiadanych materiałów źródłowych. Przebieg 
patrolu w rejonie wyspy Alderney 3/4 lutego 1942 r.42 najpierw został źródłowo 
przedstawiony w Kronikach... Stanisława Mariusza Piaskowskiego, w sposób 
następujący:

Na patrol w rejonie wyspy Alderney wyszły w dniu 3 lutego HMS 
„Atherstone” (Senior Officer) i ORP „Kujawiak”. Celem patrolu było 
odnalezienie i ewentualne zniszczenie małego konwoju niemieckiego, płynącego 
wzdłuż francuskich wybrzeży w kierunku Cherbourga. Rejon patrolowania 

39 „Atherstone” („L05”) był pierwszym okrętem z serii niszczycieli eskortowych typu „Hunt”.
40 Polskie Siły Zbrojne..., t. II, cz. 2, s. 426.
41 J. English, op. cit., s. 29-30 i 73.
42 S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki..., t. 3, s. 13 (poprawiono pisownię).
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obejmował odcinek wybrzeża od latarni morskiej Quennard Point na wyspie 
Alderney do punktu położonego 4 Mm na północ od Cap de la Hague.

Do wyznaczonego rejonu oba okręty dotarły o godz. 22.45. Po zarządzeniu 
alarmu bojowego zespół idący w szyku torowym w pobliżu wyspy Alderney 
zauważył światła latarni Cap de la Hague, wobec czego dowódca patrolu 
zarządził przesunięcie linii o 2 Mm na północ, aby uniknąć wykrycia obu 
okrętów przez placówki nadbrzeżne. W pół godziny później zauważono dwa 
statki handlowe.

HMS „Atherstone” otworzył ogień z całej swej artylerii, biorąc za cel 
pierwszy statek. „Kujawiak" ostrzeliwał drugi. Po trzeciej salwie artylerzyści 
polscy stwierdzili, że nad wodą widoczne były tylko zanurzająca się rufa i dziób 
statku.

Dowódca „Kujawiaka" skierował ogień na pierwszy statek, który bronił 
się ogniem swego działka. Po chwili na jego rufie widać było płomienie. 
W cztery minuty później na „Kujawiaku" zauważono trzeci statek szybko 
uciekający w przejście między wyspą Alderney i brzegiem francuskim. Płynąc ze 
zwiększoną szybkością „Kujawiak" zbliżył się do nieprzyjaciela na odległość 
100 yardów i w momencie mijania niemieckiego statku odpalił bombę 
hydrostatyczną. Niestety miotacz zawiódł (niewypał). „Kujawiak" zrobił 
gwałtowny zwrot w prawo i po chwili otworzył ogień artyleryjski. W trzy minuty 
później statek zaczął tonąć.

Po odejściu od brzegów wyspy Alderney bateria na Cap de la Hague 
rozpoczęła strzelanie pociskami oświetlającymi. O godz. 02.50 (4 lutego) 
zarządzone zostało odwołanie alarmu bojowego i oba okręty skierowały się do 
Plymouth, zakotwiczając o godz. 04.50 w awanporcie. „Kujawiak", po 
uzupełnieniu paliwa z ropowca, przeszedł do Devonportu, gdzie zacumował do 
burty „Krakowiaka" i rozpoczął czyszczenie kotłów. Postój trwał do 12 lutego.

Później w 1999 r. został opublikowany meldunek dowódcy ORP 
„Kujawiak” kpt. mar. Ludwika Lichodziejewskiego o ataku w nocy z 3 na 
4 lutego 1942 r. na nieprzyjacielski konwój u brzegów Francji, dokument 
obecnie przechowywany w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. 
Sikorskiego w Londynie. Opublikował go Zbigniew Wojciechowski w swoim 
zbiorze dokumentów źródłowych dotyczących dziejów PMW43.

Zanim jednak została wydrukowana wspomniana praca Zbigniewa 
Wojciechowskiego, w końcu 1998 r. Mariusz Konarski, przebywając 
w zupełnie innym celu w środowisku polskich kombatantów w Londynie, na 
prośbę autora odwiedził Andrzeja Suchcitza - kierownika Archiwum Instytutu 
Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, w celu wyszukania w zespole akt 
ORP „Kujawiak” (sygn. MAR. V. 21) materiałów źródłowych (sprawozdań lub 
meldunków) na temat działalności tego okrętu na początku lutego 1942 r., 
zwłaszcza faktów wspomnianych przez Edmunda Kosiarza: współzatopienia 

43 Polska Marynarka Wojenna..., Wybór dokumentów..., s. 321-323, dokument 32.
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niemieckiej kanonierki oraz współzniszczenia dwóch transportowców 
i eskortowca. Po powrocie Mariusza Konarskiego, autor otrzymał od niego 
w połowie grudnia 1998 r. kserokopię oryginalnego wspomnianego wyżej 
meldunku dowódcy ORP „Kujawiak” kpt. mar. Ludwika Lichodziejewskiego 
o ataku w nocy z 3 na 4 lutego 1942 r. na nieprzyjacielski konwój u brzegów 
Francji wraz z załączonym do niego szkicem, który nie został opublikowany 
przez Zbigniewa Wojciechowskiego. Oba dokumenty przedstawione zostały 
poniżej.

ORP „KUJAWIAK"
Mp. dnia 6 lutego 1942 r.
L. dz. /Tj./42.

Meldunek o ataku na nieprzyjacielski konwój u brzegów Francji, 
w nocy z 3 na 4 lutego 1942 r.

W dniu 3 lutego 1942 r. o godz. 17.45 ORP „Kujawiak" z HMS „Atherstone” 
(S. O.) opuszczają Plymouth Sound z zadaniem zaatakowania nieprzyjacielskich 
linii komunikacyjnych morskich pomiędzy Cherbourgiem a wyspą Alderney.

Pogoda - wiatr W-3, morze 2, niebo zachmurzone, mglisto, - drobny 
deszcz, - widoczność - 4 Mm.

Około godz. 20.00 wypogadza się. Widoczność 12 Mm, wiatr WNW-2, 
morze l, wyjątkowo jasna księżycowa noc.

Godz. 22.45 ORP „Kujawiak" w szyku torowym za HMS „Atherstone", 
pozycja <p - 49°49' N, 2-02 °26' W, zarządza alarm bojowy.

Godz. 23.00 - okręty rozpoczynają zygzakowanie, po 20 stopni od kursu 
głównego 117°. Zmiana zygzaku z zachowaniem szyku co 5 minut.

Około godz. 23.25 zapaliły się latarnie - Quennard Point, Alderney 
i czerwone światła nabieżnikowe wejściowe do portu na wyspie.

Godz. 23.30 - pozycja - 3 Mm na na N od Quennard Point, zwrot na 
pozycję - 3 Mm na N od latarni morskiej Gros du Raz. Patrolowanie na tym 
odcinku, szybkość - 75 w.

Godz. 23.45 - pozycja — 5 Mm od Cape de la Hague — zwrot na kontrkurs.
Godz. 23.55 - zaświeciła l. m. Gros du Raz. Zmniejszenie szybkości do 

12 w. Z powodu wyjątkowej widoczności i możności łatwej obserwacji nas 
z lądu HMS „Atherstone" przesunął linię patrolowania o 2 Mm na północ.

Godz. 00.24 - spostrzeżenie dwóch sylwetek konwoju idącego kursem 
około 90°. S. O. nakazuje zwrot na kurs zbliżenia i szybkość 18 w. Po zbliżeniu 
rozpoznano dwa załadowane statki 500-600 t.

Godz. 00.32 - otwarcie ognia z całego uzbrojenia na kursie równoległym, - 
odległość 2300 yardów. HMS „Atherstone" do czołowego, - ORP „Kujawiak" do

44 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sygn. 
MAR.A.Y. 21/2 (uporządkowano pisownię).
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następnego z kolei statku. ORP „Kujawiak” ma nakrycie od pierwszej salwy. 
Po trzeciej salwie tylko sam dziób i rufa jego statku widoczne są nad wodą. 
ORP „Kujawiak” przerywa ogień i o godz. 0033 pomaga HMS „Atherstone”, 
by szybciej zatopić jego cel.

Godz. 00.35 - ostrzeliwany statek odpowiada z działka i karabinu 
ręcznego. Powstaje na nim pożar.

Godz. 00.36 - „Kujawiak” przerywa strzelanie i robi zwrot w lewo na kontrkurs.
Godz. 00.40 - „Kujawiak" zauważył w KK lewo 30, - odległość około 

2 Mm, statek uciekający w południowym kierunku za wyspę. Zwiększa szybkość 
do 21 w i idzie w tym kierunku.

Godz. 00.50 - szybkość 18 w, podejście lewą burtą do uciekającego statku 
na 100 yardów. Otwarcie ognia z całego uzbrojenia. W odległości 50 yardów 
odpalenie z pomostu B. H. z lewego miotacza. Niewypał B. H. z powodu awarii 
(spowodowanej strzelaniem).

Godz. 00.51 - zwrot w prawo na kontrkurs (kurs Oj i dalsze strzelanie.
Godz. 00.53 - statek zaczyna tonąć - koniec strzelania.
Godz. 00.55 - sygnał od S. O. - „szyk torowy, szybkość 25 w”.
Godz. 01.00- bateria na Cape de la Hague (150 mm) rozpoczyna 

strzelanie wraz z pociskami oświetlającymi.
Godz. 02.50 - odbój alarmu bojowego.
Godz. 04.50 — wejście do Plymouth.
Niezwykła widoczność tej nocy (ląd widoczny już z 12-13 Mm) dawała 

łatwość zauważenia nieprzyjaciela. Jednocześnie jednak sprzyjała obserwacji 
nabrzeżnej nieprzyjaciela oraz dawała mu możność zaatakowania nas potem 
większą ilością samolotów, które miałyby idealne warunki ataku. Odpadał także 
czynnik zaskoczenia spodziewanej eskorty npl. Fakt, że baterie Cape de la Hague 
nie rozpoczęły wcześniej ognia, należy przypisać temu, że przypuszczalnie punkt 
radiolokacji Cape de la Hague pomylił nasze echa z echami konwoju, który 
opuszczał wyspę Alderney.

Podkreślić należy pracę RDF i pracę artylerii, które dały ORP „Kujawiak" 
nakrycie od pierwszej salwy.

Zachowanie się załogi bez zarzutu.

DOWÓDCA ORP „KUJAWIAK” 
(podpis nieczytelny)

L. Lichodziejewski, kpt. mar.

Z tego meldunku i załączonego do niego szkicu wynika, że nie ma 
żadnych powodów, aby na tej podstawie nie można było zapisać na konto 
„Kujawiaka” zatopienia dwóch statków oraz, wraz z bliźniaczym niszczycielem 
„Atherstone”, współzatopienia trzeciego.
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Atak na konwój nieprzyjacielski w nocy 3/4 lutego 1942 r.

Fot. 1. ORP „Kujawiak” (Muzeum MW)
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Fot. 2. Kpt. mar. Ludwik Lichodziejewski (Muzeum MW)
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Kmdr por. rez. mgr Walter PATER

STAN OSOBOWY POLSKIEJ MARYNARKI 
WOJENNEJ W LATACH 1939-1947

Na temat Polskiej Marynarki Wojennej prowadzącej w latach 
1939-1945 działania wojenne z baz morskich Wielkiej Brytanii 
istnieje dość bogata literatura. Są to głównie prace Jerzego Pertka1, opracowania 

Bohdana Wrońskiego1 2 i Edmunda Kosiarza3 oraz książka Rafała Witkowskiego 
i Zdzisława Waśki4. Jednak nie wszystkie istotne aspekty jej działalności 
zostały przedstawione w odpowiednio szczegółowym zakresie. Do słabiej 
poznanych zagadnień, należała problematyka ilościowa i strukturalna personelu 
Marynarki Wojennej. Uwagę tę można również odnieść, do wydanego później 
zarysu5 historii Marynarki Wojennej w latach 1918-1980, a także do 
opracowania z 2001 r.6 o polskiej flocie wojennej lat 1939-1959. Wyjątek 
stanowi, ale tylko w odniesieniu do kadry oficerskiej, wydana w 2005 r. praca 
Dariusza Nawrota7.

Podjęta próba ustalenia ilu oficerów, podoficerów i marynarzy pełniło 
służbę w Polskiej Marynarki Wojennej, od zorganizowania w Wielkiej Brytanii 
w październiku 1939 r., aż do rozwiązania w marcu 1947 r., zakończona została 
opublikowaniem trzech artykułów. Sprawozdanie8 ze studiów nad stanem 

1 J. Pertek, Pod polską banderą wojenną na Zachodzie 1939-1945, Warszawa 1957; Idem, 
Pod polską banderą wojenną, Poznań 1946; Idem, Wielkie dni małej floty, Poznań 1990; Idem, 
Mała flota wielka duchem, Poznań 1989.

2 Opracowania o Polskiej Marynarce Wojennej w pracach: Polskie Siły Zbrojne w II wojnie 
światowej, t. II, Kampanie na obczyźnie, cz. 1, wrzesień 1939 - czerwiec 1941, Londyn 1959; 
cz. 2, Londyn 1975.

3 E. Kosiarz, Flota Białego Orła, Gdańsk 1984; Idem, Polska Marynarka Wojenna, w: Walki 
formacji polskich na Zachodzie 1939-1945, pod red. Witolda Biegańskiego, Warszawa 1981.

4 Z. Waśko, Rafał Witkowski, Regularne jednostki Wojska Polskiego. Organizacja, uzbrojenie, 
wyposażenie, metryki okrętów i oddziałów lądowych Marynarki Wojennej, Warszawa 1976.

5 Cz. Ciesielski, Walter Pater, Jerzy Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. Zarys 
dziejów, Warszawa 1992.

6 T. Górski, Polska flota wojenna 1939-1959 na tle flot europejskich, Gdańsk 2001.
7 D. Nawrot, Korpus oficerski Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej, Warszawa 2005.
8 W. Pater, Ze studiów nad personelem Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1939-1947, 

„Biuletyn Historyczny”, 1999, nr 16, s. 54-74.
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liczbowym, personelu Polskiej Marynarki Wojennej opublikowane w 1999 r. 
w „Biuletynie Historycznym” Muzeum Marynarki Wojennej, zawierało tylko 
częściowe dane źródłowe za lata 1942-1946.

Podstawą źródłową drugiego artykułu9, były dokumenty Referatu 
Organizacyjnego Kierownictwa Marynarki Wojennej, miesięczne raporty stanu 
ewidencyjnego Marynarki Wojennej, zestawienia ogólne stanu ewidencyjnego 
i wykazy porównawcze stanu ewidencyjnego ze stanem etatowym oraz inne 
akta przechowywane w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. 
Sikorskiego w Londynie. Ponieważ wspomniane dokumenty obejmowały okres 
od kwietnia 1942 r. do połowy 1946 r. konieczne było sięgnięcie do innych 
źródeł, a także do literatury podejmującej te zagadnienia. Przedstawiono 
dostępne wówczas dane źródłowe na temat zmian stanu liczbowego Polskiej 
Marynarki Wojennej. W przypadkach braku danych, przedstawiono informacje, 
o dużym stopniu wiarygodności, zaczerpnięte z literatury. Zaznaczono też 
nieliczne informacje o mniejszej wiarygodności. Dane zgromadzone w tym 
artykule ułożyły się w obszerną, choć nadal niepełną, informację na temat 
personelu Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1939-1947. Zabrakło w nim 
jakichkolwiek danych dotyczących trzech ostatnich miesięcy jej istnienia 
(styczeń - marzec 1947 r.).

Po oddaniu do druku omawianego artykułu do Archiwum Muzeum 
Marynarki Wojennej trafił oryginalny dokument10, pochodzący z Komendy 
Uzupełnień Floty, o wyjątkowym znaczeniu dla przedstawianego zagadnienia. 
Między innymi znajdują się w nim, opracowane w formie tabelarycznej, stany 
ewidencyjne podoficerów i marynarzy podane na pierwszy dzień stycznia, 
marca, kwietnia i maja 1940 r., lutego, kwietnia, lipca oraz października, 
listopada i grudnia 1941 r., wszystkich miesięcy 1942, 1943, 1944, 1945 i 1946 r., 
a także wszystkich miesięcy pierwszego półrocza 1947 r. Ponadto zapisano 
w nim, że 1 czerwca 1940 r. w Marynarce Wojennej pełniło służbę 138 oficerów 
oraz 1286 podoficerów i marynarzy. W dokumencie tym, podane zostały 
również w układzie rocznym liczby podoficerów i marynarzy z różnych 
powodów skreślonych ze stanu Marynarki Wojennej w latach 1939-1947. W tej 
sytuacji postanowiono ponownie podjąć tę tematykę i wówczas powstało trzecie 

9 Idem, Personel Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1939-1947, w: Siły zbrojne - Polityka. 
Prace ofiarowane profesorowi Jerzemu Przybylskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 
pod red. Piotra Kurledy, Jerzego Romanowicza, Andrzeja Rossy i Bogdana Zalewskiego. 
Toruń 2005, s. 245-248.

10 Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni (dalej AMW), Ewidencja podoficerów 
i marynarzy 1939-1947, sygn. 531A - zeszyt, który był prowadzony przez podoficera 
ewidencyjnego Komendy Uzupełnień Floty, w którym znajduje się spis wszystkich 
podoficerów i marynarzy pełniących służbę w Polskiej Marynarce Wojennej w latach 
1939-1947. Wcześniej był w posiadaniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej w Londynie. Do Muzeum MW przekazał go kmdr por. w st. spocz. Konstanty 
Okołów-Zubkowski. były prezes zarządu stowarzyszenia.
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opracowanie". Chcąc zachować dotychczasową formułę analizy problemu, 
w pierwszej części artykułu przedstawiono kształtowanie się liczby oficerów, 
uzupełnione o opublikowane wyniki badań Dariusza Nawrota, a w drugiej - 
nowe dane, dotyczące wysokości stanów podoficerów i marynarzy, zawarte we 
wspomnianym dokumencie.

Przedstawiając kolejny artykuł na ten temat, zamiarem autora jest przede 
wszystkim, upowszechnienie uzupełnionych wyników badań nad tym istotnym 
problemem.

Marynarka Wojenna, po zakończeniu działań wojennych 1939 r. 
w Polsce, odtwarzana była w Wielkiej Brytanii. Szef Kierownictwa Marynarki 
Wojennej kontradm. Jerzy Świrski przybył do Paryża 8 października 1939 r. 
i następnego dnia złożył gen. dyw. Władysławowi Sikorskiemu, raport 
o aktualnym stanie Marynarki Wojennej oraz zasadach jej przyszłej organizacji. 
11 października ponownie został mianowany szefem Kierownictwa Marynarki 
Wojennej. Zostało ono powołane nieco później - 27 października, a 29 grudnia 
przeniesione z Paryża do Londynu. Formalną podstawę działalności Polskiej 
Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii stanowiły: umowa międzyrządowa 
i protokół z 18 listopada 1939 r. oraz podpisany 3 grudnia 1940 r. dodatkowy 
protokół.

W tym czasie w Wielkiej Brytanii znajdowały się: niszczyciele 
„Błyskawica”, „Grom” i „Burza”, okręty podwodne „Wilk” i „Orzeł”, dwa 
ścigacze w trakcie budowy, komisja nadzoru budowy torped i attache morski; 
we Francji i Maroku - żaglowiec szkolny „Iskra”, transportowiec „Wilia” 
z podchorążymi Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej i uczniami Centrum 
Wyszkolenia Specjalistów Floty oraz komisja nadzoru budowy okrętów 
podwodnych i attache morski; we Włoszech - komisja odbiorcza wodnosamolotów 
i załoga wodnosamolotu, a w Szwecji - internowane okręty podwodne „Sęp”, 
„Ryś” i „Żbik”.

Powstaje pytanie - ile było personelu Marynarki Wojennej w Wielkiej 
Brytanii w 1939 r.? W źródłach i literaturze znajdujemy dane: od 813 do 
943 osób. W komunikacie KMW zatytułowanym Stan i działalność Polskiej 
Marynarki Wojennej, w okresie od początku wojny do dn. 1 lipca 1943 r.11 12 
stwierdzono, że personel MW w Wielkiej Brytanii po zakończeniu wojny 
obronnej we wrześniu 1939 r. liczył 813 osób. Najprawdopodobniej w tej 
liczbie nie uwzględniono załóg okrętów szkolnych, albo załóg okrętów 
podwodnych. Według Edmunda Kosiarza13, po przybyciu do Wielkiej Brytanii 

11 W. Pater, Stan osobowy Polskiej Marynarki Wojennej w latach II wojny światowej, 
„Komunikaty Instytutu Bałtyckiego”, 2006 nr 46. s. 58-73.

12 AMW, Komunikat Marynarki Wojennej nr 1/43. Stan i działalność Polskiej Marynarki 
Wojennej w okresie od początku wojny do dn. 1 lipca 1943 r., maszynopis powielany, 
sygn. 3/07, s. 6.

13 E. Kosiarz, Flota Białego Orła..., s. 90, przyp. 43; Idem, Polska Marynarka Wojenna, 
s. 62, przyp. 2.
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„Orła” (14 października), na wszystkich polskich okrętach znajdowało się 906 osób. 
Szczegółowo stan liczbowy personelu w październiku 1939 r. przedstawił Bohdan 
Wroński14. Napisał on, że po przybyciu do Wielkiej Brytanii „Wilka” i „Orła”, 
Polska Marynarka Wojenna liczyła 943 osoby, w tym 70 oficerów, 
69 podchorążych oraz 804 podoficerów i marynarzy (łącznie 70 oficerów oraz 
873 podoficerów i marynarzy). Za takim ujęciem stanu osobowego MW opowiedział 
się też Wincenty Iwanowski15. Natomiast według ustaleń Dariusza Nawrota16 
1 września 1939 r. poza granicami kraju przebywało 72 oficerów marynarki.

OFICEROWIE

Jak wynika z cytowanego dokumentu Komendy Uzupełnień Floty17, 
1 czerwca 1940 r. w MW służbę pełniło 138 oficerów oraz 1286 podoficerów 
i marynarzy, a według Bohdana Wrońskiego18 liczba personelu PMW 
w czerwcu 1940 r. wynosiła 1374 osoby, w tym 133 oficerów oraz 
1241 podoficerów i marynarzy. Takie same wielkości przyjęli również 
Wincenty Iwanowski i Mieczysław Wieczorek19. Wcześniej Andrzej Liebich20 21 
podał nieco inne dane na ten dzień: łącznie były to 1422 osoby, w tym 
138 oficerów oraz 1286 podoficerów i marynarzy. Stan liczbowy MW wkrótce 
zwiększył się i 18 lipca tego roku wynosił - według Andrzeja Liebicha"1 - 
1541 osób, w tym 144 oficerów oraz 1397 podoficerów i marynarzy, a zdaniem 
Bohdana Wrońskiego22 26 lipca w marynarce było 1505 osób, w tym 
142 oficerów oraz 1363 podoficerów i marynarzy, licząc wraz z załogami 
okrętów podwodnych internowanych w Szwecji, gdzie przebywało około 
150 oficerów, podoficerów i marynarzy. Podobnie stan MW w tym okresie ujęli 
Witold Biegański23 i Edmund Kosiarz24.

14 B. Wroński, Działalność Polskiej Marynarki Wojennej w czasie wojny 1939-1945, 
„Bellona”, 1949, z. 2; Idem, Działalność Polskiej Marynarki Wojennej w czasie wojny 
1939-1945, w: Marynarka Wojenna. Dokumenty i opracowania, Londyn 1968, s. 102.

15 W. Iwanowski, Z dziejów formacji polskich na Zachodzie 1939-1945, Warszawa 1976, s. 168.
16 D. Nawrot, op. cit., s. 232, tab. 41.
17 AMW, Ewidencja podoficerów i marynarzy...
18 B. Wroński, Wysiłek mobilizacyjno-organizacyjny Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 

w drugiej wojnie światowej, w: Wysiłek zbrojny w II wojnie światowej, Londyn 1988, s. 82; 
Polskie Siły Zbrojne..., t. II, cz. 1, s. 58.

19 Wincenty Iwanowski, Z dziejów formacji polskich..., s. 56; Mieczysław Wieczorek, Bilans 
walki i zwycięstwa Polaków 1939-1945, Warszawa 1985, s. 94, tab. 5.

20 Andrzej Liebich, Na obcej ziemi. Polskie Siły Zbrojne 1939-1945. Londyn 1947, s. 25.
21 Ibidem, s. 45, 79.
22 Polskie Siły Zbrojne..., t. II, cz. 1, s. 233; Bohdan Wroński. Wysiłek mobilizacyjno- 

-organizacyjny..., s. 82.
23 W. Biegański, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945, Warszawa 1990, s. 15; Idem, 

Regularne jednostki Wojska Polskiego na Zachodzie. Formowanie, działania bojowe, 
organizacja, metryki dywizji i brygad, Warszawa 1973, s. 71.

24 E. Kosiarz, Flota Białego Orła..., s. 117; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 69.
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Stan ilościowy kadry oficerskiej za rok 1941, można określić jedynie na 
podstawie danych z pracy25 Witolda Biegańskiego. Podał on, że w czerwcu tego 
roku Polska Marynarka Wojenna liczyła 1541 osób, w tym 142 oficerów. Dane 
te są zbieżne z podanymi przez Andrzeja Liebicha, ale na dzień 18 lipca 1940 r. 
Danymi źródłowymi dysponujemy dopiero za 1942 r. Dla odnotowania faktu 
można stwierdzić, że Witold Biegański26 podał stan MW w styczniu tego roku: 
1541 osób, w tym 142 oficerów, czyli taki sam jak w czerwcu 1941 r. 
Natomiast 1 kwietnia 1942 r. w Polskiej Marynarce Wojennej znajdowało się 
1597 podoficerów i marynarzy27. W tym czasie służbę pełniło również 
186 oficerów (85 z nich w KMW i jednostkach lądowych MW, co stanowiło 
45,7%, a 101 czyli 54,3% na okrętach). 132 oficerów MW należało do korpusu 
morskiego i 71 z nich było zaokrętowanych. W korpusie morskich oficerów 
technicznych było 16 oficerów i aż 15 pełniło służbę na okrętach. Pozostali byli 
oficerami służb. Do grupy technicznej tego korpusu należało trzech oficerów, 
do administracyjnej - 17, z czego 8 (47%), było zaokrętowanych, lekarzy - 
14 i w 50% byli zaokrętowani. Po dwóch było audytorów i duszpasterzy28. 
Według danych na 15 września 1942 r., w Marynarce Wojennej pełniło służbę 
łącznie 1845 osób: 187 oficerów oraz 1658 podoficerów i marynarzy. 
W porównaniu do 1 kwietnia tego roku liczba oficerów wzrosła tylko o jedną 
osobę. W MW znajdowało się zatem 187 oficerów, w tym jeden admirał, 
43 oficerów sztabowych, 39 oficerów starszych i 104 młodszych29 30. Natomiast 
stan MW na przełomie 1942/1943 r. wynosił 2400 osób, w tym 200 oficerów 
oraz 2200 podoficerów i marynarzy .

Pełnym wykazem personelu MW dysponujemy na dzień 15 stycznia 1943 r. 
Marynarka Wojenna miała wówczas 180 (ze zliczenia wynika, że 181) oficerów 
i ponadto 15 oficerów do niej przydzielonych oraz 2196 (ze zliczenia - 2191) 
podoficerów i marynarzy31. Natomiast 1 lipca 1943 r., według Komunikatu 
Marynarki Wojennej nr 1/4332, służbę pełniło 2655 osób, w tym 2446 podoficerów 
i marynarzy. Służyło wówczas również 202 oficerów marynarki i 12 oficerów 
przydzielonych do MW, łącznie 214 oficerów, z tego 30 oficerów rezerwy 

25 W. Biegański, Polskie Siły Zbrojne..., s. 149.
26 Ibidem, s. 149.
27 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego (dalej IPMS), Zespól akt 

Referatu Organizacyjnego Kierownictwa Marynarki Wojennej, Miesięczny raport stanu 
ewidencyjnego Marynarki Wojennej na dzień 1.IV. 1942 r., sygn. MAR.V.3, t. 2.

28 IPMS, Referat Organizacyjny, Składy osobowe MW, 1. dz. 500/Tjn./Org./42., sygn. MAR.V.3, t. 3.
29 Miesięczny raport stanu ewidencyjnego Marynarki Wojennej na dzień 15 września 1942 r.

(odpis), w: Polska Marynarka Wojenna 1939-1947. Wybór dokumentów, t.l, wybór 
i opracowanie Zbigniew Wojciechowski, Gdynia 1999. s. 142.

30 Polskie Siły Zbrojne..., t. II. cz. 2, s. 118.
31 IPMS, Referat Organizacyjny, Odpis O de B Marynarki Wojennej z dnia 15.1.1943 r., Zal. 

do 1. dz. 172/org./Tjn., sygn. MAR.V., t. 4.
32 AMW, Komunikat Marynarki Wojennej nr 1/43..., s. 7-9. Dane zostały podane zgodnie 

z dokumentem, nic sumują się. Po zliczeniu liczba oficerów oraz podoficerów i marynarzy 
wynosi 2658 osób.
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i pięciu oficerów czasu wojny. Spośród 202 oficerów marynarki, w tym 
29 oficerów rezerwy i dwóch czasu wojny, 126 należało do korpusu oficerów 
morskich, 19 do korpusu morskich oficerów technicznych, dwóch do korpusu 
rzeczno-brzegowego, a pozostali do korpusu oficerów służb. Wśród 
55 oficerów służb było: 21 oficerów służby technicznej, 14 lekarzy, 
8 komisarzy i 12 oficerów administracyjnych. W tym czasie struktura grupy 
oficerów marynarki według stopni wojskowych przedstawiała się następująco: 
podporuczników marynarki było 58, poruczników marynarki - 47, kapitanów 
marynarki - 45, komandorów podporuczników - 23, komandorów poruczników 
- 20, komandorów - 8 i jeden wiceadmirał. Spośród 12 oficerów 
przydzielonych do MW (w tym był jeden oficer rezerwy) znajdowało się: pięciu 
oficerów piechoty, dwóch lekarzy (jeden z nich był oficerem rezerwy), dwóch 
audytorów i trzech kapelanów.

Obszerniejszą charakterystykę personelu MW, znajdujemy w sprawozdaniu33 
dla Ministerstwa Obrony Narodowej, wykonanym w Kierownictwie Marynarki 
Wojennej, które przedstawia stan na dzień 1 listopada 1944 r. Wówczas służbę 
pełniło 242 oficerów oraz 3290 podoficerów i marynarzy. Na 242 oficerów 
było: 230 oficerów marynarki, trzech oficerów Pomocniczej Morskiej Służby 
Kobiet oraz 9 oficerów przydzielonych z innych rodzajów sił zbrojnych, w tym 
trzech kapelanów czasu wojny wyznania rzymsko-katolickiego, dwóch 
kapitanów z korpusu oficerów audytorów oraz po dwóch poruczników 
i podporuczników lekarzy.

Według informacji posiadanych przez Michała Borowskiego34 35, 
pochodzących według niego z Kancelarii KMW, 1 października 1945 r. stan 
ewidencyjny oficerów MW wynosił 219 oficerów marynarki i około 30 oficerów 
innych rodzajów sił zbrojnych do niej odkomenderowanych. Podał też, że 
w 1945 r. do MW przybyło 63 oficerów marynarki uwolnionych z niemieckich 
obozów jenieckich. Według niego, w końcu 1945 r. stan ewidencyjny oficerów 
PMW wynosił około 310 (ze zliczenia wynika, że 312) osób.

Natomiast z Listy starszeństwa oficerów Polskiej Marynarki Wojennej33 
wynika, że w 1946 r. służbę w MW pełniło 404 oficerów marynarki, wraz 
z 7 oficerami z okrętów podwodnych internowanych w Szwecji. Wśród nich 
byli: jeden wiceadmirał, dwóch kontradmirałów, 18 komandorów, 33 komandorów' 
poruczników, 62 komandorów podporuczników, 94 kapitanów marynarki, 
103 poruczników marynarki i 91 podporuczników marynarki. Z tego 207 oficerów 
należało do korpusu oficerów morskich, 33 do korpusu morskich oficerów 

33 IPMS, KMW, Sprawozdanie w odniesieniu do Marynarki Wojennej (do budżetu 1945 r.), 
1. dz. 70/PL/Tjn./45 ze stycznia 1945 r., sygn. MAR.V.l, t. 9, s. 4-7, 13. Liczby podane są 
zgodnie z dokumentem, nie sumuje się liczba ogólna oficerów oraz podoficerów i marynarzy.

34 Instytut Pamięci Narodowej (dalej IPN) w Warszawie, Zeszyt Michała Borowskiego, sygn, 
IPN 835/187, s. 14-15. Kserokopię materiału otrzymano za pośrednictwem dr. Piotra Semkowa.

35 Lista starszeństwa oficerów Polskiej Marynarki Wojennej 1946, maszynopis powielany. 
Londyn 1946.
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technicznych i 13 do korpusu rzeczno-brzegowego. W skład korpusu oficerów 
służb wchodziło: 33 oficerów technicznych, 26 lekarzy, 24 komisarzy 
i 61 oficerów administracyjnych. Ponadto w tym czasie służyło jeszcze 
7 oficerów przydzielonych do MW z innych rodzajów sił zbrojnych, w tym 
jeden major audytor, trzech kapitanów (piechoty, artylerii i z korpusu oficerów 
audytorów), dwóch poruczników (kawalerii i z korpusu oficerów audytorów), 
jeden podporucznik piechoty oraz czterech kapelanów i 15 oficerów 
Pomocniczej Morskiej Służby Kobiet o następujących stopniach: jeden 1 oficer 
oraz po siedmiu II oficerów i III oficerów. Łączna liczba oficerów pełniących 
służbę w MW wynosiła wówczas 430 osób. Dane o liczbie oficerów MW, jakie 
udało się uzyskać z zespołu akt Referatu Organizacyjnego KMW w Archiwum 
Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, względnie 
otrzymać w inny sposób przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Liczba oficerów Polskiej Marynarki Wojennej 
w latach 1939-1946

Źródła: PMS, Referat Organizacyjny, Składy osobowe MW, l. dz. 500/Tjn./Org./42., sygn. 
MAR.V.3, t. 3; Ibidem, Odpis O de B Marynarki Wojennej z dnia 15.1.1943 r.. Zał. do 
l. dz. 172/Org./Tjn., sygn. MAR.V., t. 4; Ibidem, KMW, Sprawozdanie w odniesieniu do 
Marynarki Wojennej (do budżetu 1945 r.), I. dz. 70/Pl./Tjn./45 ze stycznia 1945 r., sygn. 
MAR.Y.l, t. 9, s. 4-7, 13; AMW, Ewidencja podoficerów i marynarzy 1939-1947, sygn. 
531A; Idem, Komunikat Marynarki Wojennej nr 2/43. Stan i działalność Marynarki 
Wojennej w okresie od początku wojny do dnia 1 lipca 1943 r., sygn. 3/07, s. 7-9; 
Biegański Witold, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945, Warszawa 1990, s. 149; 
IPN Warszawa, Zeszyt M. Borowskiego, sygn. IPN 835/187, s. 14-15; Lista starszeństwa 
oficerów Polskiej Marynarki Wojennej 1946, maszynopis powielany, Londyn 1946;

Data Liczba oficerów
14 października 1939 r. 70
1 czerwca 1940 r. 138
Czerwiec 1940 r. 133
26 lipca 1940 r. 142
Czerwiec 1941 r. 142
Styczeń 1942 r. 142
1 kwietnia 1942 r. 186
15 września 1942 r. 187
15 stycznia 1943 r. 196
1 lipca 1943 r. 214
1 listopada 1944 r. 242
1 października 1945 r. 312
1946 r. 430
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Miesięczny raport stanu ewidencyjnego Marynarki Wojennej na dzień 15 września 1942 r. 
(odpis), w; Polska Marynarka Wojenna 1939-1947. Wybór dokumentów, t. 1, wybór 
i opracowanie Zbigniew Wojciechowski, Gdynia 1999, s. 14; Polskie Siły Zbrojne 

drugiej wojnie światowej, t. II, Kampanie na obczyźnie, cz. 1, wrzesień 1939 - 
czerwiec 1941, Londyn 1959, s. 58, 233; Wroński Bohdan, Działalność polskiej 
Marynarki Wojennej w czasie wojny 1939-1945, „Bellona”, 1949, z. 2; Idem, Działalność 
Polskiej Marynarki Wojennej w czasie wojny 1939-1945, w: Marynarka Wojenna. 
Dokumenty i opracowania, Londyn 1968, s. 102; Idem, Wysiłek mobilizacyjno- 
-organizacyjny Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w drugiej wojnie światowej, 
w: Wysiłek zbrojny w II wojnie światowej, Londyn 1988, s. 82.

W 2005 r. ukazała się książka Dariusza Nawrota, o oficerach Marynarki 
Wojennej II Rzeczypospolitej, będąca wersją jego rozprawy habilitacyjnej, 
która powstała na podstawie źródłowej, pochodzącej z wielu archiwów 
krajowych i zagranicznych. Jeden z jej rozdziałów m.in. zajmuje się wzrostem 
liczby oficerów Polskiej Marynarki Wojennej, w okresie jej działalności z baz 
Wielkiej Brytanii. Znajdują się w nim, ujęte w formie tabel, informacje 
o wzroście liczebności oficerów w tym okresie. Mimo tego, że jej autor przyjął 
inną metodę ukazania tej problematyki oraz, wbrew zasadzie, nie podał źródeł 
danych ujętych w tabelach, nie sposób nie przytoczyć wyników jego badań, 
również dlatego, że nie zawsze są one identyczne z ustaleniami autora tego 
artykułu, nawet w przypadku, wykorzystania tych samych dokumentów 
źródłowych36.

Według ustaleń Dariusza Nawrota 11 października 1939 r. poza granicami 
okupowanego kraju znajdowało się 94 oficerów, w tym 9 uchodźców 
z okupowanej Polski. W roku następnym przybyło do Wielkiej Brytanii 
kolejnych 18 oficerów37. W zamieszczonych w tym rozdziale sześciu 
(a właściwie w siedmiu, gdyż tabelę dotyczącą roku 1945, nie wiadomo 
dlaczego zamieszczono dwukrotnie) przedstawiono liczbę i charakterystykę 
oficerów przyjmowanych do Polskiej Marynarki Wojennej w latach: 1940, 
1941, 1942, 1943, 1944 i 1945. Liczbę oficerów przyjętych do Marynarki 
Wojennej w latach 1940-1945 przedstawiono w tabeli 2.

36 Por. D. Nawrot, op. cit., s. 321, tab. 61 (w której wyjątkowo podane jest źródło) przedstawiająca 
stan personelu Polskiej Marynarki Wojennej na dzień 1 listopada 1944 r. oraz s. 378, tab. 63 
ukazująca stan i charakterystykę oficerów w 1946 r. (wprawdzie nie podano źródła, ale może 
być nim jedynie Lista starszeństwa oficerów Polskiej Marynarki Wojennej 1946).

37 Ibidem, s. 241, tab. 42 i s. 257, tab. 43.
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Tabela 2

Liczba oficerów wcielonych do Polskiej Marynarki Wojennej 
w latach 1940-1945

Rok 1940 1941 1942 1943 1944 1945 Razem

Liczba 
oficerów

30 54 15 23 32 135 289

Źródło: D. Nawrot, op. cit., s. 259, tab. 44, s. 260, tab. 45, s. 262, tab. 46, s. 264, tab. 47 i 48, 
s. 265, tab. 49 i ta sama tab. 62 na s. 258.

Charakterystykę tych 289 oficerów wcielonych do Marynarki Wojennej 
w latach 1940-1945 przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Oficerowie wcieleni do Polskiej Marynarki Wojennej 
w latach 1940-1945

Źródło: D. Nawrot, op. cit., s. 280, tab. 51. Niestety cytowana tabela zawiera pomyłki.

Stopień
Korpus

Razem
morski techniczny rzeczno-

-brzegowy Służb wojska

Kontradm. 1 — — - — 1
Kmdr/płk 3 1 - — 1 5
Kmdr 
por./ppłk

4 
(1 rez.) 2 - - - 6 

(1 rez.)
Kmdr 
ppor./mjr 5 2 4 2 1 14

Kpt. 
mar./kpt. 19 10 12

(1 rez.)
7

(3 cz. w.)

48 
(1 rez., 

3 cz. w.)
Por. 
mar./por. 10 5 2

14 
(3 rez., 

2 cz. w.)
1

3438 
(3 rez., 

2 cz. w.)
Ppor. 
mar./ppor.

83 
(29 rez., 
1 cz. w.)

24 
(3 rez., 

2 cz. w.)
-

76 
(50 rez., 
7 cz. w.)

1
183 

(82 rez.. 
10 cz. w.)

Razem 125 
(30 rez., 
1 cz. w.)

34 
(3 rez., 

2 cz. w.)
16

104 
(54 rez., 
9 cz. w.)

1339
(3 cz. w.)

289 
(87 rez., 
15 cz. w.)

38 Ze zliczenia - 32.
39 Ze zliczenia -11.
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PODOFICEROWIE I MARYNARZE

Wspomniany dokument z KUF nie podaje ilu podoficerów i marynarzy 
pełniło służbę w październiku, listopadzie i grudniu 1939 r. Trzeba zatem 
przyjąć źródłowo udokumentowaną liczbę 813 osób oraz ustalenia Bohdana 
Wrońskiego40 popierane przez Wincentego Iwanowskiego41. Wynika z nich, że 
w MW służyło wówczas 873 podoficerów i marynarzy.

Tabela 4

Stan osobowy podoficerów i marynarzy w 1940 r.

Miesiąc Liczba podoficerów i marynarzy
Styczeń 988
Marzec 990
Kwiecień 1007
Maj 1345
Czerwiec 1286

Źródło: Dla tabel 4-19 materiałem źródłowym jest dokument z Archiwum Marynarki Wojennej - 
Ewidencja podoficerów i marynarzy 1939-1947, sygn. 531 A.

Dane dotyczące liczby podoficerów i marynarzy w latach 1940-1947 oraz 
jej uwarunkowań, pochodzące z Ewidencji podoficerów i marynarzy 1939- 
-1947, zawierają tabele 4-19. W tabeli 4 przedstawiono stan osobowy 
podoficerów i marynarzy w styczniu, marcu, kwietniu, maju i czerwcu 1940 r. 
Okazało się, że w 1940 r. liczba podoficerów i marynarzy od stycznia do 
kwietnia wzrastała w małym stopniu, od 988 osób w styczniu i 990 - w lutym, 
do 1007 - w kwietniu. Znaczny jej wzrost nastąpił w maju - do 1345, jednak 
wyraźnie zmniejszyła się do 1286 osób w czerwcu.

Zmiany te były niewątpliwie związane z zatopieniem niszczyciela 
„Grom” (zginęło 61 podoficerów i marynarzy, a 25 zostało ciężko rannych) 
oraz zaginięciem okrętu podwodnego „Orzeł” z załogą liczącą 58 podoficerów 
i marynarzy42. W 1940 r. nastąpiło zasilenie MW o 422 osoby pochodzące 
z poboru ogłoszonego we Francji43.

40 B. Wroński, Działalność Polskiej Marynarki Wojennej...; Idem, Działalność Polskiej 
Marynarki Wojennej... w: Marynarka Wojenna..., s. 102.

41 Wincenty Iwanowski, Z dziejów formacji polskich..., s. 168.
42 Ibidem, KMW, Pismo do szefa Oddziału Organizacyjnego Sztabu Naczelnego Wodza, sygn. 

MAR.V.3/4.
43 Ibidem, Biuro Prac Politycznych, Ekonomicznych i Prawnych. Wiadomości o Polskiej 

Marynarce Wojennej, zał. 1 do pisma szefa KMW skierowanego do ministra prac 
kongresowych, 1. dz. 6259/P1. 43 z 27 października 1943 r., sygn. A.21.2, t. 16, s. 6.
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W tym roku ze stanu osobowego podoficerów i marynarzy MW ubyło 
116 poległych i zmarłych, 20 osób przeniesiono do innych rodzajów sił 
zbrojnych, a 6 odeszło z innych powodów.

Tego roku do MW zgłosiło się 184 ochotników z polskich jednostek 
wojskowych w Szkocji, w tym pewna liczba szeregowych z cenzusem oraz 
111 ochotników z Kanady, Stanów Zjednoczonych i państw Ameryki Południowej.

Tabela 5 
Stan osobowy podoficerów i marynarzy w 1941 r.

Miesiąc Liczba podoficerów i marynarzy
Luty 1387
Kwiecień 1382
Lipiec 1359
Październik 1383
Listopad 1383
Grudzień 1392

W 1941 r. liczba podoficerów i marynarzy utrzymywała się na 
podobnym poziomie: 1387 osób w lutym, 1382 - w kwietniu oraz 1383 
w październiku i listopadzie. Zmniejszyła się tylko w lipcu do 1359 osób oraz 
zwiększyła nieznacznie - do 1392 osób w grudniu. Tego roku ze stanu 
osobowego podoficerów i marynarzy MW ubyło: jedna osoba skierowana do 
Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej i jedna zwolniona ze względu na zły 
stan zdrowia, 9 osób zostało przeniesionych do innych rodzajów sił zbrojnych, 
9 - poległo lub zmarło oraz 9 zwolniono z innych powodów.

Stan osobowy podoficerów i marynarzy w 1942 r.
Tabela 6

Miesiąc Liczba podoficerów i marynarzy
Styczeń 1422
Luty 1430
Marzec 1500
Kwiecień 1597
Maj 1594
Czerwiec 1602
Lipiec 1720
Sierpień 1725
Wrzesień 1728
Październik 2165
Listopad 2273
Grudzień 2273
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W 1942 r. następował dalszy wzrost stanu osobowego podoficerów 
i marynarzy od 1422 w styczniu do 2273 w listopadzie i grudniu. W lutym 
nastąpił nieznaczny wzrost do 1430 osób, w marcu - już do 1500, a w kwietniu 
do 1597 osób. W maju liczba ta nieznacznie zmalała do 1594 osób, natomiast 
w czerwcu odnotowano niewielkie powiększenie - do 1602 osób. Nieco 
bardziej wzrosła w lipcu - do 1720 osób, w sierpniu do 1725, a we wrześniu do 
1728 osób. Większy wzrost nastąpił w październiku - do 2165 osób, 
w listopadzie do 2273 osób. W grudniu stan podoficerów i marynarzy utrzymał 
się na poziomie listopada.

Tego roku, w wyniku umowy polsko-radzieckiej, do MW przybyło 
bezpośrednio 247 osób oraz pośrednio z jednostek wojskowych 561 osób. 
Natomiast 66 osób zostało skreślonych ze stanu z powodu zdemobilizowania do 
Kanady i jedna - do USA, 9 zwolniono ze względu na zły stan zdrowia, jedną 
przekazano do SPMW i jedną do innego rodzaju sił zbrojnych, czterech 
zwolniono z innych powodów, a 57 poległo lub zmarło.

W 1942 r. PMW doznała następujących strat wśród podoficerów 
i marynarzy: 2 maja na zatopionym okręcie podwodnym „Jastrząb”, trzech 
zginęło i pięciu zostało ciężko rannych, 25 kwietnia na okręcie podwodnym 
„Sokół” - jeden zabity, 28 maja na niszczycielu „Garland” - 24 zabitych i 43 ciężko 
rannych, 16 czerwca na niszczycielu „Kujawiak” - 14 zabitych i 7 ciężko 
rannych, 13 czerwca na niszczycielu „Krakowiak” - dwóch ciężko rannych, 19 sierpnia 
na niszczycielu „Ślązak” - dwóch zabitych i ośmiu ciężko rannych oraz 12 
listopada na niszczycielu „Błyskawica” - dwóch zabitych i 41 ciężko rannych44.

Stan osobowy podoficerów i marynarzy w 1943 r.

Tabela 7

Miesiąc Liczba podoficerów i marynarzy
Styczeń 2269
Luty 2272
Marzec 2275
Kwiecień 2479
Maj 2526
Czerwiec 2541
Lipiec 2567
Sierpień 2611
Wrzesień 2754
Październik 2778
Listopad 2646
Grudzień 2621

44 Ibidem, Pismo do szefa Oddziału Organizacyjnego Sztabu Naczelnego Wodza, sygn. MAR.V.3/4.
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Przez pierwsze trzy miesiące 1943 r. liczba podoficerów i marynarzy 
utrzymywała się na podobnym poziomie, jak w końcu ubiegłego roku 
i wynosiła: w styczniu - 2269, w lutym - 2274 i w marcu - 2275 osób. Większy 
wzrost nastąpił w kwietniu - do 2479 osób. W następnych miesiącach był 
mniejszy: w maju do 2526, czerwcu - 2541, lipcu - 2567 i sierpniu - 2611 osób. 
Kolejny większy wzrost nastąpił we wrześniu - do 2754 i październiku do 
2778 osób. W listopadzie stan osobowy podoficerów i marynarzy zmniejszył się 
do 2646 i w grudniu również nieznacznie - do 2621 osób.

Było to niewątpliwie związane z największą stratą PMW w II wojnie 
światowej - zatopieniem niszczyciela „Orkan”, na którym poległo 178 osób. 
Jak wynika z dokumentu Straty Marynarki Wojennej45, podpisanego 23 marca 
1943 r. przez szefa sztabu KMW kmdr. por. Włodzimierza Kodrębskiego, 
jeszcze przed utratą „Orkana”, od początku 1940 r. PMW utraciła pięć okrętów 
i 187 zabitych, w tym 12 oficerów, pięciu podchorążych oraz 170 podoficerów 
i marynarzy. W 1940 r. utracono niszczyciel „Grom”, okręt podwodny „Orzeł" 
i patrolowiec „Medoc”. Poległy 132 osoby, w tym 9 oficerów, jeden 
podchorąży oraz 132 podoficerów i marynarzy. W roku następnym okrętów nie 
utracono, ale ubyło sześć osób, dwóch oficerów i czterech podchorążych. 
W 1942 r. stracono okręt podwodny „Jastrząb” i niszczyciel „Kujawiak”. Zginęło 
wówczas: jeden oficer oraz 47 podoficerów i marynarzy. W 1943 r„ do 23 marca 
nie utracono żadnego okrętu, ale poległ jeden marynarz.

Według danych za 1943 r. poległo lub zmarło 175 podoficerów 
i marynarzy, do SPRMW przekazano 39, do innych rodzajów sił zbrojnych 
- 6, zwolniono ze względu na zły stan zdrowia 31, zdemobilizowano do USA 20, 
a trzech zwolniono z innych powodów.

W informacji46 wykonanej w KMW na dzień 1 lipca 1943 r. podano, że 
stan liczbowy personelu MW w tym czasie wynosił 2655 osób. W porównaniu 
ze stanem wyjściowym odnotowano prawie trzykrotny wzrost. Wymieniono też 
źródła jego rekrutacji: ok. 800 osób przybyło z Polski na okrętach, 1148 - drogą 
ewakuacji z ZSRR, 422 - uzupełniło MW w 1940 r. z poboru we Francji, 
50 dotarło z krajów Ameryki Północnej i Południowej, a z poboru w Wielkiej 
Brytanii wcielono 100 osób. Oprócz tego, kilkadziesiąt osób przybyło innymi 
drogami, niektórzy uczynili to indywidualnie. Ponadto w 1943 r. MW 
otrzymała pierwszeństwo wybrania 300 osób na uzupełnienie swego stanu 
z ludzi wcielanych do Polskich Sił Zbrojnych i do I lipca 1943 r. z tego źródła 
wcielono do MW już kilkadziesiąt osób. W tym czasie wykazywano w MW 
19 osób niezdolnych do służby i 17 leczonych w sanatoriach przeciw
gruźliczych. Ponadto 8% personelu stanowili ludzie czasowo niezdolni do 
służby, wskutek krótkotrwałych chorób lub wyczerpania organizmu. Należy 

45 Ibidem, Straty Marynarki Wojennej, sygn. MAR.A.V. 1/19.
46 Ibidem. Biuro Prac Politycznych. Ekonomicznych i Prawnych. Wiadomości o Polskiej 

Marynarce Wojennej, zał. 1 do pisma szefa KMW skierowanego do ministra prac 
kongresowych. I. dz. 6259/PL 43 z 27 października 1943 r.. sygn. A.21.2, l. 16. s. 6.
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także zwrócić uwagę na fakt, że 36 osób zostało skierowanych do realizowania 
innych zadań: na studia lekarskie jedna osoba, studia inżynierskie - siedem, 
kursy szczebla licealnego - 25 i do pracy w brytyjskim przemyśle wojennym - 
trzy. Ponadto część stanu obsług uzbrojenia przeciwlotniczego zamontowanego 
na polskich statkach utworzono z personelu MW. Do 1 lipca 1943 r. w tym celu 
do marynarki handlowej przekazano 28 rezerwistów, natomiast wcześniej 
56 osób zwolniono do szkoły marynarki handlowej i większość z nich, po jej 
ukończeniu, objęła stanowiska oficerskie w marynarce handlowej. 
Od utworzenia PMW w Wielkiej Brytanii do 1 lipca 1943 r. straty personelu 
MW wyniosły 329 osób, co stanowiło 12,5% stanu. Zabitych zostało 
12 oficerów, pięciu podchorążych oraz 170 podoficerów i marynarzy, a ciężko 
rannych zostało 11 oficerów oraz 131 podoficerów i marynarzy.

Stan osobowy podoficerów i marynarzy w 1944 r.
Tabela 8

Miesiąc Liczba podoficerów i marynarzy
Styczeń 2641
Luty 2644
Marzec 2637
Kwiecień 2644
Maj 2638
Czerwiec 2633
Lipiec 2628
Sierpień 2711
Wrzesień 2763
Październik 2859
Listopad 3196
Grudzień 3369

Od stycznia do lipca 1944 r. liczba podoficerów i marynarzy utrzymywała 
się na podobnym poziomie. W styczniu było 2641 osób, w lutym - 2644, 
w marcu - 2637, w kwietniu - 2644, w maju - 2638, w czerwcu - 2633 
i w lipcu - 2628. W następnych miesiącach stopniowo wzrastała: do 2711 
w sierpniu, 2763 we wrześniu i 2859 w październiku. Niewątpliwie, na taką 
sytuację wpływ miała strata 38 osób poległych na krążowniku „Dragon”. Dużo 
większy wzrost nastąpił w listopadzie do 3196 i grudniu do 3369 osób.

W 1944 roku 44 osoby poległy albo zmarły, 100 zwolniono ze względu 
na zły stan zdrowia, 7 przeniesiono do innych rodzajów wojsk, 32 uczyły się 
w SPRMW, dwie zdemobilizowano do USA, a jedną zwolniono z innych 
powodów.
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W sprawozdaniu47 wykonanym w KMW dla MON przedstawiającym stan 
osobowy MW na 1 listopada 1944 r. stwierdzono, że od czasu utworzenia jej 
w Wielkiej Brytanii wzrósł on z 813 do 3545 osób, czyli prawie 4,5 razy. 
Stosunek liczby oficerów do liczby podoficerów i marynarzy wynosił 1:4. 
W tym czasie w MW pracowało również 21 urzędników i czterech niższych 
funkcjonariuszy cywilnych. W PMW służbę pełniło 753 podoficerów, w tym 
484 podoficerów zawodowych i 228 nadterminowych, 7 podoficerów 
zasadniczej służby wojskowej oraz 34 podoficerów rezerwy. Marynarzy było 
2443, w tym 9 starszych marynarzy zawodowych, 320 starszych marynarzy 
i marynarzy nadterminowych, 1944 starszych marynarzy i marynarzy 
zasadniczej służby wojskowej oraz 170 starszych marynarzy i marynarzy 
rezerwy. Ponadto służbę pełniło jeszcze 83 podchorążych rezerwy oraz 
4 podoficerów i 7 marynarzy Pomocniczej Morskiej Służby Kobiet. Wszystkich 
razem - podchorążych, podoficerów i marynarzy było 3290. W okresie od 
stycznia do listopada 1944 r. z MW zwolniono 98 podoficerów i marynarzy. 
88 z nich było całkowicie niezdolnych do służby wojskowej, a 10 niezdolnych 
do służby na morzu skierowano do wojsk lądowych lub lotnictwa celem 
dalszego pełnienia służby.

W tym okresie wcielono do MW 710 osób, w tym 17 ewakuowanych 
z ZSRR, 673 z Francji, 18 skierowanych z wojsk lądowych lub lotnictwa oraz 
dwóch ochotników z Ameryki Północnej. Do 1 sierpnia 1944 r. w SPRMW 
uczyło się 40 osób. Tego dnia uruchomiony został nowy kurs podchorążych, 
na który przyjęto 43 osoby. Ponadto według stanu na dzień 1 stycznia 1944 r. 
37 osób urlopowano na studia akademickie, w tym 17 na studia techniczne, 7 na 
lekarskie, trzech na weterynaryjne, pięciu - prawne, trzech ekonomiczno- 
-handlowe i po jednej osobie na studia chemiczne, leśne i humanistyczne. 
Dodatkowo 23 starszym marynarzom i marynarzom umożliwiono naukę 
w liceach ogólnokształcących i handlowych, a dwie osoby uczęszczały na 
5-miesięczny kurs radiotechników, zorganizowany przez polskie Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Do marynarki handlowej 
przekazano 77 podoficerów i marynarzy, do pracy w brytyjskim przemyśle 
wojennym trzy osoby i dwie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Straty poniesione przez MW poza granicami Polski od września 1939 r. 
do 1 listopada 1944 r. wyniosły 437 osób. Poległo 401 osób, w tym 
23 oficerów, 8 podchorążych, 141 podoficerów i 229 marynarzy. Zmarło 35, 
w tym 6 oficerów, 13 podoficerów i 16 marynarzy, a jeden oficer zaginął. Straty 
osobowe poniesione poza Polską, obejmujące poległych, zmarłych 
i zaginionych, w poszczególnych latach wynosiły: w 1939 r. - jedna osoba, 
w 1940 r. - 128, w 1941 r. - 14, w 1942 r. - 59, w 1943 r. -191 i w 1944 r. - 44.

47 Ibidem, Sprawozdanie w odniesieniu do Marynarki Wojennej (do budżetu 1945 r.).
1. dz. 70/Pl./Tjn./45, sygn. MAR.Y.l t. 9, s.4-7.
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Istotne także były problemy związane ze stanem zdrowotnym marynarzy 
i podoficerów. Od 1 stycznia do 1 listopada 1944 r. leczono ogółem 16511 osób, 
z tego w izbach chorych 1364, w szpitalach polskich 365, a w brytyjskich 338 osób. 
Wymienić należy leczenie w ambulatoriach, przychodniach dentystycznych, 
lekarskich i ośrodku skórno-wenerycznym. Ponadto 700 podoficerów i marynarzy 
przebywało w domu wypoczynkowym. W tym czasie komisyjnie 114 podoficerom 
i marynarzom przyznano kategorię zdrowia „E”, 62 - kategorię „D” i 24 - „C”. 
Wskutek złego stanu zdrowia z MW zwolniono 83 podoficerów i marynarzy, 
a wśród nich 19, którzy przybyli z Polski na okrętach, 32 przybyłych z ZSRR, 
9 z ochotniczego zaciągu we Francji, 13 z poboru i ochotniczego zaciągu 
w Wielkiej Brytanii, z Kanady i Afryki przybyłych do MW w latach 1940-1943. 
Reszta osób z kategorią „E” oczekiwała na decyzję zwolnienia albo, jak 
podoficerowie zawodowi, pozostawienia w służbie.

Stan osobowy podoficerów i marynarzy w 1945 r.
Tabela 9

Miesiąc Liczba podoficerów i marynarzy
Styczeń 3370
Luty 3372
Marzec 3374
Kwiecień 3410
Maj 3427
Czerwiec 3348
Lipiec 3464
Sierpień 3515
Wrzesień 3553
Październik 3698
Listopad 3706
Grudzień 3681

W 1945 r., z wyjątkiem czerwca, kiedy liczba podoficerów i marynarzy 
osiągnęła poziom 3348 osób, następował stały jej wzrost do listopada, kiedy 
osiągnęła najwyższy poziom - 3706 osób. W styczniu, lutym i marcu wzrost 
był niewielki - o dwie osoby, odpowiednio 3370, 3372 i 3374 osoby. Podobnie 
było w kwietniu - 3410 i maju - 3427 osób. Później, po obniżeniu stanu 
w czerwcu do 3448 osób, wzrastała skokowo: w lipcu do 3464, sierpniu do 
3515, we wrześniu do 3553, październiku do 3698 i listopadzie do 3706 osób. 
W grudniu zmalała do 3681 osób.

W 1945 r. r. poległo i zmarło 8 osób, 8 osób przekazano do marynarki 
handlowej a jedną do SPRMW, 16 zwolniono ze względu na zły stan zdrowia, 
6 desygnowano do innych rodzajów sił zbrojnych, a trzech z innych powodów.
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W tym miejscu warto zacytować dane dotyczące liczby podoficerów i marynarzy 
według stanu na 1 października 1945 r. podane przez Michała Borowskiego48, 
uzyskane przez niego w Kancelarii KMW. Tego dnia łączna liczba podoficerów 
i marynarzy wynosiła 3378 (ze zliczenia wynika, że 3372) osób, z tego:

• z Polski w 1939 r. na okrętach przybyło - 582;
• ze środowisk polskiej emigracji we Francji przybyło - 499;
• z ZSRR, po interwencji gen. Władysława Sikorskiego, przybyło - 842;
• z armii lub marynarki niemieckiej (byli jeńcy niemieccy narodowości 

polskiej) przybyło - 9;
• z armii i marynarki niemieckiej (byli jeńcy niemieccy narodowości 

polskiej wzięci do niewoli przez siły zbrojne aliantów) przybyło - 943;
• ochotników ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i państw Ameryki 

Południowej przybyło - 92;
• innymi drogami (uciekinierzy z niemieckich obozów jenieckich, 

obozów pracy i okupowanej Polski przybyło - 414.

Stan osobowy podoficerów i marynarzy w 1946 r.

Tabela 10

Miesiąc Liczba podoficerów i marynarzy
Styczeń 3357
Luty 3604
Marzec 3534
Kwiecień 3466
Maj 3352
Czerwiec 3135
Lipiec 3093
Sierpień 2954
Wrzesień 2952
Październik 2946
Listopad 2922
Grudzień 2734

Liczba podoficerów i marynarzy, która w styczniu 1946 r. zmniejszyła się 
do 3357 osób, już w lutym wzrosła do 3604 osób. W następnych miesiącach 
systematycznie malała do 2734 osób w grudniu. W marcu zmniejszyła się do 
3534, kwietniu do 3466, maju do 3352, czerwcu do 3135 i lipcu do 3093 osób. 
Od sierpnia do listopada malała nieznacznie, wynosiła odpowiednio: 2954, 
2952 i 2922 osoby. Nieco więcej zmalała w grudniu - do 2734 osób.

48 IPN Warszawa, op. cit., s. 14-15. Podana łączna liczba podoficerów i marynarzy jest zbliżona 
do danych z czerwca tego roku znajdujących się w prowadzonej w KUF Ewidencji 
podoficerów i marynarzy...
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W 1946 r. 34 osoby zostały zwolnione do marynarki handlowej, 15 uczyło się 
w SPRMW, 7 poległo lub zmarło, zdemobilizowano jedną osobę do Wielkiej 
Brytanii, 22 do Argentyny, pięć do Belgii, 23 do Brazylii, 178 do Francji, 18 do 
Kanady, jedną do Panamy, dwie do Szwecji, jedna do Urugwaju i 8 do USA. 
Dwie osoby zwolniono z innych powodów.

Stan osobowy podoficerów i marynarzy w 1947 r.

Tabela 11

Miesiąc Liczba podoficerów i marynarzy
Styczeń 2715
Luty 2631
Marzec 2558
Kwiecień 2556
Maj 2550
Czerwiec 2019

Mimo, że oficjalnie Polska Marynarka Wojenna w Wielkiej Brytanii 
istniała do końca marca 1947 r. wcześniej cytowane źródło podaje wskaźniki 
stanu osobowego podoficerów i marynarzy do 1 czerwca tego roku. W 1947 r. 
liczba podoficerów i marynarzy nadal malała, od 2715 w styczniu do 2556 na 
dzień 1 kwietnia tego roku. Podkreślić trzeba, że 31 marca 1947 r. był ostatnim 
dniem istnienia Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii.

Tabela 12

Liczba podoficerów i marynarzy skreślonych 
ze stanu Marynarki Wojennej w latach 1939-1947

Powód skreślenia Liczba skreślonych
Polegli i zmarli 417
Mianowani na oficerów 12
Przeniesieni do SPRMW 89
Przeniesieni do marynarki handlowej 42
Przeniesieni do innych rodzajów wojsk 50
Skreśleni z powodów zdrowotnych 157
Zdemobilizowani do krajów Ameryki Północnej 
i Południowej oraz Europy Zachodniej w 1946 r., 
do USA również w latach 1942-1944 i Kanady 
również w 1942 r.

348

Skreśleni z innych powodów niż wymienione 29
Razem: 1144

126



STAN OSOBOWY POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ W LATACH 1939-1947

Podana w tabeli 12 łączna liczba 1144 podoficerów i marynarzy, skreślonych 
ze stanu Polskiej Marynarki Wojennej, w latach 1939-1947, a właściwie 
w latach 1939-1946, gdyż w 1947 r. nie wykazano żadnych skreślonych, nie 
była równoznaczna z liczbą osób zwolnionych. Zwróćmy uwagę, że 12 osób zostało 
awansowanych na pierwszy stopień oficerski. A jeszcze więcej, bo aż 89 osób, zostało 
przeniesionych do Szkoły Podchorążych i Szkoły Podchorążych Rezerwy 
Marynarki Wojennej. Osoby te nadal pozostawały w Polskiej Marynarce 
Wojennej. Jednocześnie trzeba podkreślić, że 42 osoby, które przeniesiono do 
marynarki handlowej tylko w niewielkim stopniu zmieniły warunki swej działalności.

Trzeba zwrócić uwagę, że spośród podoficerów i marynarzy w latach 
1939-1947, a faktycznie w latach 1939-1946, aż 417 poległo albo zmarło, a 157 
osób zwolniono ze służby ze względu na stan zdrowia (kategoria zdrowia „E”), 
uniemożliwiający dalsze jej pełnienie.

Stosunkowo niewielka liczba podoficerów i marynarzy, tylko 50 osób 
zostało przeniesionych w latach 1939-1945, (bo w 1946 i 1947 r. już takich 
przeniesień nie było), do pełnienia dalszej służby w innych rodzajach sił 
zbrojnych, czyli do wojsk lądowych albo lotnictwa.

Dość dużą liczbę podoficerów i marynarzy, ale tylko w latach 1942- 
-1946, zdemobilizowano do różnych krajów. Zdemobilizowanie ich w 1946 r., 
już po zakończeniu działań wojennych, w sytuacji gdy byli Polakami 
walczącymi w składzie Polskiej Marynarki Wojennej, ale posiadającymi 
obywatelstwo brytyjskie, argentyńskie, belgijskie, brazylijskie, francuskie, 
kanadyjskie, panamskie, szwedzkie, urugwajskie i amerykańskie, nie może 
budzić zdziwienia. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że w 1942 r. aż 66 osób 
zdemobilizowano do Kanady i jedną osobę do USA. W 1943 r. - 20 osób do 
USA oraz jeszcze dwie osoby do tego kraju w 1944 r.

Dość tajemnicza jest liczba 29 osób skreślonych ze stanu podoficerów 
i marynarzy z innych powodów niż wcześniej wymienione. Możliwe, że wśród 
nich są osoby skierowane na studia akademickie - techniczne, lekarskie, 
weterynaryjne, prawne, ekonomiczno-handlowe, chemiczne, leśne i humanistyczne, 
do liceów ogólnokształcących i handlowych, na kursy radiomechaników 
i dokształcające, do pracy w brytyjskim przemyśle wojennym, pełnienia służby 
poza Siłami Zbrojnymi, pracy w MSZ itd. Były też nieliczne przypadki 
wydalenia ze służby spowodowane rażącym brakiem zdyscyplinowania.

Tabela 13

Liczba podoficerów i marynarzy przeniesionych z Marynarki Wojennej 
do marynarki handlowej w latach 1945-1946

Rok Liczba przeniesionych
1945 8
1946 34

Razem: 42
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W tabeli 13 przedstawiono liczbę podoficerów i marynarzy przeniesionych 
z Marynarki Wojennej do handlowej w 1945 i 1946 r., w zasadzie już po 
zakończeniu działań wojennych. Razem przeniesiono ich 42, z tego 8 w 1945 r. 
i 34 w roku następnym.

Tabela 14

Liczba podoficerów i marynarzy przeniesionych w latach 1941-1946 
do Szkoły Podchorążych i Szkoły Podchorążych Rezerwy Marynarki Wojennej

Rok Liczba podoficerów i marynarzy
1941 1
1942 1
1943 39
1944 32
1945 1
1946 15

Razem: 89

W latach 1941-1946, w związku z przeniesieniem do Szkoły Podchorążych 
i następnie od 1943 r. do Szkoły Podchorążych Rezerwy Marynarki Wojennej, 
ze stanu podoficerów i marynarzy skreślono 89 osób. Najwięcej przeniesiono 
ich w 1943 r. - 39 osób i w roku następnym - 32 osoby oraz w 1946 r. - 15 osób. 
Natomiast w 1941, 1942 i 1945 r. przenoszono tam tylko po jednej osobie.

Tabela 15

Liczba podoficerów i marynarzy zwolnionych w latach 1941-1947 
z Marynarki Wojennej z przyczyn zdrowotnych49

Rok Liczba zwolnionych
1941 1
1942 9
1943 31
1944 100
1945 16

Razem: 157

W latach 1939-1947, a w rzeczywistości tylko w latach 1941-1945, z Marynarki 
Wojennej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający dalsze pełnienie służby 
w Marynarce Wojennej (komisyjnie przyznaną kategorią zdrowia „E”), zostało 
zwolnionych 157 podoficerów i marynarzy. Najwięcej z tego powodu, bo aż

49 Kategoria zdrowia „E”.
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100 osób, zwolniono w 1944 r., 31 w roku poprzednim i 16 w następnym, 9 osób 
zwolniono z tego względu w 1942 r. i jedną osobę w 1941 r. W latach 1939-1940 
i 1946-1947 nie zwolniono nikogo z Marynarki Wojennej ze względu na zły stan zdrowia.

Tabela 16

Liczba podoficerów i marynarzy przeniesionych w latach 1939-1945 
z Marynarki Wojennej do innych rodzajów sił zbrojnych

Rok Liczba przeniesionych
1939 1
1940 2O50
1941 9
1942 1
1943 6
1944 7
1945 6

Razem: 50

W latach 1939-1947 do Marynarki Wojennej z wojsk lądowych lub sil 
powietrznych, trafiła duża liczba podoficerów i marynarzy. Według danych 
zamieszczonych w tabeli 16 w latach 1939-1945 z Marynarki Wojennej do 
wojsk lądowych lub sił powietrznych przeniesiono tylko 50 osób. W 1939 r. 
przeniesiono jedną osobę, najwięcej - aż 20 osób przeniesiono w 1940 r., z tej 
liczby aż 16 do jednostek WP w Palestynie, w 1941 r. przeniesiono 9 osób, 
w 1942 r. - jedną, w 1943 r. i 1945 r. - po sześć i w 1944 r. - siedem osób.

Tabelal7

Liczba podoficerów i marynarzy skreślonych w latach 1939-1947 
ze stanu Marynarki Wojennej z innych powodów51

Rok Liczba skreślonych
1939 1
1940 6
1941 9
1942 4
1943 3
1944 1
1945 3
1946 2

Razem: 29

50 W tym 16 do jednostek WP w Palestynie.
51 Niż straty wojenne (polegli i zmarli), demobilizacja, mianowanie na stopień oficerski, 

przeniesienie do SPMW i SPRMW, innych rodzajów sil zbrojnych, marynarki handlowej i ze 
względów zdrowotnych.
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Z różnych innych powodów, prawdopodobnie, takich jak studia akademickie, 
nauka w szkołach średnich i na kursach, praca w przemyśle wojennym i w MSZ 
oraz na mocy wyroku sądowego z Marynarki Wojennej w latach 1939-1946 
zwolniono 29 osób.

Tabela 18

Liczba podoficerów i marynarzy zdemobilizowanych po zakończeniu 
działań wojennych do różnych państw w 1946 r.

Kraj Liczba zdemobilizowanych
Wielka Brytania 1
Argentyna 22
Belgia 5
Brazylia 23
Francja 178
Kanada 1852
Panama 1
Szwecja 2
Urugwaj 1
USA 853

Razem: 2S954

W tabeli 18 przedstawiono dane, dotyczące liczby podoficerów 
i marynarzy zdemobilizowanych po zakończeniu działań wojennych, do 
różnych państw w 1946 r. Wynika z nich również ilu Polaków, będących 
obywatelami innych krajów, pełniło w latach wojny służbę w Polskiej 
Marynarce Wojennej. Wszystkich zdemobilizowanych w 1946 r. było 259, 
a łącznie ze zwolnionymi wcześniej - 348. W 1946 r. najwięcej - 178 osób 
zdemobilizowano do Francji, do Kanady - 18, (a ze zwolnionymi wcześniej - 84), 
do USA 8 (a ze zwolnionymi w latach poprzednich łącznie 31), do Brazylii - 23, 
do Argentyny - 22, do Belgii - pięć, do Szwecji - dwie oraz po jednej osobie 
do Wielkiej Brytanii, Panamy i Urugwaju.

52 Oraz 66 w 1942 r., razem - 84.
53 Oraz w 1942-1, 1943-20, 1944-2, razem - 31.
54 Oraz w 1942-67, 1943-20, 1944-2, razem - 348.
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Tabela 19

Liczba podoficerów i marynarzy poległych i zmarłych 
w latach 1939-1947

Rok Liczba poległych i zmarłych
1939 1
1940 116
1941 9
1942 57
1943 175
1944 44
1945 8
1946 7

Razem: 417

Z tabeli 19 wynika, że łączna liczba podoficerów i marynarzy poległych 
i zmarłych w latach 1939-1946 wyniosła 417 osób. W 1939 r. była to jedna 
osoba, natomiast w 1940 r. - 116, w 1941 r. - 9, w 1942 r. - 57, w 1943 r. - aż 175, 
w 1944 r. - 44, w 1945 r. - 8 i w 1946 r. - 7 osób.

Stan liczbowy oficerów, podoficerów i marynarzy PM W w latach 1939-1947 
zmieniał się nierównomiernie, w zależności od różnych uwarunkowań. Liczba 
oficerów rosła w dużo mniejszym stopniu, niż liczba podoficerów i marynarzy, 
od 70 osób w 1939 r. do 242 w listopadzie 1944 r. i 430 osób w 1946 r. Dość 
systematycznie rósł stan podoficerów i marynarzy, od 873 osób w 1939 r. do 
3706 osób w listopadzie 1945 r., kiedy osiągnął swoje maksimum.

W artykule, na podstawie materiałów źródłowych, przedstawiono nie 
tylko kształtowanie się wielkości stanu personelu PMW w poszczególnych 
latach i miesiącach, ale również negatywny wpływ różnych czynników, 
zwłaszcza na liczbę podoficerów i marynarzy.
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„POLSKA RIWIERA” - 
GMACH I JEGO UŻYTKOWNICY

Niewiele obiektów użytkowanych przez Marynarkę Wojenną, wpisanych 
jest dotychczas do rejestru zabytków nieruchomych. Poza Gdynią, 
znajduje się w nim jedynie „zespół obiektów fortyfikacyjnych rejonu umocnień 

„Hel”1. Znamienne jest, że w gdyńskim wykazie zabytków, obejmującym 
w 2006 r. 56 budynków i zespołów przestrzennych, nie widnieje do tej pory 
bodajże najwybitniejsze dzieło architektury w MW. Jest nim, od początku 
zaplanowany na potrzeby przedwojennej Polskiej Marynarki Wojennej - zespół 
gmachów Dowództwa Floty w Gdyni-Oksywiu1 2.

Nieco starszym od oksywskiego kompleksu, za to mającym status 
zabytku i znanym szerszej publiczności, jest budynek „Polskiej Riwiery”. Jego 
historia związana jest nierozerwalnie z miastem „z morza i marzeń”, a od lat 50. 
ubiegłego stulecia - z morskim rodzajem Sił Zbrojnych.

Początki „Polskiej Riwiery” sięgają czasów przed uzyskiwaniem przez 
Gdynię praw miejskich. Gdy decydenci ówczesnego życia politycznego 
i gospodarczego podejmowali budowę portu, na terenie folwarcznym Steinberg, 

1 Do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub 
użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. (Ustawa z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 9). Żaden z obiektów, których 
użytkownikiem jest obecnie MW nie jest również Pomnikiem Historii. Status taki posiada m.in. 
Pole bitwy na Westerplatte (Rozporządzenie Prezydenta RP z 22.08.2003 r. - Monitor Polski, 
2003 nr 148, poz. 1448).

2 Obecna siedziba Komendy Portu Wojennego, zaprojektowana przez wybitnego architekta 
w stylu klasycyzmu akademickiego Mariana Lalewicza (1876-1944) i wzniesiona w latach 
1924-30, znalazła należne miejsce nawet w popularnej Ilustrowanej encyklopedii dla 
wszystkich. Architektura i budownictwo W. Szolgini, (Warszawa 1982 r.) W 2006 r. na listę 
gdyńskich zabytków wpisano na wniosek właścicieli skromny, na tle sztandarowego zespołu 
b. Dowództwa Floty, budynek mieszkalny - dawniej Dom Podoficerski Funduszu Kwaterunku 
Wojskowego przy ul. Morskiej 67, zaprojektowany przez prof. Mariana Lalewicza i zbudowany 
w 1928 roku. Do złudzenia przypomina on obiekty będące dziełem tego twórcy, powstałe 
w tym samym czasie na Oksywiu.
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pod patronatem Towarzystwa Kąpieli Morskich, przystąpiono do budowy 
dzielnicy pensjonatowo-willowej3.

Budowane na terenie wsi Gdynia w początkach lat 20. minionego stulecia 
budynki użyteczności publicznej, powiązane z powstającym układem kąpieliska 
u podnóża Kamiennej Góry i wzdłuż jej podnóża, swoją konwencją stylową 
nawiązywały do nurtu dwudziestowiecznego historyzmu w wydaniu 
akademickim, lub nawiązywały do stylu narodowego. Usytuowane przy 
istniejących ciągach ulicznych nie posiadały charakteru wielkomiejskiego, ale 
z drugiej strony wyraźnie odbiegały od zabudowy wiejskiej.

Już wówczas zarysował się reprezentacyjny ciąg Bulwaru Nadmorskiego. 
Prowadził od „Kurhauzu” na południe, do podnóża Kamiennej Góry i dalej 
wzdłuż plaży. Wspomniany „Kurhauz” łączył się z nowo wybudowanym 
hotelem „Polska Riwiera”. Dopiero później powstały nowe Łazienki i „Casino”4.

„Polska Riwiera” była pierwszym nowoczesnym hotelem w Gdyni. 
Zbudowana została według projektu Władysława Granowskiego. Harmonijnie 
wkomponowana w otoczenie nawiązywała zewnętrznie do zmodernizowanych 
form klasycystycznych i co warte podkreślenia, nie widać w niej śladu 
pompatyczności. Obiekt powstał dzięki spółce lwowskiej, pod tą samą nazwą, 
dysponującej kapitałem 6 milionów 750 tys. marek polskich, która zamierzała 
zagospodarować część terenów nad morzem (m.in. umieścić tam park) 
i utworzyć kąpielisko. Ze względu na trudności finansowe, udało się ukończyć 
tylko jeden obiekt. Jednoosobowa spółka lwowskich miłośników morza, 
otrzymała zezwolenie na budowę hotelu 14 marca 1922 r., a prace całkowicie 
ukończono 16 września 1925 r. „Polską Riwierę” budowano szybko i tanio. 
Użyto do budowy również marnej cegły wapienno-piaskowej i drewna 
pochodzącego nawet z odpadów portowych. Gmach oddawano do użytku 
etapami5.

W budynku poza pokojami hotelowymi była restauracja z przestronną 
salą, w której odbywały się bale. Do hotelu doprowadzona została bita ulica 
zakończona parkingiem. Przy budynku znajdował się ogród z wydzielonym 
miejscem do tańca i korty tenisowe oraz postój taksówek.

Fachowy opis budynku, zamieszczony został w uzasadnieniu decyzji 
z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie wpisania tego dobra kultury do rejestru 
zabytków: „Budynek wzniesiony w latach 1922-23 jako reprezentacyjny hotel 
nadmorski z restauracją na parterze i pokojami hotelowymi na wyższych 
kondygnacjach. Budowniczym, a być może projektantem, był Władysław 
Gronowski. Zbudowany w modernistycznej konwencji klasycyzmu akademickiego.

Zlokalizowany u podnóża Kamiennej Góry, w bezpośrednim sąsiedztwie 
plaży i historycznego Bulwaru Nadmorskiego. Rzut budynku dowiązany do 

3 I. Fonfria-Pereda, „Riwiery” żal.......Kurier Gdyński” z 8.09.1995 r., s. 10.
4 M. Sołtysik, Gdynia miasto dwudziestolecia międzywojennego. Urbanistyka i architektura. 

Warszawa 1993, s. 81-85.
5 M. Sołtysik, op. cit.; Izabela Fonfria-Pereda, op. cit.
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istniejącego układu komunikacyjnego. Założony na planie zbliżonym do litery „L”, 
o nieznacznie rozwartych ramionach i zaokrąglonym narożniku. W części 
centralnej łączącej skrzydła hali z otwartą klatką schodową. W części 
wschodniej o charakterze reprezentacyjnym, w przyziemiu skrzydła i wyokrąglonego 
narożnika reprezentacyjna, 2-kondygnacyjna sala restauracyjna, wyżej duże 
sale klubowe, pierwotnie z obszernym tarasem na dachu. Skrzydło północne - 
pierwotnie o przeznaczeniu hotelowym - 3-kondygnacyjne, 3-traktowe, 
zwieńczone dachem mansardowym z użytkowym poddaszem.

Budynek murowany z cegły wapienno-piaskowej, tynkowany, cokół 
licowany kamieniem spoinowanym. Stropy drewniane z podsufitką, wzmocnione 
poprzecznie belkami stalowymi. Nad salą restauracyjna strop żelbetowy na 
belkach stalowych z fasetą i rozetami. Dach kryty dachówką, górna połać 
mansardu papą.

Stolarka okienna i drzwiowa, zachowane. Okna prostokątne 
2- i 3-skrzydłowe o szczelinowych podziałach. Drzwi płycinowe o wgłębnie 
profilowanych płycinach; zachowane dekoracyjne drzwi frontowe z ozdobnymi 
przeziernikami. Oszczędny wystrój elewacji. Skrzydło północne 9-osiowe; na 
wyodrębnionej gzymsem cokołowej kondygnacji przyziemia szerokie lizeny, 
pomiędzy nimi w pionowych, nieco cofniętych względem lica wnękach, 
prostokątne otwory okienne z. prostokątnymi płyciznami międzykondygnacyjnymi. 
W7 zwieńczeniu wydatny gzyms i gładki fryz, podokapowy, powyżej mansarda 
z. lukarnami. Skrajana oś wschodnia, będąca formalnym łącznikiem pomiędzy 
skrzydłami, wyróżniona odrębną kompozycją. Podkreślona płytkim ryzalitem, 
wydzielona zdwojonymi lizenami zwieńczonymi odcinkami gzymsu. Nad 
prostokątnym otworem drzwiowym szerokie szczeblinowe okno domknięte 
tukiem półkolistym, wyżej okno eliptyczne. Wystrój skrzydła restauracyjnego 
dowiązany kompozycyjnie do części wejściowej. Osie okienne wydzielone 
podwójnymi lizenami, kondygnacja mezzanina wyodrębniona gzymsem. Ponad 
gzymsem murowana balustrada o układzie tralkowo-cokołowym.

Sala restauracyjna o reprezentacyjnym charakterze, utworzona z sali 
głównej i mniejszych bocznych sal na obu jej krańcach. Wnętrze utrzymane 
w harmonijnych proporcjach i widocznej dyscyplinie kompozycyjnej. 
Artykulacja ścian przy użyciu grupowanych w paty pilastrów o jońskich 
głowicach. W przejściach pomiędzy salami i przejściu do wnęki baru pary 
jońskich kolumn. Po obu stronach wnęki baru szerokie panneau lustrzane 
w malowanych złotą farbą drewnianych ramach. Na stropach sal 
polichromowane rozety o zróżnicowanych formach. Elementy wystroju 
malowane olejno. W hallu otwarta klatka schodowa o wyeksponowanej 
konstrukcji żelbetowej.

Budynek wyróżnia się dobrze zachowaną bryłą, wystrojem elewacji 
i wnętrza. Charakteryzuje się wyraźną dyscypliną i umiarem kompozycyjnym.
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Zarówno na walory architektoniczne, jak i związki z historią Gdyni, winien być 
objęty ścisłą ochroną konserwatorską poprzez wpisanie go do rejestru zabytków 
woj. gdańskiego ”6.

* * *

1 sierpnia 1923 r. działalność „Polskiej Riwiery” zainaugurował wielki 
bal „Ligi Żeglugi Polskiej”. Pierwszych gości hotelowych przyjęto w 1924 r. 
Była to ziemiańska rodzina Obertyńskich ze Lwowa wraz z 11-letnim 
Edwardem, któremu rodzice ufundowali wyjazd do Gdyni w nagrodę za dobrą 
naukę. Po wielu latach został on prezesem Koła Starych Gdynian.

Dyrektorem „Polskiej Riwiery” został urzędnik kolejowy Władysław 
Pikuziński, który osobiście witał co znamienitszych gości. Był też „duszą” 
towarzystwa i arbitrem elegancji. Co ważne dla opisu jego postaci, pochodził ze 
Lwowa i był zatwardziałym kawalerem. Obrany został prezesem Klubu Starych 
Kawalerów, którego wiceprezesem został Bronisław Makowski, właściciel 
zakładu „Coiffeur de Paris”.

Klub organizował Bale Starych Kawalerów, na których bawiła się cała 
gdyńska śmietanka towarzyska. Obowiązywały na nich stroje balowe - 
wytworne kreacje pań i fraki lub smokingi panów. Do tańca przygrywały 
specjalnie z Warszawy sprowadzane orkiestry Henryka Golda (komponował 
muzykę do polskich filmów), lub Jerzego Petersburskiego, autora znanego do 
dziś szlagieru „Tango Milonga”. Sale „Polskiej Riwiery” gościły także aktorów 
poznańskiej sceny Teatru Narodowego.

Czasy przedwojenne to okres największej świetności „Riwiery”. Po 
wojnie, co prawda, prowadzeniem dawnego hotelu ponownie zajął się 
Władysław Pikuziński, ale niestety, nie było możliwości doprowadzenia 
placówki do dawnego blasku.

Pomieszczenia zostały zajęte przez Państwowy Urząd Repatriacyjny 
i Szwedzki Komitet Pomocy Polsce. Od 1946 r. budynek wykorzystywany był, 
jako hotel dla artystów teatru Wybrzeże, tworzonego przez reżysera Iwo Galla. 
Wspomina on, że dawny wspaniały hotel pozbawiony był nawet łóżek i krzeseł. 
W roku 1947 W. Pikuziński wydzierżawił „Riwierę” Lidze Morskiej, która 
urządziła tu hotel turystyczny. W 1950 r. przyjęło go wojsko na potrzeby Domu 
Oficera Marynarki Wojennej7.

6 Wyciąg z; Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków; Nr rejestru 
zabytków woj. pomorskiego, dec. Nr 1198 z dnia 19.01.1999 r.

7 Kurier Gdyński, op. cit., s. 10.
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Otwarcie nowej wiodącej placówki kultury MW przy ulicy Zawiszy 
Czarnego 1 nastąpiło 29 czerwca 1950 roku. W obszernym budynku Dom 
Oficera MW początkowo dysponował jedynie pomieszczeniami biblioteki, salą 
bilardową, kawiarnią oraz dwoma niewielkimi pokojami. Na I piętrze 
zamieszkiwali aktorzy Teatru Wybrzeże, na II rybacy z „Dalmoru”, zaś 
na III artyści Zespołu Pieśni i Tańca MW8.

„Riwiera” służyła przez ponad pół stulecia wielu instytucjom 
i organizacjom społecznym Marynarki Wojennej. Nie można oprzeć się 
wrażeniu, że pokaźny obiekt wykorzystywany intensywnie przez mnogość 
podmiotów, stał się dla wszystkich za ciasny. Sytuacja lokalowa Okręgowego 
Klubu Oficerskiego Marynarki Wojennej - taką nazwę nosił główny 
użytkownik gmachu w latach 1957-1973, przedstawiała się tylko nieco lepiej od 
poprzednika. W 1968 r. na ogólną liczbę 57 pomieszczeń, aż 37 służyło innym 
instytucjom wojskowym. Kubatura gmachu wykorzystywana była wówczas 
następująco:

na parterze mieścił się salon wystawowy, biblioteka, biuro kierownika, 
kawiarnia z zapleczem, kuchnia i magazyn; na piętrze I i II - 3 duże 
pomieszczenia służyły pracy kulturalno-oświatowej, 1 - zajmowała Poradnia 
Metodyczna, 1 - Organizacja Rodzin Wojskowych, 1 - Klub Szachowy, 
4 - administracja, 10 - Ośrodek Nauk Społecznych i Wojskowych (II p.). 
Czasopismo MW „Przegląd Morski” (I p.j, 4 - Wojskowa Wytwórnia Filmowa 
„Czołówka” (II p.) Na III piętrze 19 pokoi zajmował hotel garnizonowy, będący 
zarządzany przez Garnizonową Administrację Mieszkań w Gdyni9. Od 
początku 1965 r. w budynku Klubu swą siedzibę miał prekursorski Oddział 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego10 11.

Klub Marynarki Wojennej (nazwa obowiązująca od 1973 r.j, przejął 
pomieszczenia po hotelu na III piętrze dopiero w pierwszej połowie lat 
70. minionego stulecia.

W latach 70. i 80. brak pomieszczeń do pracy własnej dalej powodował 
ograniczenie oferty KMW dla środowiska wojskowego i wyrażane m.in. na 
łamach prasy wojskowej niezadowolenie jego kadry. Kierownik instytucji, 
w latach 80. kmdr por. Józef Sadowski, wspominał nawet o potrzebie 
wybudowania nowego budynku, w którym znalazłoby się miejsce na salę 
projekcyjną, pomieszczenia dla prób zespołów artystycznych. Należy dodać, że 
w tamtych latach część II piętra zajmował dalej Ośrodek Nauk Społecznych 
i Wojskowych, kolejne pomieszczenia na I piętrze przydzielono związkom 
zawodowym11.

8 Z. Wojciechowski, Instytucje kulturalno-oświatowe Marynarki Wojennej w latach 1945-1956. 
Biuletyn Historyczny Marynarki Wojennej nr 12, s. 56, Gdynia 1992.

9 Archiwum MW, Sygn. 3501/73/176 s. 92.
10 Oddział PTTK MW funkcjonuje tam również obecnie.
11 U. Czajkowska „Wymogi czasu”, „Bandera”, 1984 r. nr 7(1405).
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W 1988 r. redaktor Urszula Czajkowska na łamach „Bandery” w artykule 
pt. „Przymiarki”, opisała remontowe perypetie, jakim była poddawana siedziba 
Klubu. Kolejny remont - poprzedni zakończono w 1984 r., rozpoczęto na 
początku 1987 r. Koniecznością stało się wzmocnienie części drewnianych 
stropów dodatkowymi stalowymi belkami i ograniczenie dopuszczalnego 
nacisku na podłogi na najwyższej kondygnacji. Prace budowlano-montażowe 
przebiegały powolnie. Plan remontu przewidywał „dokoptowanie” do sali 
kolumnowej tarasu zewnętrznego, tak by na powietrzu w sezonie letnim pod 
parasolami przyjmować gości. Zamiast przypominającego bar dworcowy bufetu 
miał zaistnieć lokal „gastronomiczno-rozrywkowy z prawdziwego zdarzenia” - 
z menu z karty i obsługą kelnerską, otwarty do 1.00 w nocy i z działalnością 
rozrywkową”. Miało to być prestiżowe miejsce spotkań kadry i rodzin 
wojskowych oraz ich gości. W owych czasach wstęp do lokalu był ograniczony 
tylko do tych kategorii gości.

W tym okresie przeniesiono salon wystawowy z parteru przy wejściu do 
tzw. małej galerii na II piętrze. Pozwoliło to być może na lepsze zabezpieczenie 
eksponatów i ograniczenie wizyt niepożądanych gości z ulicy, jednak 
zmniejszyło szeroki dostęp publiczności do ekspozycji. W dawnym miejscu 
wystaw, w tzw. małej sali na parterze, odbywały się uroczystości o charakterze 
rodzinnym czy towarzyskim, takie jak obchody jubileuszu służby i pracy, 
pożycia małżeńskiego, czy nadanie imion. Na II piętrze ulokowano m.in. sale 
wykładowe, salę Organizacji Rodzin Wojskowych oraz siedzibę wspomnianych 
wyżej związków zawodowych. Pozostały na swoim miejscu sala myśliwska, 
sala spotkań ZBŻZ, pracownia plastyczna, filmowa i fotograficzna, sala 
projekcyjna - II piętro (pom. 210 i 211), biblioteka z czytelnią. Okrojony 
metraż przypadł Ośrodkowi Kształcenia Ideologicznego.

Oznaką nowych czasów stała się sala komputerowa. W 1988 r. był tam 
jeden komputer typu Amstrad z monitorem. Zabrakło odpowiedniego 
pomieszczenia na próby, z licznym zespołem dziecięcym. Nie znaleziono 
miejsca na kursy języków obcych - te miały się odbywać w wynajętych 
pomieszczeniach. Wymieniono wiele sprzętu - zakupiono 20 stolików, 
100 krzeseł, firany i zasłony. Na ten cel środki wydzielił dowódca MW12.

Izabela Fonfria-Pereda, dziennikarka „Kuriera Gdyńskiego” w artykule 
Riwiery żal... przekazuje swoje refleksje z wizyty w jej murach w latach 90.: 
„Dziś „Riwiera” z zewnątrz przypomina dawne czasy. Ładne okna ze szprosami 
dodają jej powagi i godności. Po przyjrzeniu się z bliska widać jednak, że okna 
wymagają malowania, a budynek remontu. Wewnątrz są piękne, obszerne 
pomieszczenia, drewniane podłogi, kandelabry na sufitach, ale niestety, zaraz 
przy wejściu wita gości zapach jak z baru dworcowego, dochodzący z bufetu 
podrzędnej kategorii. Korytarz prowadzi do sali balowej, która - tak jak za 
dawnych czasów jest świadkiem wielu imprez, balów i wesel[...]

12 U. Czajkowska „Przymiarki”, „Bandera” z 28.02.1988.
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Oficerom MW, zajmujących się działalnością kulturalną nie brakuje 
ciekawych pomysłów, zmierzających do racjonalnego wykorzystania całego 
budynku i pomieszczeń gospodarczych. Niestety, dotychczasowy status 
„Riwiery” nie gwarantuje odzyskania przez nią przedwojennej świetności”13.

* * *

Klub Marynarki Wojennej „Riwiera” (historyczny człon „Riwiera” 
dodany został w 1993 r.), stał się ostatecznie dysponentem prawie wszystkich 
pomieszczeń budynku, w maju 1990 r., w związku z zakończeniem działalności 
dydaktycznej Ośrodka Nauk Społecznych i Wojskowych MW.

Pod koniec lat 90. oddano do użytku drugie po sali kolumnowej 
reprezentacyjne pomieszczenie - salę im. kontradmirała Adama Mohuczego. 
Mieszcząca ponad 70 osób, wyposażona w najnowsze środki audiowizualne 
i kabiny tłumaczy, stała się miejscem prestiżowych konferencji, odpraw 
i spotkań organizowanych przez MW, władze i instytucje państwowe, uczelnie 
wyższe i liczne organizacje społeczne. Gościła głowy państw i wielu 
znamienitych gości zagranicznych, wybitnych ludzi kultury i sztuki.

Pod koniec 2006 r. z pomieszczeń gmachu (nie biorąc pod uwagę 
15 stowarzyszeń, których działalność wspiera MON na mocy podpisanych 
porozumień, takich jak m.in. PTTK, Stowarzyszenie Oficerów MW, ZBŻZ, 
koła łowieckie, filatelistyczne), korzystał Zarząd Niezależnych Samorządnych 
Związków Zawodowych Pracowników Wojska (2 pomieszczenia na I piętrze), 
oraz czasowo - do ukończenia budowy własnej siedziby - Muzeum Marynarki 
Wojennej (pomieszczenia na III piętrze). Klub pozostawał wyłącznym 
dysponentem Sali Kolumnowej - do czasu rozpoczęcia w niej ponownie 
działalności gastronomicznej.

Po wyburzeniu dobudówki gospodarczej14, w której niegdyś mieściła się 
m.in., pracownia metaloplastyczna, rozpoczęły się radykalne zmiany 
w otoczeniu historycznego budynku „Riwiery”.

W kwietniu 2002 r. rozpoczęto prace nad siedzibą Muzeum Marynarki 
Wojennej RP i Muzeum Miasta Gdyni według projektu dr. inż. arch. Krzysztofa 
Kozłowskiego. Budowla objęła swoimi skrzydłami, od zachodu i południa 
trzykondygnacyjny budynek „Riwiery” i stworzyła jednolitą całość, stanowiącą 
nowy układ przestrzenny. W założeniu, miała ona stać się niezależną i „wolno 
stojącą formą uwypuklającą walory zastanej zabudowy historycznej 
i pozostającą we właściwej relacji z otaczającą przyrodą”. Realizacja połączenia 

13 I. Fonfria-Pereda, Riwiery żal........ Kurier Gdyński”, 1996 nr 36. Autorka ma na myśli
prestiż dawnej „Polskiej Riwiery” wynikający z uczęszczania tam ówczesnej elity 
towarzyskiej. Innąkwestiąjest konfrontacja standardów uchodzących przed wojną za wysokie, 
ze współczesnymi. Goście dawnego hotelu dysponowali np. niewielką ilością łazienek.

14 Przybudówka nie była ujęta w planie sytuacyjnym Decyzji w sprawie wpisania dobra kultury 
do rejestru zabytków, jako część zabytkowego obiektu.
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odmiennych stylów architektonicznych spotkała się tradycyjnie z różnym 
odbiorem i wywołała sprzeczne opinie. Słowa krytyki, dotyczyły przeważnie 
wielkiej bryły nowego obiektu, której pionowe, przewyższające znacznie stary 
gmach ściany, miały być jego tłem od południowej strony. Według 
przeciwników zrealizowanej koncepcji, historyczny obiekt zamiast podkreślenia 
jego sylwetki na zasadzie kontrastu, został przytłoczony powstałą ciężką 
konstrukcją. Zwolennicy nowego układu przestrzennego, podkreślali 
przenikanie nowoczesnego stylu w budownictwie do form klasycystycznych, 
o dużym umiarkowaniu kompozycyjnym, cechujących „Riwierę”.

Użytkownicy Klubu niewątpliwie utracili wiele naturalnego światła 
z okien wychodzących na południe i widok na drzewa i zieleń oraz na 
Ekspozycję Plenerową Broni i Uzbrojenia Morskiego, który został przysłonięty 
pionową, przewyższającą znacznie budynek „Riwiery” ścianą gmachu obu 
muzeów.

Zyskali natomiast sąsiedztwo dwóch prestiżowych muzeów, których 
misja w dużym zakresie jest zbieżna z wykonywaną przez Klub Marynarki 
Wojennej.

OPIS STANU TECHNICZNEGO15

• Kubatura budynku - 9950 m ;3
• Kondygnacje - 4;
• Piwnice - brak;
• Ściany zewnętrzne - z cegły pełnej wypalonej oraz na zaprawie 

cementowo-wapiennej;
• Ściany wewnętrzne - z cegły ceramicznej, z płyt pilśniowych, na 

poddaszu drewniane ściany ryglowe;
• Dach - więźba dachowa drewniana, kryty papą, dachówka;
• Schody - żelbetowe;
• Stropy - drewniane, przy klatce schodowej płyta ceramiczna;
• Okna - drewniane podwójne, na poddaszu pojedyncze;
• Drzwi zewnętrzne - drewniane;
• Rynny i rury spustowe -z blachy ocynkowanej;
• Balustrady - betonowe;
• Instalacje -wod.-kan., C.O., elektryczna, telefoniczna;
• Elewacje - tynki cementowo-wapienne, cokół z kamienia.

15 Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej budynku, Zam. 4032/68 (WAK nr 2 w Gdyni) 
z 25.05.1968 r.
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Kmdr por. rez. dr Zbigniew WOJCIECHOWSKI

PRZEJĘCIE OKRĘTÓW ZE ZWIĄZKU 
RADZIECKIEGO, NIEMIEC I SZWECJI W 1945 r. 

W RELACJI GEN. JÓZEFA URBANOWICZA

Powstanie po drugiej wojnie światowej Marynarki Wojennej jest 
stosunkowo dobrze znane. Jednak niektóre aspekty jej organizacji, 
zwłaszcza w pierwszym etapie rozwoju, wymagają uzupełnienia1. Stosunkowo 

niedawno w „Przeglądzie Wojskowo-Historycznym” opublikowano raport 
dowódcy artylerii Wojska Polskiego gen. dyw. Bolesława Czerniawskiego do 
Naczelnego Dowódcy WP marszałka Polski Michała Roli Żymierskiego, który 
wraz z płk. Józefem Urbanowiczem w dniach od 2 do 9 maja prowadził 
w Moskwie rozmowy z adm. floty Mikołajem G. Kuzniecowem i wiceadm. 
Stiepanem G. Kuczerowem. Celem wizyty były pertraktacje, związane 
z udzieleniem pomocy w utworzeniu Marynarki Wojennej. Strona radziecka - 
jak wynika z dokumentu - zadeklarowała o wiele szerszą pomoc niż zdołano 
wykorzystać. M.in. proponowano przekazanie od razu 17 jednostek pływających, 
w tym torpedowiec i 5 okrętów podwodnych wraz z załogami, 5 baterii artylerii 
nadbrzeżnej, 12 punktów obserwacyjnych, a w późniejszym czasie dodatkowo 
jeszcze kilkanaście okrętów różnych klas. Do Polski obiecano skierować 
doświadczonego oficera w stopniu admiralskim i 20 oficerów starszych 
stopniem oraz zadeklarowano przeszkolić 50 oficerów i 70 podoficerów'.

Zarówno skomplikowana sytuacja międzynarodowa jak i piętrzące się 
trudności organizacyjne i personalne w zrujnowanym kraju oraz powrót 
niektórych jednostek pływających, zweryfikowały pierwotne zamierzenia. 
Część zaoferowanej przez Związek Radziecki pomocy zakwalifikowano jako 
reparacje wojenne, należne Polsce w ramach sojuszniczych umów 
międzynarodowych. 1 2

1 Por.: W. Radziszewski, Marynarka Wojenna w latach 1945-1949, Gdańsk 1976 i J. Przybylski, 
Warunki powstania, zadania i kierunki rozwoju Marynarki Wojennej PRL, „Przegląd Morski”, 
1989, nr 4, s. 40-52.

2 Z. Moszumański, Tworzenie zrębów Marynarki Wojennej w kraju po II wojnie światowej, 
„Przegląd Wojskowo-Historyczny”, 2004, nr 3, s. 223-225. Raport nosi datę 9 maja 1945 r.
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Józef Urbanowicz, jako członek Polskiej Misji Morskiej uczestniczył 
także w sprowadzeniu do kraju internowanych w Szwecji okrętów podwodnych 
i powitaniu w Gdyni trałowców rewindykowanych z Travemiinde koło Lubeki, 
w Brytyjskiej Strefie Okupacyjnej Niemiec3.

W kontekście powyższych wydarzeń warto przypomnieć niemal nieznaną 
relację naocznego świadka tamtych wydarzeń płk. J. Urbanowicza, późniejszego 
zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej, która została zamieszczona w 1963 r. 
na łamach gazety „Żołnierz Wolności”. Przeszła bez szerszego oddźwięku, 
prawie niezauważona przez czytelników.

Zanim przejdziemy do relacji, przybliżę postać autora wspomnień. Jest on 
interesującym przykładem szeregowego marynarza i żołnierza, którego losy 
wojny wysunęły na wysokie stanowisko w tworzącym się na wschodzie Wojsku 
Polskim. Po jej zakończeniu - w końcu lat sześćdziesiątych - osiągnął 
eksponowane stanowisko wiceministra Obrony Narodowej.

* * *

Józef Urbanowicz urodził się 25 marca 1916 r. w Orle, w rodzinie 
robotniczej, jako syn Józefa i Adeli z Gutkowskich. Dzieciństwo i lata młodości 
spędził w Rydze - dużym i prężnym ośrodku polonijnym. Po ukończeniu 
polskiej szkoły podstawowej w 1922 r. rozpoczął naukę w gimnazjum 
ogólnokształcącym. Należał do drużyny harcerskiej. Jednak trudne warunki 
materialne rodziny zmusiły go do przerwania nauki. Pracując w zakładach 
mechanicznych ukończył Państwową Szkołę Morską - wydział mechaniczny. 
Zaczął pływać na różnych statkach w charakterze palacza, a potem asystenta 
mechanika.

W 1939 r. porzucił ciężką pracę na morzu i przeniósł się do kombinatu 
tekstylnego. Angażując się w działalność polityczną, wkrótce wstąpił do 
polskiej sekcji Komunistycznej Partii Łotwy. Pełnił również funkcję redaktora 
naczelnego gazety „Czerwony Sztandar”, ukazującej się w języku polskim. 
Od 1940 r. członek WKP(b). Po aneksji Łotwy przez Związek Radziecki 
wybrany został przewodniczącym rady zakładowej, a potem dyrektorem 
kombinatu4.

Gdy rozpoczęła się wojna niemiecko-radziecka powołano go do Armii 
Czerwonej5. Walczył w szeregach łotewskich: 211 Dywizji Piechoty 
i 43 Gwardyjskiej Dywizji Piechoty pod Moskwą oraz na Froncie Północno- 
-Zachodnim i Zachodnim6. Najpierw jako dowódca drużyny i plutonu ciężkich 
karabinów maszynowych a potem zastępca dowódcy kompanii i batalionu 

3 Na ten temat szeroko pisze m.in. W. Radziszewski, Marynarka Wojenna..., op. cit., s. 39-54.
4 M. Nowiński, Za wybitny wkład w rozwój sił zbrojnych, .Żołnierz Wolności”, 1984, nr 42, s. 4.
5 CAW, Teczka personalna J. Urbanowicza, sygn. 1840/94/42, s. 7. W niektórych publikacjach 

podaje się mylnie, że do Armii Radzieckiej wstąpił ochotniczo.
6 Zmarł gen. broni w st. spocz. J. Urbanowicz, „Żołnierz Wolności”, 1989, nr 160, s. 2.
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do spraw politycznych oraz dowódca batalionu. W czasie działań bojowych 
został trzykrotnie ranny. Po rekonwalescencji skierowano go do pułku 
zapasowego7.

Jak sam wspomina „...Po ostatnim zranieniu leczyłem się wtedy 
nieopodal Moskwy. Tam właśnie odnaleziono mnie i zaproszono do 
odwiedzenia siedziby Związku Patriotów Polskich (ZPP). Pojechałem. 
Spotkałem się z Janiną Broniewską i Maryną Sikorską - ówczesnymi 
działaczkami ZPP. Potem z Wandą Wasilewską i Alfredem Lampe. Przyjęto 
mnie prawie z entuzjazmem. Polak, komunista i do tego oficer, który szlify 
starszego lejtnanta zdobył w walce na froncie w radzieckiej jednostce 
gwardyjskiej. Przy odczuwalnym już wówczas niedostatku polskiej kadry 
dowódczej, moja osoba musiała budzić zainteresowanie. (...) Już w kadrowym 
pułku rezerwowym, dokąd zostałem skierowany po zakończenia leczenia, 
dotarła do mnie decyzja. Mam zameldować się w Sielcach nad Oką ze 
skierowaniem do służby w polskich jednostkach”8.

W sieleckim obozie szkoleniowym formowały się kolejne po 1. Dywizji 
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki oddziały. 16 września 1943 r. J. Urbanowicz, 
został w stopniu porucznika dowódcą kompanii ckm w 4 zapasowym pułku 
piechoty. Po miesiącu przeszedł na stanowisko zastępcy dowódcy 6. pułku 
piechoty do spraw polityczno-wychowawczych 2. Dywizji Piechoty. 
Do 26 kwietnia 1944 r. w stopniu majora, a następnie podpułkownika był 
zastępcą dowódcy 4. Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego gen. bryg. 
Bolesława Kieniewicza9. Z nią przeszedł cały szlak bojowy od Sum przez 
Lublin, Warszawę, Wał Pomorski po Kołobrzeg. Po zdobyciu Kołobrzegu, 
uczestniczył w uroczystych zaślubinach z morzem, organizowanych przez 
jednostki 1 armii WP10 11.

W końcu kwietnia został odwołany z frontu. Biorąc pod uwagę jego 
dotychczasowe dokonania i morskie doświadczenie (wprawdzie jedynie we 
flocie handlowej - przyp. Z. W.) Naczelne Dowództwo WP skierowało go do 
powstającej Marynarki Wojennej. Objął kierownictwo Grupy Organizacyjnej, 
mającej na celu utworzenie Dowództwa Marynarki Wojennej. 20 lipca 1945 r. 
został wyznaczony zastępcą dowódcy morskiego rodzaju sił zbrojnych 
ds. pol.-wych. Funkcję tę pełnił przez niemal sześć lat tj. do 15 grudnia 1951 r11.

7 M. Nowiński, Za wybitny wkład ..., op. cit., s. 4.
8 J. Urbanowicz, Spotkanie z Manifestem, (w) Z piastowskim orłem. Wspomnienia współtwórców 

i dowódców ludowego Wojska Polskiego, wybór E. Kozłowski, Z. Święcicki. Warszawa 1984, 
s. 187-188.

9 CAW, Teczka personalna ..., op. cit., s. 7-8.
1(1 Szerzej: 4 Dywizja Piechoty Zmechanizowanej, Zarys dziejów, red. G. Nowik i T. Rawski, 

Warszawa 1994.
11 CAW, Teczka personalna..., op. cit., s. 8, rozkaz NDWP nr 617 z 20.07.1945 r. i rozkaz MON 

nr 1529 z 19.12.1951 r.
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Uczestniczył m.in. w misji morskiej, której zadaniem było sprowadzenie ze 
Szwecji internowanych okrętów podwodnych.

Z kolei do stycznia 1955 r. był zastępcą dowódcy Okręgu Wojskowego 
nr 2, z siedzibą w Bydgoszczy, a przez kolejne dwa lata zastępcą dowódcy 
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju.

W 1957 r. wyznaczono go zastępcą komendanta Akademii Sztabu 
Generalnego ds. politycznych. Wówczas otrzymał awans do stopnia generała 
brygady. W lutym 1960 r. przeszedł na równorzędne stanowisko zastępcy 
komendanta Wojskowej Akademii Politycznej. Potem został zastępcą szefa 
Głównego Zarządu Politycznego WP. Awansował do stopnia generała dywizji 
(1964 r.). Od lutego 1965 do końca marca 1971 r. był szefem tejże instytucji 
i jednocześnie (od 1968 r.) wiceministrem Obrony Narodowej12.

W marcu 1971 r. J. Urbanowicz został zastępcą ministra Obrony 
Narodowej ds. ogólnych13. Dwa lata później awansował do stopnia generała 
broni. Wśród wielu zagadnień, którymi kierował, ważne miejsce zajmowało 
gospodarowanie środkami przeznaczonymi na sprawy socjalno-bytowe wojska 
i ruch racjonalizatorski14.

Lata spędzone w warunkach frontowych nauczyły go troski o podwładnych. 
Starał się nie zapominać i pomagać im w miarę swoich możliwości. Był 
m.in. długoletnim członkiem Rady Naczelnej i wiceprezesem Zarządu 
Głównego ZBOWiD oraz honorowym prezesem Klubu Kombatantów 
4. Dywizji Piechoty15.

Spotkanie z Józefem Urbanowiczem na początku lat siedemdziesiątych 
tak wspomina kmdr por. Zbigniew Węglarz.

„Po odejściu z Polskich Linii Oceanicznych skierowałem się do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku w sprawie mojej emerytury. Tutaj 
okazało się, że zaliczają mi tylko służbę w PRL natomiast nie liczą okresu 
wojny. To naturalnie byłoby wielką niesprawiedliwością.

Wówczas przypomniałem sobie, że obecnie zastępcą ministra Obrony 
Narodowej jest mój dobry znajomy z Marynarki Wojennej - Józef Urbanowicz, 
już w stopniu generała. Pojechałem do Warszawy i dostałem zgodę biura 
przepustek na widzenie z nim.

Generał Urbanowicz przyjął mnie serdecznie i zapytał, co mnie do niego 
sprowadza. Po wysłuchaniu całej sprawy, wezwał dwóch oficerów prawników 
i tak im powiedział: „Popatrzcie tutaj siedzi bohater wojny na morzu, któremu 
ZUS nie chce przyznać wysługi lat na wojnie, idźcie i sprawcie jak to wygląda 
z naszej strony”.

12 Tamże, rozkaz MON nr 028 z 06.02.1965 r. oraz J. Urbanowicz, Spotkanie z Manifestem, 
(w) Z piastowskim ortem..., op. cit., s. 471-472.

13 CAW, Teczka personalna..., op. cit., s. 8, rozkaz MON nr 042 z 11.03.1971 r.
14 M. Nowiński, Za wybitny wkład..., op. cit., s. 6.
15 Nekrolog J. Urbanowicza, „Żołnierz Wolności”, nr 162 z 12.07.1989 r„ s. 5.
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Po pewnym czasie wyżej wymienieni wrócili i oświadczyli, że podpadam 
pod zarządzenie MON i należności są takie:

1. Lata spędzone przed wojną włącznie ze szkołą podchorążych liczą się 
pojedynczo;

2. Lata spędzone podczas wojny na lądzie liczą się podwójnie;
3. Lata spędzone na wojnie w zaokrętowaniu liczą się potrójnie.
Do tego wszystkiego dali mi specjalne pismo, mówiące, że podlegam 

temu zarządzeniu MON.
Przy tej okazji muszę wspomnieć, że gen. J. Urbanowicz tak samo 

pomógł uzyskać lepsze emerytury moim starszym kolegom: kmdr. por. 
Władysławowi Salamonowi oraz kmdr. por. Zdzisławowi Boczkowskiemu - też 
wyrzuconych z Marynarki Wojennej i innym. Józef Urbanowicz, był na samym 
początku w Marynarce Wojennej zastępcą dowódcy MW ds. politycznych 
w stopniu komandora i był wyjątkowo porządnym i uczciwym oficerem.

Naturalnie na takie pismo, jakie ja przywiozłem z Ministerstwa Obrony 
Narodowej, dyrektor ZUS-u nie miał nic do powiedzenia i zaliczył wszystkie 
okresy służby”'6.

Od 1965 r. był wybierany posłem na Sejm IV, V, VI i VII kadencji oraz 
członkiem najwyższych władz partyjnych, m.in. Centralnej Komisji Rewizyjnej 
PZPR. W 1968 r. został zastępcą członka Komitetu Centralnego PZPR 
a w latach 1971, 1975, 1980 i 1981 - członkiem KC PZPR16 17.

Generał pełnił również szereg innych funkcji społecznych. W latach 
1969-1984 przewodniczył Komitetowi Redakcyjnemu „Wojskowego Przeglądu 
Historycznego” i uczestniczył w obchodach kolejnych rocznic tego periodyku18.

Po niemal 13 latach służby, na tak eksponowanym stanowisku 17 lutego 
1984 r. urlopowano go na czas wykonywania obowiązków, w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych z jednoczesnym pozostaniu w dyspozycji ministra 
Obrony Narodowej19. Został ambasadorem PRL w Mongolskiej Republice, 
Ludowej.

Z chwilą zakończenia misji dyplomatycznej powrócił do kraju. Wkrótce 
ze względu na pogarszający się stan zdrowia, rozkazem personalnym MON 
nr 49 z 23 maja 1988 r., zwolniono go z zawodowej służby wojskowej. W wieku 
72 lat, jako jednego z najstarszych żołnierzy Wojska Polskiego, przeniesiono 
w stan spoczynku. Pozostał w Warszawie i zamieszkał w dzielnicy Mokotów20.

16 Fragment wspomnień Z. Węglarza przygotowywany do druku w formie książkowej. 
W zbiorach autora.

17 W. Pater. Admirałowie 1918-2005. Słownik biograficzny, Gdynia 2006, s. 168.
18 J. Urbanowicz, 20 lat w służbie ludowych sil zbrojnych, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 

(WPH), 1976, nr 4., s. 290-293. i 35 rocznica Wojskowego Przeglądu Historycznego, WPH, 
1982, nr 3, s. 282-283. Przewodniczył również m.in. Komitetowi Redakcyjnemu Małej 
Encyklopedii Wojskowej, Warszawa 1970-1971.

19 CAW, Teczka personalna..., op. cit., s. 8, rozkaz MON nr 242 z 17.02.1984 r.
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Za zasługi na polu walki i wkład w rozwój sił zbrojnych gen. broni 
J. Urbanowicz został uhonorowany najwyższymi odznaczeniami państwowymi, 
m.in. Orderem Budowniczych Polski Ludowej (11.07.1974 r.), Orderem 
Sztandaru Pracy I klasy (7.10.1968 r.) i II klasy (1.10.1963 r.), Orderem Yirtuti 
Militari V klasy (rozkaz NDWP nr 145 z 28.03.1945 r.), Orderem Krzyża 
Grunwaldu III klasy (rozkaz NDWP nr 494 z 7.06.1945 r.) i Orderem 
Odrodzenia Polski V klasy (2.07.1954 r.) i IV klasy (22.07.1949 r.). Z okazji 
40-lecia WP wpisano go do Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich.

Podczas swej ponad 45-letniej służby wojskowej, otrzymał także szereg 
zagranicznych odznaczeń, w tym radzieckie: Order Lenina (11.10.1968 r.) 
i dwukrotnie Order Czerwonego Sztandaru, bułgarskie, czechosłowackie, 
jugosłowiańskie, kubańskie, NRD, mongolskie i węgierskie'1.

Generał zmarł w Warszawie 6 lipca 1989 r. Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się 12 lipca na stołecznym Cmentarzu Komunalnym (dawnym 
Wojskowym). Obok rodziny zmarłego, wzięli w nich udział przedstawiciele 
najwyższych władz państwowych, na czele z przewodniczącym Rady Państwa 
gen. Wojciechem Jaruzelskim oraz przyjaciele i liczne grono kombatantów21 22.

* * *

Relację J. Urbanowicza z przejęcia okrętów ze Związku Radzieckiego, 
Niemiec i Szwecji pod tytułem Pierwsze okręty zamieścił w 1963 r. „Żołnierz 
Wolności”. Poniżej wspomniany zapis23.

„Kwiecień 1945 roku. Byłem wówczas zastępcą do spraw politycznych 
dowódcy 4. Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego. Mieliśmy już za sobą 
zacięte walki na Wale Pomorskim i szturm Kołobrzegu24. Teraz nasza dywizja 
zbliżała się już do Odry, a zawołaniem dnia był Berlin. Na lufach dział i na 
burtach samochodów nasi żołnierze dawno już wymalowali hasło: „Na Berlin”! 
Obecnie hasło to stało się w pełni aktualne. Jeszcze tydzień, jeszcze dwa... 
I właśnie wówczas otrzymałam rozkaz, że mam pakować manatki i meldować 
się w sztabie armii.

Rozstanie z dywizją było bolesne. Dobra dywizja, bojowa, zgrana, tylu 
osobistych przyjaciół i kolegów, z którymi bardzo zżyłem się w ogniu walk. 
Zawsze myślałem, że razem z dywizją będę bił hitlerowców na ziemi 
niemieckiej, że razem będziemy święcili dzień zwycięstwa. A tymczasem pod 
sam koniec wojny gdzieś mnie przenoszono. Nawet nie wiedziałem, dokąd.

21 CAW, Teczka personalna..., op. cit., s. 7.
22 Ostatnia droga gen. broni w st. spocz. Józefa Urbanowicza, „Żołnierz Wolności”, nr 164 

z 14.07.1989 r„ s. 2.
23 J. Urbanowicz, Pierwsze okręty,” Żołnierz Wolności” z 29.06.1963 r. Notował ppłk T. Urniaż.
24 Kołobrzeg został zdobyty 18 marca 1944 r.
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W sztabie armii25 spotkałem pułkownika Melenasa26. Okazało się, że 
mamy razem jechać do Warszawy po nowy przydział. On także został 
w przededniu forsowania Odry odwołany ze stanowiska dowódcy pułku. 
Mecenas zwierzył mi się, że idzie prawdopodobnie do Marynarki Wojennej. 
Tak w każdym razie przypuszczał. Wiedziałem, że służył kiedyś krótko 
w Marynarce Wojennej, a więc rzeczywiście miał w tym kierunku jakieś 
szanse. Jeśli chodzi o mnie to byłem, co prawda przez sześć lat marynarzem, ale 
pływałem tylko na statkach handlowych. Tego zaś w kadrach nie brało się pod 
uwagę. Mój przydział był więc w dalszym ciągu wielką niewiadomą. W sztabie 
armii nic na ten temat nie wiedziano. Wręczono nam rozkazy wyjazdu 
i polecono zameldować się we Włochach pod Warszawą u szefa Głównego 
Zarządu Polityczno-Wychowawczego, pułkownika Wiktora Grosza. Pojechaliśmy....

No i niespodzianka. Pułkownik Melenas otrzymał nominację na 
komendanta Szkoły Oficerów Politycznych w Łodzi. Ja natomiast przydział 
właśnie do Marynarki Wojennej, w której miałem objąć z czasem stanowisko 
zastępcy dowódcy do spraw politycznych. Z czasem - bo chwilowo nie było 
jeszcze ani dowództwa, ani sztabu, ani okrętów, ani oficerów, ani marynarzy. 
Całe nasze siły morskie reprezentował w tym czasie pierwszy zapasowy 
Batalion Morski 27, utworzony w październiku 1944 r. na Majdanku w Lublinie. 
Jak mnie poinformował płk Wiktor Grosz, Batalion Morski znajdował się już na 
Wybrzeżu, gdzie miał zabezpieczyć porty i stocznie, a właściwie to, co z nich 
zostało. Jednocześnie Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego żyło już w pełni 
sprawami przyszłej Ludowej Marynarki Wojennej. Rozpatrywano sprawy 
kadrowe i sprawy organizacyjne, nawiązywano także rozmowy z rządem 
radzieckim, który obiecywał daleko idącą pomoc, zwłaszcza w okrętach.

Wtajemniczał mnie w te sprawy nie tylko Wiktor Grosz. Zostałem 
wezwany na rozmowę również do Naczelnego Dowódcy WP generała broni 
Michała Żymierskiego oraz do zastępcy Naczelnego Dowódcy generała 
brygady Mariana Spychalskiego, którzy osobiście opracowywali plany 
odrodzenia polskiej Marynarki Wojennej i którym sprawy polskiej przyszłości 
na morzu i bezpieczeństwa morskich granic Polski bardzo leżały na sercu.

Dowiedziałem się między innymi, że w najbliższym czasie z ramienia 
Naczelnego Dowództwa WP uda się do Moskwy specjalna delegacja dla 
omówienia z radzieckimi towarzyszami naszych najpilniejszych potrzeb w tej 
dziedzinie. Zostałem wyznaczony w skład delegacji.

Tymczasem zaproponowano mi kilka dni urlopu, ot taki krótki 
odpoczynek po trudach frontowego życia. Propozycja urlopu była bardzo 
nęcąca, ale sprawy Marynarki Wojennej zdążyły mnie już na tyle wciągnąć 

25 Chodzi o sztab 1 armii WP, której dowódcą był gen. dyw. Stanisław Popławski.
26 Płk Mieczysław Melenas.
27 1 samodzielny morski batalion zapasowy (1 smbz) zorganizowano na mocy rozkazu NDWP 

z 29 października 1944 r.
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i zaabsorbować, że postanowiłem wykorzystać ten czas po to, by pojechać na 
Wybrzeże i osobiście zobaczyć, jak wygląda tam aktualnie sytuacja.

Obraz, który zastałem nie był zachęcający. Na Helu trzymali się jeszcze 
Niemcy. Ich artyleria systematycznie ostrzeliwała Oksywie i Gdynię. Na nasze 
porty miasta leciały codziennie również pociski niemieckiej artylerii okrętowej - 
z morza. Gdańsk w gruzach. W portach - obraz straszliwego zniszczenia. 
Wysadzone w powietrze falochrony, zablokowane zatopionymi statkami 
wejścia do portów, zablokowane baseny portowe, rozbite budynki. Ani jednego 
całego dźwigu, ani jednego całego urządzenia portowego. Wszystko 
w bestialski sposób połamane, wszędzie tylko stosy gruzów i stosy pogiętego 
żelastwa. Gdy patrzyłem na to wszystko odnosiłem wrażenie, że chyba nigdy 
nie uda się przywrócić tych martwych portów do życia. Wyludniona Gdynia, 
w której Polaków było jeszcze niewielu, W Sopocie, Wrzeszczu i Gdańsku 
prawie sami Niemcy.

Z naszych wojsk zastałem stacjonującą we Wrzeszczu, mocno 
przetrzebioną po walkach o Wybrzeże, Brygadę Pancerną im. Bohaterów 
Westerplatte. Pamiętam, że spotkałem się wówczas z dowódcą brygady 
pułkownikiem Malutinem i jego zastępcą do spraw politycznych majorem 
Brombergiem28. Był już również na Wybrzeżu Batalion Morski z komandorem 
porucznikiem Kopciem29. Pierwsi polscy marynarze zaciągali posterunki 
w portach, walczyli prawie dzień w dzień z hitlerowskimi grupami 
dywersyjnymi, których bodajże najwięcej ukrywało się w rejonie Westerplatte. 
To było wszystko. Już wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że zanim polska 
pierwsza bandera wpłynie na maszt polskiego okrętu, trzeba tu będzie dokonać 
ogromnej pracy.

Wróciłem do Warszawy, opracowałem sprawozdanie i zacząłem 
przygotowywać się do bliskiego już wyjazdu do Moskwy. Bodajże 
w przededniu wyjazdu otrzymałem, awans na pułkownika. Poleciałem 
samolotem razem z generałem Czerniawskim, który był oficjalnie 
przewodniczącym delegacji.

W Moskwie zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie. Towarzysze 
z Ministerstwa Obrony ZSRR i Dowództwo Radzieckiej Marynarki Wojennej 
w pełni zdawali sobie sprawę z naszych ogromnych trudności. Otrzymaliśmy 
obietnicę wszechstronnej i wydajnej pomocy. Ustaliliśmy między innymi, że 
z chwilą, gdy port wojenny w Gdyni będzie już w stanie bazować okręty i gdy 
tylko zmobilizujemy i trochę przeszkolimy odpowiednią ilość marynarzy, 
Polska otrzyma od Związku Radzieckiego 23 okręty wojenne. Troskliwie 
pytano nas również o to, jakie okręty są nam w chwili obecnej najbardziej 
potrzebne. Propozycje radzieckich towarzyszy szły nawet dalej, niż pozwalały 

28 Mjr Adam Bromberg do stycznia 1946 r. pełnił przejściowo funkcje szefa Zarządu 
Polityczno-Wychowawczego MW.

29 Błąd w nazwisku. Dowódcą 1 smbz był kmdr por. Karol Kopiec.
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na to nasze konkretne możliwości. Dlatego też powiedzieliśmy im szczerze, że 
na posiadanie większych okrętów jeszcze nas nie stać. Potrzebne nam były 
wówczas przede wszystkim trałowce do oczyszczania z min torów wodnych, 
i wejść do portu. Potrzebne nam były małe okręty dla zabezpieczenia morskich 
granic Polski Ludowej - a więc dozorowce, ścigacze, kutry torpedowe. 
Musieliśmy się liczyć z tym, że zaczynamy dosłownie z niczego, że nie mamy 
ani kadry oficerskiej, ani odpowiednio przeszkolonych marynarzy, ani bazy 
szkoleniowej ani urządzeń portowych, ani zaplecza dla większych okrętów.

W toku moskiewskich rozmów otrzymaliśmy również obietnicę, że 
radzieccy towarzysze pomogą nam, także w naszych chwilowych trudnościach, 
że otrzymamy wyposażenie sal szkoleniowych oraz specjalistów instruktorów.

Do Warszawy wracałem 8 maja w towarzystwie komandora Szelągowskiego30. 
Bodajże właśnie w samolocie otrzymaliśmy wiadomość o kapitulacji Niemiec. 
Wojna była więc już za nami a przed nami trudny okres odbudowy.

We Włochach pod Warszawą funkcjonował już Sztab przyszłej 
Marynarki Wojennej31. Już zgłaszali się tam oficerowie, podoficerowie 
i marynarze. Była wśród nich część przedwojennych oficerów i podoficerów 
Marynarki Wojennej, którzy zdążyli już wrócić z obozów jenieckich. Zgłaszali 
się również oficerowie różnych specjalności z naszego ludowego Wojska.

Następnego dnia po powrocie z Moskwy wyruszyłem z ekipą kilkunastu 
oficerów na Wybrzeże32. Tym razem nie był to już samotny wyjazd. Jechała 
cała kolumna samochodów. Na każdym samochodzie - beczki z benzyną, bo 
niby gdzie po drodze zaopatrzyć się w paliwo. Mieliśmy objechać wzdłuż całe 
Wybrzeże - od Gdańska do Szczecina i Świnoujścia.

Do Pruszcza dojechaliśmy już pod wieczór. W pewnej chwili komandor 
Szelągowski złapał mnie nerwowo za rękę. Szosą naprzeciwko nas maszerowały 
regularne kolumny Wermachtu. Widok był rzeczywiście trochę niesamowity. 
Wyrównane szeregi, oficerowie niemieccy na czele. Gdy podjechaliśmy bliżej 
okazało się, że oficerowie maszerują z bronią palną, a żołnierze z bronią białą. 
Dopiero po chwili zobaczyliśmy z boku pojedynczego radzieckiego żołnierza 
z karabinem przewieszonym przez ramie. Okazało się, że skapitulował wreszcie 
niemiecki stutysięczny garnizon na Helu i że hitlerowcy w szyku marszowym 
szli obecnie do niewoli33. Mniej więcej na 1000 hitlerowców wypadał, jeden 
radziecki konwojent. Nieco dalej spotkaliśmy dalsze duże grupy jeńców 
obozujące w pobliżu szosy. Przemarsz ten miał trwać jeszcze wiele dni.

30 Właściwie Iwan Szylingowski był szefem Radzieckiej Misji Morskiej a potem szefem Sztabu 
Głównego MW, doradcą i zastępcą dowódcy MW ds. liniowych. Stopień kontradmirała 
otrzymał w maju 1949 r. Do ZSRR powrócił w 1952 r.

31 Dowództwo MW w tym m.in. Sztab Główny powstał dopiero na mocy rozkazu 
organizacyjnego nr 0163/Org. NDWP z 7 lipca 1945 r.

32 Była to Grupa Operacyjna GZPW WP.
33 Żołnierzy niemieckich było około 40 tysięcy.
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W Gdańsku i Gdyni zastałem już spore zmiany. Batalion Morski 
powiększył się, część batalionu stacjonowała już w Gdyni. Był już nawet 
pierwszy okręt pływający pod banderą Marynarki Wojennej - zwykły, 
nieuzbrojony kuter „Korsarz”. Do Gdyni wracali już wysiedleni przez Niemców 
Polacy.

Objechaliśmy całe Wybrzeże. Wszędzie ten sam straszliwy obraz 
zniszczeń wojennych. Hel, na którym przez kilka miesięcy broniło się parę 
niemieckich dywizji, cały poryty okopami, bunkrami, ziemiankami, doszczętnie 
zniszczone urządzenia portu wojennego na Helu. Na szczęście hitlerowcy nie 
zdążyli zniszczyć zgromadzonych tam ogromnych zapasów żywności, które 
teraz bardzo przydały się wygłodzonym miastom.

Po tym pojechaliśmy dalej w kierunku Ustki i Kołobrzegu. Tam była już 
kompletna pustynia. W porównaniu z ludnym Gdańskiem, Wrzeszczem, 
Sopotem, Gdynią - dosłownie ani jednego człowieka. W portach takie same 
ruiny i zgliszcza. Podobnie wyglądał port w Szczecinie i port w Świnoujściu. 
Raz jeszcze pomyślałem sobie wówczas, że chyba przez dwadzieścia lat nie da 
się tego wszystkiego odbudować. A przecież, gdy wróciliśmy na Wybrzeże 
Gdańskie już działały władze miejskie, już była partia, już zaczynało się życie.

Wkrótce w Gdyni powstał Sztab Główny Marynarki Wojennej. 
Przyjeżdżali kolejni oficerowie, zaczęło się formowanie poszczególnych 
jednostek. W Zarządzie Politycznym Marynarki Wojennej już wrzała praca. 
Zaczęła się również ukazywać, jako pierwsza i chwilowo jedyna na Wybrzeżu, 
„Gazeta Morska”. Redaktorem naczelnym był kpt. Marian Brandys.

Wkład Sztabu i Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej w odrodzenie 
życia na Wybrzeżu był bardzo duży. Nie było dosłownie dziedziny, w której 
nasi oficerowie nie współpracowaliby z władzami cywilnymi. A okres był 
ciekawy i bardzo trudny.

Radzieckie trałowce oczyściły już o tyle tor wodny, że do Gdyni zaczęły 
zawijać pierwsze okręty. Zaczynało się odradzać życie w portach, ale 
jednocześnie na Wybrzeże napływało coraz więcej kombinatorów i szumowin. 
Nasze patrole i patrole komendantur wojskowych poszczególnych miast miały 
mnóstwo do roboty. W sprawach porządkowych pomagaliśmy władzom 
lokalnym wspólnie ze stacjonującą we Wrzeszczu dywizją piechoty, którą od 
połowy 1946 r. dowodził obecny wiceminister Obrony Narodowej gen. 
Zygmunt Duszyński34. Pomagaliśmy zaprowadzać porządek, pomagaliśmy 
w transporcie, w odgruzowaniu, w pracach organizacyjnych - mając jednocześnie 
pełne ręce roboty związanej bezpośrednio z tworzeniem naszej Marynarki Wojennej.

W tamtych dniach wszystko było jednakowo ważne - i sprawy kadrowe, 
i remont budynków Marynarki Wojennej i szkolenie i mundury dla marynarzy 
i rewindykacja polskich okrętów i oczyszczanie portów.

34 Chodzi o 16. Dywizję Piechoty.
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Pamiętam, że powróciły do Polski niewielkie jednostki pływające, 
wybudowane przed wojną w stoczni gdyńskiej i wywiezione następnie przez 
Niemców. Jedna z naszych misji wojskowych odnalazła te trałowce w Lubece. 
Była to tak zwana seria „Ptaszków” - ORP „Czajka”, ORP „Mewa”, ORP 
„Żuraw” i ORP „Rybitwa”35.

Wróciły również do rodzimego portu wojennego okręty podwodne 
internowane w 1939 r. w Szwecji. Brałem udział w misji, która udała się do 
Szwecji, by pertraktować rewindykację tych okrętów.

Napotkaliśmy tam wiele trudności. Nie tyle zresztą ze strony władz 
szwedzkich, ile ze strony oficjalnie działających wówczas na terenie Szwecji 
emisariuszy „rządu londyńskiego”. Prowadzili oni gwałtowną kampanię wśród 
załóg polskich okrętów przeciwko powrotowi do kraju. Opluwali Polskę 
w prasie szwedzkiej. Mimo to wielu marynarzy od razu zadeklarowało się 
wracać. Trudno nam było jednak znaleźć wspólny język z oficerami, którzy 
o tym, co się dzieje w Polsce, wiedzieli jedynie z łamów reakcyjnej prasy. 
Wyjątkiem był tu komandor podporucznik Salamon36, który na spotkaniu 
z załogami wstał i publicznie oświadczył: „Wolę rąbać kamienie w Polsce, niż 
wysługiwać się szwedzkim kapitalistom. Wracam razem z naszymi okrętami!”. 
To wystąpienie podziałało i na innych.

Powrót nie był łatwy. Wszystkie trzy nasze okręty podwodne znajdujące 
się w Szwecji - ORP „Sęp”, ORP „Żbik” i ORP „Ryś” - stały przez kilka dni 
w porcie nie miały sprawnych akumulatorów, nikt ich nie doglądał37. Siłami 
wszystkich załóg udało się doprowadzić do porządku przede wszystkim „Sępa”, 
który był stosunkowo nowoczesnym okrętem podwodnym. Dwa pozostałe 
poszły na holu. Przydarzył się po drodze sztorm, rwały się kilkakrotnie liny, 
mimo to jednak jakoś szczęśliwie dobiliśmy do portu wojennego. Powrócił 
również ze Szwecji znany okręt szkolny - „Dar Pomorza”, który został 
przekazany przez Marynarkę Wojenną - marynarce handlowej.

W porcie odbyły się z okazji powrotu pierwszych okrętów radosne 
uroczystości. Przyjechał z Warszawy gen. Spychalski, przyjechał przedstawiciel 
partii i Rządu. Były tłumy mieszkańców Wybrzeża. Poza „Sępem” dwa 
pozostałe okręty podwodne wymagały co prawda gruntownego remontu. Było 
już jednak na czym szkolić marynarzy.

To było w październiku 1945 r.38, a w kwietniu 1946 r. odbyła się druga, 
jeszcze bardziej podniosła uroczystość. Do portu przypłynęły obiecane nam rok 

35 Okręty powróciły do Gdyni 12 marca 1946 r.
36 Kmdr ppor. Władysław Salamon był dowódcą ORP „Sęp” i polskim komendantem obozu 

internowania w Marielund.
37 Przez okres sześciu lat internowania baterie akumulatorów uległy technicznemu zużyciu.
38 Uroczystość odbyła się 28 października 1945 r.
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temu 23 okręty radzieckie. Trałowce, ścigacze i kutry torpedowe39. Polskie 
załogi jeszcze bardzo skromne liczebnie, szkoliły się przez pewien czas pod 
kierunkiem swych radzieckich kolegów. Załogi trałowców polskich we 
współdziałaniu z jednostkami radzieckiej Floty Bałtyckiej przystąpiły 
natychmiast do wykonywania zadań bojowych - trałowania wód przybrzeżnych 
polskiego Wybrzeża.

5 kwietnia nastąpił wzruszający moment opuszczenia bander radzieckich 
i wciągnięcia na maszty bander Polskiej Marynarki Wojennej. To był już ładny 
początek. Tym bardziej, że przyjechało wówczas sporo radzieckich specjalistów 
i instruktorów.

W tym samym roku powołana została do życia Oficerska Szkoła 
Marynarki Wojennej. Jednymi z pierwszych jej kursantów - kursanci szkoły 
rekrutowali się z oficerów wojsk lądowych - byli: dzisiejszy dowódca 
Marynarki Wojennej, wiceadmirał Zdzisław Studziński i dzisiejszy szef Sztabu 
Marynarki Wojennej, kontradmirał Ludwik Janczyszyn oraz inni, dziś wyżsi 
oficerowie Marynarki Wojennej”.

39 W. Radziszewski, Marynarka Wojenna .... op. cit., s. 50. W pierwszą rocznicę wyzwolenia 
Gdyni-Oksywia przejęto 9 trałowców rodowych, 12 małych ścigaczy okrętów podwodnych 
i 2 kutry torpedowe. Łączna wartość przekazanego sprzętu i uzbrojenia określono na sumę 44,8 min rubli.
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ZMIANY W SYSTEMIE ORGANIZACJI 
OCHRONY POLSKIEJ GRANICY MORSKIEJ 

W LATACH 1965-1991

Połowa lat 60. XX w. była okresem zmian strukturalnych, w jednostkach 
ochrony granic PRL. Na podstawie zarządzenia dowódcy Wojsk 
Ochrony Pogranicza nr 103 z 4 czerwca 1963 r. powołano komisję, która 

opracowała wnioski co do zakresu zmian operacyjno-organizacyjnych w WOP. 
Wg komisji, zmiany te należało realizować w latach 1964-1970. Propozycje 
zmierzały do dostosowywania założeń operacyjnych i struktury organizacyjnej 
formacji, do przewidywanego rozwoju sytuacji polityczno-operacyjnej na 
poszczególnych odcinkach granic1.

Wykonując postanowienia Kolegium MSW podjęte na posiedzeniu 
28 kwietnia 1964 r., dotyczące kierunku kształtowania struktury organizacyjnej 
WOP oraz metod wykonywania przez nie zadań ochrony granicy w zmieniających 
się warunkach, DWOP przedstawiło kolejny - zmodyfikowany (w stosunku do 
poprzedniego) plan przedsięwzięć organizacyjnych na lata 1965-1970, który 
uwzględniał sugestie i zalecenia Kolegium MSW.

Generalnie plan ten, zakładał na granicy morskiej utrzymanie do roku 
1970 bez zmian zorganizowanego w roku 1964 systemu ochrony granicy, 
całkowitą likwidację batalionowego szczebla dowodzenia oraz skorygowanie, 
stosownie do nowych potrzeb, etatów szkół oraz dostosowanie obowiązujących 
w nich programów nauczania do wymagań zmienionej sytuacji.

W roku 1964 zakończono reorganizację ochrony granicy morskiej 
zgodnie z koncepcją zatwierdzoną przez kierownictwo MSW. W związku 
z czym rozciągnięto sieć punktów radiolokacyjnego dozoru na cały odcinek 
granicy morskiej, łącząc ją ze służbą okrętów i samolotów rozpoznawczych 
w jednolity system ochrony wybrzeża, usprawniając służbę w portach oraz 
dostosowując etaty WOP do potrzeb nowego systemu. Jednocześnie 

1 Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie (dalej ASG), Akta DWOP, sygn. nr 1611, t. 72, 
Notatka służbowa w sprawie perspektyw rozwojowych WOP w latach 1964 -1979 z 14.11.1963 r., 
s. 1-13.

154



ZMIANY W SYSTEMIE ORGANIZACJI OCHRONY POLSKIEJ GRANICY MORSKIEJ...

zaproponowano pozostawienie tego systemu bez zmian do roku 1970, 
doskonaląc jedynie poszczególne jego elementy2.

Rok 1965 zapoczątkował nowy etap w systemie dowodzenia, rozwoju 
struktur organizacyjnych i działalności WOP. Od 1 lipca 1965 r. formację tę 
podporządkowano MON. Podległość pod względem gospodarczym, nastąpiła 
od 1 stycznia 1966 r. Zarządzenie prezesa Rady Ministrów nr 41 z 24 czerwca 
1965 r., które stanowiło podstawę przejścia WOP do nowego resortu, 
motywowało tę decyzję koniecznością ujednolicenia struktury organizacyjnej 
oraz systemu dowodzenia Sił Zbrojnych i dla wielu historyków jest dzisiaj mało 
przekonywujące. Razem z WOP podporządkowano MON - Korpus Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. Natomiast w resorcie MSW nadal pozostawiono przejścia 
graniczne3.

Realizując rozkaz MON nr 0114/Org. z 23 listopada 1965 r. w sprawie 
reorganizacji jednostek morskich WOP i wydane w oparciu o ww. rozkaz 
zarządzenia szefa Szt. Gen. nr O135/Org. z 22 grudnia 1965 r. i Głównego 
Inspektora OT nr 028/Org. z 25 lutego 1966 r. sformowano 1 kwietnia 1966 r. 
6. Brygadę Okrętów Pogranicza w Gdańsku-Nowym Porcie. Sztab tej jednostki 
powstał na bazie byłego Szefostwa Służby Morskiej WOP. Jednocześnie ze 
składu nadmorskich BWOP, tj. 12., 15. i 16. BWOP wydzielono dywizjony 
okrętów pogranicza, które wraz ze Szkołą Specjalistów Morskich WOP (będącą 
dotychczas samodzielną jednostką) podporządkowano tejże jednostce. W skład 
6. BOP weszły trzy dOP, które stacjonowały: 30 dOP w Świnoujściu, 32 dOP 
w Kołobrzegu i 31 dOP w Gdańsku Westerplatte4.

2 ASG w Szczecinie, Akta DWOP. sygn. nr 1611, t. 72, Plan zmian organizacyjnych w WOP 
wiatach 1965-1970 z 31.12.1964 r„ s. 1-4.

3 H. Dominiczak, Powstanie i rozwój organizacyjny Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 
1945-1983 (Studia z dziejów resortu spraw wewnętrznych), z. 5, Warszawa 1984, s. 69-70. 
W związku z organizacyjnym włączeniem Wojsk Wewn. do składu jednolitego systemu OTK 
oraz zgodnie z rozkazami i zarządzeniami MON i szefa Szt. Gen. nr 054/Org. z 26 czerwca, 
057/Org. z 28 czerwca, 053/Org., 052/Org. i 060/Org. z 14 lipca 1965 r.:
-26 czerwca 1965 r. wprowadzono stanowisko GIOT i podporządkowano je bezpośrednio 

MON,
- 1 lipca 1965 r. wprowadzono stanowisko szefa IOT, jednocześnie zastępcy GIOT, tworząc 

Inspektorat OT,
-od 1 lipca 1965 r. dowódcy KBW i WOP podlegali MON przez GIOT z zachowaniem 

dotychczasowego systemu dowodzenia w WW do czasu określenia kompetencji Inspektoratu OT. 
Jednocześnie komisja Szt. Gen. WP pod przewodnictwem zastępcy szefa Szt. Gen. ds. org./ mob. 
gen dyw. A. Czapiewskiego miała do 1 listopada 1965 r. opracować projekt struktury 
organizacyjnej jednostek Wojsk Wewn. i ich ustawienia w składzie jednolitego systemu OTK, 
będącego trzonem sił lądowych tego systemu. Archiwum Pomorskiego Okręgu Wojskowego 
w Toruniu (dalej APOW), Akta DPOW. sygn. nr 115/68, t. 17. Zarządzenie szefa Sztabu POW 
nr031/Org. z 21.07.1965 r., s. 1.

4 Archiwum Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej w Modlinie (dalej AIMON), Akta GIOT, 
sygn. nr 21/91. t. 142. Notatka służbowa szefa ZPWW płk. mgr. J. Puławskiego dotycząca 
6. Brygady Okrętów Pogranicza z 10.05.1966 r.. s. 1.
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W związku ze zmianami organizacyjnymi i sformowaniem 6. BOP, 
zaistniała konieczność ustalenia zasad wykorzystywania okrętów do ochrony 
granicy państwowej. Dlatego szef WOP płk dypl. Mieczysław Dębicki wydał 
zarządzenie, które określało zasady wykorzystania okrętów do służby przy 
jednoczesnym utrzymaniu ich, w pełnej gotowości bojowej i technicznej oraz 
zapewnienia ciągłości procesu szkolenia. Zgodnie z tym dokumentem dowódcy 
12., 15. i 16. BWOP nadal ponosili pełną odpowiedzialność, za ochronę 
morskiej granicy państwa na odcinkach swoich jednostek. Zabezpieczenie tej 
granicy ww. organizowali na podstawie okresowych wytycznych (rozkazów, 
zarządzeń) na ochronę granicy, które miały być opracowywane przy udziale 
dowódców dOP i przedstawicieli Sztabu 6. BOP.

W celu realizacji wytycznych (rozkazów, zarządzeń) - dowódcy BWOP 
wraz z dowódcami dOP, opracowywali kwartalne plany wykorzystania okrętów 
do służby, które zatwierdzał dowódca odnośnej BWOP z dowódcą 6. BOP. 
Przydzielone okręty zgodnie z zatwierdzonym planem, podlegały dowódcom 
BWOP w zakresie wykonywania zadań w ochronie morskiej granicy państwowej5.

W drugiej połowie lat 60. podstawowym elementem ochrony granicy 
morskiej i kontroli wód terytorialnych oraz wód przybrzeżnych, był system 
obserwacji wzrokowo-technicznej, realizowany przez służbę pełnioną na 
punktach obserwacji wzrokowo-technicznej. Obsługę każdego POWT, stanowiła 
przydzielona na stałe drużyna z plutonu r./lok. strażnic nadmorskich, a w latach 
70. i 80. również strażnic portowych. Obserwację realizowały elementy służby 
przy wykorzystaniu aparatury r./lok. w nocy i w warunkach złej widoczności. 
W dzień obserwację wzrokową z wież, prowadzono przy wykorzystaniu 
środków optycznych. Każdemu obserwowanemu celowi, którym była jednostka 
pływająca nadawano numer, a jego namiary nanoszono na planszetę znajdującą 
się na wieży. Poprzez służbę dyż. - operac. strażnic nadmorskich cele te były 
przekazywane do oficera dyżurnego operacyjnego nadmorskich BWOP 
w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku. Tam dokonywano oceny każdego celu. 
Gdy cel wpływał do portu, podlegał przekazaniu do dyż. - operac. bport WOP. 
W przypadku uzasadnionych podejrzeń i wątpliwości do wyjaśnienia sytuacji 
wysyłano okręt dyżurny WOP.

W centrum dyż. - operac. nadmorskich BWOP całodobowa służba na 
bieżąco oceniała trasy przepływu jednostek pływających, których namiary 
wykreślano na specjalnym stole operacyjnym. Czynności te, wykonywali 
żołnierze z drużyn dyż. - operac. funkcjonujących w strukturze kompanii 
łączności (w KBWOP).

5 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 1645, t. 15, Zarządzenie szefa Wojsk Ochrony 
Pogranicza płk. dypl. M. Dębickiego (bez nr) z 1966 r. w sprawie wykorzystania okrętów WOP 
w ochronie morskiej granicy państwowej, s. 1-3; oraz AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. 
nr 3541/75, t. 3, Zarządzenie szefa WOP nr pf 59/WOP z 1.08.1966 r. w sprawie uregulowania 
niektórych zasad współdziałania między 6. BOP i brygadami nadmorskimi w ochronie morskiej 
granicy państwowej, s. 1-2.
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Pełniący służbę w każdej dobie ODO BWOP śledzili na bieżąco 
przepływające i kotwiczące cele oraz oceniali sytuację na swoich odcinkach 
odpowiedzialności. W przypadku wątpliwości, na bieżąco kontaktowali się ze 
swoimi przełożonymi - oficerami DBWOP (wchodzącymi w skład tzw. rzutu 
polowego sztabu wyznaczanego na każdą dobę), którzy podejmowali stosowne 
decyzje. Po reorganizacji nadmorskich BWOP od połowy 1966 r. droga 
podejmowania decyzji, w sprawach granicznych wydłużyła się, bowiem 
zachodziła konieczność zasięgania opinii ODO 6 BOP później Morskiej 
Brygady Okrętów Pogranicza, a czasami decyzje w takich sprawach 
podejmowali członkowie dowództwa tej jednostki6.

W ochronie granicy morskiej, szczególną uwagę przywiązywano do 
zabezpieczenia styków pomiędzy odcinkami ochranianymi przez poszczególne 
nadmorskie BWOP. Np. zabezpieczenie styku pomiędzy Kaszubską BWOP, 
a Bałtycką BWOP było ustalane na szczeblu szefów wydziałów operacyjno- 
-szkoleniowych, z udziałem dowódców sąsiadujących strażnic.

W listopadzie 1965 r. podpisano dokument regulujący działalność sił 
WOP, na styku tych brygad na okres jesienno-zimowy, tj. do 15 maja 1966 r. 
Ustalając linię rozgraniczenia, brano pod uwagę zasięg stacji r./lok. nr 33 i 34. 
Rozgraniczenie pomiędzy tymi jednostkami przebiegało od słupa GUM nr 50 
i dalej granicą województw. Zabezpieczenie styku pomiędzy tymi jednostkami 
organizowali dowódcy sąsiadujących strażnic WOP w Łebie i Smołdzińskim Lesie. 
W zabezpieczeniu styku obowiązywały określone zasady organizacji i pełnienia służby7.

W połowie lat 60. zasadnicze zadania przewidziane do realizacji 
w ochronie poszczególnych odcinków granicy, określano w rozkazach wyższych 
przełożonych. Np. Główny Inspektor Obrony Terytorialnej w rozkazie 
dotyczącym ochrony granicy morskiej w roku 1966, nakazał realizować 
następujące główne przedsięwzięcia:

- doskonalić służbę POWT, wiążąc ją ze służbą okrętów i samolotów 
w jednolity sprawnie działający system ochrony wybrzeża oraz dążyć 
do 100% obsadzenia stanowisk dowódców POWT (podoficerami 
zawodowymi lub nadterminowymi);

- zapewnić wysoką sprawność alarmową na wszystkich szczeblach 
dowodzenia, poprzez doskonalenie łączności powiadamiania i współdziałania 
między jednostkami i środkami uczestniczącymi w ochronie granicy morskiej;

- wprowadzić do eksploatacji radary t. RN-231 zamontowane na 
samochodach dla celów awaryjnych .8

6 J. Nikiforów, W granicznym kalejdoskopie 1945-2005 (wspomnienia - odpis w posiadaniu 
autora), s. 128, 138. Wg autora wspomnień droga przekazywania informacji wydłużyła się już 
od połowy 1965 r. co nie jest prawdą bowiem 6. BOP powołano 1 kwietnia 1966 r.

7 ASG w Szczecinie, Akta KBWOP, sygn. nr 1627, t. 141, Protokół zabezpieczenia styku 
KBWOP i BBWOP spisany 15.11.1965 r., s. 1-2.

8 AIMON w Modlinie, Akta GIOT, sygn. nr 21/91, t. 107, Rozkaz GIOT nr 05/WOP 
z 16.03.1966 r. o zadaniach WOP w 1966 r., s. 5.
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W tym okresie ochronę granicy morskiej na odcinkach poszczególnych 
nadmorskich BWOP, organizowano z uwzględnieniem m. in. takich czynników 
jak: specyfika danego odcinka, warunki terenowe, występujące zagrożenie, 
a także posiadane w dyspozycji siły i środki przeznaczone do ochrony granicy. 
Np. na odcinku KBWOP w tym czasie granica ochraniana była przez: 7 strażnic 
nadmorskich (technicznych), 2 bport WOP w Gdańsku i Gdyni oraz bodw WOP 
w Lęborku, który był przeznaczony do działań rozpoznawcze - likwidacyjnych 
w strefie nadgranicznej i w pasie granicznym.

Ochrona granicy państwowej przez strażnice nadmorskie polegała na 
ciągłym systemie obserwacji wybrzeża i wód morza terytorialnego, przy 
pomocy obserwacji wzrokowo-technicznej. W dzień przy dobrej widoczności 
wykorzystywano do tego celu lunety o 40-krotnym powiększeniu. Natomiast 
w nocy i w dzień przy złych warunkach widoczności do stanu morza 5° B, przy 
pomocy stacji r./lok. na zasadniczym zasięgu 5 Mm. W portach handlowych 
i rybackich granicę państwową ochraniano przez blokowanie statków państw 
zachodnich elementami służby granicznej, kontrolę ruchu osobowego w portach 
oraz doraźne przeszukiwanie statków. Placówki Zwiadu WOP na powierzonych 
odcinkach (na zapleczu strażnic), prowadziły działalność kontrwywiadowczą, 
ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zapobieganiem przestępstwom 
granicznym. Ponadto do ochrony granicy morskiej wykorzystywano na zasadzie 
operacyjnego podporządkowania dOP w Gdańsku Westerplatte oraz klucz 
lotnictwa rozpoznawczego z Gdańska Wrzeszcza9.

W roku 1968, na polecenie szefa WOP, zmieniono system ochrony 
granicy na Zatoce Gdańskiej. Odtąd miała być ona ochraniana zgodnie 
z faktycznym przebiegiem granicy, także i granicy wód wewnętrznych, czyli na 
linii łączącej cypel Hel ze stykiem granicy z ZSRR na Mierzei Wiślanej. 
W związku z powyższym ochronę tego akwenu przeniesiono z rubieży Hel - 
Mikoszewo na rubież Hel - Krynica Morska. Skomplikowało to zadania 
wykonywane przez jednostki pływające MBOP z uwagi na stan morza na tej 
rubieży. O ile do tego czasu granicę ochraniały jednostki t. KP, to w nowej 
sytuacji musiały jej strzec większe okręty t. OP10.

Należy zaznaczyć, że trzy nadmorskie BWOP realizowały zadania 
w ochronie granicy o podobnym charakterze. Np. w końcu 1968 r. KB WOP 
w okresie „P” realizowała na wybrzeżu następujące zadania:

- ochronę i zapewnienie nienaruszalności granicy państwowej przy 
wykorzystaniu jednostek pływających i samolotów;

- nadzór w zakresie ochrony granicy nad żeglugą i urządzeniami na 
morskich wodach wewnętrznych, wodach terytorialnych, wodach pasa 
przyległego oraz nad eksploatacją tych wód i dna morskiego;

9 ASG w Szczecinie, Akta KBWOP, sygn. nr 1629, t. 43, Pismo dowódcy KBWOP płk. mgr. 
Bronisława Wąsowskiego do zastępcy dowódcy POW ds. OTK z 21.02.1967 r., s. 2-3.

10 J. Nikiforów, W granicznym kalejdoskopie 1945-2005 (wspomnienia - odpis w posiadaniu 
autora), s. 156-157.
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- ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego w pasie granicznym 
w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia granicy państwa przed jej 
naruszeniem;

- współudział w kontroli ruchu osób i środków transportu w portach 
handlowych".

Natomiast MBOP w okresie „P”, poprzez służbę patrolowo-rozpoznawczą, 
dozorującą i interwencyjną okrętów oraz samolotów i śmigłowców ELR WOP, 
uzupełniała system ochrony morskiej granicy państwa. Ponadto jednostka ta, 
w ramach rozpoznania lotniczego MW brała udział w ratownictwie morskim11 12.

W połowie 1969 r. system ochrony granicy morskiej na odcinku KBWOP 
przedstawiał się następująco: w strukturze organizacyjnej tej jednostki 
funkcjonowały następujące pododdziały graniczne:

- bport WOP Gdynia (3 kompanie portowe);
- bport WOP Gdańsk (2 kompanie portowe);
- strażnice nadmorskie - Krynica Morska (4 POWT), Jantar (4 POWT), 

Jastarnia (3 POWT), Władysławowo (3 POWT), Karwia (3 POWT), 
Białogóra (3 POWT), Łeba (5 POWT).

Organizując ochronę granicy państwowej KBWOP główny wysiłek 
skupiła na rejonach portów handlowych w Gdyni i Gdańsku oraz całej Zatoce 
Gdańskiej. Zabezpieczenie tego obszaru polegało na:

- ścisłym współdziałaniu w portach Gdynia i Gdańsk bport WOP ze 
służbą KRG, sekcjami „Z” oraz administracją portów w zakresie 
niedopuszczenie do nielegalnego przekroczenia granicy (npg) na 
swoich odcinkach (w portach główny wysiłek skupiono na 
zabezpieczeniu fizycznym statków zachodnich);

- zabezpieczeniu rejonu Zatoki Gdańskiej przy udziale POWT strażnic 
WOP - Krynica Morska, Jantar, Jastarnia, bport WOP Gdynia i Gdańsk 
oraz okrętów KdOP.

Odpowiedzialność za zabezpieczenie rubieży Półwysep Helski - Krynica 
Morska rozgraniczono dla POWT po 6 Mm - przy obserwacji technicznej i po 
7 Mm - przy obserwacji wzrokowej. Natomiast KdOP ponosił odpowiedzialność 
za rubież od 11,5 do 13,5 Mm. Zabezpieczenie Zatoki Gdańskiej polegało na 
systematycznym przekazywaniu informacji, do wszystkich elementów służby 
zabezpieczających obserwowane obiekty pływające, przy ich wchodzeniu lub 
wychodzeniu z Zatoki Gdańskiej. Przekazywanie obiektów odbywało się przy 
wykorzystaniu sieci radiowej. Ponadto bport WOP organizowały 
zabezpieczenie wyjść z portów i przyległych red portowych, poprzez służbę 

11 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 1838, t. 1, Informacja o niektórych problemach 
dotyczących 16. KBWOP i MBOP z 22.11.1968 r., s. 2.

12 ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 1838, t. 1, Informacja o niektórych 
problemach dotyczących 16. KBWOP i MBOP z 22.11.1968 r., s. 4.
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POWT oraz patrolowanie red jednostkami pływającymi KdOP13. Pozostały 
odcinek odpowiedzialności KBWOP zabezpieczały strażnice nadmorskie, we 
współdziałaniu z placówkami „Z”, służbą KRG w portach rybackich oraz 
POWT MW. Polegało ono na systematycznej obserwacji wzrokowej 
i technicznej sytuacji na morzu terytorialnym oraz rozpoznawaniu strefy 
nadgranicznej.

Pod względem operacyjnym KBWOP był przydzielony KdOP, którego 
jednostki pływające wykorzystywano w służbie do realizacji następujących 
zadań:

- zabezpieczenia wydzielonego odcinka na rubieży Hel-Krynica Morska;
- rozpoznawania wykrytych - niezidentyfikowanych celów z baz manewrowych 

(Hel, Władysławowo, Łeba);
- organizowania i prowadzenia pościgów na morzu.
Na korzyść tej brygady oraz na jej zapotrzebowanie, klucz lotnictwa 

rozpoznawczego WOP z Gdańska Wrzeszcza wykonywał loty rozpoznawcze, 
szczególnie w okresie letnim wzdłuż wybrzeża, z zasady o świcie lub przed 
zapadnięciem zmroku, dla oceny sytuacji na morzu w odległości od brzegu 
10-20 Mm.

Organiczny bodw WOP w Lęborku, składający się z dwóch kompanii 
piechoty, realizował zadania szkoleniowe (szkolenie unitarne każdego wcielenia 
oraz stanowił odwód do wszelkiego rodzaju działań granicznych).

Ochronę granicy na odcinku KBWOP, podobnie jak i pozostałych 
BWOP, organizowano przy uwzględnieniu dwóch zasadniczych okresów: 
wiosenno - letniego i jesienno-zimowego. Podstawą do podjęcia decyzji 
dotyczącej, organizacji ochrony granicy stanowiła ocena sytuacji operacyjnej na 
odcinku - przedstawiana na posiedzeniu Rady Wojskowej KBWOP14.

System ochrony granicy w rejonie Zatoki Gdańskiej, był również 
sprawdzany i analizowany w kolejnych latach. Np. od 16 do 19 marca 1971 r. 
jego oceną zajmowała się komisja z Szefostwa WOP, pod przewodnictwem płk. 
W. Kasztelana. Tak duże zainteresowanie zabezpieczeniem tego odcinka, wynikało 
ze szczególnego zagrożenia tego rejonu spowodowanego usytuowaniem:

- dwóch dużych portów handlowych Gdańska i Gdyni wraz z przyległymi 
do nich redami portowymi;

- pięciu większych portów rybackich - w Gdańsku, Gdyni, Helu, 
Swibnie i Górkach Zachodnich;

- ośmiu przystani rybołówstwa przybrzeżnego, w których bazowało 
79 jednostek rybackich, w tym 66 motorowych i 13 wiosłowych 
obsługiwanych przez 137 rybaków;

13 ASG w Szczecinie, Akta KBWOP, Referat - meldunek wykonany przez zespół oficerów 
KBWOP z 10.05.1969 r„ s. 18-19.

14 ASG w Szczecinie, Akta KBWOP, Referat - meldunek wykonany przez zespół oficerów 
KBWOP z 10.05.1969 r„ s. 20-21.
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- dwunastu obiektów plażowych (na ośmiu były przystanie kajakowe, 
a na wszystkich znajdowały się po dwie łodzie ratunkowe z silnikami 
przyczepnymi o mocy do 10 KM);

- w rejonie Zatoki Gdańskiej w sezonie letnim pływało ok. 700 żaglówek 
i jachtów różnych klas;

- ponad 193 rybaków posiadało uprawnienia do sportowego połowu ryb 
z własnych jednostek pływających.

W ocenie przełożonych, o występującym zagrożeniu tego rejonu 
decydował również fakt kotwiczenia licznych statków na redach. Np. na redzie 
portu Gdańsk w 1970 r. kotwiczyło 4.194 statków różnych bander w tym 27,6% 
(1,158) stanowiły statki bandery RFN, natomiast na redzie portu Gdynia 
kotwiczyło 2.665 statków, w tym 13,6% (362) przypadało na statki bandery 
RFN.

Na początku lat 70. system ochrony granicy w rejonie Zatoki Gdańskiej 
polegał na:

- obserwacji wzrokowo-technicznej prowadzonej przez POWT bport 
i strażnic nadmorskich;

- osłonie statków handlowych bander państw zachodnich w portach 
Gdańska i Gdyni;

- stałym dozorze okrętów MBOP na prostej Hel - Krynica Morska 
siłami KdOPł

- patrolowaniu i interwencjach okrętów z baz manewrowych!
- stałym rozpoznawaniu zwiadowczym w strefie operacyjnej 

odpowiedzialności .15
Od 1 października 1971 r., decyzją Prezydium Rządu z 30 lipca 1971 r., 

WOP podporządkowano MSW, w związku z czym dotychczasowe Szefostwo 
WOP przeformowano na Dowództwo WOP, a w skład formacji weszła 
ponownie służba KRG. Zmiany te objęły również nadmorskie BWOP. 
Jednocześnie wyłączono z tej formacji MBOP, która pozostała w MW.

Kolejne, istotne zmiany w strukturze organizacyjnej nadmorskich BWOP 
i formach ochrony granicy, nastąpiły po roku 1975 w związku, z przeprowadzoną 
reformą administracji państwowej i nowym podziałem administracyjnym kraju. 
Zgodnie z przyjętymi w 1975 r. przez kierownictwo MSW, kierunkami 
doskonalenia ochrony granicy, w działalności WOP do roku 1980, 
przewidującym dostosowanie odcinków służbowych BWOP do nowego 
podziału administracyjnego kraju oraz przejściem na dwuszczeblową strukturę 
dowodzenia i kierowania (BWOP - strażnica WOP, BWOP - GPK WOP), 
z jednoczesnym wyeliminowaniem szczebla bgr od 1 czerwca 1976 r. 
wprowadzono nową strukturę organizacyjną WOP obowiązującą w następnych

15 ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 32371, t. 3, Raport o stanie ochrony 
granicy w rejonie Zatoki Gdańskiej przewodniczącego komisji pik. W. Kasztelana z 20.03.1971 r„ 
s. 1-3.
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latach16. W całej formacji wyeliminowano szczebel bgr WOP (pozostawiono 
tylko bgr WOP Szklarska Poręba i Świnoujście). Odziały WOP w Białymstoku, 
Chełmie i Przemyślu przeformowano w BWOP. Rozformowano Kętrzyński 
Oddział WOP, a jego odcinek lewy przekazano KBWOP w Gdańsku natomiast 
prawy Podlasko - Mazurskiej BWOP w Białymstoku. W Kętrzynie nadal 
funkcjonowała samodzielna kompania odwodowa WOP, która podlegała 
KBWOP17.

Zarządzeniem MSW z 29 stycznia 1976 r. zmiany organizacyjne 
w jednostkach WOP wprowadzono w życie. Nadmorskie BWOP dostosowały 
swoje struktury organizacyjne do zakresu ich odpowiedzialności za odcinki 
granicy państwowej w ramach nowo utworzonych województw:

- PBWOP - za odcinek granicy morskiej na terenie ówczesnego 
województwa szczecińskiego}

- BBWOP - za odcinek granicy morskiej na terenie ówczesnego 
województwa koszalińskiego;

- KBWOP - za odcinek granicy morskiej na terenie ówczesnego 
województwa gdańskiego, elbląskiego i olsztyńskiego .18

Uchwalenie przez Sejm i wejście w życie od 1 stycznia 1978 r. ustawy 
o morzu terytorialnym, polskiej strefie rybołówstwa morskiego i szelfie 
kontynentalnym, stworzyło nową sytuację, w zakresie ochrony morskiej granicy 
państwa oraz zabezpieczenia interesów ekonomicznych w PSRM. Dlatego 
MSW, który było odpowiedzialne za ochronę granic i operacyjne 
zabezpieczenie rybołówstwa podjęło przedsięwzięcia, które miały na celu 
przystosowanie działań podległych WOP do aktualnej sytuacji.

W związku z realizacją nowych zadań w ochronie granicy morskiej 
uznano, że w wykorzystanie posiadanych sił i środków będzie bardziej 
intensywne niż dotychczas. Dlatego też kierownictwo resortu prezentowało 
pogląd, że należy inaczej podejść do systemu dowodzenia tymi siłami. 
W ocenie MSW najbardziej optymalnym rozwiązaniem, byłoby ponowne 
przejęcie MBOP, która funkcjonowała w strukturze MW. Jednostka ta do 
1 października 1971 r. stanowiła organiczną i wyspecjalizowaną jednostkę 
WOP. Przywracając status MBOP sprzed 1 października 1971 r. zamierzano, 
tak jak to było poprzednio pozostawić ją na techniczno-specjalistycznym 
zaopatrzeniu MW, głównie pod względem zaopatrzenia elektromechanicznego, 
hydroakustycznego, nawigacyjnego i uzbrojenia. Jednocześnie MSW stało na 
stanowisku, że okręty MBOP nadal wykonywałyby określone zadania na rzecz 
MW, związane ze śledzeniem okrętów NATO, ratownictwem morskim, 

16 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. Nr 2519. t. 82, Zarządzenie dotyczące zmian 
organizacyjno-etatowych w BWOP do roku 1985 (projekt) z 20.07.1983 r., s. 1.

17 CAW w Warszawie, Dzieło II. sygn. nr 1902/00, T. 15, s. 16-18.
18 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku (dalej AIPN), sygn. nr 0087/22, t. 22, 

Gra wojenna „Wybrzeże-76” (zbiór dokumentów - opracowanie Dep. Szkol, i Doskonalenia 
Zawodowego MSW), Warszawa 1977, s. 145.
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a w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa (cz. „W”) 
przechodziłyby w podporządkowanie MW19.

Przesunięcie granicy państwowej w głąb morza na odległość 12 Mm od 
brzegu, a granicy strefy rybołówstwa morskiego średnio na odległość 30 Mm, 
zaś w najdalszych punktach do 65 Mm stworzyło nową sytuację na 
południowym Bałtyku. Osoby odpowiadające za ochronę granicy morskiej za 
nadrzędny cel uznały, aby wszystkie siły i środki lądowe i morskie jakimi 
dysponowano, były wykorzystywane do realizacji tych zadań w sposób 
racjonalny i kompleksowy. DWOP widziało możliwość rozwiązania tego 
w dwóch etapach:

- w okresie przejściowym (do 1980 r.), gdy ochrona granicy i nadzór 
strefy rybołówstwa morskiego wykonywany będzie aktualnie 
posiadanymi siłami i środkami;

- w okresie perspektywicznym (po 1980 r.), po wprowadzeniu na 
wyposażenie nowych stacji r./lok. i pełnomorskich kutrów pościgowo- 
-rozpoznawczych WOP .20

W latach 70. ochronę nienaruszalności i bezpieczeństwa granic państwowych 
nadal sprawował minister spraw wewnętrznych przez WOP. Natomiast ochronę 
granic państwowych w przestrzeni powietrznej, sprawował minister obrony 
narodowej przez WOPK. WOP realizowały w tym czasie następujące zadania:

- ochraniały granice państwowe;
- brały udział w kontrwywiadowczej ochronie kraju;
- uczestniczyły w zapewnieniu porządku publicznego na pograniczu;
- utrzymywały gotowość alarmową i mobilizacyjną do działań w okresie 

zagrożenia i wojny.
Organizatorem ochrony granic było DWOP, któremu podlegały 

bezpośrednio BWOP i OWOP. W skład brygad wchodziły strażnice, GPK 
i pododdziały odwodowe podporządkowane bezpośrednio dowódcom brygad. 
Podstawowym pododdziałem WOP, który bezpośrednio organizował ochronę 
odcinka granicy państwowej była strażnica. Struktura i skład liczebny strażnic 
były uzależnione od charakteru ochranianych odcinków granicy, stopnia 
zagrożenia przestępczością graniczną i stosowanego systemu służby. GPK 
WOP kontrolowały ruch osobowy i środki transportu przekraczające granicę 
państwową i przeciwdziałały przerzutowi ludzi w przejściach granicznych. 
Odwody brygadowe występowały w sile batalionów i samodzielnych kompanii.

19 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. Nr 2378, t. 8, Pismo podsekretarza stanu MSW 
gen. bryg. doc. dr. T. Pietrzaka do szefa Szt. Gen. WP - wiceministra ON gen. broni 
F. Siwickiego z 27.05.1978 r., s. 1-2.

20 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2378, t. 7, Pismo kmdr. M. Andrzejuka do MSW 
zawierające koncepcję zmiany systemu ochrony granicy morskiej w związku z uchwaleniem 
przez Sejm PRL ustaw o morzu terytorialnym, polskiej strefie rybołówstwa morskiego oraz 
szelfie kontynentalnym z 19.01.1978 r., s. 1.
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Były one przeznaczone do:
- wzmacniania ochrony granicy, w określonych sytuacjach na zagrożonych 

kierunkach;
- prowadzenia działań interwencyjno-pościgowych;
- wspierania organów MO w działaniach porządkowych i w systemie 

zagrożenia;
- szkolenia poborowych.
W roku 1977 całą granicę morską ochraniały: KBWOP, BBWOP 

i PBWOP (bgr WOP Świnoujście). Bezpośrednią ochronę granicy od strony 
brzegu morskiego, wykonywało: 19 strażnic nadmorskich, 3 bport, 12 GPK 
oraz 9 Grup Operacyjnych (GO) Zwiadu. Poszczególne brygady ochraniały 
następujące odcinki granicy morskiej: PBWOP - 72,2 km, BBWOP - 183,6 km, 
KBWOP - 142,7 km21. Ochrona granicy na polskim wybrzeżu koncentrowała 
się w płaszczyznach: ochronie granicy morskiej, ochronie granicy lądowej 
i ochronie granicy w przejściach granicznych.

Ochrona granicy morskiej polegała głównie na:
- stałej obserwacji i r./lok. dozorze morza terytorialnego mającej na celu 

ujawnienie przypadków nielegalnego odbijania i dobijania do brzegu 
środków pływających;

- podejmowaniu działań interwencyjno-pościgowych przez kutry 
rozpoznawcze i okręty pogranicza w przypadku ujawnienia 
nierozpoznanego celu na morzu;

- zabezpieczeniu portów handlowych;
- prowadzeniu stałej pracy operacyjno-rozpoznawczej przez Zwiad WOP.
Obserwację i r./lok. dozór morza terytorialnego sprawowały strażnice 

nadmorskie, którym podlegały POWT (3-4 POWT w strażnicy) wyposażone 
w stacje r./lok. Ogółem granicę morską na początku 1977 r. zabezpieczało 
64 POWT.

W tym czasie system obserwacji i r./lok. dozoru strażnic nadmorskich 
spełniał nadal podstawowe zadania ochrony granicy na odcinku otwartego 
wybrzeża. Organizacja całodobowej służby na POWT zapewniała, nieprzerwaną 
obserwację wód przybrzeżnych i śledzenie odbywającego się na tych wodach, 
ruchu jednostek pływających.

Jednym z zadań służby strażnic nadmorskich, obok prowadzonej 
obserwacji morza terytorialnego i działalności profilaktyczno-zapobiegawczej 
naruszeniom granicy - była także kontrola przybrzeżnego, łodziowego ruchu 
rybackiego. Odbywał się on z 25 przystani rybackich rozlokowanych na całym 
wybrzeżu (ogółem było zarejestrowanych 658 rybaków łodziowych). Ponadto 
służba strażnic sprawowała w okresie letnim kontrolę pływań sportowo- 
-żeglarskich, odbywających się na wydzielonych akwenach morza terytorialnego 

21 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2378, t. 7, Informacja kmdr. Mikołaja Andrzejaka 
na temat organizacji ochrony granicy morskiej PRL z 11.02.1977 r., s. 4-5.
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i wodach wewnętrznych (zarejestrowanych było 1.053 sportowych jednostek 
pływających)22. Kolejnym istotnym elementem była służba kutrów i okrętów 
przybrzeżnych, najbardziej organicznie powiązana z brzegową służbą 
obserwacji i r./lok. dozoru strażnic nadmorskich.

Ten element ochrony granicy, realizowały głównie znajdujące się na 
wyposażeniu strażnic kutry o napędzie strugowodnym t. „Jesion”, które weszły 
do eksploatacji w ochronie granicy w latach 1973-1975. Ogółem na stanie 
nadmorskich strażnic, WOP znajdowało się w tym czasie 30 kutrów tego typu, 
które były rozlokowane w następujących bazach: Świnoujście, Dźwirzyno, 
Mrzeżyno (PBWOP), Kołobrzeg, Mielno, Darłowo, Ustka, Łeba (BBWOP), 
oraz Władysławowo i Jantar (KBWOP). Ponadto w dyspozycji strażnic, 
pozostawało jeszcze 10 kutrów rzecznych t. KR-70 dla celów rezerwowych 
i szkoleniowych.

Natomiast okręty i kutry MBOP, będące w podporządkowaniu MW, 
wykorzystywano w ochronie granicy tylko do działań interwencyjno- 
-pościgowych i służby dozoru na morzu pełnym. Zadania interwencyjno- 
-pościgowe w granicach morza terytorialnego oraz pełnienie bliskich dozorów 
spoczywało na kutrach podległych strażnicom nadmorskim WOP. MBOP do 
ochrony granicy morskiej w tym czasie posiadała 47 jednostek pływających 
różnych typów23.

Należy podkreślić, że funkcjonowanie i działalność w ochronie granicy 
morskiej jednostek podporządkowanych różnym resortom, powodowało 
również występowanie rozbieżności, co do sposobów zabezpieczania granicy 
morskiej. Sytuacja taka, w połowie lat 70. dotyczyła m. in. KBWOP i MBOP, 
a była związana z odmiennymi ocenami dotyczącymi sposobów ochrony Zatoki 
Gdańskiej. Ówczesny dowódca KBWOP płk dypl. Marian Opałka w piśmie do 
szefa Sztabu WOP gen. bryg. Feliksa Stramika zwracał uwagę, że zadania 
przewidziane przez dowódcę MBOP dla KdOP były sprecyzowane zbyt ogólnie 
i nie gwarantowały skutecznego zabezpieczenia granicy w omawianym rejonie, 
co potwierdził przypadek npg na kajaku z m. Rewa (16 sierpnia 1975 r.)24.

Organizacja ochrony granicy w rejonie Zatoki Gdańskiej ze względu na 
ukształtowanie terenu i udostępnienie tego akwenu do nieskrępowanego 
uprawiania turystyki i sportów wodnych, odbiegała nieco od organizacji na 
pozostałych odcinkach otwartego wybrzeża. Zadania zabezpieczenia tego 
akwenu spoczywało częściowo na okrętach MBOP, które w zależności od 
sytuacji operacyjnej i warunków hydrometeorologicznych pełniły służbę stałą 
lub doraźną dozoru na tzw. „prostej” Hel - Krynica Morska, współdziałając 
ściśle z POWT WOP na Helu i POWT WOP Łysica. Stałe śledzenie przez 
służbę POWT (portowych i na Mierzei Wiślanej) sytuacji i ruchu statków oraz 

22 Tamże, s. 4-5.
23 Tamże, s. 5-6.
24 ASG w Szczecinie, Akta KBWOP, sygn. nr 2376. t. 7. Meldunek dowódcy KBWOP płk. dypL 

M. Opałki do szefa Sztabu WOP z 5.11.1975 r., s. 1-2.
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dopływ tych danych do okrętów pełniących służbę dozoru na tzw. „prostej” 
umożliwiało skuteczną kontrolę ruchu statków, przez linię dozoru 
i wychwytywanie jednostek nielegalnie przekraczających tę rubież.

Trzecim elementem ochrony granicy morskiej była działalność aparatu 
Zwiadu, która koncentrowała się na operacyjnym zabezpieczeniu i opanowaniu 
strefy nadgranicznej, a w szczególności przejść granicznych, w portach oraz 
rybołówstwa i żeglarstwa sportowego. Zadania te organa Zwiadu realizowały 
formami pracy kontrwywiadowczej, poprzez rozlokowane wzdłuż wybrzeża 
GO, ściśle współpracujące ze służbą MO i SB oraz przy szerokim korzystaniu 
z pomocy ludności cywilnej pogranicza.

Ochronę granicy w portach organizowały bport i GPK. Do zadań służby 
strażnic (podległych bport) w zakresie zabezpieczenia portów należało 
patrolowanie nabrzeży, blokowanie statków bander państw zachodnich, 
kontrola ruchu osób między statkiem, a lądem oraz przeszukiwanie - 
w uzasadnionych przypadkach statków w składzie ekip kontrolerskich. Ponadto 
każde wyjście z portu ochraniane było przez służbę POWT, które zabezpieczały 
redy portowe oraz prowadziły kontrolę ruchu statków wchodzących 
i wychodzących z portu, w celu niedopuszczenia do wypłynięcia statków bez 
odprawy granicznej. Nadmorskie GPK wykonywały wyłącznie zadania związane 
z kontrolą ruchu osób i statków przekraczających granicę państwową25.

Innymi metodami ochraniano granicę w przejściach granicznych na 
wybrzeżu. Przekraczanie granicy państwowej, było dozwolone tylko na 
podstawie właściwych dokumentów oraz przez przejścia graniczne, 
przeznaczone i otwarte dla ruchu granicznego. Dotyczyło to, zarówno 
obcokrajowców jak i obywateli PRL. W przejściach granicznych ochranianych 
przez żołnierzy nadmorskich BWOP (morskich, lotniczym oraz lądowych), 
podobnie jak na pozostałych granicach kontrolę paszportową podróżnych 
i załóg statków morskich w żegludze międzynarodowej, przeprowadzali 
kontrolerzy GPK WOP portów morskich (a także lotnisk i przejść lądowych).

Kontroli wykonywanej przez kontrolera KRG, podlegały również 
zawijające do polskich portów, obce kutry rybackie. Sprawdzano je przy 
wejściu i wyjściu z portu. Przez cały okres postoju w porcie podlegały ochronie 
przez żołnierzy WOP. Kontrolę dokumentów, załóg obcych kutrów rybackich 
zawijających do polskich portów, przeprowadzano w taki sam sposób jak 
kontrolę załóg statków handlowych. Podczas odprawy wejściowej statków, 
pracownicy operacyjni przeprowadzali również pracę filtracyjno-rozpoznawczą26.

Jednym z zasadniczych warunków skutecznego zabezpieczenia granicy 
morskiej w skali całego odcinka wybrzeża, było zorganizowanie współdziałania 
pomiędzy sztabami BWOP i podległymi im pododdziałami, do POWT 

25 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2378, t. 7, Informacja kmdr. M. Andrzejuka na 
temat organizacji ochrony granicy morskiej PRL z 11.02.1977 r., s. 7.

26 AIPN w Gdańsku, sygn. nr 0087/34 , t. 17, E. Cilecki, Ochrona granic PRL a przestępczość 
przemytnicza (oprać. Dep. Szkolenia Zawód. MSW), Warszawa 1987, s. 12, 22-23.
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włącznie. Współdziałanie to definiowano, jako połączenie wysiłku wszystkich 
sił i środków biorących udział w ochronie granicy morskiej, uzgodnione co do 
celu, czasu i przestrzeni oraz ukierunkowane na jak najlepsze wykonanie 
głównego zadania, jakim było niedopuszczenie do npg, poprzez stałe 
okazywanie pomocy przez wszystkie siły i środki granicznych pododdziałów 
lądowych, okręty i samoloty. Za sprawną organizację współdziałania pomiędzy 
nadmorskimi BWOP, byli odpowiedzialni dowódcy tych jednostek27. 
Współdziałanie pomiędzy strażnicami nadmorskimi WOP, organizowali 
dowódcy sąsiadujących pododdziałów. Zgodnie z „Regulaminem Służby 
Granicznej. Cz. 2.” dowódcy strażnic powinni w tym zakresie:

- ustalać systematycznie w terenie sposób zabezpieczenia styków;
- wymieniać spostrzeżenia i doświadczenia w zakresie ochrony granicy 

morskiej;
- ustalać sposoby zabezpieczenia granicy w rejonie przejść granicznych;
- określać udział i czynności sąsiadów w wypadku prowadzenia pościgu;
- utrzymywać stałą łączność i osobisty kontakt z dowódcami sąsiednich 

strażnic i GPK.
Każdy dowódca strażnicy, był odpowiedzialny za ochronę lewego styku 

swojego odcinka28. Współdziałanie z okrętami i kutrami pogranicza, zarówno 
tymi, które znajdowały się w dyspozycji operacyjnej strażnic jak i tymi, które 
zgodnie z rozkazami sztabu BWOP pełniły służbę w zasięgu działalności 
operacyjnej strażnic, polegało na:

- uściśleniu zadań, które miały być wykonywane przez okręty (kutry) 
oraz stawianiu nowych zadań jakie pojawiały się w wyniku zaistnienia 
nowej sytuacji na granicy;

- utrzymywaniu ciągłej i niezawodnej łączności radiowej, zapewniającej 
natychmiastowe przekazanie danych sytuacyjnych lub postawienie 
nowych zadań;

- informowaniu okrętów o ruchu własnych (rozpoznanych) jednostek 
pływających, w zasięgu działania okrętu, a zwłaszcza tych, które miały 
przecinać linię dozoru;

- przekazywanie danych o wykrytych, nierozpoznanych jednostkach pływających;
- naprowadzaniu własnych okrętów na wykryte jednostki, do czasu 

pozostawienia tych ostatnich w zasięgu działania stacji r./lok.;
- utrzymywaniu z polecenia ODO BWOP łączności radiowej z przepły

wającymi przez odcinek odpowiedzialności strażnicy - OP w granicach 
wód terytorialnych;

- wymianie znaków rozpoznawczych w czasie przechodzenia OP 
w pobliżu POWT.

27 ASG w Szczecinie, Akta DWOP. sygn. nr 2377, t. 10, Opracowanie kmdr. M. Andrzejuka 
pt. Zasady organizacji współdziałania sił i środków uczestniczących w ochronie granicy 
morskiej z 6.04.1977 r., s. 4-6.

28 Tamże, s. 6-8.
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Dowódca nadmorskiej strażnicy WOP, był każdorazowo powiadamiany 
przez służbę ODO Sztabu BWOP, o wszystkich przypadkach pobytu własnych 
okrętów w zasięgu działania POWT. Był on również zobowiązany, do 
powiadamiania o tych faktach, poprzez służbę dyżurną strażnicy, operatorów 
r./lok. pełniących służbę na podległych POWT w celu dokładnego ich 
zorientowania w sytuacji panującej na swoich odcinkach29.

Współdziałanie z POWT w systemie ochrony granicy morskiej, było 
jednym z ważniejszych elementów. Współdziałanie to organizował każdy 
dowódca nadmorskiej strażnicy WOP i był on za nie całkowicie odpowiedzialny. 
Do zadań POWT WOP, w zakresie współdziałania należała:

- wymiana spostrzeżeń o sytuacji na granicy i ruchu jednostek 
pływających w zasięgu działania POWT;

- przekazywanie prowadzenia obserwacji za jednostkami, które przepłynęły 
na odcinek sąsiedniego POWT;

- wymiana danych obserwacji jednostek pływających znajdujących się 
na stykach obserwacji POWT i wspólne ich namierzanie, dla ustalenia 
dokładnej pozycji z dwóch namiarów;

- utrzymywanie łączności telefonicznej lub radiowej, w celu zapewnienia 
wymiany spostrzeżeń o sytuacji i wydarzeniach;

- wzajemne uzupełnianie danych obserwacji podejrzanych jednostek 
(celów), za którymi prowadzono pościg .30

W systemie organizacji ochrony granicy morskiej na otwartym wybrzeżu 
szczególną rolę spełniała też, służba dyżurna operacyjna strażnic WOP. Służbę 
tę pełnił w centrum operacyjnym - dyżurny operacyjny strażnicy (podoficer 
zasadniczej służby wojskowej). Prowadził on ewidencję (nanosząc na planszet), 
jedynie sytuacji zaobserwowanej przez służbę POWT bliskiego dozoru 
i bezpośrednio ją nadzorował oraz kierował działaniami. W przypadku 
prowadzonych działań pościgowych lub rozpoznawczych, kierowanych przez 
ODO brygady, dyżurny operacyjny strażnicy nie nanosił sytuacji na planszet, 
a jedynie nagrywał na taśmę magnetofonową rozwój sytuacji na odcinku 
strażnicy.

Rozgraniczenia pomiędzy nadmorskimi BWOP na morzu terytorialnym, 
stanowiła linia od punktu stykowego na brzegu, wzdłuż południka 
geograficznego w kierunku północnym, aż do granicy zewnętrznej morza 
terytorialnego. Granicę podziału PSRM pomiędzy brygadami stanowiła linia 
będąca przedłużeniem linii rozgraniczenia morza terytorialnego i biegnąca do 
zetknięcia się z zewnętrzna granicą tej strefy31.

29 Tamże, s. 8-9.
30 Tamże, s. 10.
31 Tamże, s. 6-7.
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Na granicy morskiej, zadania związane z jej ochroną realizowano we 
wszystkich jednostkach i pododdziałach granicznych (WOP i MBOP), w dwóch 
podokresach, z uwzględnieniem panujących warunków hydrometeorolo
gicznych. Np. zgodnie z „Planem wykorzystania sił i środków MW 
wydzielonych do wykonania zadań granicznych w 1978 r. ” zadania w tej 
jednostce wykonywano odmiennie, ze zróżnicowaną intensywnością, 
uwarunkowaną zagrożeniem granicy, w dwóch podokresach - wiosenno-letnim 
i jesienno-zimowym. W przypadku zagrożenia granicy morskiej, dokonywano 
wzmocnienia służby okrętów oraz rozwijano dodatkowe dozory na kierunkach 
prawdopodobnego zagrożenia32.

Dowódcy nadmorskich BWOP w oparciu o aktualną sytuację oraz 
informacje z różnych źródeł, podejmowali decyzje w zakresie sposobu realizacji 
zadań granicznych i ponosili w tym względzie wyłączną odpowiedzialność.

W przypadku konieczności użycia większej ilości sił i środków 
przekraczających możliwości jednego dOP, odpowiedzialność za wydzielenie 
i koordynację użycia wszystkich sił i środków ponosił dowódca MBOP. 
Natomiast dowódcy dOP byli odpowiedzialni za wydzielenie niezbędnych sił 
i środków do wykonania zadań granicznych.

Na wykonanie zadań granicznych zgodnie z Planem wykorzystania sił 
i środków MW... nakazano przeznaczać 70% resursów eksploatacyjnych 
okrętów MBOP i 100% limitu nalotu samolotów i śmigłowców 28. ER MW 
wydzielanych do wykonania zadań granicznych. Jednak w praktyce, zapis ten 
nie zawsze był realizowany.

Miesięczne plany użycia okrętów i samolotów były opracowywane 
wspólnie przez sztaby nadmorskich BWOP i MBOP, przy współudziale 
dowódców dOP. W planach tych, obok przedsięwzięć i zadań o charakterze 
operacyjnym ujmowano również resursy i limity niezbędne dla wykonania 
zadań granicznych oraz pozostawiano określoną rezerwę godzin na wykonanie 
zadań doraźnych. Przekroczenie ustalonych miesięcznie resursów lub limitów, 
mogło mieć miejsce tylko w sytuacjach uzasadnionych względami 
operacyjnymi i za zgodą przełożonych33.

Na przełomie lat 70. i 80. nastąpiły zmiany w podporządkowaniu 
pododdziałów KBWOP, ochraniających granicę lądową. 1 stycznia 1981 r. 
organizacja KBWOP uwzględniała następujące pododdziały graniczne 
ochraniające granicę lądową na wschodnim odcinku:

- grupę operacyjną (GO) Zwiadu w Kętrzynie;
- sko w Kętrzynie (tylko na cz. „P”);
- strażnicę kadrową WOP w Górowie Iławeckim (tylko na cz. „P”);
- strażnicę kadrową WOP w Braniewie, Bartoszycach i Barcianach 

(tylko na cz. „P”);

32 Tamże, s. 4-5.
33 Tamże, s. 5-6.
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- GPK WOP w Braniewie (tylko na cz. „P”);
- GPK WOP w Bartoszycach (tylko na cz. „P”);
- GPK WOP w Skandawie (tylko na cz. „P”).
Ogółem stan osobowy tych pododdziałów na czas „P” wynosił 213 

żołnierzy w tym: 22 oficerów, 10 chorążych, 61 podoficerów (w tym 45 
podoficerów służby zawodowej, 16 podoficerów służby zasadniczej), 120 
szeregowych oraz 1 pracownik cywilny34. Natomiast na podstawie zarządzenia 
dowódcy WOP nr 044/Org. z 9 września 1983 r. dowódca KBWOP przekazał, 
a komendant CSWOP w Kętrzynie przyjął od 1 października 1983 r. sko WOP 
w Kętrzynie o etatowym stanie osobowym na czas „P” - 142 żołnierzy. Odtąd 
wydzielenie sił sko w Kętrzynie w całości lub w części (w ramach zwartego 
organizacyjnie pododdziału), przez CSWOP dla potrzeb służbowych KBWOP 
do ochrony lądowego odcinka granicy państwowej, mogło nastąpić 
w następujących sytuacjach:

- prowadzenia działań granicznych w związku z npgŁ
- koniecznością wzmocnienia służby granicznej w wyniku uzyskanych 

danych o zagrożeniu granicy państwowej.
W tym celu dowódca KBWOP i komendant CSWOP opracowali ramowy 

Plan współdziałania w zakresie wykorzystania sił sko WOP w Kętrzynie35.
W połowie lat 80. miały miejsce kolejne zmiany organizacyjne. Na 

podstawie zarządzenia nr 0112/Org. MSW z 8 września 1984 r. dowódca 
KBWOP, otrzymał polecenie sformowania bgr WOP na okres „P” w Kętrzynie 
(wg etatu nr 44/0111). Bgr KBWOP w Kętrzynie pozostawał na zaopatrzeniu 
CSWOP36. Bgr WOP Kętrzyn, został rozformowany na podstawie zarządzenia 
dowódcy WOP nr 023/Org. z 16 czerwca 1989 r. w połowie tego roku, a od 
1 sierpnia 1989 r. dowódca KBWOP przejął bezpośrednie dowodzenie 
strażnicami kadrowymi WOP w: Braniewie, Górowie Iławeckim, Bartoszycach 
i Barcianach37.

Również w połowie lat 80. w służbie w ochronie granicy morskiej 
z MBOP, w każdej dobie angażowano znaczne siły i środki. Np. w dobie 
z 7/8 maja 1985 r. w stałej gotowości bojowej pełniło służbę 9 jednostek 
pływających i 1 samolot38. Zadania te nie były jedynymi, jakie przyszło 

34 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2519, t. 65, Zał. nr 1 do zarządzenia dowódcy WOP 
nr 62/Mob. z 19.02.1980 r. - Wyciąg z etatu KBWOP nr 44/056, s. 1.

35 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2519, t. 80, Zarządzenie dowódcy WOP gen. bryg. 
Feliksa Stramika nr 044/Org. z 9.09.1983 r. w sprawie zmiany podporządkowania sko 
w Kętrzynie, s. 1-2.

36 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2519, t. 80, Zarządzenie dowódcy WOP nr 051/Org. 
z 14.09.1984 r. w sprawie zmian organizacyjnych w WOP, s. 6.

37 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, Zarządzenie dowódcy WOP nr 023/Org. z 16.06.1989 r. 
w sprawie zmian organizacyjnych w WOP, s. 4.

38 AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. nr 3961/91, t. 37, Meldunek operacyjny nr 128/85 
za dobę 7/8.05.1985 r. szefa Sztabu MBOP do szefa Oddziału Operacyjnego WOP przez ODO 
DWOP, s. 1.
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realizować załogom jednostek pływających MBOP, która przecież 
funkcjonowała w strukturze organizacyjnej MW. Zgodnie z porozumieniem 
dowódców flot państw UW, w sprawie kontroli działalności sił morskich NATO, 
na M. Bałtyckim oraz na podstawie zarządzenia pf-4 szefa sztabu MBOP 
z 20 stycznia 1986 r. w sprawie organizacji służby bojowej - okręty MBOP 
brały udział we wspólnych działaniach z wydzielonymi siłami MW NRD 
i ZSRR. Np. dowódca Bałtyckiego dOP miał do 24 lutego 1986 r. wszech
stronnie przygotować ORP „ZEFIR” i ORP „ZORZA”, do samodzielnego 
pełnienia dyżuru bojowego w zjednoczonej Okrętowej Grupie Poszukiwawczo- 
-Uderzeniowej flot sojuszniczych39.

Z początkiem 1986 r. w MBOP powołano również Zespoły Kierowania 
Działaniami Granicznymi, które funkcjonowały w DMBOP i dOP. 
Przeznaczeniem tych zespołów było kompleksowe zbieranie i przetwarzanie 
informacji niezbędnych w procesie kierowania działaniami granicznymi oraz 
przygotowanie materiałów koniecznych dowódcy, do podjęcia decyzji. 
W przypadku nieobecności dowódcy i szefa sztabu, zespół kierował działaniami 
granicznymi. ZKDG wyznaczano ze składu Sztabu MBOP i dzielił się na dwie 
zmiany. ODO w zależności od sytuacji i potrzeb wzywał do jednostki jedną lub 
dwie zmiany zespołu40.

Pod koniec dekady lat 80. XX w. możliwości ochrony polskiej granicy 
morskiej, były uzależnione od ilości i rodzaju posiadanych jednostek 
pływających, które mogły być wykorzystane do realizacji tych zadań. 
Z upływem lat, sytuacja w tym zakresie ulegała pogorszeniu. Już z końcem 1988 r. 
dowódca MBOP zwrócił się z prośbą do dowódcy MW o zdjęcie z MBOP 
obowiązku realizowania zadania związanego z utrzymaniem okrętów dyżurnych, 
w stałej gotowości bojowej na okres jesienno-zimowy (od 1 listopada do 
31 marca) z kutrów patrolowych t. 918 i 918M - KdOP i PdOP nałożonego 
rozkazem dowódcy MW nr OOl/Oper. z 9 grudnia 1965 r. w sprawie gotowości 
bojowej MW. Wniosek ten był podyktowany faktem, iż po kasacji OP t. 902 
zadanie łącznego dyżuru bojowego i ochrony morskiej granicy PRL realizowały 
okręty 8. i 9. FOW. Ich działania zabezpieczali wyznaczeni oficerowie z załóg 
kutrów patrolowych t. 918 i 918M w ww. dOP, zgodnie z zarządzeniem szefa 
Sztabu MW nr 039 z 10 listopada 1988 r., w sprawie organizacji służby bojowej 
w 1989 r. Dowódca MW przychylił się do tej prośby41.

39 AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. nr 3961/91, t. 124, Zarządzenie szefa Sztabu MBOP 
z 31.01.1986 r. w sprawie pełnienia dyżuru bojowego w zjednoczonej OGPU. s. 1-2.

40 Biblioteka MOSG w Gdańsku, Instrukcja zespołu kierowania działaniami granicznymi, 
Gdańsk 1986, s. 1-10. ZKDG funkcjonował w następującym składzie: szef ZKDG, zastępca 
szefa ZKDG - starszy operator, operator łączności i obserwacji technicznej, prowadzący 
dziennik działań bojowych, prowadzący mapę sytuacyjną ODO MBOP, planszecista.

41 AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. nr 3961/91, t. 102, Prośba dowódcy MBOP do dowódcy 
MW z 13.12.1988 r., s. 1; oraz sygn. nr 3961/91, t. 102, Pismo szefa Sztabu MW do dowódcy 
MBOP w sprawie utrzymywania okrętów KdOP i PdOP w stanie gotowości bojowej 
z 10.01.1989 r„ s. 1.
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Zbliżony stan wykorzystania sił i środków MBOP do ochrony granicy 
utrzymywano do roku 1991. Np. w okresie letnim 1990 r. w organizacji 
ochrony granicy morskiej zamierzano wykorzystać następujące siły i środki 
MBOP:

- od 1 maja 1990 r. w gotowości nr 1 (15 min.) miało znajdować się 
5 jednostek pływających w portach: Dziwnów, Kołobrzeg, Ustka lub 
Darłowo, Hel i Władysławowo;

- do zabezpieczenia wód Zalewu Szczecińskiego (LD-41) w gotowości 
do wyjścia z portu Świnoujście pozostawał okręt t. 90;

- do zabezpieczenia Zatoki Gdańskiej (LD-65), w ramach stałego dozoru 
pozostawał w gotowości nr 1 - 1 okręt t. 90 w porcie Hel, a ponadto 
1 okręt t. 90 w porcie Gdańsk (na zapotrzebowanie ODO KBWOP);

- w gotowości 3 godz. dyżurowały okręty t. 912 lub 918 (918 M) 
w portach: Świnoujście, Kołobrzeg i Gdańsk;

- do kontroli PSRM zamierzano wykorzystać jednostki t. OPa-912, 205 
i t. „Kaszub”, który mógł przebywać jednorazowo w strefie przez okres 
5-7 dni (kontrole strefy jednostki pływające MBOP prowadziły 
z udziałem inspektorów rybołówstwa morskiego UM i na ich 
zapotrzebowanie);

- do prowadzenia działań granicznych na morzu 7 Pułk Lotnictwa 
Specjalnego MW, zamiast samolotu t. An-2 wydzielał śmigłowce 
t. Mi-14 Pł ze względu na większe możliwości prowadzenia 
poszukiwań .42

Schyłek lat 80. był okresem kolejnych przeobrażeń strukturalnych 
w jednostkach WOP na wybrzeżu. Np. na podstawie decyzji MSW z 23 maja 1989 r. 
akceptującej kierunki zmian w organizacji jednostek WOP, ujęte w planie 
restrukturyzacji formacji oraz zarządzenia organizacyjnego nr 0357/Org. 
dyrektora biura org.-prawnego MSW z 29 września 1989 r., dowódca PB WOP 
otrzymał polecenie, wprowadzenia w terminie do 31 października 1989 r. zmian 
organizacyjnych. Rozformowano m.in. bgr WOP Szczecin PBWOP istniejący 
wg etatu nr 44/0103 o stanie osobowym oraz na czas „P” - 223 żołnierzy (na 
czas „W” - 282 żołnierzy)43. W końcu 1989 r. przewidywano też rozformowanie 
bport WOP i odejście od fizycznej ochrony statków bander państw zachodnich, 
przez żołnierzy służby zasadniczej oraz wprowadzenie nowego systemu ich 
zabezpieczenia. Oceniano jednak, że wymagać to będzie podjęcia szeregu 
przedsięwzięć, które w sposób skuteczny zapewnią nienaruszalność granicy 
morskiej. Z chwilą rozformowania bport WOP, odpowiedzialnymi za 
zabezpieczenie granicy państwowej w morskich przejściach granicznych 

42 ASG w Szczecinie. Akta DWOP, sygn. nr 2884, t. 251, Notatka służbowa dotycząca 
planowanego wykorzystania okrętów MBOP do ochrony granicy morskiej w okresie 
wiosenno-letnim 1990 r. z 19.03.1990 r., s. 2.

43 ASG w Szczecinie. Akta DWOP, Zarządzenie dowódcy WOP nr 050/Org. z 29.09.1989 r. 
w sprawie zmian etatowych w jednostkach WOP, s. 1.
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zamierzano uczynić GPK portów morskich, a zadania te miały być wykonywane 
głownie systemem operacyjnym .

Na podstawie decyzji MSW z 24 maja 1989 r., zaakceptowano zmiany 
w organizacji jednostek WOP ujęte w planie restrukturyzacji. Jednocześnie 
dowódca WOP otrzymał polecenie rozformowania bport WOP, na wybrzeżu do 
30 czerwca 1990 r.

W ten sposób, w zmieniających się warunkach społeczno-politycznych 
w Polsce, na kilkanaście miesięcy przed rozwiązaniem WOP (15 maja 1991 r.), 
została pozbawione jednego z czynników w systemie ochrony granicy morskiej, 
jakim były bport WOP. Z polskich portów morskich zniknęli żołnierze 
z zielonymi otokami, którzy przez kilkadziesiąt lat pełnili służbę w ochronie 
granicy morskiej. Należy stwierdzić, że służba żołnierzy WOP w portach 
charakteryzowała się dużą efektywnością, co skutkowało znaczną ilością osób 
zatrzymanych na próbach npg, jak i zatrzymanych za próby przemytu towarów 
ze statków bander polskich i obcych. Jednocześnie służba ta angażowała 
w każdej dobie znaczne siły ludzkie i środki. Przy dużej ilości blokowanych 
statków, jednorazowo w każdym z portów mogło przebywać nawet do 
kilkudziesięciu żołnierzy pełniących służbę graniczną.

Po rozwiązaniu WOP, w utworzonej 16 maja 1991 r. Straży Granicznej - 
zadania na terenie portów morskich realizowali już tylko funkcjonariusze GPK 
portów morskich.

* * *

Rok 1991 był ostatnim rokiem działalności nadmorskich BWOP i MBOP, 
w ochronie granicy morskiej. Zgodnie z zarządzeniem komendanta głównego 
Straży Granicznej nr 6/91 z 14 lutego 1991 r. w sprawie terytorialnego zasięgu 
działania terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend 
oddziałów, strażnic, granicznych placówek kontrolnych i dywizjonów, 
powołano 14 oddziałów nowej formacji. Na wybrzeżu powołano początkowo 
oddziały SG w: Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku. Ponadto w Gdańsku 
utworzono Oddział Morski SG, z terytorialnym zasięgiem działania na 
morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym oraz polskiej wyłącznej 
strefie ekonomicznej44 45. Natomiast zgodnie z zarządzeniem MSW nr 47/91 z 16 
maja 1991 r., w sprawie zorganizowania SG i rozformowania WOP, 16 maja 1991 r. 

44 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2884, t. 251, Organizacja ochrony granicy morskiej 
z 16.11.1989 r.,s. 9.

45 Kancelaria MOSG w Gdańsku. Rozkazy i Zarządzenia Komendanta Głównego SG z lat 1991-1992, 
t. 3, Zarządzenie Komendanta Głównego SG nr 6 z 14.02.1991 r„ s. 1-4; zobacz też 
I. Bieniecki, Morski Oddział Straży Granicznej 1991-1996, „Przegląd Morski”, 1996, nr 10, 
s. 58-71; oraz tenże Powstanie i rozwój organizacyjny Morskiego Oddziału Straży 
Granicznej w latach 1991-1993, „Przegląd Morski” 1994, nr 4, s. 25-35.
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zorganizowano SG. Jednocześnie 15 maja 1991 r. rozformowano WOP, 
a dokumenty, mienie i etaty przekazano SG46 47.

Protokółem z 31 lipca 1991 r. siły i środki dotychczasowej MBOP 
przekazano do Morskiego Oddziału Straży Granicznej. W ten sposób, nowa 
jednostka SG otrzymała od MW 35 obiektów pływających, różnych typów. 
Jednostki te przekazano wraz z wyposażeniem oraz sprzętem i częściami 

■47 zamiennymi .
Podsumowując dotychczasowe ustalenia, dotyczące pokojowej 

organizacji ochrony polskiej granicy morskiej w latach 1965-1991 należy 
stwierdzić, że wprowadzane w tym okresie częste zmiany organizacyjne, 
w jednostkach i związane z tym zmiany podporządkowania jednostek pod różne 
resorty, nie służyły wypracowaniu efektywnego systemu ochrony granicy. 
Decydujące znaczenie miały: r./lok. dozór i obserwacja, jednostki pływające 
WOP i MBOP, SELR WOP i działalność operacyjno-rozpoznawcza zwiadu 
WOP.

W czasie „P” organami kierującymi organizacją ochrony granicy na 
wybrzeżu były sztaby nadmorskich BWOP oraz SDO tych jednostek 
i pododdziałów granicznych. Specyfika wybrzeża, znaczny obszar działania, 
a także znaczna ilość sił i środków zaangażowanych do ochrony granicy, które 
często funkcjonowały w ramach różnych pododdziałów i doraźnych struktur, 
wymagały precyzyjnego ustalenia zasad współdziałania i dowodzenia oraz 
określenia realizowanych zadań, w różnych sytuacjach granicznych.

Ze względu na nasycenie pododdziałów i jednostek pływających 
urządzeniami technicznymi, organizacja ochrony granicy morskiej, wymagała 
od dowódców bieżącego współdziałania, w każdej dobie operacyjnej, 
a podległość pod inne ośrodki decyzyjne nie ułatwiała sytuacji i prowadziła 
w wielu przypadkach do konieczności angażowania wyższych przełożonych, 
w rozwiązywanie problemów ochrony granicy, wynikających z odmiennych 
poglądów.

46 Kancelaria MOSG w Gdańsku, Rozkazy i Zarządzenia Komendanta Głównego SG z lat 1991-1992, 
t. 3, Zarządzenie nr 47 ministra spraw wewnętrznych H. Majewskiego z 16.05.1991 r. 
w sprawie organizowania SG i rozformowania WOP, s. 1.

47 Kancelaria MOSG w Gdańsku, Protokół przekazania sił i środków MBOP do MOSG 
z 1.08.1991 r„ s. 1-8.
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ELBLĄG W SKŁADZIE PAŃSTWA POLSKIEGO 
PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Historia miasta w zarysie

Nie jest pozbawione sensu stwierdzenie, że Elbląg od początku 
swego istnienia związany był z morzem. Zaś pierwszymi statkami, 
które przypłynęły rzeką Elbląg i znalazły się w tym, zaimprowizowanym porcie 

to „Piligrym” i „Driedland”. Zarówno ten fakt, jak i permanentne aspiracje 
Elbląga do stania się portem morskim, uzasadniał Stanisław Gierszewski1, 
w wielu opracowaniach naukowych. Założycielem tego grodu był mistrz 
zakonu krzyżackiego na Słowiańszczyznę - Herman von Balk. Jego nazwa 
pochodziła od rzeki Elbląg. Został założony w 1237 r., w miejscu zupełnie 
dziewiczym i nie należy go łączyć z Truso. To ostatnie, było wówczas osadą 
kolonistów niemieckich oraz punktem wypadowym dla dalszej ekspansji 
Krzyżaków.

Elbląg od czasu jego założenia nie przetrwał długo, gdyż 
najprawdopodobniej zniszczyli go Prusacy. Krzyżacy nie dając za wygraną 
zbudowali kolejny gród o tej samej nazwie 10 km od ujścia rzeki Elbląg, a obok 
grodu założono miasto. Budowę i organizację miasta, powierzono kupcom 
z Lubeki - stolicy Hanzy. Z tej racji historia Elbląga od początku związana była 
z Hanzą - związkiem miast kupieckich, równym monarchiom, posiadającym 
własne instytucje i wojsko. Zasadnicze decyzje w Hanzie podejmował zjazd 
delegatów miast członkowskich - zwany Hanzetagiem. Miasto Elbląg 
odgrywało w nim jedną z ważniejszych ról.

Za sprawą Krzyżaków Elbląg rozwijał się z mocnym akcentem na miasto 
portowe. Przy jego budowie wykorzystano doświadczenia gdańskie. Dzięki 
temu rozwijał się prężnie, a jego znaczenie w handlu morskim systematycznie 
wzrastało. Z zachodu przywożono tu sukno, ryby - głównie śledzie, wina 
i broń. Ze wschodu futra, wosk, miód. Z Polski drewno i węgiel drzewny. 1 

1 S. Gierszewski, Elbląg, przeszłość i teraźniejszość, Gdańsk 1978.
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Ponadto w porcie można było znaleźć wiele innych towarów, niemal z całej 
Europy.

W XV wieku zaczęły się dla Elbląga poważne kłopoty. Coraz bardziej 
konkurencyjny stawał się wobec niego Gdańsk, przejmując przewóz różnych 
towarów płynących z Polski, Wisłą - głównie zaś zboże, którego przetwory 
niezbędne były dla potrzeb żywnościowych gdańszczan. Pozostające nadwyżki, 
ekspediowano w handlu drogą morską do innych krajów Europy, a nawet 
świata. Poza tym, pojawiły się kłopoty nawigacyjne na szlakach wodnych. 
Rzeka płynąca do portu w Elblągu, podlegała coraz większemu zamuleniu. Tor 
wodny uległ takiemu spłyceniu, że do portu nie były w stanie wchodzić statki 
o większych gabarytach, które w miarę rozwijających się warunków 
technicznych, też budowano coraz większe. Na tym, dla portu w Elblągu 
problemy się nie kończyły. W XVI wieku władze pruskie zaczęły zwiększać cło 
dla statków wchodzących do portu od strony Zatoki Gdańskiej. Z problemami 
zamulania szlaków wodnych zaczęto sobie radzić coraz skuteczniej od 1642 r., 
kiedy zbudowano pierwszą pogłębiarkę. Ponadto, przy wejściu do portu 
ustawiono odpowiednie oznakowania nawigacyjne. Te utrudnienia, nie były 
usuwane skutecznie. Szczególnie dla płynących do Elbląga statków, zbyt 
uciążliwe były wspomniane cła pruskie. To stało się swoistym stymulatorem 
skutecznym w poszukiwaniu przejścia z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany.

W 1575 r. na polecenie Stefana Batorego, znaleziono optymalne miejsce 
na przekop przez Mierzeję Wiślaną. Wybór padł na dzisiejszą miejscowość 
Skowronki. Ponieważ czas upływał, a przekop nie powstawał - zapewne 
z przyczyn technicznych, jak i finansowych, problem ten podjęto za czasów 
Jana Kazimierza w XVII w., wskazując ponownie na miejscowość Skowronki. 
Przekopu nie udało się zrealizować, zapewne z przyczyn już wcześniej 
wskazanych, jak i innych bardziej skomplikowanych, ponieważ dla Elbląga 
nadchodziły gorsze czasy2.

Bardzo niekorzystnym posunięciem dla Elbląga było zerwanie z Hanzą 
i podporządkowanie go w 1618 r. Anglii, powołując w nim angielską Kompanię 
Wschodnią. Elbląg na jakiś czas podporządkowany został temu państwu.

Przez Europę przetaczały się różne zawirowania - wojny szwedzkie, 
wojna napoleońska. W następstwie traktatu pokojowego w Tylży, Elbląg 
przyznano Prusom. W tym też czasie miasto otrzymało od władz pruskich, 
kolejne przywileje w handlu zbożem. Jednak odcięcie portu od zaplecza, które 
znalazło się pod zaborem rosyjskim i austriackim oraz wprowadzenie wysokich 
ceł, spowodowało dla Elbląga kryzys. Upadek elbląskiego portu został 
przesądzony w końcu XIX w., gdy zaczęto budować coraz większe statki, które 
nie były w stanie przepływać przez Zalew Wiślany. W 1911 r. konsorcjum 
kupieckie miasta zrezygnowało z dalszej walki i przekazało port państwu. 
W ten sposób port stracił znaczenie międzynarodowe.

2 Zob. S. Gierszewski, A. Groth, Historia Elbląga, t. 1, Gdańsk 2008, s. 34.
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Na początku XIX wieku port elbląski został zdegradowany do roli portu 
rzecznego, chociaż nie był on wykreślony z rejestru portów morskich. Elbląg 
szukał nowych dróg rozwoju gospodarczego i powoli zaczął przeobrażać się 
w ośrodek przemysłowy, administracyjny i wojskowy. Stał się silnym pruskim 
ośrodkiem przemysłu metalowego. Kupcy elbląscy zaczęli inwestować 
w powstające manufaktury i fabryki. Rozwinął się przemysł tkacki, szklarski 
i farbiarski. Powstawały zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, 
tytoniowego, mydlarnie, olejarnie i krochmalnie. Ważną dziedziną przemysłu 
pozostawało nadal okrętownictwo. Dużą rolę w tej kwestii odegrał Ferdynand 
Schichau, który w 1937 r. otworzył fabrykę maszyn, a w 1854 stocznię pod 
swoją nazwą. To nie było jego pierwsze dzieło. Wybudował też stocznię 
w Gdańsku oraz inne obiekty przemysłu metalowego. W tym też okresie, 
powstały w Elblągu: odlewnie żelaza Tiessena, zakłady metalowe Neufelda, 
fabryka samochodów Komnieka i inne zakłady przemysłowe o nieco 
mniejszym znaczeniu.

Mimo rozwoju gospodarczego, sytuacja ludzi pracy w powstających 
przedsiębiorstwach przemysłowych była trudna. Z tej racji, robotnicy zaczęli się 
łączyć w organizacje społeczne i polityczne. Przez miasto przetaczały się fale 
wystąpień robotniczych, które nie rzadko brutalnie tłumiła policja. Nie 
zahamowało to jednak gospodarczego rozwoju miasta, który trwał do 
światowego kryzysu ekonomicznego w 1918 r.3

Po klęsce Niemiec w I wojnie światowej, w następstwie traktatu 
wersalskiego z 1919 r. Elbląg znalazł się w prowincji Prusy Wschodnie. 
Ograniczenia narzucone Niemcom i utrata dotychczasowych rynków zbytu 
doprowadziły elbląską gospodarkę do kryzysu.

Elbląg przed i w czasie II wojny światowej

W latach trzydziestych XX w. nastąpił ponowny, dość szybki rozwój 
przemysłu w obszarze miasta. Elbląg stał się jednym z większych miast 
garnizonowych III Rzeszy. Powołano szkołę lotnictwa wojskowego. W obrębie 
miasta zostały wzniesione budynki koszarowe dla artylerii, kawalerii, wojsk 
inżynieryjnych i piechoty. Koncentracja w mieście dużej ilości wojska, nadała 
mu charakter militarny, a z drugiej strony spowodowała rozwój infrastruktury 
miejskiej. Pojawiły się liczne nowe osiedla mieszkaniowe i oddano do użytku 
nowoczesny, jak na owe czasy, szpital wojskowy. W mieście rozwijało się 
szkolnictwo, powstała Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Wyższa Szkoła Rolnicza 
i Wyższa Szkoła Inżynierska. Działały tu dwa muzea, biblioteka, archiwum. 
Elbląg utrzymywał kontakty dyplomatyczne z krajami europejskimi. Mieściły 

3 Zob. materiały z Internetu: Elbląg: Wikipedia; Historia Elbląga t. III, s. 1, a także do 
problemów tych nawiązuje S. Gierszewski, op. cit., s. 32.
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się w nim konsulaty: Szwecji, Szwajcarii i Polski. Pomyślny stan gospodarki, 
pozwolił miastu na nowe inwestycje komunale i przemysłowe. 
Zmodernizowano infrastrukturę miejską, w tym sieć gazową i kanalizacyjną. 
Przebudowano linie tramwajowe, unowocześniono port, pogłębiono tor wodny 
na Zalew Wiślany. Przedsięwzięcia modernizacyjne w porcie i na zalewie były 
ściśle skorelowane z przyszłymi działaniami wojennymi, co wynikało z założeń 
strategicznych polityki hitlerowskiej. Rozbudowie miasta i niezbędnej 
infrastruktury towarzyszył rozwój handlu i bankowości. W Elblągu powstała 
licząca się sieć banków, zajmujących się obsługą finansową rozwijającej się 
gospodarki. Ich działalność powiązana była z bankami wielu miast niemieckich 
i znaczących centrów finansowych Europy. Krótko przed wojną, Elbląg liczył 
ponad 90 tys. mieszkańców.

Podczas II wojny światowej, całe życie gospodarcze i społeczne Elbląga 
podporządkowane zostało, potrzebom istniejącej sytuacji. Miasto było 
przeludnione do granic możliwości. Przesiedlono tu dużą liczbę ludności 
z Meklemburgii, Mazur, a także jeńców wojennych różnej narodowości. 
Od marca 1940 roku istniały tu dwa podobozy obozu koncentracyjnego 
Stutthof. Większość zakładów przemysłowych pracowała na potrzeby wojska. 
Stocznia Schichau została poważnie doposażona i unowocześniona, 
i produkowała „pełną parą” okręty wojenne. Były to dwuosobowe okręty 
podwodne, których przez całą wojnę zbudowano około 380 oraz ścigacze 
średnie i małe, których wyprodukowano ponad 3004. We współpracy ze 
stocznią kooperowało kilka zakładów metalowych w Elblągu, a także z głębi 
Niemiec - zwłaszcza z tych miast, gdzie był rozbudowany przemysł 
zbrojeniowy, głównie zaś okrętowy. Okręty i sprzęt okrętowy budowano 
w wielu zakładach wybrzeża morskiego, które znalazło się po zakończeniu 
wojny, w granicach państwa polskiego.

W toku ofensywy zimowej w 1945 r. Armia Radziecka obejmując 
działalnością zbrojną kraje nadbałtyckie zbliżyła się 23 stycznia do Elbląga, 
otaczając go z trzech stron. Siły niemieckie przemieszczone z północy, nie 
zamierzały szybko oddawać miasta nadciągającym wojskom radzieckim. 
W Elblągu nastąpiła pełna mobilizacja, znajdujących się tu jednostek 
niemieckich. Włączono do walki wszystkich mężczyzn, również młodocianych, 
a nierzadko i kobiety i to nie tylko w służbach pomocniczych. Dał temu wyraz 
Egbert Kieser w książce: „Zatoka Gdańska 1945 r.”. Na stronie wewnątrz 
tytułowej umieścił napis: „Dokumentacja ta poświęcona jest dzielnym kobietom 
z niemieckiego wschodu”5.

4 Dużo istotnych uwag do charakteru produkcji i jej przebiegu, ilości zbudowanych okrętów, 
wnieśli pracownicy stoczni Schichau - Polacy w 1945 r. - Franciszek Radochoński i Piotr 
Temejski. Zeznania złożyli na piśmie. Powiatowe Archiwum Państwowe (dalej PAP) Elbląg, 
sygn. 268. Także W. Topolski, relacja ustna 28.12.2007 r.

5 Zob. E. Kieser, Zatoka Gdańska 1945 r„ Dokumentacja dramatu, Gdańsk 2003, s. 2.
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Dowództwo radzieckie, otaczając miasto z trzech stron zakładało, że 
zostawiając Niemcom 1/4 wolnego pierścienia wokół Elbląga skorzystają z niego 
i wyprowadzą tędy swoje wojska. Tak się nie stało, walki trwały przez 18 dni. 
Prawdą było, że w składzie obrońców miasta, walczyły też jednostki bojowe 
4 armii niemieckiej. Z tej racji, miasto uległo poważnemu zniszczeniu. 
Zdewastowana została stara część miasta, posiadająca liczne zabytki budowlane 
z odpowiednim wyposażeniem. Dużemu zniszczeniu uległy miejscowe zakłady 
przemysłowe, z których wiele już nigdy nie zostało odbudowanych. Wody 
portowe zostały zawalone dużą liczbą uszkodzonych lub całkowicie 
zniszczonych, różnych jednostek pływających. Np. tylko w przypadku zakładów 
stoczniowych oceniono, że budynki uległy zniszczeniu w 20%, a w wyposażeniu 
technicznym aż w 90%.

Zniszczenia całego majątku wraz z budynkami i wyposażeniem należało 
wycenić według następujących zasad:

- faktyczne zniszczenia w czasie działań wojennych;
- wywóz różnych urządzeń o dużej przydatności dla zakładów, i to 

zarówno w działach stoczniowych, jak i innych przedsiębiorstwach, 
które potraktowano w podobny sposób;

- wywóz wszelkiego mienia przez radzieckie „brygady demontażowe”.
Odnosząc się do pierwszego zagadnienia stwierdzić należy, że tam gdzie 

toczyły się walki i zniszczono budynki fabryczne, to siłą rzeczy musiało ulec 
zniszczeniu w różnym zakresie wyposażenie techniczne. Nie można uznać, że 
to wszystko uległo demontażowi. Mogło to nastąpić, gdyby budynki nie zostały 
zniszczone. Przed demontażem radzieckim, w Elblągu i to już w miesiącu 
listopadzie i grudniu, miał miejsce duży wywóz różnych urządzeń z stoczni 
Ichichau przez Niemców. Było wśród nich: 30 tokarek dużych, 100 tokarek 
średnich, 100 wiertarek ciężkich, około 200 wiertarek lekkich, 2 młoty parowe 
ciężkie, 3 młoty parowe średnie6.

Trzeba jednak podkreślić, że radzieckie brygady demontażowe były 
„mniej wybredne” i brały wszystko, co zostało w elbląskich zakładach 
przemysłowych. Np. brygady nie mogąc wydobyć urządzeń z poważnie 
uszkodzonych hal fabrycznych - ze względu na ich duże gabaryty - wykuwały 
potężne otwory w ścianach i dużymi ciągnikami, wyciągały z nich maszyny 
i urządzenia nierzadko uszkodzone. Po wejściu tam polskiej administracji 
technicznej stwierdzono, że zakłady te przedstawiają sobą wielką ruinę7. 
Uruchomienie jakichkolwiek fabryk, nawet o zmienionym profilu produkcji - 
co stało się w przypadku Elbląga - mogło nastąpić po kilku latach i to przy 
wielkim nakładzie sił i środków.

6 Por. Franciszek Radochoński, Piotr Temejski, op. cit.
7 Wojewódzkie Archiwum Państwowe (dalej WAP) w Gdańsku, sygn. VI 65/3, Zjednoczenie 

Stoczni Polskich (dalej ZSP), sprawozdanie organizacyjno-personalne za rok 1945, s. 73. 
Te zdewastowane obiekty oglądałem w maju 1947 r. przebywając w Elblągu u rodziców już 
mieszkańców tego miasta.
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Przejęcie i odbudowa elbląskich przedsiębiorstw przemysłowych

Możliwości szerszego zagospodarowania przemysłu okrętowego Elbląga, 
po jego przejęciu przez Zjednoczenie Stoczni Polskich (dalej ZSP) nie było 
brane pod uwagę, ze względu na brak urządzeń i maszyn, zniszczenia wojenne 
oraz wspomniany wywóz dużej ilości różnych urządzeń przez Niemców. 
Osobny rozdział stanowił demontaż i wywóz pozostałych, względnie 
sprawnych, urządzeń na zasadzie postanowień Głównego Komitetu Obrony 
Związku Radzieckiego8. Samo położenie Elbląga w nowych układach 
granicznych, w wyniku czego został on odcięty od morza, nie stwarzało 
warunków dla rozwoju przemysłu okrętowego. Powstały wprawdzie projekty 
przekopania Mierzei Wiślanej, ale ponieważ wymagało to dużych nakładów 
finansowych, pozostały one wówczas tylko w sferze rozważań.

W odniesieniu do przemysłu okrętowego, poza decydującymi względami 
technicznymi, w grę wchodziły też czynniki kadrowe. W skład nielicznej załogi 
polskiej wchodzili przeważnie ludzie niemający odpowiedniego przygotowania, 
którzy w większości po raz pierwszy zetknęli się z pracą w dużym zakładzie 
technicznym. Na 234 zatrudnionych, w końcu grudnia 1945 r. tylko jeden 
posiadał wyższe wykształcenie techniczne (inżynier). Techników w tej grupie 
było 5, ślusarzy 29, 1 spawacz, 3 kowali, 8 elektryków, 2 hydraulików, 
5 tokarzy do obróbki drewna. Pozostali byli zwykłymi robotnikami, którzy 
podjęli pracę w zakładzie z myślą o wyuczeniu się jakiegoś zawodu9.

Mimo tych wielu złożoności, stocznia nr 16 już na początku 1946 r. 
przystąpiła jednak do wielu czynności produkcyjnych. Wprawdzie, nie były one 
związane z dotychczasowym charakterem produkcyjnym zakładu, ale miały na 
celu wykonywanie różnych urządzeń dla uruchamianej i odbudowywanej 
gospodarki. Podobnie było w innych polskich stoczniach w pierwszym okresie 
po ich przejęciu. Zakład elbląski w tym czasie wykonał na zamówienie firm 
budowlanych konstrukcje stalowe. W pierwszych miesiącach tego roku, 
przygotowano warsztaty zakładowe do remontu cystern kolejowych. Pracowano 
też, nad uruchomieniem odlewni żeliwa, przeprowadzono naprawę urządzeń 
gazowych, w elektrowni miejskiej w Elblągu oraz jazów w Pętlikowie.

Od marca 1946 r. rozpoczęto produkcję klocków hamulcowych i rusztów 
dla Polskich Kolei Państwowych. Warsztat zajmujący się produkcją urządzeń 
kolejowych, przygotował się do remontu wagonów osobowych, w nowo 
odbudowanej hali produkcyjnej. Odbudowano także, jedno z pomieszczeń 
kadłubowych. Wydobyto z wody i zadekowano statki „Borussia” i „Kolberg”.

Drugim zakładem pod względem rozmiarów była Fabryka Taboru 
i Sprzętu Kolejowego, podporządkowana Zjednoczeniu Taboru i Sprzętu 

8 WAP Gdańsk, sygn. VI 65/5, ZSP, Sprawozdanie z działalności ZSP za 1945 r.
9 Ibidem.
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Kolejowego (ZTiSK) w Poznaniu l0 11. Zarówno dla ZSP, jak i ZTiSK te dwa 
zakłady elbląskie stanowiły jedynie duży kłopot11. Zjawisko to w owym czasie 
wydawało się uzasadnione.

Obok wielu zniszczeń i dewastacji obydwu zakładów, dużemu 
zniszczeniu uległo samo miasto, którego straty w zabudowie miejskiej 
obliczane były na 45%, a zniszczenie centrum wyniosło prawie 90%12. 
Przywracanie miasta do życia napotkało na dodatkowe trudności, z powodu 
zalania depresyjnych podmiejskich terenów. Sytuacja ta nie sprzyjała 
osadnictwu, tym bardziej nie chcieli się osiedlać w Elblągu fachowcy. Na 
domiar złego, napływało do Elbląga dość dużo elementu niepożądanego, 
szukającego łatwego życia. Ludzie ci, usiłowali wywozić z miasta materiały 
budowlane, drobniejsze urządzenia i narzędzia, utrudniając tym samym pilne 
prace, przy odbudowie wielu zakładów pracy. Trudności te powodowały, że 
obydwa zjednoczenia nie skonkretyzowały zadań dla podległych im zakładów 
i tylko zapobiegliwość kierownictwa mogła stworzyć warunki do stopniowej 
ich odbudowy.

W wyniku wielu zabiegów kierownictwa stoczni nr 16, której dyrektorem 
został inż. Jerzy Rożanowski, usprawniono działalność produkcyjną zakładu, 
remontując cysterny kolejowe, podjęto naprawę wagonów osobowych. 
Przystąpiono do wielu prac na rzecz odbudowującej się gospodarki w mieście 
i powiecie. Odbudowano wiele śluz i przepompowni, które miały podstawowe 
znaczenie w odwodnieniu Żuław. W pierwszych miesiącach 1947 r. wykonano 
konstrukcję stalową, służącą do zwiedzania miasta, na kanale specjaliści 
zamontowali ją w Mikołowie. W dziale produkcji okrętowej, wyremontowano 
statek „Borussia” oraz prowadzono dalsze prace przy remoncie statku 
„Antonio” o wyporności 200 BRT. Obydwie te jednostki służyły do przewozu 
pasażerów, jak i niewielkich ilości drobnicy w żegludze przybrzeżnej13.

Poza tym, wyremontowano w tym okresie motorówkę dla Głównego 
Urzędu Morskiego, kafar parowy dla stoczni nr 2 w Gdyni i 4 jachty dla 
Morskiego Klubu Żeglarskiego w Elblągu. Najczęściej wykonywane remonty 
nie były objęte planem ZSP.

W Fabryce Taboru i Sprzętu Kolejowego w Elblągu (dawna fabryka 
parowozów Ichichau), na początku 1946 r. organizowano produkcję budek 
parowozowych, popielników i słupów semaforowych. Była to produkcja prosta 

10 WAP Gdańsk, sygn. IV &3I11, Sprawozdanie z działalności Zjednoczenia za IV kwartał 1946 r., 
s. 257.

11 Po objęciu Fabryki Lokomotyw w Elblągu przez Zjednoczenie w Poznaniu z końcu 1945 r. 
wywożono z niej pozostałe nieliczne urządzenia do poznańskich Zakładów Mechanicznych 
Cegielskiego, wychodząc z założenia, że nie będą one w Elblągu w najbliższej przyszłości 
wykorzystane. Por. WAP Gdańsk, sygn. VI 1/1106, Raport sytuacyjny nr 1 omawiający 
aktualny stan w przemyślne metalowym z 1 grudnia 1945 r.

12 Por. PAP Elbląg, sygn. 75, Dyrekcja Naczelna Zamechu, opis stanu Zakładów Mechanicznych 
w Elblągu na dzień 28 lipca 1947 r. Załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego.

13 Zob. „Dziennik Bałtycki” z 21 maja 1947 r.
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i nieskomplikowana. Ale przy braku odpowiednich materiałów i choćby 
podstawowego usprzętowienia, tylko takie rzeczy można było wykonywać14. 
Mimo to produkcja ta miała charakter ciągły.

Do wcześniej uruchomionych zakładów przemysłowych Elbląga, należały 
zakłady metalowe (dawniej Zillgitt i Lemke), które w czasie działań wojennych 
nie poniosły większych strat, chociaż po zakończonych działaniach wojennych 
pozbawione zostały podstawowego sprzętu. Zakład ten, podporządkowany 
został Północnemu Zjednoczeniu Przemysłu Metalowego. Jego uruchomienie 
nastąpiło z początkiem 1946 r. Produkowano tam przedmioty blaszane, takie 
jak: wiadra, konwie, wanny, kotły, polewaczki itp. W maju zakład zatrudniał 
126 pracowników. W roku następnym liczba pracowników wzrosła do 26215.

Państwową Stację Traktorów i Maszyn Rolniczych uruchomiono 
w końcu 1945 r. Rozwój tego zakładu hamowany był brakiem części 
zamiennych do traktorów i maszyn, nie było też fachowców, którzy mogliby 
wykonywać ważniejsze prace16.

Uruchomieniem dawnych zakładów samochodowych Biischinga w końcu 
1946 r. zajął się inż. T. Sadowski. W zakładach tych, w stosunkowo dobrym 
stanie znajdowały się hale warsztatowe, trzy hale montażowe karoserii, dwie 
hale montażowe autobusów, kuźnia, suszarnia drewna, hamownia silników, 
stolarnia mechaniczna, lakiernia oraz budynki gospodarcze. Po częściowym 
uruchomieniu w 1947 r. zatrudniały one 81 pracowników17.

W 1946 r. podjęto też próbę uruchomienia kilku warsztatów metalowych. 
Do większych z nich należały zakłady mechaniczne „Industria”, Zrzeszenie 
Metalowców Warszawy oraz Fabryka Maszyn i Aparatów Elektrycznych. Ze 
względu na brak odpowiednich specjalistów, jak i niezbędnych materiałów 
warsztaty te nie rozwinęły większej produkcji18 19.

W latach 1945-1947, na terenie Elbląga, uruchomiona została tylko część 
zakładów przemysłowych. Okres ten w przemyśle elbląskim charakteryzował 
się niskim stanem zatrudnienia i niewielką produkcją. Pracujące już zakłady, nie 
miały bliżej sprecyzowanych zadań docelowych. Z tej racji ich produkcja miała 
charakter dorywczy i uboczny. Wynikało to z ogólnych trudności w kraju. 
Przywrócenie przemysłowi elbląskiemu dawnej rangi mogło nastąpić dopiero 
po jego pełnej odbudowie i określeniu produkcji, co nastąpiło w latach 
następnych .

14 PAP Elbląg, sygn. 75, Dyrektor Naczelny Zamechu. Opis stanu zakładów mechanicznych 
w Elblągu na dzień 28 lipca 1947 r. Załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego.

15 PAP Elbląg sygn. 2, Zarząd Miejski, Sprawozdanie wydziału zatrudnienia w Elblągu z 1947 r.
16 Ibidem.
17 AKW Gdańsk, sygn. 5/VIII/l, Sprawozdanie z pracy Państwowych Warsztatów Samochodowych 

w Elblągu z lutego 1947 r. Też: S. K. Pestka, L. Zieliński, Odbudowa przemysłu w Elblągu 
i powiecie w latach 1945-1949, s. 223 i nast.

18 Ibidem. Sprawozdanie Referatu Przemysłowego za listopad 1946 r.
19 Por. S. K. Pestka, L. Zieliński, s. 223. ’
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Powstanie zakładów mechanicznych ZAMECH

Aktywizując ośrodki przemysłowe Ziem Odzyskanych, władze 
państwowe kładły też duży nacisk na odbudowę i rozwój przemysłu 
stoczniowego. Postanowiły odbudować ośrodek w Elblągu z dostosowaniem go 
do potrzeb przemysłu ciężkiego. Po raz pierwszy na ten temat wypowiedział się, 
Hilary Minc na III Zjeździe Przemysłowym Ziem Odzyskanych w Szczecinie, 
w dniu 11 września 1947 r., stwierdzając: „Musimy zrobić wielki wysiłek, 
dlatego ażeby w tym okręgu, bardzo przez wojnę zniszczonym, uruchomić 
wielki przemysł metalowy. Musimy skończyć z niezdecydowaniem w sprawie 
fabryki w Elblągu (...), stworzyć tam wielką fabrykę ciężkich maszyn”20. 
Władze państwowe uznały odbudowę przemysłu elbląskiego, za inwestycję 
priorytetową, która miała być szczególnie intensywnie prowadzona w latach 
1948-1949. Podejmując takie decyzje niezależnie od zniszczeń wojennych 
i braku urządzeń przemysłowych, kierowano się między innymi też tym, że 
istniała tu stocznia nr 16 i Fabryka Taboru i Sprzętu Kolejowego, które 
stanowiły podstawę przemysłu ciężkiego. Ponadto Elbląg miał odpowiednią 
liczbę mieszkań, które po mniejszych lub większych remontach mogły być 
dostosowane do potrzeb licznej rzeszy przyszłych pracowników21.

Dzięki takiemu postawieniu sprawy, przemysł elbląski stał się 
zagadnieniem węzłowym w gospodarce narodowej mimo, że nie był 
początkowo uwzględniony w planie państwowym. Elbląg zdobył miejsce, 
którego w planie trzyletnim nie było [...] reszta zagadnień musi czekać 
w swojej kolejności, tak jak czekał Elbląg - mówił na naradzie w Gdańsku 
w dniu 6 listopada 1947 r. prezes Centralnego Urzędu Planowania 
K. Dąbrowski22.

Sprawa planowanych zakładów nabrała wówczas jeszcze większego 
znaczenia, zwłaszcza w zestawieniu z przeprowadzoną ogólnokrajową korektą 
planów inwestycyjnych. Prace organizacyjno-przygotowawcze nad odbudową 
zakładów i dostosowaniem ich do nowych założeń produkcyjnych, powierzono 
Zjednoczeniu Przemysłu Maszynowego (ZPM) w Gliwicach, które już 
w listopadzie 1947 r. przejęło stocznię nr 1623. W zakładzie tym, na początku 
1948 r. zatrudnionych było 1774 pracowników. W pierwszych dniach kwietnia 
tego roku, włączono Fabrykę Taboru i Sprzętu Kolejowego w Elblągu, w której 

20 Zob. „Dziennik Bałtycki” z 11 września 1947 r.
21 Występując na konferencji sprawozdawczo-programowej województwa gdańskiego odbytej 

w dniu 6 listopada 1947 r., prezes Centralnego Urzędu Planowania K. Dąbrowski podkreślił: 
„...w innych miastach budowa mieszkań jest droższa jak inwestycje fabryczne”, „Dziennik 
Bałtycki” z 7 listopada 1947 r.

22 Ibidem.
23 PAP Elbląg, sygn. 75, Protokół zdawczo-odbiorczy stoczni nr 16 w Elblągu sporządzony 

w dniu 2 listopada 1947 r. na podstawie pisma ministra żeglugi D/8.332/47 z 30 września 1947 r.
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pracowało w tym czasie 408 osób24, jako oddział pierwszy. Zakłady od chwili 
przejęcia ich przez Zjednoczenie Przemysłu Maszynowego, występowały pod 
nazwą: Fabryka Turbin i Ciężkich Maszyn, a z chwilą włączenia do nich 
Fabryki Turbin i Sprzętu Kolejowego, zmieniły nazwę na Zakład Budowy 
Maszyn i Turbin.

Jeszcze przed zorganizowaniem Zakładu, w dniu 17 listopada 1937 roku 
odbyła się w Bytomiu, narada zorganizowana przez Zjednoczenie, a kierowana 
przez dyrektora naczelnego inż. Tomaszewskiego, na której omówiono zarys 
organizacji i działania elbląskich zakładów. Na konferencji ustalono, czym 
będzie się zajmował ten ośrodek. Przewidziano, że będzie produkował: turbiny, 
maszyny okrętowe, dźwigi portowe, duże silniki spalinowe, bagry i pogłębiarki, 
ciężkie kompresory i dmuchawy, koła zębate, urządzenia dla przemysłu 
mineralnego, odlewy żeliwne i staliwne.

W roku 1948 postanowiono uruchomić następujące działy produkcji:
- dźwigi portowe;
- odlewnie żeliwa i staliwa;
- turbiny;
- koła zębate.

W roku 1949:
- maszyny okrętowe;
- turbiny;
- ciężkie kompresory;
- walce.

W roku 1950:
- silniki spalinowe;
- bagry .25

W toku obsadzania dyrekcji i ważniejszych stanowisk, w zakładzie 
natrafiono na trudności: większość inżynierów, do których zwracało się 
Zjednoczenie, odmawiało przyjazdu do Elbląga, nawet na nowe i bardziej 
eksponowane stanowiska. Ostatecznie na początku marca 1948 r. ZPM 
skompletowało obsadę dyrekcji naczelnej zakładów. W większości byli to 
inżynierowie, z dotychczas istniejących zakładów w Elblągu.

Połączenie tych dwóch zakładów i podporządkowanie jednej dyrekcji 
miało wiele korzyści. Przede wszystkim, zmniejszyły się koszty utrzymania 
administracji. Uniknięto powtarzania produkcji tego samego asortymentu, 
wyeliminowanie przechwytywania kadr itp. Z chwilą połączenia zakładów 
pracowały w nich 2182 osoby26.

24 PAP Elbląg, sygn. 400, Dyrekcja Naczelna Zamechu. Dział Kadr, sprawozdania miesięczne 
za 1948 r.

25 PAP Elbląg, sygn. 75. Dyrekcja Naczelna Zamechu. Protokół z narady odbytej w Bytomiu, 
zorganizowanej przez Zjednoczenie Przemysłu Maszynowego.

26 Zob. PAP Elbląg, sygn. 400. Dyrekcja Naczelna Zamechu, Dział Kadr, Sprawozdania 
miesięczne za lata 1946-1948.
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Działalność produkcyjna w zakładach nie była pozbawiona wielu 
trudności. Na początku 1948 r. na ogólną liczbę 48 różnych hal i budynków 
byłej stoczni, tylko w 9 odbywała się produkcja. Pozostałe nie nadawały się do 
użytku, bez poważniejszych nakładów inwestycyjnych. Niewiele lepiej 
przedstawiała się sytuacja w byłej Fabryce Taboru i Sprzętu Kolejowego. Poza 
ogólnymi zniszczeniami i dewastacją, hale pozbawione były urządzeń i maszyn, 
które w większości wywiezione zostały do ZSRR27.

Nowo powstałe zakłady w Elblągu nie mogły się oprzeć na żadnym 
schemacie organizacyjnym. Nowe przedsiębiorstwo musiało być dostosowane 
do zadań inwestycyjno-produkcyjnych, jakie zostały przed nim postawione. 
Dyrekcja zakładów zmuszona była zmienić organizację wszystkich komórek 
tak, aby zakład pod jednym kierownictwem mógł „przerobić” w ciągu 1948 r. 
około 1 miliarda złotych w inwestycjach i blisko 300 milionów złotych 
w produkcji. Najpierw postanowiono odbudować odlewnię żeliwa. Następnie 
odlewnie staliwa i skład metali. W następnej kolejności planowano odbudowę 
warsztatów mechanicznych, które miały odegrać zasadniczą rolę w zakładach, 
w ciągu najbliższych 2-3 lat. Jako następna, miała być uruchomiona wytwórnia 
dźwigów, ze względu na duże ich zapotrzebowanie przez Gdański Urząd 
Morski. Poza tymi, zasadniczymi inwestycjami, postanowiono zabezpieczyć 
także możliwie jak największą liczbę hal i budynków przed dalszym 
niszczeniem.

Plan działania w wytyczonych zadaniach został zrealizowany 
i przedłożono jego rezultaty władzom Centralnego Zarządu Przemysłu 
Maszynowego na konferencji, w dniu 5 kwietnia 1948 r. w Elblągu. Wytyczono 
wówczas zasadnicze kierunki działań na najbliższy okres. Ustalając rozmiary 
produkcji zakładano, że przedsiębiorstwo zatrudni na przełomie lat 1948-1949 
około 4000 pracowników i wykona produkcję wartości rocznej 31500 000 zł, 
według cen sprzed 1937 r.

Opracowanie planów inwestycyjnych przy jednoczesnym uruchomieniu 
robót w ich realizacji nastręczało wiele trudności. Brak było planów 
inwentaryzacyjnych budynków, urządzeń energetycznych oraz ludzi, mogących 
wykonać te dokumenty na terenie Elbląga. Załoga zakładów, mimo, że była 
coraz liczniejsza, to nie zdążyła się nauczyć wielu czynności, które były jej 
niezbędne w wykonywanej pracy. Przy dużym wysiłku załogi, udało się 
kierownictwu zakładów przygotować pierwszą fazę inwestycji i zabezpieczyć 
niezbędne materiały gwarantujące ciągłość prac. Do wykonania dokumentacji 
technicznej zostali zaangażowani prawie wszyscy inżynierowie i technicy 
z różnych zakładów i przedsiębiorstw Elbląga. Włączono też do pracy grupy 
konstrukcyjne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Dla podjęcia robót budowlanych 
i instalacyjnych zorganizowano już w kwietniu 1948 r. własną 400-osobową 
grupę ludzi, złożoną z rzemieślników różnych specjalności, zagwarantowano 

27 Por. PAP Elbląg, sygn. 78, Dyrekcja Naczelna Zamechu, Protokół zdawczo-odbiorczy, s. 4.
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współpracę z przedsiębiorstwami budowlanymi. W maju przy odbudowie 
zakładów pracowało już około 800 osób28.

Działalność inwestycyjna, mająca na celu głównie wyposażenie zakładu, 
w niezbędne urządzenia i maszyny odbywała się w ścisłym powiązaniu 
z planami produkcyjnymi zakładu. Wprawdzie tego rodzaju plany zostały 
nakreślone już wcześniej, lecz ich wykonanie wymagało dodatkowych 
zabezpieczeń. Aby móc planować długofalowo, dyrekcja zakładów musiała 
mieć zamówienia wybiegające na wiele lat naprzód. Przedsiębiorstwami, które 
jako pierwsze złożyły tego rodzaju oferty były: ZSP, Centralny Zarząd 
Energetyczny i Gdański Urząd Morski. Na podstawie zgłoszonych zamówień, 
po otrzymaniu wstępnych danych konstrukcyjnych i sporządzeniu planów 
perspektywicznych, rozpoczęto wyposażanie zakładów w potrzebne maszyny 
i urządzenia.

W czasie prac inwestycyjnych w oparciu o pierwsze, poparte 
działalnością konstrukcyjną, jak i wiedzą teoretyczną, czerpaną wówczas 
głównie z literatury radzieckiej, a nawet osobistych kontaktów grupy ludzi 
z zakładami „Skoda” w Czechosłowacji, przeprowadzono już w 1948 r. 
korelację planów inwestycyjnych i uzupełniono je w roku następnym. Do 
czerwca 1949 r. zakończono pierwszy etap odbudowy zakładów i dostosowania 
ich do nowej produkcji29.

Mimo szybkiej odbudowy i przygotowania Zamechu do nowej produkcji, 
to twórczą pracę załogi zakłócił pożar jednej z hal, będącej w remoncie. 
Wydarzenie to miało miejsce latem 1949 r. W zakładach zapanowała przykra 
atmosfera, tym bardziej, że wyjaśniając tę sprawę służba bezpieczeństwa 
kierowała różne podejrzenia wobec ludzi tam pracujących. Przez dłuższy czas 
nie zdołano ustalić przyczyn tego pożaru. Przesłuchiwano wielu ludzi, a niejako 
główne podejrzenia kierowano pod adresem pracujących tam repatriantów 
z Francji, którzy przybyli do Zamechu już w toku jego powstawania. 
Argumentacja była dość prymitywna. Uważano, że skoro ci ludzie przybyli 
z kraju o innym ustroju społeczno-politycznym, niż w Polsce to musieli być 
podatni na działalność dywersyjną. Z różnych dociekań autora w Zamechu 
w 1975 r. wynikało, że było to nieostrożne postępowanie pracowników podczas 
prac remontowo-budowlanych. Nie wykluczano też możliwości zwarcia 
elektrycznego, gdyż instalacja nośników energii była bardzo niepewna i często 
uszkodzona w wyniku działań wojennych. Sprawa dociekań i wyjaśnień 
ciągnęła się aż do 1956 r. do tzw. odwilży październikowej.

*8 Zob. PAP Elbląg, sygn. 78, Dyrektor Techniczny Zamechu, s. 10.
"9 Z. Misztal, Przejęcie, odbudowa i rozwój zakładów przemysłowych Elbląga w latach 1945-

-1948, „Rocznik Elbląski 1975”, Elbląg 1976.
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ELBLĄG W SKŁADZIE PAŃSTWA POLSKIEGO PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Realizacja morskich aspiracji Elbląga 
czynnikiem sprzyjającym jego rozwojowi

Elbląg obecnie liczy ponad 120 tys. mieszkańców. Jest to ważny ośrodek 
przemysłu ciężkiego. Mimo nieistniejącego już w dawnej postaci Zamechu, to 
dalej są tu produkowane wielkie turbiny, śruby okrętowe oraz inne ważne 
elementy wyposażenia okrętowego. Nadal znaczące miejsce, w działalności 
gospodarczej zajmuje przemysł spożywczy. W dziedzinie turystyki na czoło 
wybija się Kanał Elbląski ze sławnymi pochylniami. Stwarza on warunki do 
żeglarstwa po wielu jeziorach na Warmii i Mazurach.

Największy jednak rozwój miasta przypadł na okres od połowy 1975 do 
końca 1998 r., kiedy Elbląg był stolicą województwa. Wtedy do miasta 
napłynęła znaczna liczba ludności. Obecnie, choć ma tylko status miasta 
powiatowego, to dzieją się zarówno w mieście, jak i wokół niego różne istotne 
rzeczy. Jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Przebiegają tędy ważne szlaki 
komunikacyjne z Niemiec i państw Europy Zachodniej do obwodu 
Kaliningradzkiego w Rosji. W ostatnim czasie wybudowana została tzw. 
Berlinka, teraz droga ekspresowa S-22 na odcinku Elbląg - Gruchotki - 
Mamonowo II. Będzie to najkrótsza droga z zachodu na wschód Europy. 
Obecnie trwa przebudowa drogi na odcinku Elbląg - Wschód - Jazowa 
w kierunku Gdańska. Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej przebudowany został 
port morski, sieć tramwajowa, a także odbudowano dalszą część Starego 
Miasta. W Elblągu budowane są nowe osiedla mieszkaniowe: Modrzewina - 
Północ, Krasny Las, Dąbrowa oraz osiedle Przemysłowa i Modrzewiowa - 
Południe30.

Niezwykle istotną inwestycją dla miasta oraz całego regionu, jest 
planowany przekop Mierzei Wiślanej, w okolicy miejscowości Skowronki. 
Skróci to i ułatwi przepływ przez Zalew Wiślany pomiędzy Elblągiem, a innymi 
międzynarodowymi portami. Planowana jest także przebudowa lotniska 
aeroklubowego i przekształcenie go w mały lokalny port lotniczy w Elblągu. 
Realizacja tych przedsięwzięć wpłynie na dalszy rozwój miasta.

Port w Elblągu, choć nigdy nie został wykreślony z rejestru portów 
morskich, to wody, nad którymi jest usytuowany - Zalew Wiślany i rzeka 
Elbląg - po wojnie w czasach PRL nie były wodami morskimi. Był to jedyny 
przypadek na świecie, że port morski znajduje się na wodach śródlądowych. 
Od zakończenia wojny do roku 1994 był martwy.

Wokół przekopu Mierzei Wiślanej w ostatnich czasach zaczyna się 
rozwijać szeroka dyskusja. Rada Miejska I kadencji w Elblągu utworzyła 
Komisję Morską. Komisja postawiła sobie za cel reaktywowanie portu. Dzięki 
pomocy prof. K. Luksa - ówczesnego wiceministra transportu, cel ten został 
osiągnięty w 1994 r. Zalew Wiślany i rzeka Elbląg od ujścia do mostu 

30 Zob. Materiały z Internetu: Elbląg.
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kolejowego stały się wodami morskimi. Jednocześnie został powołany port 
komunalny w Elblągu. Był to nie tylko powrót do wielowiekowej tradycji, ale 
powstała szansa rozwoju miasta.

Wnioskodawcy i wpływowe osoby lobujące na rzecz reaktywowania 
portu w Elblągu nie zakładają, że do Elbląga zawijać będą jednostki pływające 
o wielkich gabarytach. Na to nie pozwalają warunki przyrodnicze. Port elbląski 
w założeniach ma być portem kabotażowym, przyjmującym statki o wyporności 
do 1000 ton, pływające wzdłuż wybrzeża południowego Bałtyku. Obecnie port 
jest portem regionalnym, obsługującym zalewową i bałtycką żeglugę 
przybrzeżną, towarową i pasażersko-turystyczną. Rocznie przewozi się 
w Elblągu ponad 25 tys. pasażerów, w tym około 7 tys. w relacji Elbląg - 
Kaliningrad i 50-150 ton towarów. Zauważyć należy, że jest to największy 
polski port w regionie Zalewu Wiślanego. Posiada drogi wodne w kierunkach: 
Zalewu Wiślanego i poprzez Cieśninę Bałtijską z Morzem Bałtyckim; 
śródlądowym - poprzez Kanał Jagielloński, Nogat, Wisłę z Gdańskiem 
i Malborkiem - oraz jezior ostródzko-iławskich - poprzez Kanał Elbląski. 
Decyzja o reaktywowaniu portu umożliwiła też, rozpoczęcie dużych inwestycji 
w zakresie infrastruktury portowej, takich jak: budowa dróg dojazdowych do 
portu, terminala towarowego i pasażerskiego oraz przejścia granicznego. 
Niestety przejścia na morze strzegą wojska rosyjskie. Zważywszy, że Bałtijsk to 
wielka baza Marynarki Wojennej Rosji, to ze względu na rygorystycznie 
pojmowaną tajemnicę wojskową, to obce jednostki pływające nie będą - pod 
żadnym pozorem - dopuszczane w pobliże tej bazy. Z tej racji wraca więc temat 
przekopu. Bez swobodnego dostępu do morza port w Elblągu, nigdy nie będzie 
portem morskim31.
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31 Ibidem.
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Kontradm. w st. spocz. Henryk PIETRASZKIEWICZ

„MY, PIERWSZA BRYGADA...”

W czasie burzliwego okresu wrzeń społecznych jesieni 1956 r. byłem 
jeszcze w Leningradzie. Przemiany w kraju śledziliśmy z dużym 
opóźnieniem, głównie z docierających do nas polskich gazet. Do Gdyni 

wróciłem dopiero w styczniu 1957 r.
W drugiej połowie 1955 r. dywizjon okrętów podwodnych 

przekształcono w 1. Brygadę Okrętów Podwodnych. Dowódcą został kmdr por. 
Bronisław Szul. W jesieni 1956 r. skierowano go, w kolejnej grupie starszych 
oficerów, na WAK do Leningradu. Zastępował go mój kolega z OSMW 
i przyjaciel - kmdr ppor. Leon Sałkowski. Niestety, w listopadzie Leoś zatruł 
się śmiertelnie gazem przy robieniu sobie śniadania. Stąd moja nominacja na 
dowódcę tej brygady. Wracałem, więc do znanego mi zespołu ludzi i okrętów.

Przed wyjazdem na kurs musiałem wynieść się z zajmowanego 
mieszkania. Na szczęście, mogłem zakwaterować się w koszarach jednostki. 
Naszej pływającej bazy już nie było. Nie żałowałem jej, była mało przydatna.

Wracałem na okręty, jednak nie bezpośrednio na okręt. Zawsze 
uważałem, że stanowisko dowódcy okrętu, a jeszcze podwodnego, jest 
niezastąpioną szkołą umiejętności i charakteru - tak potrzebnych na morzu. Jest 
stanowiskiem wyjątkowo cenionym przez brać marynarską we wszystkich 
marynarkach. To jeszcze młodość, chociaż już świadoma swej 
odpowiedzialności. Na małych i średnich okrętach, sam okręt i załoga jest 
w zasięgu wzroku, głosu i woli dowódcy. Ma on do czynienia z konkretnymi 
ludźmi - dorosłymi, lecz jeszcze plastycznymi emocjonalnie. A jednocześnie 
jest mniej obciążony bardziej złożonymi formami życia wojskowego. Chociaż 
w swych najważniejszych decyzjach jest samotny, jednak, o ile tak można 
powiedzieć, tkwi zawsze w środku sytuacji - zna aktualny stan, oraz wie, 
w jakim stopniu załoga zdolna jest wycisnąć z ograniczonych technicznymi 
granicami możliwości okrętu to, czego dana chwila potrzebuje. W działaniu 
d.o. na morzu jest, jak w starożytnym dramacie, zachowana jedność akcji, 
miejsca i czasu. Skutek, w zasadniczym stopniu, zależy od tego na ile d.o. 
i cała kadra, tę sytuację w porę przewidzieli i jak do niej przygotowali załogę.
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Dowódca zespołu okrętów nawodnych, nadal tkwi na okręcie i nie jest 
tak wykorzeniony z poprzedniego stanu jak dowódca podwodniaków. Ten zaś 
czuje się trochę jak kura, która wysiedziała kaczęta. One są w morzu, a on na brzegu 
ma ograniczone możliwości rozeznania, co się właściwie z nimi w danej chwili 
dzieje. Musi polegać bardziej na znajomości charakterów dowódców oraz 
poziomie wyszkolenia załóg, niż na meldunkach. Może wyjść na morze tylko 
na jednym. Przy tym musi pamiętać, by swe wtrącanie się utrzymać w ramach 
dobra służby i utrwalania w załodze autorytetu dowódcy okrętu. Tym bardziej, 
że należy wychowywać go na „samodzielnego łowcę”.

Na co dzień zajmuje się administracją i wieloma sprawami, od których 
zależy organizacja, warunki i skuteczność szkolenia, sprawy bytowe 
i przyszłość zespołu i podległych mu służbą. Niekiedy musi być nie tylko 
nauczycielem i wychowawcą, lecz i piorunochronem dla podwładnych.

Czy byłem do tych różnorodnych powinności właściwie przygotowany? 
Zdawałem sobie sprawę ze swych braków zarówno w dziedzinie teorii, jak 
i praktyki. Nie mogłem się jednak pozbyć opieszałości w ich usuwaniu. Moje 
cele życiowe i zawodowe były przeważnie mało zdecydowane, nie cierpiąc, 
przynajmniej w czasach młodości, na przerost ambicji, miałem skłonność do 
patrzenia na siebie trochę z boku i nie trzymania siebie w cuglach. 
Zainteresowania, zbyt rozproszone i często dalekie od potrzeb służby, nie 
skupiały sił dla skutecznego dopasowywania się do aktualnych potrzeb 
dowodzenia. Procentowało to, częściowo, po latach, a i to w sposób pośredni.

Po WAK-u wiedziałem lepiej, że nasze okręty podwodne i ich torpedy 
były przestarzałe już od połowy II wojny światowej, czyli jeszcze przed ich 
zbudowaniem. Dotyczyło to także, czterech okrętów typu „613”, które 
włączono do brygady w latach 1963-1966. W ewentualnej wojnie na Bałtyku 
nie było dla nich typowych celów, a w walce z siłami ich zwalczania miały 
małe szanse. Nikłe rezultaty dużej liczby ubotów, przeciwdziałających lądowaniu 
w Normandii, były wystarczająco wymowne, przy ocenie możliwości naszych 
okrętów podwodnych w obronie wybrzeża.

Mieliśmy grupę oficerów z ciągotami do rozważań teoretycznych: 
Obrębski. Załoga, Wróbel, Ratajczak i inni. Sam wówczas nie widziałem 
potrzeby podsycania nurtu krytycyzmu w branży, instynktownie bojąc się jego 
rezultatów. Z psychologicznego punktu widzenia lepiej jest wierzyć w lepsze 
strony broni, w której się służy. Wszyscy wiedzieliśmy, że potrzebne są bardziej 
nowoczesne okręty - szczególnie z lepszą hydroakustyką, wydajniejszymi 
torpedami oraz środkami mylenia hydrolokatorów przeciwnika. Uzyskanie 
takich okrętów, a nawet lepszego wyposażenia dla istniejących, nie było 
wówczas w naszym zasięgu. Liczyliśmy jednak, że to kiedyś nastąpi, a naszym 
aktualnym zadaniem jest:

- jak najlepsze obycie się z morzem;
- wszechstronne przygotowanie załóg, szczególnie kadry;
- utrzymanie dobrej atmosfery na okrętach i w zespole.
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Byłem przekonany, że taki kierunek działania zapewni nam sprawne 
opanowanie nowego uzbrojenia i okrętów, o ile tego doczekamy.

Społeczeństwo spragnione było dużych zmian na lepsze we wszystkich 
dziedzinach. Zmiany następowały także w wojsku. Zmniejszono stan liczebny 
i starano się poddać byt wojska ekonomizacji. Zmniejszył się także stan 
osobowy marynarki. Dla planowanych okrętów sama musiała wygospodarować 
etaty.

Mieliśmy etatową Szkołę Podwodnego Pływania. Skreślono ją i zabrano 
etaty. Także Szkole Specjalistów Morskich w Ustce zabrano etaty elewów, 
odtąd pozostawali oni na etatach jednostki wysyłającej. Zostaliśmy pozbawieni 
swego kwatermistrzostwa. Z etatów zabranym, także pozostałym jednostkom 
garnizonu - z wyjątkiem WSMW - utworzono Komendę Portu Wojennego. 
Początkowo nie spotkało się to z entuzjazmem. Uznano za przejście na obcy 
garnuszek i utratę znacznej części samodzielności. Z biegiem czasu organizacja 
się dotarła, a skupienie logistyki portu w jednym ręku okazało się rozwiązaniem 
racjonalnym.

Poborowych zaczęto wcielać dwa razy w roku. W ten sposób, przy 
trzyletnim okresie służby zasadniczej, teoretycznie, co pół roku zmieniała się na 
okręcie jedna szósta marynarzy służby zasadniczej. Pozwalało to utrzymywać 
okręty w bardziej wyrównanym stanie gotowości.

Okręty podwodne straciły swój priorytet na przydział najlepszych pod 
względem zdrowotnym i wyszkolenia ogólnego. Przy tym nie byli to już 
zahartowani przez wojnę, a raczej osłabieni przez okupacyjną i powojenną 
biedę. Wszystkie te okoliczności narzucały konieczność zmian w organizacji 
szkolenia. Dotychczas, po zimowych remontach, okręty przerabiały i zdawały 
kolejne zadania kursowe i ogniowe i gdy, mniej więcej we wrześniu, osiągały 
pełną gotowość bojową, zwalniały jedną trzecią służby zasadniczej do rezerwy, 
tracąc tym samym nabytą gotowość. Stawały do remontu i koło się zamykało. 
W tym układzie sam cykl szkolenia był bez zarzutu, ale zdolność do 
wykonywania właściwych im zadań miały niecałe dwa miesiące. 
Postanowiliśmy to radykalnie zmienić. Jeden okręt typu „M” został szkolnym. 
Miał on w ciągu sześciu miesięcy wyszkolić nowe wcielenie, z zakresu 
umiejętności wymaganych w pierwszych zadaniach kursowych. Mogliśmy, 
więc uzupełniając już przeszkolonymi utrzymać stałą gotowość pozostałych 
okrętów. Gorzej było z „Sępem”, musiał być traktowany inaczej. 
Rozciągnęliśmy także na cały rok wykonywanie strzelań torpedowych. Zmiany 
zostały zaakceptowane przez DMW.

W rozwiązywanie problemów brygady byli zaangażowani wszyscy: 
sztab, wydział polityczny i doborowy zespół dowódców. Każdy miał swój 
udział w ocenie sytuacji, opracowywaniu koncepcji i realizacji przyjętego 
wariantu.

Szefem sztabu i jednocześnie mym zastępcą był, z kilkuletnią przerwą na 
studia w akademii, kmdr ppor. Marian Załoga - lubliniak. Ponieważ w szkole 
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podstawowej był jeszcze drobnym chłopcem, zainteresował się boksem dla 
własnego bezpieczeństwa. Po technikum budowlanym, wstąpił do WSMW i po 
jej ukończeniu w 1952 r. rozpoczął służbę na okrętach podwodnych. Zaczął od 
oficera nawigacyjnego na „Sępie” i w 1954 r. został jego dowódcą, a w 1957 r. 
szefem sztabu brygady. AMW w Leningradzie ukończył w 1963 r.

Niestety, nie mieliśmy własnych, ani nawet obcych, wzorów sprawnej 
administracji, nie uczono tego ani w naszej szkole, ani w akademii 
w Leningradzie. Akademia uczyła tylko pracy sztabu w czasie przygotowania, 
organizacji i prowadzenia określonych działań bojowych.

Sztab brygady dobrze wywiązywał się ze swych obowiązków 
związanych ze szkoleniem, natomiast administrację traktowano jako dopust 
Boży, mając do niej stosunek obronno-bierny. Muszę przyznać, że sam nie 
tylko wówczas, lecz do końca służby, już na wysokich stanowiskach 
służbowych, nie byłem lepszy. Nigdy też nie podzielałem prawie powszechnych 
poglądów naszych morskich sąsiadów, że z.d.o. i szef sztabu muszą mieć naturę 
i przyzwyczajenia „poganiaczy osłów” - wiecznego wyszukiwania powodów 
do czepiania się i obrzydzania życia wszystkim dookoła. Marian do takich nie 
należał, a i w całym sztabie zdarzały się tylko pojedyncze egzemplarze z takim 
charakterem.

Marian był obowiązkowy, pracowity, koleżeński, w porę dostrzegał 
rzeczy ważne. Niestety coraz więcej palił. Za biurkiem prawie nie wypuszczał 
z ust papierosa, co niewątpliwie znacznie skróciło jego życie. Czasem swą myśl 
wypowiadał zbyt skrótowo, szczególnie, gdy sądził, że sprawa jest jasna i nie 
ma o czym mówić. Mogło to sprawiać wrażenie chaotyczności. Tak nie było. 
Np. jego notatki z akademii były wzorowe. Po zakończeniu cyklu wykładów 
o użyciu uzbrojenia rakietowego, nieco chaotyczny wykładowca, przyjął notatki 
Mariana za podstawę do opracowania skryptu.

Drugą osobą w sztabie podwodniaków jest flagowy mechanik. Jeżeli, ze 
względu na jego osobowość, lub poglądy przełożonych, tak nie jest, przynosi to 
szkodę służbie. Wzajemne zrozumienie i harmonijna współpraca dowódcy, 
szefa sztabu i flagowego mechanika jest na okrętach podwodnych nieodzowna. 
Po 1964 r. był nim komandor por. Edward Pyż - wileńczuk. Frontowy żołnierz 
2 AWP. Jako podchorąży został mistrzem MW w biegu na 200 m. Prymus 
Wydziału Technicznego OSMW w 1952 r., wyznaczony na stanowisko 
I mechanika ORP „Ryś”. W 1960 r. skończył zaoczne studia I stopnia 
w WSMW. Kompetentny i szanowany. Zgodnie z ówczesną organizacją, moim 
pierwszym zastępcą był zastępca do spraw polityczno-wychowawczych. Prawie 
w całym okresie mego dowodzenia brygadą, był nim kmdr ppor. (potem kmdr 
por.) Stanisław Pełka. Nasza współpraca przebiegała bez zakłóceń, chociaż 
mieliśmy czasem odrębne zdanie. Był ideowym członkiem partii i kierownikiem 
pracy politycznej. Dużo czytał i starał się wyrobić w każdej interesującej go 
dziedzinie podstawy do samodzielnego myślenia. Z upływem czasu, zaczął go 
coraz bardziej denerwować formalizm wytycznych i kontrolujących. Z tego 
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powodu postanowił zmienić specjalność. Odbył wymagane studia magisterskie 
w Akademii Medycznej w zakresie psychologii i przez wiele lat kierował 
Pracownią Psychologii MW. Zaczęła ona prowadzić systematyczne badania nad 
optymalizacją kryteriów doboru do specjalności, szczególnie hydroakustyka 
i radiotelegrafisty. Stasio znalazł w tej pracy pełne zadowolenie, chociaż i tu 
denerwował go częsty brak zrozumienia dla proponowanych rozwiązań.

Dowodziłem brygadą 9,5 roku. W tym czasie w sztabie było sporo zmian. 
Przychodzili z okrętów i wracali na nie. W specjalnościach lądowych 
oficerowie pozostawali dłużej na stanowiskach np. lekarze: Adam Radkiewicz 
i Stefan Zbrożyński.

Kilka słów o wspomnianych już „branżowych intelektualistach”. Kpt. mar. 
(później kmdr ppor.) Czesław Obrębski zwany był Hiszpanem. W wyglądzie 
i sposobie bycia rzeczywiście miał coś z hidalga. Żywego usposobienia 
i szerokich zainteresowań, w tym historią. Dociekliwy, krytyczny i zdolny do 
samodzielnego myślenia. Ukończył OSMW w 1951 r., a kilka lat później kurs 
nawigacji w Leningradzie. Był pierwszym dowódcą ORP „Kaszub”, pierwszego 
z wchodzących do służby okrętów typu „M-XV”, następnie szóstym dowódcą 
ORP „Sęp”. Niestety, w połowie lat sześćdziesiątych musiał odejść z MW. 
Wyjechał do Oleśnicy, gdzie znalazł pracę i jest mu dobrze. O ile wiem, 
zainteresowania młodości nadal się go trzymają i stara się je przekazać szkolnej 
młodzieży. Czyż to nie pięknie, że gdzieś z dala od morza biją jeszcze serca dla 
MW i jej okrętów podwodnych. Mimo jego czupurności, szanowałem go 
i lubiłem. Żałuję, że tak dobrze zapowiadająca się służba skończyła się zbyt 
wcześnie.

Kpt. mar. (później kmdr por.) Franciszek Wróbel skończył w 1953 r. 
PSM w Szczecinie. Część jego kursu wcielono przymusowo do MW, która 
wówczas się rozrastała i potrzebowała młodych oficerów. Jednym z nich, był 
nasz Franciszek i wolą przełożonych wylądował na okrętach podwodnych. 
Wżył się w to środowisko i nawet, gdy po 1956 r. mógł odejść - został. Duży 
wpływ na taką decyzję miała choroba żony. Decydując się na dalszą służbę, nie 
dał się namówić na uzupełniające studia wojskowe. Mimo wojskowej karności, 
pozostało w nim trochę naleciałości z marynarki handlowej, co w najmniejszej 
mierze nie umniejszało jego przydatności i osiągnięć w służbie. Między innymi 
był dowódcą ORP „Krakowiak”, a następnie ORP „Kondor”. Dzięki 
pracowitości oraz zainteresowaniu nawigacją i szeroko pojętą praktyką morską, 
zdobył dużą wiedzę w tej dziedzinie. Samodzielnie i wspólnie z kmdr 
Zbigniewem Szczepankiem, opracował szereg podręczników i pomocy dla 
nawigatorów i kapitanów statków. Z brygady przeszedł na dowódcę okrętu 
hydrograficznego ORP „Kopernik”. Zabrał ze sobą dwóch podwodniaków - 
mechanika Henryka Grzybka i bosmana okrętowego Włodzimierza Kuczerę. 
W ciągu kilkunastu lat, obok normalnych prac hydrograficznych na Bałtyku, 
brał udział w poszukiwaniu ropy, pomiarach na Północnym Atlantyku 
w ramach Międzynarodowego Roku Geograficznego oraz wyprawie na
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Antarktydę organizowanej przez PAN. Jest chyba powojennym rekordzistą 
w MW pod względem długości służby na stanowisku dowódcy okrętu. Po 
przejściu w stan spoczynku osiedlił się w Starym Sączu. Nie przestał pracować, 
nie przestał pisać i nie stracił tez serc tych, którzy z nim służyli.

Kpt. mar. (kmdr por.) Leon Ratajczak - rocznik OSMW - 1952. 
Przyszedł na okręty podwodne po kilkuletniej służbie na ścigaczach. Był 3,5 roku 
dowódcą ORP „Krakowiak”. W latach 1960-1963 na akademii w Leningradzie. 
Zdolny, z dość krytycznym umysłem, co nie owocowało jednak 
innowacyjnością w służbie. Rozpoczął zaoczne studia prawa, niestety zaniedbał 
je. Towarzyski, dobry kompan, jednak trochę cynik. Gdyby udało się go 
wyleczyć z lenistwa, byłby dobrym oficerem sztabowym. Ostatnie lata życia 
udręczył mu częściowy paraliż - skutek wylewu.

Nie jestem dziś w stanie przedstawić nawet krótkich sylwetek oficerów 
brygady, chociaż wszyscy przecież zasługują na pamięć. Chociażby dowódcy 
okrętów. Mają więcej samodzielności, niż dowódcy okrętów nawodnych, a stąd 
i większą odpowiedzialność oraz samotność w chwilach podejmowania, 
koniecznych niezwłocznych decyzji o dużych konsekwencjach dla załogi 
i okrętu. Co kilka lat przejmował okręt nowy dowódca. Odchodzili do sztabu, 
akademii, do innych jednostek. Na przykład ORP „Sęp”, po Załodze, przejął 
kpt. mar. Czesław Obrębski, o którym już wspomniałem, po nim kpt. mar. Jerzy 
Missima. Odszedł do Warszawy i był attache w kilku krajach. Kolejnym d.o. 
był kpt. mar. Ryszard Płużyczka. Po jego odejściu do akademii, dowódcą został 
kpt. mar. Michał Zawadzki. W czasie jego dowództwa, w grudniu 1964 r. miał 
miejsce wybuch baterii akumulatorów w drugim przedziale. Zginęli: wieloletni 
bosman okrętowy, st. bosm. Henryk Kalinowski, szef grupy radio st. bosm. 
Czesław Wawrzyniak, szef drenażu bosm. Edward Zajt, bosm. nadt. Jan 
Zaprzałka, bosm. Alfred Włodarczyk, bosmaci: Piotr Cellary, Józef Kosiński 
i Jan Motyl. Pośmiertnie zostali odznaczeni: Kalinowski i Wawrzyniak - 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, pozostali - Złotym Krzyżem 
Zasługi. Przyczyną wypadku był błąd obsługi systemu wentylacji baterii. 
Wypadek ten był dużą tragedią dla rodzin i całej brygady. Dobitnie udowodnił, 
jak ważna jest dokładność i sumienność przy każdej czynności, sprawdzanie 
czy czynność prosta i wykonywana setki razy, została wykonana właściwie. 
Zawadzki przekazał okręt ostatniemu już dowódcy „Sępa” kpt. mar. Lucjanowi 
Matysiakowi. Płużyczka po ukończeniu akademii, był szefem sztabu 8 FOW 
i nie został jej dowódcą tylko dla tego, że nie zgodził się przenieść na stałe do 
Świnoujścia. Dowódcy się zmieniają, każdy z nich jednak odciska, bardziej lub 
mniej trwałe, piętno swej osobowości.

Wiele zawdzięczałem i zawdzięczam lekturze. Wojna przetrzebiła 
biblioteki i zakłady poligraficzne. Gdynia, jako młode miasto nie obrosła 
jeszcze w zasobne księgozbiory. Masowe wysiedlenie Polaków, po zajęciu 
Gdyni przez Niemcy w 1939 r„ przyczyniły się do wygubienia polskiej książki 
na tym terenie. Pozycji dotyczących morza i wojny na morzu zawsze było mało.
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Kto się tym interesował i znał dobrze język niemiecki, w latach czterdziestych 
mógł zgromadzić sporo cennych pozycji z tej dziedziny. Mój stopień 
znajomości niemieckiego to wykluczał. Dopiero w latach 50-tych udało mi się 
kupić w antykwariacie, Wojnę na Bałtyku 1914-1918 Rafała Czeczota. Jej 
układ: ogólna sytuacja, cele, siły i zamiary stron, przebieg działań, wnioski - 
stał się dla mnie wzorem tego rodzaju opracowań. Z innymi jego 
opracowaniami zapoznałem się dopiero w latach osiemdziesiątych.

Po zmianach październikowych 1956 r. MON spowodowało powstanie 
„Biblioteki Wiedzy Wojskowej”. Wydawane przez nią pozycje umożliwiały 
zapoznanie się z poglądami takich teoretyków jak Clausewitz, Liddell Hart, 
Beaufre i innych, wspomnieniami Eisenhowera, Guderiana, Bradleya, 
opracowaniami historycznymi Skibińskiego i Orzechowskiego. Cenną pozycją 
była Psychologia Boringa. Wydawnictwo Morskie zaczęło wydawać 
opracowania historyczne Pertka i Kosiarza. Zaczęły być bardziej dostępne 
wydawnictwa radzieckie, o tematyce wojskowej - teoretyczne, wspomnienia, 
przekłady (przeważnie skrócone).

Z literaturą piękną też początkowo były trudności. Udało mi się w 1950 r. 
kupić w antykwariacie pierwszy tom Gargantua i Pantagruel Rabelais'a. 
Przypomniało mi się, że czytałem ją w czasie kilkudniowego wyjścia na morze. 
Kmdr Romanowski ją znał i był skłonny przypisywać mi, w drodze żartu, 
niektóre cechy Panurga. A serio, wychodząc z portu od razu na dużą falę, 
bywałem skłonny zgodzić się z Panurgiem, że szczęśliwi są ludzie sadzący 
kapustę, albowiem jedną nogę mają na ziemi, a drugą niedaleczko. Kmdr 
Romanowski był górą nie tylko jako przełożony. Czytał wówczas Józef i jego 
bracia, Tomasza Manna. Nie znałem tej powieści, a więc nie mogłem podjąć 
zaproszenia do słownej szermierki.

Po październiku zaczęły się ukazywać liczne przekłady literatury 
światowej. Ze zniecierpliwieniem czekano na kolejne tomy. W poszukiwaniu 
czasu straconego Prousta. Wśród kadry wyjątkową poczytnością cieszyły się 
08/15 i Fabryka oficerów, Hansa Kirsta. Wzięcie miał wydany kilka lat 
wcześniej Remont kapitalny Leonida Sobolewa. W tłumaczeniu jego, raczej 
przeciętnej, Morskiej duszy opuszczono niestety kapitalne satyryczne 
opowiadania Raskazy kpt. II ranga Kierdziagi. Sądzę, że tłumacz nie mógł sobie 
poradzić ze specyficznym językiem mes i pokładów. Mój egzemplarz chodząc 
po ludziach został przez kogoś zachomikowany. Opowiadania te, zostały 
z późniejszych wydań rosyjskich wyłączone. Widocznie jakiś decydent uznał, 
że flota jest rzeczą zbyt poważną, by robić z niej jakieś śmichy-chichy. Zresztą 
u nas - ta część języka morskiego - lekkość, humor a jednocześnie lapidarna 
celność, dopiero się tworzy. Trzeba uznać zasługi na tym polu Borchardta 
i Wasylewskiego we flocie handlowej oraz Szczepanka w MW.

Przekształcenie w 1955 r. OSMW w WSMW oraz utworzenie przy tzw. 
„Ordonówce” punktu konsultacyjnego gdańskiej WSP, wyraźnie wskazywało 
na chęć podniesienie kwalifikacji kadry i stworzenia po temu warunków.
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Miałem na tyle dobrą sytuacje kadrową w brygadzie, że mogłem sobie pozwolić, 
na rozpoczęcie zaocznej nauki w WSP na kierunku historii. Zajęcia odbywały 
się wieczorami, dwa razy w tygodniu w Klubie Garnizonowym w Gdyni, tylko 
niektóre zaliczenia i egzaminy w siedzibie WSP we Wrzeszczu. Materiał do 
opanowania obszerny. W czasie przygotowania do zaliczeń i egzaminów 
pomagała znajomość „konika” profesora. Np. z historii starożytnej - sprawy 
ustrojowe i prawo, z historii powszechnej - wojny krzyżowe itp. Historię Polski 
prowadził prof. Wacław Odyniec. Na jego seminarium wykonałem pracę 
magisterską pt. Pruska kampania Koniecpolskiego 1626-1629. Obroniłem ją 
w czerwcu 1966 r. Jednym z recenzentów był prof. Roman Wapiński. Studia 
magisterskie na kierunkach humanistycznych ukończyło setki oficerów. Był 
w tym duży udział lekceważonej często „Ordonówki”. Jej ówczesne 
kierownictwo: kmdr dr Stanisław Ordon i mgr Czesław Ciesielski (od wielu lat 
już profesor), zasługują na pochwały i wdzięczność absolwentów.

Od jesieni 1956 r. dowódca MW kontradm. Zdzisław Studziński był na 
AKOS-ie w Leningradzie. Zastępował go w tym czasie szef sztabu kontradm. 
Jan Wiśniewski. Zajmował się głównie polityką. W brygadzie go nie 
widzieliśmy. Miał temperament choleryka. Dla ilustracji taki obrazek. W czasie 
jednego z ćwiczeń na mapach, miał zreferować swą decyzję kierownikowi 
ćwiczeń marsz. Spychalskiemu. Przygotowano więc wypieszczoną na wielki 
błysk mapę wielkich rozmiarów, umieszczono ją w specjalnej tubie na dachu 
samochodu i jedziemy do Wałcza. Czekamy kilka godzin na swą kolejkę. 
Wreszcie marszałek decyduje: „Już późno, zreferujecie jutro w Kołobrzegu”. 
A tam kierownictwo namówiono na zwiedzenie latarni morskiej. Z wieży 
generalicja ujrzała otwierająca się przed oczami rozległą przestrzeń i odczuła 
chęć nasycenia się nią. Żeby nie tracić czasu zdecydowano, że właśnie tam 
zapoznają się z decyzją admirała. Pozornie sceneria odpowiadała 
zapowiadanemu zdarzeniu. O wniesieniu tam mapy, a szczególnie jej 
rozwinięciu, nie mogło być mowy. Cóż było robić. Kontradm. Wiśniewski 
złapał osobistą, posmarowaną byle jak mapę i wdrapał się na górę. Nawet tej 
mapy nie było gdzie ani powiesić, ani rozłożyć. Po kilkunastu minutach zbiegł 
na dół wściekły Wiśniewski i rozkazał Mandatowi: „wyciągaj mapę”. Złapał ją 
i zaczął z furią rwać i deptać. Mandat usiłował ocalić chociaż skrawek 
z rejestracją, by móc rozliczyć się z mapy w kancelarii tajnej.

Niezależnie od obowiązków przypisanych stanowisku, dochodził udział 
w jakiejś komisji, lub innym powołanym doraźnie organie. Np. w 1957 r. 
brałem udział w opracowaniu nowego RSO. Kierował tym kmdr Bolesław 
Romanowski. Starano się wybrać z RSO z 1932 r. i obowiązującego od 1951 r. 
RSO (przetłumaczony regulamin radziecki) to, co najlepsze - odpowiadające 
służbie i współczesnej organizacji.

W jesieni 1957 r. wyznaczono mnie, dwoma odrębnymi rozkazami na 
przewodniczącego komisji przeglądu koszar i dowódcę rejsu szkoleniowego dla 
nawigatorów. Zameldowałem kontradm. Wiśniewskiemu, że nie mam boskich 
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atrybutów i nie mogę w dwóch miejscach być jednocześnie, proszę więc 
o decyzję, co mam robić. Zwolniono mnie z udziału w komisji przeglądu 
koszar, wyznaczając na moje miejsce kmdr. Paciorka. Wspominam o tym tylko 
dlatego, że wprawdzie wyznaczano komisje każdego roku, to korzystano przy 
tym z poprzedniego rozkazu. Kmdr Paciorek corocznie, aż do końca swej 
służby, lustrował koszarowe strychy i piece od Gdańska do Świnoujścia.

Rejs nawigatorów przewidywał także pobyt w Sassnitz i Rostoku. Były to 
jednocześnie pierwsze po wojnie wejścia naszych okrętów do tych portów. 
Praktyką nawigatorów kierował ówczesny flagowy nawigator kmdr Witold 
Gliński. Jego systematyczność i rygoryzm wykluczał potrzebę jakiejkolwiek 
mojej interwencji. Przydałem się raczej do ocieplania atmosfery spotkań 
z gospodarzami, ponieważ z ówczesnym dowódcą marynarki wojennej NRD 
wiceadm. Vernerem i komendantem oficerskiej szkoły w Stralsundzie kpt. zur 
see Nordinem byłem w jednej grupie na AKOS-ie w Leningradzie. Na mnie 
największe wrażenie zrobiła sama Rugia. Ma w sobie coś tajemniczego, 
szczególnie przylądek Arkona, przywołującego czasy przedhistoryczne. 
Niestety nigdy nie udało mi się dotrzeć tam od strony lądu. Przechodząc obok, 
zawsze czułem się z tym miejscem uczuciowo związany. Zorganizowano nam 
wyjazd na Kenigs Stuhl, wapienny klif 160 m ponad poziom morza. Według 
słów naszego przewodnika, stąd Wilhelm II obserwował manewry swej 
rozrastającej się floty i przyjmował jej paradę. Wyniosłość miejsca, osłaniające 
je potężne stare buki i rozciągający się stąd rozległy widok na głębię arkońską, 
tworzyły rzeczywiście królewską scenerię dla obserwacji dymiących zespołów 
potężnych okrętów. Mikołaj I, też amator lubowania się flotą w ruchu, musiał 
się zadowolić balkonem willi swej żony z widokiem na „admiralską kałużę”, 
jak na flocie nazywano tą część Zatoki Fińskiej.

W noc przed wyjściem z Sassnitz nie powrócił na okręt por. mar. Sitarz. 
Do dziś nie udało się nam wyjaśnić, co się właściwie z nim stało. Po powrocie 
obaj z Glińskim mieliśmy z tego powodu spore przykrości.

Zgodnie ze wspomnianą już praktyką sztabową, w następnym roku 
znowuż w rejs z nawigatorami. Tym razem było wejście do Libawy, też chyba 
pierwsze po wojnie. Stały tam wówczas okręty podwodne i niszczyciele. 
Mieliśmy okazję zwiedzić bazę szkoleniową niszczycieli. Wszystkie 
mechanizmy, także kotły i turbiny, rozlokowane w przestronnych gabinetach, 
były dla szkolonych dostępne do najmniejszych detali i mogły być obsługiwane 
także w ruchu. Takie rozwiązanie zapewnia dużą skuteczność szkolenia, jest 
jednak bardzo kosztowne. Sądzę, że jego opłacalności nikt nie badał i nikt tym 
się specjalnie nie przejmował.

Przyjmowano nas bardzo gościnnie. Około 10% mieszkańców stanowili 
Polacy, okazujący nam dużo serdeczności, chociaż sporo z nich miało pretensje, 
że Polska o nich zapomniała. Naturalnie nie musiało się to podobać 
gospodarzom.
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Latem 1958 r. ORP „Bałtyk” szedł na Spitsbergen by wymienić załogę 
stacji polarnej PAN rozwiniętą na brzegu Hornsundu. Udało mi się wziąć udział 
w tym rejsie jako pasażer w czasie urlopu. Wyjście o kilka dni opóźniła awaria 
radiolokatora. By znaleźć przyczynę należało przedzwonić wielką liczbę 
kabelków, co było pracochłonne i wymagało dużo czasu. Musieliśmy jeszcze 
sporo lat poczekać na niezawodne produkty Rawaru.

Bałtyk był dla nas łaskawy. Było to moje pierwsze przejście Sundem, 
Kattegatem i Skagerrakiem. Na Morzu Północnym szaro. Mgiełka 
uniemożliwiała dobrą obserwację wybrzeży Norwegii. Widać zarys gór i nic 
więcej. Na Morzu Norweskim przechodzimy bliżej Lofotów - rejonu 
legendarnych już żniw śledziowych. W nocy fiordami wchodzimy do Tromse. 
We dnie wszystkie osady wyglądają bardzo kolorowo. Drewniane domki, 
pomalowane na jaskrawe kolory, z bliska przedstawiają się już mniej bajecznie. 
Samo miasto ciche, prowincjonalne. Po wyjściu z portu temperatura spada. 
Duża martwa fala. Lewą burtą mijamy Wyspę Niedźwiedzią. Ponuro, zimno, 
wietrznie. Kręci się kilka jednostek rybackich. Poza nimi pustka i bezludzie. 
Wirujące płatki rzadziutkiego śniegu, chociaż to jeszcze sierpień. Nieco dalej 
spotykamy duże stado baraszkujących delfinów. Nagle - stajemy w dryf. 
Awaria kotła ciekną płomienice. Do punktu kotwiczenia jeszcze ponad 
siedemdziesiąt mil. Zdajemy się na pastwę fal i wiatrów. Mechanicy obniżają 
temperaturę w kotle. To trochę trwa. Następnie kpt. mar. Hummer wkłada 
asfaltowe ubranie, wciska się do kotła i zabiera do uszczelniania. Po kilku 
godzinach ruszamy małą prędkością, byle do Hornsundu.

Stoimy trzy dni. Pogoda jak na te szerokości wspaniała. Cały czas trwa 
wyładunek przywiezionych dla stacji zapasów. Jako pasażer mam dużo czasu. 
Okolica raczej monotonna. Skały, góry, lodowce. Grunt kamienisty, chociaż tak 
naprawdę to są prawie same kamienie i kamuszki i między nimi trochę 
porostów i kępki rachitycznych, drobnych kwiatków. Chodzi się po tym 
z trudem. W kilka osób wybieramy się na lodowiec. Zapuszczamy się na kilka 
kilometrów w głąb. Powierzchnia popękana i łatwo wpaść w głęboką szczelinę. 
Ciągnęły się one kilometrami i robiły wrażenie zmarszczek na obliczu naszej 
staruszki - Ziemi. Następnego dnia wycieczka do jeziorka. Jest całkowicie 
odcięte od morza. Doprowadziło to do wytworzenia się odmiany łososia. Są bez 
łuski, pokryte tylko gęstym śluzem. Lekarzowi, który był także zapalonym 
wędkarzem, udało się nawet jednego złapać. Przypadkowo. Łososie nie 
połykały błyszcza, tylko się nim bawiły, podrzucając go pyskami. Jeden z nich 
nie miał szczęścia, nadział się na haczyk skrzelami i wieczorem był już na 
talerzu.

Gdzieniegdzie bieleją szczęki i kości wielorybów. Wędrowne ptaki już 
odleciały. Jest jeszcze sporo mew i wydrzyków, jednak według ornitologów są 
to osobniki zapóźnione, skazane na zagładę w czasie nadchodzącej zimy. Na 
razie jeszcze szybują w słońcu, korzystając z wstępujących prądów nad 
nagrzanymi skałami. Okręt stał kilka kabli od spływającego do zatoki lodowca.
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O tej porze, nawet w nocy, siedząc na pokładzie można było czytać książkę, 
obserwować wpadające do wody bryły lodu i wsłuchiwać się w towarzyszący 
temu łoskot i chrobot.

Zapasy wyładowano, kolejna zmiana polarników weszła w swe 
obowiązki. Kocioł, na tyle na ile pozwalały okrętowe możliwości, naprawiono. 
Ruszamy w drogę powrotną. Jeszcze raz zawijamy do Tromse. Znowu Lofoty, 
znowu zepsuł się radar, a nawet nadajnik radiowy, jednak przy końcu pierwszej 
dekady września wchodzimy do Gdyni i nareszcie dowódca okrętu mógł się 
pozbyć całej naszej pasażerskiej zgrai.

Było to moje pierwsze i ostatnie spotkanie z daleką północą, przy tym 
w okresie bardzo dla tych obszarów łagodnym. Nie mogę więc powiedzieć, że 
widziałem Północ w pełnej krasie i grozie, a tym bardziej w czasie wojny. 
Spotkałem jednak ludzi, którzy służyli na okrętach Floty Północnej w czasie 
wojny, forsowali pod wodą zagrody minowe, przeżyli katastrofę swego okrętu 
w czasie zimowego sztormu, a jednak kochali tą Północ, a ona także ten ich hart 
uszanowała.

Uważałem, że nie tylko okręty szkolne, ale i bojowe powinny wychodzić 
poza Bałtyk nie tylko dla składania wizyt. Chodziło głównie o trening pływania 
na akwenach o znacznych prądach pływowych, o zapoznanie się z rejonami 
znacznie różniącymi się od Bałtyku, a także o przełamanie związanej z tym 
pewnej bariery psychicznej. W pierwszy taki rejs ruszyłem w 1959 r. trzema 
okrętami typu „M”. Przeszliśmy przez Sund, wzdłuż wybrzeża Norwegii, na 
południe od Szetlandów i zbliżyliśmy się do Szkocji, koło Aberden. Na 
wysokości zatoki Firth of Forth podeszło do nas kilka jednostek Royal Navy 
z zapytaniem czy czegoś nie potrzebujemy. Widzialność była średnia, wiatr 
4° B, byliśmy więc zdziwieni takim ich zachowaniem. Dopiero po powrocie 
dowiedzieliśmy się, że w angielskich środkach masowego przekazu, rozpętano 
szum o trzech polskich okrętach zbliżających się do brytyjskich wód 
terytorialnych, z zamiarem prośby o azyl. Ożywiło się też DMW, nie informując 
nas jednak, o co chodzi. Kazano nam natychmiast wracać, chociaż i tak byliśmy 
już blisko od punktu położenia się na kurs powrotny zgodnie z trasą rejsu. 
Przekazano nam, że od Skagen będą nam towarzyszyły dwa nasze ścigacze. Nie 
mogłem do tego dopuścić, ponieważ zgodnie z międzynarodowymi ustaleniami, 
w Cieśninach Duńskich nie mogły, bez wcześniejszego porozumienia z Danią, 
przebywać jednocześnie więcej, niż trzy jednostki obcego państwa. Połączyłem 
się z operacyjnym DMW w Gdyni i wyjaśniłem o co chodzi. I jakie mogą być 
konsekwencje podjętej pochopnie decyzji. Poskutkowało. Ścigacze spotkały nas 
na wyjściu z Sundu, a to już było zgodne z prawem. Mogliśmy się spodziewać, 
że na molo w Gdyni czeka już na nas prokurator. Ostatecznie w Gdyni spotkała 
nas grupa witających z komandorami Janczyszynem i Grzenią Romanowskim 
na czele i duże chmury rozwiały się bez deszczu. W całej sprawie wykazano 
wobec nas brak zaufania, nerwowość i o mało nie doprowadzono do 
dyplomatycznego konfliktu z Danią. Mimo wszystko udało się przełamać naszą
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„bałtycką izolację” i kolejne wyjścia, także okrętów nawodnych traktowano 
jako rzecz normalną

W kolejny rejs poza Bałtyk mogłem już wyjść na okrętach typu „613”. 
Przebywaliśmy kilka dni w zanurzeniu na Morzu Północnym, na wschód od 
Szkocji. Było tu sporo jednostek rybackich, także naszych. Od jednego 
z lugrów dostaliśmy nawet skrzynkę świeżych ryb. Po przejściu na Atlantyk 
dały już nam spokój samoloty ZOP. Malownicze Hybrydy widzieliśmy tylko 
z daleka. Pamiętny dla pływających w tym rejonie w czasie wojny Sant Kilda 
mogliśmy obejrzeć z bliska. Spędziliśmy tu na ćwiczeniach około dwóch 
tygodni. Do Gdyni wróciliśmy w zaplanowanym czasie bez problemów 
nawigacyjnych i technicznych. Były pewne kłopoty z przechowaniem 
żywności. „Długotrwały” chleb niestety pleśniał, musieliśmy zrobić z niego 
suchary. Ziemniaki się psuły, a pomimo to załogi nie chciały zgodzić się na 
zastąpienie ich suszonymi, lub chociaż w większym stopniu zastąpić 
produktami mącznymi.

Jestem przekonany, że te pozabałtyckie wyjścia były pożyteczne 
i chociaż trochę zwiększyły nasze ogólne opływanie. Udało mi się załatwić 
możliwość wyjścia na półroczne rejsy na dużych statkach rybackich na połowy 
w rejonie północno-zachodniego Atlantyku. Była to świetna szkoła 
wszechstronnego obycia z morzem, jednak oficerowie nie przyjęli tego 
z entuzjazmem. W następnych latach nasze okręty podwodne z powodzeniem 
brały udział w ćwiczeniach przeprowadzanych przez floty państw Układu 
Warszawskiego także poza Bałtykiem.

Zawsze są pewne czynniki, które w sposób istotny, dodatnio lub ujemnie, 
wpływają na przygotowanie zespołu i załóg okrętów do zadań w prawdo
podobnej wojnie pod względem umiejętności i gotowości psychicznej. 
Odnosząc to do brygady należałoby wspomnieć o następujących czynnikach:

1. Ukierunkowaniu budowy okrętów, organizacji i szkolenia zespołu 
(dotyczy to także całej marynarki) sprzyja idea przewodnia (cel, 
zakres, rejon) przewidywanych przyszłych działań. W historii mamy 
przykłady, że taka główna idea szczególnie ważnych, w zamyśle 
rozstrzygających, działań, była bodźcem poszukiwania rozwiązań 
technicznych i taktycznych oraz spoiwem załóg, powodującym nawet 
fanatyzm. W naszym wypadku, ze względu na przewidywany 
charakter działań na Bałtyku, a nawet na Morzu Północnym, jak 
również szczupłość sił brygady oraz możliwości jej uzbrojenia, 
długotrwała prognoza, nawet na pierwszy okres wojny 
w układzie - po co, gdzie, z kim, kiedy i jak, była mało wiarygodna. 
Stąd przygotowanie okrętów sprowadzało się do nabycia i utrzymania 
umiejętności wykonywania wszystkich typowych dla nich zadań, 
z uwzględnieniem zachodzących zmian w siłach ZOP potencjalnego 
przeciwnika;
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2. Istotny wpływ na nastroje w zespole ma perspektywa trwałości 
i rozwoju, lub chociażby tylko zachowanie „masy krytycznej” 
(minimalnej do przyjęcia liczby okrętów), a także widoki na 
techniczne odmłodzenie. Mogliśmy liczyć na zamianę okrętów, 
prędzej drogą dzierżawy, niż zakupów. Okrętów typu „M” nikt już 
nie modernizował. Nam udało się na nich tylko jedno usprawnienie - 
opracowano i zamontowano nową antenę do UKF; to sprawiło, że 
aparaty te stały się użyteczne. Pocieszała nas także pewność, że MW 
nie odstąpi od posiadania okrętów podwodnych;

3. Z II wojny światowej siły i środki zwalczania okrętów podwodnych 
wyszły zwycięsko. Ich przewaga nad klasycznymi okrętami 
podwodnymi nadal rosła. Przyczynił się do tego rozwój użytych 
w tym celu samolotów i śmigłowców oraz ich wyposażenia. 
Budowano też okręty podwodne z góry przeznaczone do zwalczania 
okrętów podwodnych. Wszystko to powodowało, że, szczególnie na 
morzach zamkniętych i obszarach przybrzeżnych, było coraz bardziej 
ciasno. Nie mieliśmy torped do skutecznej samoobrony i środków 
mylących hydroakustykę przeciwnika. Załogi były świadome tej 
narastającej nierównowagi. Sytuacji nie poprawiło przejście w latach 
1962-1965 na średnie okręty typu „613”. Znacznej przewagi 
technicznej nie da się dziś zrównoważyć poziomem wyszkolenia oraz 
walorami wolicjonalnymi dowódców okrętów i załóg. Można liczyć 
jedynie na wyjątkowo pomyślną sytuację w czasie ataku i uchylania 
się od prześladowców - czyli szczęśliwy przypadek, a ten często 
bywa raczej złośliwy. Muszę samokrytycznie stwierdzić, że mało 
było ćwiczeń z siłami ZOP trwającymi dłużej, niż kilka godzin przy 
całkowitej swobodzie manewrowania obu stron. Brakowało też 
osłuchania się z wybuchami faktycznych bomb głębinowych. 
Wynikało to zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i ogólnej 
szczupłości sił. Poligony ćwiczeń leżały w rejonach intensywnej 
żeglugi i rybołówstwa;

4. Duże znaczenie ma ciągłość tradycji wojennej oraz dobrze 
zorganizowanej służby. Tu los nam sprzyjał. Mogliśmy odwoływać 
się do bojowej tradycji „Orła”, „Wilka” i „strasznych bliźniaków” - 
„Sokoła” i „Dzika”. Nie jest prawdą, że tą tradycję odrzucaliśmy. 
Żywymi jej nosicielami byli kmdr Bolesław Romanowski i por. mar. 
Feliks Prządak, służący przez kilka lat jeszcze w dywizjonie. Mimo 
zwolnienia Romanowskiego z MW, a nawet wysiedlenia go na kilka 
lat poza Wybrzeże, był on przez podwodniaków zawsze szanowany 
i jego nauki nie poszły na marne. Przedwojenni podoficerowie byli 
mistrzami w swej specjalności, a nie zupakami i chociaż po wojnie 
służyli tylko kilka lat, wnieśli na okręty zasady wzorowej służby, 
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przekazali to swym następcom, a ci dbali, by nie być gorszymi 
i zachować ciągłość dobrych zasad i wzorów postępowania;

5. Praktyką kadrową i organizacją szkolenia brygada starała się 
kształtować niezbędne w służbie nawyki i postawy oraz stworzyć 
kadrze możliwości realizacji swych aspiracji, naturalnie w ramach 
ówczesnych możliwości. Staraliśmy się też, o zachowanie pewnej 
samodzielności zespołu. Chociaż prześmiewcy pokpiwali sobie 
z mniemanej, według nich, specyfiki okrętów podwodnych, nigdy 
deptanie esprit de corps tego zespołu (a i innych także) nie 
wychodziło na dobre ani okrętom, ani MW w całości;

6. Nie bez znaczenia jest dobra atmosfera wśród oficerów, podoficerów 
i w całym zespole. W brygadzie może nie zawsze była najlepsza, 
śmiem jednak twierdzić, że była dobra. Sama konstrukcja okrętu 
podwodnego, rodzaj służby i wspólność niebezpieczeństw wymaga 
dobrych stosunków międzyludzkich, wzajemnego poszanowania 
i życzliwości. Nie może być także dobrej atmosfery bez przekonania 
załóg o wysokich kwalifikacjach oficerów, przekonania, że nie 
zatopią okrętu przez brak umiejętności lub obowiązkowości;

7. Na poprawę atmosfery i wyników szkolenia może mieć znaczny 
wpływ, pozytywny lub negatywny, praca lekarzy zespołu. 
Interesowali ich przede wszystkim chorzy i z tego obowiązku 
wywiązywali się zawsze bez zarzutu. Natomiast sposoby 
rozpoznawania predyspozycji do niektórych specjalności okrętowych, 
eliminowania z załóg osób o konfliktowych charakterach, cierpiących 
na różne fobie, problemy ergonomii okrętowej w układzie „człowiek 
- mechanizm”, z reguły uważali za leżące poza ich powinnościami. 
Nie byli też do tego ani teoretycznie, ani psychicznie przygotowani 
przez Akademię Medyczną w Łodzi;

8. Konieczny jest też pewien nadmiar przygotowanych do objęcia 
kolejnych stanowisk, a nawet o dwa szczeble wyżej. Zapewnia to 
organizacyjną sprawność i bezpieczeństwo pływania przy wszelkich 
losowych przypadkach, a także swobodę niezbędnych, celowych 
przesunięć. I dowództwo brygady i okrętów starali się o tym 
pamiętać, a stąd brygada nigdy nie była w krytycznej sytuacji pod 
względem kadrowym;

9. Hydrologia Bałtyku sprzyja działaniom okrętów podwodnych, jednak 
szczupłość tego akwenu daje im małe szanse zachowania skrytości 
i ładownia baterii także pod „chrapami”. Brak też na naszym 
wybrzeżu naturalnych ukryć dla rozśrodkowania, szczególnie zimą. 
Budowa betonowych schronów, zważywszy możliwości bojowe 
naszych okrętów podwodnych i związane z tym olbrzymie koszty 
przy naszych możliwościach ekonomicznych, była poza 
rozważaniami;
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10. Ważna jest dobrze funkcjonująca baza brzegowa, zapewniająca 
bezpieczeństwo postoju nawet przy ekstremalnych warunkach 
pogodowych, możność korzystania z brzegowych środków do 
ładowania baterii akumulatorów, sprężonego powietrza, dobre 
warunki szkolenia i kwaterowania na postoju. Takie wygody Gdynia 
zapewniała nam na dobrym poziomie. Gorzej było z nowoczesną 
bazą szkoleniową. Trenażer ataków torpedowych był bardzo 
prymitywny i widoków na lepszy wówczas nie było. Na dobrym 
poziomie technicznym był natomiast zespół basenów do treningów 
awaryjnego wychodzenia z okrętu.

W czerwcu 1966 r. otrzymałem rozkaz zdać dowodzenie brygadą kmdr, 
dypl. Marianowi Załodze i przejąć dowodzenie 9. Flotyllą Obrony Wybrzeża. 
I tak żegnaj Brygado! Oby trwały zawarte dzięki tobie przyjaźnie i koleżeństwa. 
Obyś zawsze była pierwszą w sercach tych, którzy ci służyli.
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Ppłk dr Ryszard TECHMAN

KOMANDOR PODPORUCZNIK 
JAN ŁUSZCZKIEWICZ (1903-1971)

Jan Łuszczkiewicz należał do grona oficerów 
Marynarki Wojennej sprzed 1939 r., którym 
po wyzwoleniu kraju spod okupacji 

hitlerowskiej nie dane było służyć dłużej 
w tej formacji. Nie zerwał jednak z morzem, 
pracując z powodzeniem do początku lat 
pięćdziesiątych w jednostkach organiza
cyjnych resortu żeglugi. Szykanowany 
wtedy za „sanacyjne oblicze”, jako były 
wojskowy międzywojnia, uszedł wprawdzie 
z życiem i nie utracił wolności, niemniej został 

pozbawiony możliwości zatrudnienia w administracji i przedsiębiorstwach 
morskich, co bardzo mocno przeżył. Przez dwie następne dekady zajmował 
różne stanowiska w kilku instytucjach warszawskich, w których tylko 
sporadycznie stykał się ze sprawami polskiego morza.

Urodził się 13 września 1903 r. w Sokalu, w województwie lwowskim, 
z ojca Józefa, z zawodu lekarza, i matki Marii z Jendlów, która wychowywała 
również córki: Marię i Różę. Bardzo wcześnie utracił rodziców i jedną z sióstr, 
pozostając pod opieką najbliższych krewnych1. Kiedy w trakcie ostatnich lat 
gimnazjalnych wybuchła wojna polsko-bolszewicka, młody Łuszczkiewicz 
zaciągnął się ochotniczo 10 lipca 1920 r. do wojska. Był kilka miesięcy na 
froncie, biorąc udział jako kanonier w walkach 205 pułku artylerii polowej, po 
czym zwolniono go dla kontynuowania nauki. Świadectwo dojrzałości 

1 Archiwum Zakładowe Urzędu Morskiego w Gdyni (dalej: AZ UM), Teczka akt personalnych 
J. Łuszczkiewicza (dalej: tap), sygn. Ł-29, życiorys i ankieta z 5 października 1945 r.
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ośmioklasowego Państwowego Gimnazjum nr 10 we Lwowie o profilu 
matematyczno-przyrodniczym uzyskał w czerwcu 1921 r.2.

Po maturze wstąpił na ochotnika 15 września 1921 r. do Marynarki 
Wojennej. Dwa miesiące później przeniesiono go na Tymczasowy Instruktorski 
Kurs dla Oficerów w Toruniu, i po jego ukończeniu został 1 lutego 1924 r. 
mianowany podporucznikiem marynarki w korpusie morskim. Wyznaczony 
w pierwszym okresie do pełnienia wielu różnych funkcji: zrazu referenta 
oświatowego Kadry MW, potem dowódcy (lub jego zastępcy) żandarmerii 
morskiej, kompanii ćwiczebnej oraz kadrowej, 6 czerwca 1924 r. został 
przeniesiony do Dowództwa Flotylli Pińskiej. Był tu z początku po. starszego 
oficera ORP „Warszawa”, następnie referentem oświatowym, dwukrotnie zastępcą 
dowódcy ORP „Toruń” i oficerem flagowym na ORP „Generał Sikorski”3.

W październiku 1925 r. został Łuszczkiewicz wysłany na szkolenie 
wojskowe do Francji, gdzie pływał na krążowniku „Jeanne d' Arc” w ramach 
Ecole d'aplication des enseignes de vaisseaux w Brescie (10 października 1925 - 
31 lipca 1926 r.). Z dniem 1 czerwca 1926 r. awansował na porucznika marynarki 
w korpusie morskim. Po powrocie z zagranicy przydzielono go (9 sierpnia 1926 r.) 
do Kierownictwa Marynarki Wojennej w Warszawie na stanowisko referenta 
Wydziału Regulaminów i Wyszkolenia. Ukończył następnie, w okresie od 
1 października 1928 do 4 czerwca 1929 r., Ecole des Officiers Torpilleurs 
w Tulonie, uzyskując specjalność oficera broni podwodnej. W tym czasie odbył 
torpedowy staż okrętowy na jednostkach francuskiej marynarki wojennej: 
okręcie podwodnym „Laplaci”, awizo „Diligente” i torpedowcu „Fortune”. 
Uczestniczył później (od czerwca 1929 do kwietnia 1930 r.) przy budowie 
i próbach morskich ORP „Wicher” w Caen i Cherbourgu we Francji, po czym 
został na tym okręcie oficerem broni podwodnej. Z pierwszym dniem 1933 r. 
Łuszczkiewicz otrzymał awans na kapitana marynarki4.

Od września 1932 r. do końca stycznia 1936 r. pełnił stanowiska 
dowódcy ORP „Podhalanin” i ORP „Ślązak”, referenta broni podwodnej 
w dywizjonie kontrtorpedowców, oficera broni podwodnej oraz szefa Oddziału 
Operacyjno-Wyszkoleniowego (listopad 1934 - styczeń 1936 r.) Sztabu 
Dowództwa Floty5. Następnie przez rok występował w roli zastępcy dowódcy 
ORP „Burza” i ORP „Wicher”, był także wykładowcą na II Kursie Oficerów 

2 Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie (dalej: CAW), Akta personalne (dalej: ap). 
sygn. 1613, karta ewidencyjna; Archiwum Zakładowe Polskich Zakładów Wydawnictw 
Lekarskich sp. z o.o. w Warszawie (dalej: AZ PZWL), tap, ankieta personalna z 10 czerwca 
1953 r.; Archiwum Zakładowe „AGPOL” Spółka Akcyjna w Warszawie (dalej: AZ AGPOL), 
tap, oświadczenie J. Łuszczkiewicza z 8 października 1945 r., ankieta personalna 11 listopada 
1958 r. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (dalej: ZUS 
Warszawa), które otrzymałem 12 lipca 1996 r. (kwestionariusz z 13 października 1968 r.), uczył 
się Łuszczkiewicz (być może tylko jakiś czas) w Gimnazjum Państwowym w Zakopanem.

3 CAW, ap, sygn. 1613, karta personalna.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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Broni Podwodnej. Został później wysłany jako członek komisji odbioru na 
budowę i próby morskie ORP „Grom” w Cowes w Wielkiej Brytanii, po czym 
w połowie maja 1937 r. objął niemal na rok stanowisko zastępcy dowódcy tego 
okrętu. W okresie od 1 maja 1938 do 1 września 1939 r. służył w Sztabie 
Dowództwa Floty, najdłużej w charakterze kierownika Samodzielnego Referatu 
Bezpieczeństwa Wojennego6. Warto podkreślić, iż Luszczkiewicz wyznaczony był 
również (1 czerwca 1933 r.) na zaszczytną funkcję ławnika Izby Morskiej w Gdyni.

Uczestniczył w obronie Helu w Dowództwie Floty jako kierownik 
Samodzielnego Referatu Obrony przed Dywersją. Nocą z 1 na 2 października 
1939 r. wraz z innymi oficerami próbował ucieczki z Helu na kutrze „Hel-117”, 
ale został zatrzymany i dostał się do niewoli niemieckiej. Przetrzymywany 
przejściowo w Pilawie, Królewcu, Prabutach (Riesenburg), trafił najpierw do 
oflagu XVIII A Lienz (Austria), a po kilku miesiącach został ostatecznie 
osadzony (podczas transportu bez powodzenia starał się uciec) w obozie 
II C Woldenberg, obecnie Dobiegniewo koło Choszczna7. Przeżył w samotności 
osobistą tragedię, gdyż żona, Sabina z domu Rytarowska, którą hitlerowcy po 
wejściu do Gdyni zabrali jako zakładniczkę, została rozstrzelana w lasach 
piaśnickich pod Wejherowem w październiku 1939 r.8.

Uniknął ewakuacji na zachód z oflagu w Woldenbergu i po jego 
wyzwoleniu przez Armię Czerwoną z końcem stycznia 1945 r., powrócił po 
krótkim okresie widzenia z siostrą w Krakowie na Wybrzeże Gdańskie. 
Przejściowym punktem zatrzymania była jeszcze Bydgoszcz, gdzie 
Luszczkiewicz znalazł się w składzie grup operacyjnych Komitetu 
Ekonomicznego Rady Ministrów i Ministerstwa Przemysłu, które 
przygotowywały kadry do objęcia portów, żeglugi, przemysłu okrętowego 
i rybołówstwa9. Nie został powołany do Marynarki Wojennej, mógł więc być 
przyjęty z dniem 14 kwietnia 1945 r. do tworzącego się Głównego Urzędu 
Morskiego (GUM) w Gdańsku i włączyć do odbudowy gospodarki morskiej. 
Przez pierwsze trzy miesiące pełnił funkcje komendanta Straży Portowej 
w Gdyni, zastępcy głównego komendanta Straży Portowej (od 9 czerwca), 
a następnie, od 23 czerwca 1945 r. głównego inspektora Straży Portowej 
w Gdańsku10.

6 Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka Wojenna, cz. I, Korpus oficerów 
1918-1947, pod red. Jana Kazimierza Sawickiego, Gdynia 1996, s. 383; ZUS Warszawa, 
zestawienie z przebiegu służby kmdr. J. Łuszczkiewicza potwierdzone 5 marca 1947 przez 
Stefana de Waldena; AZ AGPOL, tap; AZ PZWL, tap, życiorys z 10 czerwca 1953 r. Między 
dostępnymi źródłami zachodzą pewne różnice, odnoszące się przede wszystkim do dat 
obejmowania stanowisk.

7 Kadry morskie ..., t. II, s. 383; AZ PZWL, tap, życiorys i ankieta personalna z 10 czerwca 1953 r.
8 AZ UM, tap, sygn. Ł-29, ankieta z 5 października 1945 r.; AZ PZWL, tap, ankieta personalna 

z 10 czerwca 1953 r.
9 AZ AGPOL, tap, życiorys z 12 listopada 1958 r.
10 Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej: APG), Główny Urząd Morski, sygn. 5, s. 1, 34; 

sygn. 167, s. 4.
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Ustalenia kompetencyjne nakładały na GUM obowiązek tworzenia 
placówek w całej strefie nadmorskiej, w szczególności zaś władz pierwszej 
instancji - kapitanatów portów, jak i usytuowanych tam komórek budowlano- 
-technicznych, ochrony brzegu czy hydrograficznych. Powstawały one bez 
większych problemów na dawnych terenach Rzeczypospolitej, w przeciwień
stwie do północno-zachodnich rubieży państwa (zwłaszcza w rejonie 
szczecińsko-świnoujskim), gdzie usytuowane były główne bazy morskie Armii 
Czerwonej. Pewną zmianę sytuacji przyniosło, przejęcie Szczecina przez Polskę 
w dniu 5 lipca 1945 r„ na podstawie jednostronnej decyzji radzieckich kół 
polityczno-wojskowych". W tej nowej rzeczywistości władze morskie 
w Gdańsku wyznaczyły kilku byłym oficerom MW zadanie tworzenia placówek 
administracyjnych na Pomorzu Zachodnim. Z dniem 17 lipca 1945 r. zwolniono 
Łuszczkiewicza ze stanowiska głównego inspektora Straży Portowej 
i powierzono mu kierownictwo tzw. ekipy „Szczecin”, kilkuosobowej grupy 
(ostatecznie jej skład uległ zmniejszeniu do trzech osób, poza nim - kpt. mar. 
Kazimierz Bartoszyński oraz bosmanmat Antoni Gmitrowicz), której misją było 
przygotowanie warunków do utworzenia Kapitanatu Portu w Szczecinie. 
W przypadku sprzyjających okoliczności miała ona również podjąć się 
zabezpieczenia mienia morskiego oraz zebrać materiały, które byłyby podstawą 
dalszych poczynań organizacyjnych centrali11 12.

Ekipa „Szczecin” z Łuszczkiewiczem na czele przybyła do nadodrzańskiego 
miasta 28 lipca 1945 r„ koncentrując się na rozpoznaniu miejscowych stosunków, 
ustaleniu stopnia zniszczeń wojennych, określeniu perspektyw pracy przyszłej 
jednostki administracyjnej. Efektem jej kilkunastodniowego pobytu było 
obszerne sprawozdanie, które posłużyło władzom gdańskim do podjęcia 
konkretnych decyzji organizacyjno-personalnych13.

W rezultacie przeprowadzonego rekonesansu i analizy sytuacji, 
23 sierpnia 1945 r. powołana została Delegatura Głównego Urzędu Morskiego 
w Szczecinie, na czele której stanął Jan Łuszczkiewicz (początkowo 
w charakterze oddelegowanego, a od połowy listopada tego roku - na stałe), 
podległy bezpośrednio dyrektorowi GUM w Gdańsku. Zakres zadań obejmował 
informowanie zwierzchności o zachodzących wydarzeniach, zabezpieczanie 
budynków biurowo-gospodarczych i dostępnego mienia portowo-żeglugowego, 

11 R. Techman, Z dziejów szczecińskiej administracji morskiej w latach 1945-1955, „Nautologia”, 
1998 nr 2, s. 56; Idem, Armia Radziecka w gospodarce morskiej Pomorza Zachodniego 
w latach 1945-1956, Poznań 2003, s. 119.

12 AZ UM, tap, sygn. Ł-29, zarządzenie nr 105 dyrektora GUM z 20 lipca 1945 r.
13 R. Techman, Sprawozdanie z działalności Delegatury Głównego Urzędu Morskiego 

w Szczecinie w okresie 28.07. - 8.08.1945 r., w: „Szczeciński Informator Archiwalny”, 1990 
nr 5, s. 92-164.

207



„BIULETYN HISTORYCZNY” R. TECHMAN 2008 NR 23

prowadzenie pertraktacji z komendanturami radzieckimi w portach 
szczecińskim i świnoujskim14.

Kierownictwo delegatury z Łuszczkiewiczem na czele prowadziło swe 
czynności w wyjątkowo złożonej atmosferze okresu adaptacyjnego, dodatkowo, 
czy przede wszystkim, komplikowanej zawężonymi możliwościami działania 
wobec radzieckiej obecności w obu portach. Borykało się z rozlicznymi 
przeciwnościami dnia codziennego, takimi jak kłopoty aprowizacyjne, 
finansowe, kadrowe, nie najlepszy stan bezpieczeństwa życia i powierzonego 
mienia, wykazując jednak ofiarność, wytrwałość i zaangażowanie. Był to okres 
budowy od podstaw struktury wewnętrznej i całego aparatu administracyjnego, 
wypracowania określonych metod postępowania z uwagi na ograniczanie 
ruchów przez radzieckie jednostki. Ustalone zostały powiązania pomiędzy 
Delegaturą, a innymi instytucjami zainteresowanymi pracami portowo- 
-żeglugowymi, często na drodze sporów kompetencyjnych, a także ogólne 
zasady eksploatacji terenów portowych. Podstawowe czynności dotyczyły, także 
prowadzenia pertraktacji z obcą komendanturą, ukazywania sferom centralnym 
realnych możliwości przejęcia i zagospodarowania portu szczecińskiego, 
dostarczania materiałów fachowych, niezbędnych dla oficjalnych interwencji 
rządu polskiego. Podstawowy udział w sprawnym funkcjonowaniu delegatury 
w tej skomplikowanej sytuacji polityczno-gospodarczej, spadał na barki Jana 
Łuszczkiewicza, i jego zastępcy kpt. mar. Kazimierza Bartoszyńskiego, którzy 
dobrze rozumieli się i uzupełniali w poczynaniach. Oni między innymi 
przygotowali kilka ciekawych opracowań odnoszących się do granicy 
z Niemcami, eksploatacji portu szczecińskiego, w związku z obecnością 
radzieckich wojsk itp.15.

Z dniem 1 marca 1946 r. został Łuszczkiewicz przeniesiony służbowo ze 
Szczecina do Kapitanatu Portu Gdańsk na stanowisko pilota, czego nie 
traktował on jako awansu. Być może to personalne przesunięcie wynikało z nie 
najlepszych stosunków z gdańską dyrekcją GUM, która nie zawsze dobrze 
rozumiała szczecińskie uwarunkowania i rolę tutejszych władz morskich. 
Obowiązki kierownika delegatury zdał 14 marca tego roku kpt. mar. 
Tadeuszowi Wysockiemu, otrzymując następnie urlop. Faktycznie nie objął 
nowej posady na Wybrzeżu Gdańskim, ponieważ upomniał się o niego 
Departament Morski Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego 
w Warszawie, powierzając od 1 kwietnia 1946 r. pełnienie obowiązków 
naczelnika nowoutworzonego Wydziału Nauk i Szkolnictwa Morskiego16.

14 Idem, Z dziejów..., s. 56.; Idem, Kadra kierownicza Szczecińskiego Urzędu Morskiego 
w latach 1945-1950, „Nautologia”, 1998 nr 3-4, s. 20-21.

15 Idem, Kadra kierownicza..., s. 21.
16 AZ UM, tap, sygn. Ł-29, pismo dyr. GUM z 7 marca 1946 r., pismo Łuszczkiewicza z 14 marca 

1946 r. do dyr. GUM, pismo DP MŻiHZ z 29 marca 1946 r. do BP DM, pismo 
Łuszczkiewicza z 31 marca 1946 r. do dyr. GUM, pismo GUM z 28 czerwca 1950 r. do 
Państwowego Zakładu Emerytalnego w Warszawie.
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Podczas kierowania tą komórką organizacyjną resortu opowiedział się 
Łuszczkiewicz za reformą szkolnictwa i wychowania morskiego w duchu 
ówcześnie pojmowanej demokratyzacji, co wiązało się wprawdzie 
z możliwością szerszego dostępu młodzieży do szkół morskich, lecz z drugiej 
strony z faktycznym obniżeniem poziomu nauczania. Współcześni nam 
historycy dostrzegli, iż podczas swej działalności zawodowej, formułował 
niekiedy (to zapewne wynik ówczesnej sytuacji politycznej i presji władz 
zwierzchnich) mniej lub bardziej demagogiczne hasła, przytaczając na dowód 
tego wypowiedzi z Walnego Zjazdu Delegatów Ligi Morskiej w Warszawie, 
w lutym 1947 r.17 Zdaniem Łuszczkiewicza „pęd ku morzu” Polaków powinien 
obejmować trzy nurty: pracę zawodową - tzn. szkolenie kadr w różnych typach 
szkół morskich; pracę sportową, bowiem sport wyrabiał „tężyznę fizyczną 
i moralną” oraz pracę społeczną, która powinna być domeną Ligi Morskiej18.

Jeśli przyjąć za miarodajne oceny jego działalności przez przełożonych, 
to były one bardzo pozytywne. Podkreślali oni wysokie zdolności 
organizacyjne, wszechstronny zakres wiedzy fachowej i zmysł praktyczny. 
W październiku 1946 r. został Łuszczkiewicz na podstawie orzeczenia Komisji 
dla Spraw Wyjątkowych Uposażeń przy Prezydium Rady Ministrów zaliczony 
do kategorii wysoko kwalifikowanych pracowników resortu19. Był to okres nie 
tylko stabilizacji zawodowej, ale i zmian w jego życiu prywatnym. Mianowicie 
21 grudnia 1946 r. zawarł związek małżeński z Apolonią Slubowską, I voto 
Lubelfeldową, który przetrwał do śmierci obojga (żona przeżyła go o ćwierć 
wieku) - umarli bezpotomnie.

1 marca 1947 r. Łuszczkiewicz przestał pełnić obowiązki naczelnika 
Wydziału Nauk i Szkolnictwa Morskiego i objął funkcję naczelnika Wydziału 
Administracyjnego Generalnego Inspektoratu Portów i Żeglugi, który powstał 
po wcześniejszej likwidacji Departamentu Morskiego. Wkrótce, w związku 
z reorganizacją resortu morskiego i powołaniem Ministerstwa Żeglugi, 
powierzono mu stanowisko wicedyrektora Gabinetu Ministra, a na początku 
września 1947 r. - dyrektora tej jednostki organizacyjnej20. Mianowanie wynikało 
zapewne z faktu, iż nowy szef resortu, Adam Rapacki, znał go z Woldenbergu 
i w pełni mu ufał. Podlegały Łuszczkiewiczowi w Gabinecie Ministra następujące 
wydziały: prezydialny, organizacyjno-prawny, prasowo-informacyjny, a potem 
przez jakiś czas także zagraniczny. Był również w trakcie sprawowania tej 

17 T. Białas, Liga Morska 1944-1953, Gdańsk 2002, s. 47.
18 Ibidem.
19 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Ministerstwo Żeglugi i Handlu 

Zagranicznego (dalej: MŻiHZ), Biuro Personalne, sygn. 2, pismo GIPZ do BP MŻiHZ 
z 7 lutego 1947 r., wniosek o mianowanie na stałe dotychczasowego po. nacz. Wydz. Nauk 
i Szkolnictwa Morskiego na nacz. tegoż wydziału.

20 AZ AGPOL, tap, pismo ministra żeglugi z 4 września 1947 r. W sprawie dokładnej daty 
objęcia tej funkcji występują rozbieżności - zob. np. AAN, Ministerstwo Żeglugi (dalej: MŻ), 
sygn. 199 (II/2), pismo MŻ DK z 12 sierpnia 1947 r.
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funkcji członkiem: międzyresortowej Komisji Aktywizacji Regionu 
Szczecińskiego, Komisji Organizacji Administracji Publicznej przy PRM, 
Komitetu do Spraw Chłodnictwa przy MŻ21.

Począwszy od 1947 r. interesowała się nim, jak każdym przedwojennym 
oficerem, służba bezpieczeństwa. Z początku była słabo zorientowana w jego 
powojennych losach, skoro dysponowała danymi, że w czasie okupacji 
przebywał w Anglii, a po powrocie do kraju służył przez kilka miesięcy 
w Marynarce Wojennej. Zebrane przez nią opinie na jego temat nie były 
- generalnie rzecz biorąc - specjalnie przychylne Łuszczkiewiczowi, lecz 
zauważano, że „kompromitujących materiałów nie posiadamy, jak również 
w sieci agenturalnej nie figuruje”22.

Przełom lat czterdziestych i pięćdziesiątych był dla wielu oficerów 
przedwojennej Marynarki Wojennej początkiem końca kariery w służbie morza. 
Przybrała wtedy na sile nagonka na „sanacyjne kadry”, które służyły bądź 
pracowały nie tylko w wojsku, ale i „aparacie ucisku”: administracji, 
sądownictwie, prokuraturach itp. Dobrze, jeśli szykany kończyły się 
wyrzuceniem z pracy, często jednak długoletnim więzieniem, a nawet 
wyrokami śmierci w sfingowanych procesach. Łuszczkiewicz, który przed 
wojną był bezpartyjny, a od 1946 r. należał do Polskiej Partii Socjalistycznej, 
potem zaś po tzw. zjednoczeniu ruchu robotniczego pozytywnie zweryfikowany, 
stał się szeregowym członkiem PZPR, nie mógł mieć parasola ochronnego ani 
w postaci ministra, ani tym bardziej hegemonistycznej partii. To ona zresztą 
naciskała na szybkie pozbycie się z szeregów „obcych klasowo”. Pierwszym 
symptomem nadejścia negatywnych zmian w jego życiu, było odwołanie 
z funkcji dyrektora Gabinetu Ministra Żeglugi i powierzenie 3 czerwca 1949 r. 
obowiązków radcy ministra ds. organizacyjnych związanych z problemami 
komercjalizacji portów23. Takie posunięcia personalne związane z mianowaniem na 
wskazane stanowisko, stosowano w tym okresie wobec ludzi, którzy 
w pierwszym etapie mieli być odsunięci na boczny tor, a następnie relegowani 
z pracy. Adam Rapacki, który wkrótce sam musiał opuścić resort żeglugi, 
doradzał podobno Łuszczkiewiczowi, by ten zatrudnił się we flocie handlowej, 
ale on nie zdecydował się na taki krok.

Z dniem 1 czerwca 1950 r. został Jan Łuszczkiewicz, po nagonce na niego 
władz partyjnych w Ministerstwie Żeglugi i skreśleniu z szeregów PZPR, 
przeniesiony w stan spoczynku24, co - jak się w perspektywie okazało - było 

21 AZ AGPOL, tap, życiorys z 12 listopada 1958 r.
22 Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, sygn. 844/4, pismo WUBP w Gdańsku 

z 27 kwietnia 1948 r. do szefa Okręgowego Zarządu Informacji nr VIII w Gdyni, 
sygn. 844/18, s. 15, informacje, s. 67, charakterystyka z 27 maja 1947 r., s. 81.

23 Pismo MŻ-DK z 3 czerwca 1949 r., AAN, MŻ, sygn. 142 (IV/5); APG Oddział w Gdyni, 
Gdański UM, sygn. 23.

24 AZ UM, tap, sygn. Ł-29, pismo Państwowego Zakładu Emerytalnego w Warszawie 
z 14 czerwca 1950 r.
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końcem jego morskiej kariery. Całkowite zerwanie z morzem było dlań 
ogromnym przeżyciem. Ponieważ zatrudnienie w przedsiębiorstwach portowo- 
-żeglugowych w stolicy i na wybrzeżu praktycznie nie wchodziło w grę, przeto 
musiał szukać - z uwagi na niskie uposażenie emerytalne - zupełnie innej 
pracy.

Od 1 czerwca 1950 r. do końca sierpnia roku następnego zajmował 
posadę najpierw samodzielnego pracownika naukowego (kierownika komórki 
organizacyjnej kierunków rozwojowych techniki i ekonomii), a następnie 
(ostatnie trzy miesiące) kierownika Działu Inwestycji w Głównym Instytucie 
Dokumentacji Naukowo-Technicznej w Warszawie25. Być może i w tej pracy 
jego „polityczny kręgosłup”, zbudowany przed wojną, nie odpowiadał 
przełożonym (zwolniony ze względu na „brak etatów”), gdyż z początkiem 
września 1951 r. Luszczkiewicz przeniósł się do Centrali Wydawnictw Druków, 
obejmując stanowisko kierownika Sekcji Organizacyjnej, potem zaś redaktora 
jednego z działów. W tym czasie prowadził na zlecenie różnych instytucji 
wydawniczych prace redakcyjne nad wieloma utworami literackimi 
i popularnonaukowymi26.

Z dniem 10 czerwca 1953 r. przejęty został w charakterze sekretarza 
wydawnictw na trzymiesięczny okres próbny do Państwowego Zakładu 
Wydawnictw Lekarskich. Zajmował w tej instytucji szereg stanowisk, by 
wymienić je w kolejności: kierownika Redakcji Skryptów (od 1 lutego 1954 r.), 
kierownika Działu Skryptów Medycznych (od 1 stycznia 1955 r.), kierownika 
redakcji w Redakcji Skryptów (od 1 maja 1955 r.), kierownika Redakcji V. 
Skrypty i Prace Zlecone (od 1 lipca 1957 r.). Dnia 20 kwietnia 1958 r. został 
odwołany z tej ostatniej funkcji i skierowany na stanowisko kierownika Działu 
Administracyjnego z dodatkowym zakresem obejmującym Sekretariat 
Wydawnictw Czasopism27. Nie pracował na tym ostatnim stanowisku długo, 
gdyż od 1 lipca 1958 r. podjął funkcję starszego redaktora w Dziale Słownictwa 
Technicznego w Państwowych Wydawnictwach Technicznych w Warszawie. 
Państwowe Wydawnictwa Techniczne starały się o niego uważając, że 
kwalifikacje fachowe i językowe wyniesione z długoletniej służby w Marynarce 
Wojennej i resorcie żeglugi predestynują go do prac w dziedzinie słownictwa 
morskiego, podejmowanych w ramach tego przedsiębiorstwa28.

25 ZUS Warszawa, zaświadczenie Centralnego Instytutu Informacji Naukowo-Technicznej 
i Ekonomicznej z 15 października 1968 r.

26 AZ PZWL, tap, życiorys i ankieta personalna z 10 czerwca 1953 r.; ZUS Warszawa, 
świadectwo pracy Zjednoczenia Przemysłu Poligraficznego o zatrudnieniu w Centrali 
Wydawnictw Druków.

27 AZ PZWL, tap; ZUS Warszawa, świadectwo pracy PZWL za okres 10 czerwca 1953 - 
30 czerwca 1958 r.

28 AZ PZWL, tap, pismo PWT z 21 czerwca 1958 r. do PZWL; ZUS Warszawa, zaświadczenie 
o pracy w PWT; AZ AGPOL. tap, zaświadczenie PWT z 14 listopada 1958 r.
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Być może praca ta nie spełniła oczekiwań Łuszczkiewicza, gdyż po kilku 
miesiącach zrezygnował z niej, przechodząc (1 grudnia 1958 r.) do Polskiej Izby 
Handlu Zagranicznego, gdzie powierzono mu z początku obowiązki zastępcy, 
a następnie naczelnika Wydziału Prezydialnego. Pracował tu do końca maja 
1961 r., po czym za porozumieniem stron przekazano go do „AGPOL” - 
Agencji Reklamy i Wydawnictw Handlu Zagranicznego w Warszawie29. Został 
zaangażowany na stanowisko sekretarza generalnego (do 31 lipca 1964 r.), 
potem pełnomocnika ds. wydawniczych i kierownika jednej z redakcji 
(1 sierpnia 1964 - 31 stycznia 1966 r.), a w końcu (od 1 lutego 1966 r.) 
rzeczoznawcy ds. wydawniczych30. Położył poważne zasługi w rozwoju 
reklamy wydawniczej handlu zagranicznego, ofiarnie angażując się w realizację 
zadań produkcyjnych. Pracę ułatwiała mu znajomość kilku języków: 
angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

W międzywojniu i okresie powojennym był kilkukrotnie odznaczany 
i honorowany pochwałami. Otrzymał Medal Dziesięciolecia Odzyskanej 
Niepodległości (w 1928 r.) i Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 (1930 r.), 
a także srebrny Krzyż Zasługi za zasługi na polu wyszkolenia wojska (1931 r.) 
i Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk (1947 r.) oraz Odznakę Grunwaldzką (1947 r.)31.

Ze względu na zły stan zdrowia (przebył zawał serca) pracował 
w przedsiębiorstwie państwowym Wydawnictwa Handlu Zagranicznego 
(poprzednio „AGPOL” - zmiana nazwy) do końca 1968 r., przechodząc 
z pierwszym dniem nowego roku na zasłużoną emeryturę32. Niedługo cieszył 
się jednak odpoczynkiem, zmarł bowiem w Warszawie 12 maja 1971 r., a został 
pochowany na cmentarzu w miejscowości Leoncin na skraju Puszczy 
Kampinoskiej33.

29 AZ AGPOL, tap, pismo PIHZ z 20 listopada 1958 r. do J. Łuszczkiewicza; pismo Krajowej 
Izby Gospodarczej w Warszawie (sukcesorki PIHZ) do autora z 13 października 2005 r. 
z zaświadczeniem o pracy Łuszczkiewicza od 1 grudnia 1958 r. do 31 maja 1961 r.

30 ZUS Warszawa, zaświadczenie PP WHZ o zarobkach; AZ AGPOL, tap, umowa o pracę 
z 21 czerwca 1961 r., życiorys z 31 maja 1966 r.

31 AZ AGPOL, tap, ankieta personalna z 11 listopada 1958 r.; PZWL, tap, ankieta personalna 
z 10 czerwca 1953 r.

32 ZUS Warszawa, pismo PP WHZ do ZUS z 14 października 1968 r.
33 Kadry morskie..., t. II, s. 383.
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PORUCZNIK PILOT
ZDZISŁAW JUSZCZAKIEWICZ (1908-2001)

Zdzisław Karol Zygmunt Juszczakiewicz 
urodził się 7 października 1908 r. w Jaśle, 
z ojca Zygmunta, wojskowego (kapitan 

w osobistej gwardii cesarza Franciszka 
Józefa), a po odzyskaniu niepodległości 
przez Rzeczpospolitą - urzędnika samo
rządowego, i matki Ludwiki z domu 
Tylko, która wychowywała jeszcze 
dwóch synów - Jerzego i Aleksandra 
oraz córkę Jadwigę. Wcześnie utracił 
matkę (zmarła około 1917 r., w wieku 
26 lat), zaś po ślubie ojca z jej siostrą 
Marią, miał przyrodnie rodzeństwo: 
brata Stanisława i siostrę Zofię.

W rodzinnej miejscowości chodził do szkoły podstawowej (1915-1919) 
i po jej ukończeniu uczył się w Państwowym Gimnazjum im. króla Stanisława 
Leszczyńskiego, wybierając profil matematyczno-przyrodniczy1.

Maturę zdał z dobrym wynikiem w czerwcu 1927 r., po czym dostał się 
na Wydział Nawigacyjny Szkoły Morskiej w Tczewie. Będąc krótko jego 
uczniem zdążył odbyć rejs statkiem szkolnym na Wyspy Azorskie, Maderę i do 
Francji. Zrezygnował jednak z dalszej nauki w tczewskiej uczelni, gdyż miał 
zamiar (być może zdecydowały o tym względy ekonomiczne) wstąpić do 
Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu, ucząc się przez jakiś czas 
języka francuskiego, który był wymagany. Nie przystąpił jednak do egzaminów 

1 Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie (dalej: CAW), sygn. 731/247, arkusz 
ewidencji personalnej 5 XI 1945; Informacje Małgorzaty Łęckiej (córki przyrodniej siostry 
Z. J.) z 8 VII 2005 oraz Grażyny Lorenc (siostrzenicy Z. J.) z 24 XI 2005 (w posiadaniu autora), 
którym serdecznie dziękuję za przekazanie danych i zdjęcia.
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w lipcu 1928 r., ponieważ w tym czasie poważnie zachorował. Aby nie tracić 
roku zapisał się na Wyższe Studium Handlowe w Krakowie, niemniej komisja 
poborowa w tym mieście uznała go 13 maja 1929 r. za zdolnego do czynnej 
służby wojskowej, co oznaczało zaniechanie nauki. Podjął tedy ponownie 
starania, by otrzymać indeks toruńskiej uczelni wojskowej, ale z powodu 
przekroczenia wieku nie został przyjęty2.

Chciał jednak koniecznie służyć w wojsku, i 16 października 1929 r. 
został powołany do 37 pp na służbę próbną, a następnie trafił na kurs unitarny 
(odbywał go w miejscowości Różan nad Narwią) przy Szkole Podchorążych 
Piechoty w Ostrowii Mazowieckiej. Ukończył to szkolenie 27 lipca 1930 r. 
z wynikiem dobrym, otrzymując z tym dniem awans na kaprala podchorążego. 
Oceny przełożonych były mu przychylne, podkreślali oni opanowanie elewa, 
jego inteligencję, posłuszeństwo, lojalność i obowiązkowość, a z drugiej strony 
energię i ruchliwość, widząc w nim dobrego kandydata na oficera3.

Zdzisława Juszczakiewicza skierowano 23 października 1930 r. do Szkoły 
Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie i po niecałym dwuletnim szkoleniu został 
11 sierpnia 1932 r. mianowany podporucznikiem zawodowym obserwatorem4. 
Trafił od razu do Morskiego Dywizjonu Lotniczego (MDLot.) w Pucku do 
eskadry szkolnej. Po dwóch latach znalazł się w szeregach oficerów eskadry 
wielosilnikowej, od 1937 r. był z kolei w eskadrze II na stanowisku oficera 
technicznego, a po roku został zastępcą jej dowódcy. Ukończył kursy pilotażu 
oraz akrobacji myśliwskiej (1936 r., 1938 r.). Był także oficerem do spraw 
bezpieczeństwa garnizonu Hel, oficerem II Oddziału Sztabu Generalnego WP, 
prowadząc między innymi na terenie MDLot. wykłady z marynarzami 
i podoficerami oraz odprawy z kadrą zawodową, w zakresie ochrony tajemnicy 
państwowej. 16 maja 1937 r. otrzymał awans na porucznika obserwatora 
lotnictwa. W przeddzień wybuchu wojny z Niemcami sprawował funkcję 
oficera sztabu (adiutanta dowódcy) Morskiego Dywizjonu Lotniczego 
w Pucku5.

Stabilizacja zawodowa w pierwszej połowie lat trzydziestych XX wieku, 
umożliwiła mu trwałe związanie się z przyszłą żoną - Heleną, z domu 
Kuczyńska (urodzoną 21 IV 1909 r.). Ślubu udzielono im najprawdopodobniej 
dopiero po II wojnie światowej, gdyż wybranka nie spełniała do 1939 r. 
wymogów stawianych przez wojsko (zapewne chodziło o cenzus 

2 CAW, sygn. 1769/89/2070: życiorys Z. J. z 10 VIII 1929 r.
3 Ibidem, charakterystyki z 16 IV i 17 IX 1930 r.
4 Ibidem, kwestionariusz z 1932 r.
5 Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: IPN Warszawa), sygn. BU 01208/969, 

charakterystyka b. d.. karta ewidencyjna [1947]; Kadry Morskie Rzeczypospolitej, t. II. Polska 
Marynarka Wojenna, cz. I: Korpus oficerów 1918-1947, pod red. Jana Kazimierza Sawickiego, 
Gdynia 1996, s. 581; Andrzej Olejko, Morski Dywizjon Lotniczy, Pruszków 1992 r., s. 47.
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wykształcenia), a ów nieformalny związek miał, według tradycji rodzinnej 
wstrzymać rzekomo jego awans na kolejny stopień oficerski6.

Po napaści III Rzeszy na Polskę, Juszczakiewicz brał udział w ewakuacji 
maszyn MDLot., które zostały umieszczone wzdłuż wybrzeża Półwyspu 
Helskiego od strony Zatoki Puckiej, na odcinku między Chałupami, Kuźnicą, 
Jastarnią i Juratą. Pozostał w Pucku do 2 IX 1939 r., kierując ewakuacją rodzin 
oficerów oraz motorówek tej jednostki. Odszedł następnie do Sztabu 
Dowództwa Floty, gdzie rozpoczął pracę w służbie informacyjnej, pełniąc 
jednocześnie funkcje oficera łącznikowego do zadań specjalnych7.

Jako oficer „dwójki” w MDLot. był w gronie kilku osób (Franciszek 
Sokół - komisarz rządu w Gdyni, kpt. Antoni Kasztelan - kierownik 
Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Floty) szczególnie 
zagrożonych aresztowaniem przez Niemców. Ponieważ planowano wskazaną 
grupę przerzucić drogą powietrzną do neutralnego państwa, przeto w tym celu 
i dla rozpoznania całego obszaru Zatoki Gdańskiej i Puckiej, a szczególnie toru 
wodnego do Gdyni i w pobliżu Helu, Juszczakiewicz odbył 6 września 1939 r. 
wraz z por. mar. pil. Józefem Rudzkim lot próbny na wodnosamolocie R-XIII 
G/hydro nr 714. O jego szczęśliwym zakończeniu i wynikach powietrznego 
rekonesansu, meldował osobiście szefowi Sztabu Dowództwa Floty kmdr. 
Marianowi Majewskiemu. Ten podjął decyzję, by następnego dnia ta sama 
załoga rozpoznała baseny portu gdańskiego, ustaliła pozycję okrętu liniowego 
„Schleswig Holstein” (ostrzeliwującego Westerplatte) i w razie możliwości 
dokonała jego bombardowania. Jednostki tej nie było jednak w przewidywanym 
miejscu i polscy lotnicy zrzucili bomby i ostrzelali z dwóch sprzężonych 
karabinów maszynowych duże skupisko hitlerowców (zapewne ponieśli oni 
niemałe straty), którzy nieopodal stoczni w Gdańsku zorganizowali nocną 
paradę dla uczczenia zdobycia Westerplatte. Nocne loty z 6 i 7 września 1939 r„ 
w których brał udział Juszczakiewicz, były jedynymi bojowymi lotami 
polskiego lotnictwa morskiego we wrześniu 1939 r.8.

Juszczakiewicz powrócił później do Dowództwa Floty, a następnie 
uczestniczył w walkach na Helu, będąc dowódcą jednego z odcinków Oddziału 
Przeciwdesantowego, który został utworzony w celu obrony wybrzeża (Jurata - 
Jastarnia - Port Wojenny Hel), na wypadek lądowania wojsk niemieckich od 
strony Zatoki Gdańskiej. Przed kapitulacją podjął wraz z kolegami z personelu 
MDLot. próbę ucieczki do Szwecji na kutrze rybackim „Hel-117”, ale został 
zatrzymany. 2 X 1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej, gdzie przebywał do 
końca stycznia 1945 r. w oflagach XVIII A Lienz (współdziałał tu 
w przygotowaniu podkopu) oraz IIC Woldenberg (nr obozowy - 31005/XVIII A)9. 
Uszedł z życiem (w przeciwieństwie do Antoniego Kasztelana, który został 

6 Informacje Pani Grażyny Lorenc.
7 A. Olejko, op. cit., s. 47.
8 Ibidem, s. 48 i n.
9 Ibidem, s. 61; Kadry morskie..., t. II, s. 581.
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zamordowany), gdyż Niemcy do końca wojny nie zorientowali się, że przebywa 
w jednym z ich obozów jenieckich.

Wrócił w rodzinne strony do Jasła, ale wkrótce, w początkach maja 1945 r., 
przybył na Pomorze Gdańskie. Zgłosił się do Rejonowej Komisji Uzupełnień 
w Gdyni, która uznała go za zdolnego do służby nieliniowej w Marynarce 
Wojennej. Nie został jednak od razu powołany, podjął więc pracę w połowie 
tego miesiąca w tutejszym Morskim Instytucie Rybackim (MIR), który 2 lipca 
1945 r. delegował go do Darłowa, by zabezpieczył tabor i sprzęt rybacki oraz 
obiekty rybołówstwa morskiego. Ze względu na sytuację na Pomorzu 
Zachodnim, gdzie stacjonowały liczne oddziały radzieckie, a polska 
administracja i osadnictwo dopiero się organizowały, jego przełożeni zwrócili 
się do władz cywilnych i wojskowych o okazanie mu wszelkiej pomocy przy 
przejazdach służbowych, zakwaterowaniu oraz organizowaniu, zabezpieczaniu 
i uruchamianiu przedsiębiorstw przemysłu rybnego10 11. W Darłowie pełnił 
faktycznie funkcję kierownika Delegatury MIR, a po przejęciu od armii 
radzieckiej miejscowej stoczni rybackiej, zarządzał i tym obiektem. Po 
zorganizowaniu pierwszej z wymienionych placówek, Juszczakiewicz 
informował w końcu sierpnia 1945 r. zwierzchników o trudnościach, jakie na 
tym terenie stwarzały radzieckie oddziały wojskowe, przekazał wykaz 
przedsiębiorstw przemysłu rybnego, powiadomił o sporach kompetencyjnych 
z Głównym Urzędem Morskim (GUM) w Gdańsku11.

Ponieważ GUM nie miał na terenie Darłowa swojego przedstawiciela, 
przeto po uzgodnieniu z władzami rybackimi, Juszczakiewicz objął 15 października 
1945 r. stanowisko tutejszego kapitana portu, pierwszego w polskich dziejach 
miasta. Pozostawał także nadal kierownikiem Delegatury Morskiego Instytutu 
Rybackiego, a po jej zniesieniu - szefował stoczni rybackiej. Niemal dokładnie 
w tym samym czasie, kiedy obejmował port darłowski, przypomniały sobie 
o nim władze wojskowe, powołując do czynnej służby wojskowej w Marynarce 
Wojennej. W związku z tym, iż dla administracji morskiej i rybackiej był zbyt 
cennym pracownikiem na terenie Darłowa, resort żeglugi i handlu 
zagranicznego bardzo usilnie zabiegał o jego wyreklamowanie, a przynajmniej 
odroczenie terminu powołania do czasu znalezienia odpowiedniego następcy. 
MIR kładł nacisk na to, że Juszczakiewicz położył duże zasługi 
w organizowaniu jego darłowskiej delegatury, niezbędnej do rozwoju polskiego 
rybołówstwa na Pomorzu Zachodnim. Zaznajomiony ze wszystkimi sprawami 
rybackimi w Darłowie i okolicy, był dlań siłą wprost nie do zastąpienia. Z kolei 
GUM podkreślał, iż szybkie zorganizowanie pracy portów, które zleciły mu 
władze centralne, ma bardzo istotne znaczenie dla gospodarki morskiej, a on 

10 CAW, sygn. 247/55-731, arkusz ewidencji personalnej 5 XI 1945 r.; Archiwum Państwowe 
w Gdańsku, Oddział w Gdyni (dalej: AP Gdynia), Morski Urząd Rybacki (dalej: MUR), sygn. 
157, t. 1, delegacja z 2 VII 1945 r.; EPN Warszawa, sygn. BU 01208/969: życiorys 23 V 1948 r.

11 AP Gdynia, MUR, sygn. 155, s. 132: pismo MIR w Gdyni Delegatura w Darłowie z 22 VIII 
1945 r. do dyr. MIR w Gdyni.
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sam nie jest w stanie zapewnić fachowców na stanowiskach wszystkich 
kapitanów portów, z których część do tej pory nie została obsadzona. Wyrażano 
wręcz opinię, iż pobór do wojska wskazanej osoby „położy nam całkowicie 
pracę w porcie, dopiero niedawno rozpoczętą”. Po interwencji wiceministra 
żeglugi i handlu zagranicznego Kazimierza Petrusewicza u szefa Departamentu 
Personalnego MON, Juszczakiewicz został zdemobilizowany (12 XI 1945 r.) na 
czas nieokreślony, po czym rozkazem MON nr 1033 z 25 VII 1946 r. przeniesiony 
do rezerwy1".

Praca na stanowisku kapitana portu w Darłowie i kierownika tutejszej 
Stoczni Rybackiej Morskiego Instytutu Rybackiego (do 1 XI 1947 r.) nie dawała 
mu jednak parasola ochronnego przed komunistyczną służbą bezpieczeństwa 
oraz informacją wojskową, które interesowały się przede wszystkim 
„sanacyjnymi” oficerami polskiego wywiadu i kontrwywiadu. Oddział 
Informacji MW pisał w marcu 1947 r. do szefa Głównego Zarządu Informacji WP, 
że „por. Juszczakiewicz, według posiadanych danych jeden z najzdolniejszych 
pracowników dwójki, obecnie znajduje się w Polsce, ale miejsca pobytu nie 
ustaliliśmy”12 13 14. Wiedziano, że „działał sprawnie” na obszarze Pucka i Helu, 
będąc doskonale zorientowany na tym terenie i uchodził za „uzdolnionego do 
tej pracy

Sprawą inwigilacji Juszczakiewicza zajął się właściwy terytorialnie 
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Sławnie. 16 czerwca 1948 r. 
szef PUBP zatwierdził postanowienie o „wszczęciu agenturalnego rozpracowania” 
pod kryptonimem „Flisak”. Na podstawie wyrywkowych, niesprawdzonych 
i ogólnych informacji, które napływały od marca tego roku, przyjęto z góry 
założenie, że „może prowadzić działalność wywiadowczą na szkodę Państwa 
Polskiego”. Miała się ona przejawiać przez wrogość do ówczesnej rzeczywistości, 
kontakty służbowo-towarzyskie i korespondowanie z kapitanami zagranicznych 
statków (znał dobrze dwa języki: angielski i niemiecki) oraz- otrzymywanie 
i rozpowszechnianie gazet skandynawskich i angielskich o treści niepochlebnej 
dla nowego ustroju w Polsce. Dodatkowym argumentem prowadzenia takiej 
działalności było przypuszczenie, że był „agentem dwójki”15.

Trudno powiedzieć, kiedy Juszczakiewicz zorientował się, że jest w tzw. 
„zainteresowaniu służby bezpieczeństwa” - być może wtedy, gdy musiał pisać 
pierwszy od kilku lat życiorys dla swoich przełożonych, choć nie można także 
wykluczyć przecieku,z PUBP w Sławnie. W tradycji rodzinnej zachowała się 
informacja, którą pó latach przekazał Władysław Wzorek, latarnik z Rozewia, 
przed wojną pracujący w Morskim Dywizjonie Lotniczym w Pucku, że 

12 CA W, sygn. 731/247, wniosek reklamacyjny GUM z 23 X 1945 r., zaświadczenie MIR Gdynia 
z 23 X 1945, pismo K. Petrusewicza z 10 XI 1945, arkusz ewidencji personalnej 5 XI 1945 r.

13 IPN Warszawa, sygn. 844/18, s. 54.
14 Ibidem, s. 81.
15 Ibidem, sygn. BU 01208/969, postanowienie o wszczęciu agenturalnego rozpracowania 

16. VI. 1948 r.

217



„BIULETYN HISTORYCZNY” R. TECHMAN 2008 NR 23

Juszczakiewicz otrzymał wiadomość o planach jego porwania i wywiezienia do 
ZSRR16. Nie wiemy, który z wymienionych czynników zdecydował, że z obawy 
przed aresztowaniem i trudnymi do przewidzenia dalszymi losami - podjął się 
przygotowania ucieczki za granicę. Opracował ją bardzo starannie, 
wykorzystując swe doświadczenie, element zaskoczenia i stanowisko do 
stworzenia dogodnej sytuacji na opuszczenie kraju.

Kilka tygodni przed zrealizowaniem swego planu rozpoczął pilotowanie 
statków wchodzących i wychodzących z Darłowa, zwłaszcza w nocy, oficjalnie 
w ramach wspomagania swoich podwładnych, a w rzeczywistości po to, by 
nabrać praktyki nawigacyjnej. Szczecińska administracja morska, nie 
domyślając się prawdziwych intencji Juszczakiewicza, zabroniła po jakimś 
czasie wykonywania tych czynności kapitanowi portu z uwagi na obowiązujące 
przepisy, ale zdążył on osiągnąć wprawę w pilotażu. W nocy z 29 na 30 sierpnia 
1948 r. przygotował sprzyjające warunki do ucieczki, doskonale uwiarygodniając 
pewne zdarzenia, które w rzeczywistości były sfingowane. Polecił mianowicie 
(pół godziny po powrocie z zabawy w towarzystwie osób zajmujących wysokie 
stanowiska w mieście, co tym bardziej uśpiło podejrzenia) sternikowi 
i mechanikowi motorówki pilotowej „M.T.L. 1009” udać się samochodem (dał 
im niemałą kwotę pieniędzy na benzynę) w stronę Koszalina, gdzie rzekomo 
miał ulec wypadkowi dyrektor Szczecińskiego Urzędu Morskiego, jadący 
ponoć na kontrolę do Darłowa. Po jakimś czasie powiadomił tutejszą latarnię, 
że na morzu tonie jacht i wzywa pomocy, co oczywiście mijało się z prawdą. 
Ponieważ nie było już załogi pilotówki, przeto mógł sam „podjąć akcję 
ratunkową”, nie wzbudzając podejrzeń miejscowej placówki Wojsk Ochrony 
Pogranicza17.

Pora nocna została wybrana również dlatego, iż Juszczakiewicz obawiał 
się wykrycia przez radzieckie samoloty wojskowe, które nie wahałyby się 
zatopić uciekającą jednostkę. Wypłynął z Darłowa wraz z żoną, jej siostrzenicą 
oraz przyrodnim bratem Stanisławem, zabierając tylko najpotrzebniejsze 
rzeczy: pościel, garderobę i wartościowsze przedmioty. Motorówką pilotową 
„M.T.L. 1009” (została odebrana przez stronę polską z portu Simrishamn) 
dotarł do portu rybackiego Gudhjem na Bornholmie i stąd po jakimś czasie 
dostał się do kontynentalnej Szwecji18.

Następnego dnia po wypłynięciu z portu darłowskiego, kiedy 
nieobecność kapitana wzbudziła już podejrzenie o ucieczkę (wcześniej 
rozważano wersję, iż być może jego pilotówka uległa awarii na morzu i nie 
mogła wrócić do miejsca bazowania), choć pewność uzyskano później po 

16 Informacje Pani Grażyny Lorenc.
17 Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej: AP Szczecin), Szczeciński Urząd Morski (dalej: 

SUM), sygn. 1/168, gdzie podstawowe materiały dotyczące ucieczki.
18 IPN Warszawa, sygn. BU 01208/969, akta Juszczakiewicza, pismo Komitetu do Spraw 

Bezpieczeństwa Publicznego Dep. II z 12IV 1955 r. do Woj. Urzędu ds. Bezp. Publ. 
w Koszalinie - nacz. Wydz. II, i inne pisma w tej sprawie.
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przeczytaniu gazet szwedzkich przywiezionych przez jeden ze statków, 
rozpętała się burza. Władze administracyjne, które podjęły odrębne 
dochodzenie, by chronić siebie, dorobiły swój komentarz do całego wydarzenia, 
powołując się najpierw na fałszywe stwierdzenie służby bezpieczeństwa, że 
przeciwko Juszczakiewiczowi nie prowadzono żadnych dochodzeń i nie miał 
powodów czuć się zagrożony. Okazało się, iż przełożeni, którzy wcześniej 
wysoko oceniali jego pracę, nagle utracili doń zaufanie, zauważając teraz, że na 
swoim stanowisku nie miał wymaganych kwalifikacji morskich. Rzekomo także 
podchodził do rzeczywistości politycznej w sposób „obojętno-negatywny”, co 
zwłaszcza nie sprzyjało dobrej ocenie władz partyjnych. Szukano na siłę 
nadużyć natury służbowej i materialnej, lecz zastrzeżenia, co do jego 
działalności jako kierownika Stoczni Rybackiej w Darłowie nie znalazły 
potwierdzenia. Przedstawiciele SUM zauważali jednak, iż chociaż 
Juszczakiewicz nie angażował się politycznie i społecznie, to w zakresie 
gospodarki finansowej i materiałowej dobrze prowadził Kapitanat Portu 
w Darłowie, ciesząc się „u większości pracowników opinią dobrego kapitana 
i spokojnego człowieka”. W konkluzji przyjęto, że motywy ucieczki wynikały 
z „powodu jego reakcyjnego nastawienia do ustroju Polski Ludowej, które to 
w sprytny sposób były przez niego maskowane”19.

Administracja morska, chcąc osłabić możliwość zrzucenia za to, co się 
stało części winy na siebie, podkreślała, że Juszczakiewicz posiadał zdolność 
zasugerowania ludziom swojej „gorliwości służbowej i przywiązania do portu”, 
aby jego działalność „nie mogła wzbudzić żadnych podejrzeń odnośnie do 
planowanej ucieczki”. Zauważano dalej, iż „bardzo sprytnie sfingował preteksty 
do stworzenia dla siebie korzystnej sytuacji”, wykorzystując swoją pozycję 
i autorytet. Drążąc sprawę motywu opuszczenia przez niego kraju, przytaczano 
treść notatki ze szwedzkiego dziennika „Afftonbladet”, który pisząc o ucieczce 
Juszczakiewicza, w „kłamliwy sposób szkaluje Polskę i podaje rzeczy 
nieodpowiadające prawdzie oraz wybitnie tendencyjne”20.

Ucieczka za granicę Zdzisława Juszczakiewicza, pierwszego i jedynego 
kapitana portu handlowo-rybackiego w powojennej Polsce, który odważył się 
na taki czyn, została potępiona przez kierownictwo resortu żeglugi, co 
w ówczesnych realiach politycznych było wręcz rzeczą oczywistą. Władze 
morskie wydały nawet plakat - obwieszczenie o zdrajcy narodu, przestrzegając 
innych przed podejmowaniem takich kroków. Najbliższa rodzina Zdzisława 
Juszczakiewicza była mniej lub bardziej szykanowana (np. siostra nie mogła 
wykonywać zawodu nauczycielki, a brat miał problemy w wojsku), przez ponad 
dekadę odbywały się rewizje w domu, dokonywano kontroli korespondencji21.

19 AP Szczecin, SUM, sygn. 1/168: prot. komisji powołanej do zbadania sprawy ucieczki 
ob. Juszczakiewicza Zdzisława byłego kapitana portu w Darłowie.

20 Ibidem, notatka insp. adm. SUM Włodzimierza Obornickiego z 14 IX 1948 r. dla dyr. nacz. 
SUM w sprawie ucieczki za granicę Juszczakiewicza Zdzisława.

21 Informacje Pani Grażyny Lorenc.
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Przez jakiś czas Juszczakiewicz przebywał w Szwecji w obozie 
przejściowym dla uciekinierów w Landskronie, gdzie przeprowadzał w imieniu 
władz szwedzkich rozmowy ze zbiegami z Polski, co służba bezpieczeństwa 
PRL zakwalifikowała jako działalność wywiadowczą22.

W końcu lat czterdziestych opuścił to państwo, i z obawy przed polsko- 
-radzieckimi służbami specjalnymi pędził przez długi okres życie tułacza. 
Posługiwał się wtedy fałszywym nazwiskiem Karol Koralewski, co być może 
wiązało się z nazwą ulicy w Jaśle, gdzie mieszkała rodzina. Udał się najpierw 
do Ameryki Południowej, gdzie mieszkał w Buenos Aires w Argentynie 
(według innej relacji rodziny także w Brazylii: Sao Paulo i Rio de Janeiro oraz 
Urugwaju - Montevideo). Ściągnął tutaj swoją żonę i z tego związku urodziła 
się z początkiem 1951 r. (podobno w Ekwadorze) córka Ewa. Pływał jako 
I oficer marynarki handlowej na statkach szwedzkich pomiędzy Ameryką 
Południową i Stanami Zjednoczonymi oraz Kanadą. Około 1959 lub 1960 r. 
przybył do Montrealu, zatrudniając się u przyrodniego brata Stanisława (wojna 
przerwała mu studia prawnicze na UJ, ukończył je w latach pięćdziesiątych 
w Kanadzie, a ponadto uzyskał tytuł dyplomowanego kontrolera księgowości), 
który prowadził biuro księgowo-finansowe.

Po kilku latach osiadł na Wyspach Bahama, gdzie pracował do 
emerytury jako harbor-master dla Grand Bahamas Port Authorities. Powrócił 
w 1970 r. do Kanady, kupując w miejscowości Lansdowne w prowincji Ontario 
(około 40 km od Kingston) dom z gospodarstwem. Tu spędził w charakterze 
gentelmen farmer swe ostatnie lata, posługując się już prawdziwym 
nazwiskiem. Umarł w Lansdowne (według relacji rodziny zapewne w domu 
opieki dla osób starszych) w wieku 93 lat, najprawdopodobniej między 
5 a 8 czerwca 2001 r.23.

22 IPN Warszawa, sygn. BU 01208/969: pismo Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego 
Dep. II z 12 IV 1955 r. do Woj. Urzędu ds. Bezp. Publ. w Koszalinie - nacz. Wydz. II, i inne 
pisma w tej sprawie.

23 Informacje Pani Małgorzaty Łęckiej oraz Pani Grażyny Lorenc.
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Kmdr w st. spocz. mgr inż. Stanisław WIELEBSKI

KAPITAN MARYNARKI INŻYNIER 
JÓZEF MINKIEWICZ

Przypadająca 30 kwietnia 2007 r. siedemdziesiąta piąta rocznica 
utworzenia w Marynarce Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej 
Dywizjonu Okrętów Podwodnych, uzmysłowiła mi, jaką mamy o naszych 

okrętach nikłą wiedzę. A co zaś dotyczy się kadry, która na nich służyła, to jest 
jeszcze gorzej, nie mówiąc o marynarzach służby czynnej. Będąc już od 17 lat 
na emeryturze i działając w Bractwie Okrętów Podwodnych, zacząłem 
odtwarzać przeszłość naszych okrętów, zwracając szczególną uwagę na 
technikę okrętów i ludzi, którzy brali przy ich tworzeniu udział.

Swoją służbę rozpocząłem w 1953 r. na ORP „Sęp”, gdzie od razu 
zetknąłem się z jego wspaniałą techniką i rozwiązaniami konstrukcyjnymi, 
zapewniającymi pewną i bezawaryjną eksploatację okrętu przez ponad 30 lat. 
To, że „Sęp” i jego starszy „bliźniak” „Orzeł” były budowane w Holandii, 
wiedzieli wszyscy, ale że na okręcie były urządzenia i wyposażenie techniczne 
wykonane przez polski przemysł, wiedzieli tylko ci, którzy na nich służyli. 
Natomiast, że przy ich projektowaniu i następnie - budowie brali udział polscy 
oficerowie i inżynierowie, wiedzieli tylko nieliczni. Wygląda na to, jakbyśmy 
się tego wstydzili. Ja poznałem to znacznie później, początkowo z dostępnej 
literatury, a następnie już z osobistych kontaktów z dr inż. Kazimierzem 
Leskim, prowadzącym projektowanie tych okrętów w Holandii, w co, gdyby 
sam o tym nie napisał w swojej książce, nikt by nie uwierzył. W czasie budowy 
„Orła” był jednym z trzech jego budowniczych, prowadząc dział maszynowy 
okrętu i wszystko, co jest z tym związane.

Zajmując się niedawno sprawami ewentualnej możliwości odnalezienia 
zaginionego na Morzu Północnym w czerwcu 1940 r. naszego legendarnego 
„Orła”, dla ustalenia przyczyn jego tragedii i napisania ostatniej o nim karty - 
co dla historyków jest odrębnym i ważnym zagadnieniem - zetknąłem się 
z zamieszkałym w Holandii panem Jackiem Minkiewiczem, synem kpt. mar. inż. 
Józefa Minkiewicza, oficera mechanika ORP „Sęp” w czasie wojny w 1939 r„ 
a wcześniej członka komisji nadzoru, projektowania i budowy naszych 
„bliźniaków” w Holandii.
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Stało się to dla mnie przyczynkiem, licząc w kolejności pierwszych 
mechaników na ORP „Sęp”, jako piątemu gospodarzowi tej samej kabiny, 
by przypomnieć sylwetkę „pioniera”, kpt. mar. inż. Józefa Minkiewicza. 
Z kronikarskiego punktu widzenia pragnę przypomnieć, że po powrocie „Sępa” 
w 1945 r. z internowania w Szwecji, kolejnymi jego pierwszymi mechanikami 
byli: por. mar. Franciszek Rejman, por. mar. Adolf Jonaszek, por. mar. Ryszard 
Szymański, od którego te obowiązki przejąłem w 1956 r.

Józef Minkiewicz urodził się w Wilnie 10 czerwca 1904 r., jako syn 
Michała i Anny-Marianny ze Skorzewskich. Po zdaniu egzaminu maturalnego, 
postanawia ukończyć wyższe studia techniczne na Politechnice Warszawskiej, 
korzystając ze stypendium Kierownictwa Marynarki Wojennej, co umożliwiło 
mu spokojne i bezproblemowe studiowanie w latach 1924-1931 i w konsekwencji 
zostanie oficerem Marynarki Wojennej.

KMW zapewniało mu również w okresie studiów praktyki warsztatowe, 
zarówno w kraju, jak i też za granicą. Pierwszą odbywa od 15 lipca do 
10 września w 1927 r. w Zakładach Budowy Maszyn Huty „Zgoda” na Górnym 
Śląsku, a następne we Francji w związku z budową naszych okrętów 
podwodnych: w sierpniu i wrześniu 1928 r. w Chantiers Navals Francais 
w Blainville przy budowie głównych silników, a w lipcu i sierpniu 1929 r. 
w zakładach Turbines et de Tourelles w Saint Nazaire.

Studiuje na Wydziale Mechanicznym i, co jest ciekawe, w Wykazie 
Studiów (obecnie nazywa to się indeksem) figurują również przedmioty: 
Maszyny i urządzenia okrętowe, Teoria okrętów i architektura okrętowa, które 
wykładał kmdr por. inż. Władysław Morgulec z KMW, jednocześnie docent na 
Politechnice Warszawskiej. Kmdr por. inż. W. Morgulec był świetnym 
okrętowcem, pochodził z rosyjskiej marynarki wojennej i na początku XX w. 
pracował z twórcą nowoczesnej teorii okrętu, prof. Aleksandrem N. Kryłowem. 
Józef Minkiewicz, jako pracę dyplomową, wykonywał projekt okrętowego 
silnika spalinowego, którą obronił z wynikiem dobrym przed prof. Karolem 
Taylorem.

„Zgodnie z Ustawą Sejmową o Szkołach Akademickich z dn. 13 lipca 
1920 roku, Rada Wydziału Mechanicznego na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 
1931 roku, na wniosek Komisji Egzaminacyjnej, przyznała p. Minkiewiczowi 
Józefowi stopień inżyniera-mechanika”1.

Piszę o tym, ponieważ ja, jako pracę dyplomową na koniec nauki 
w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej w 1953 r., wykonywałem projekt 
okrętowego silnika spalinowego i broniłem przed komisją, której przewodniczył 
ten sam prof. Karol Taylor, tym razem z Politechniki Gdańskiej.

Sam Wykaz Studiów Politechniki Warszawskiej z tamtych czasów jest 
bardzo ciekawy i zawiera oprócz ocen z poszczególnych przedmiotów, opłaty 

1 Politechnika Warszawska - dziekan Wydziału Mechanicznego. Nr 59/31. Warszawa D. 21 kwietnia
1931 r.
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każdego semestru. Całość opłat studiów Józefa Minkiewicza wynosiła 912 zł 
i 50 gr. Prawdopodobnie ogólna wielkość stypendium była wyższa, co zabezpieczało 
również potrzeby bytowe.

Zaraz po ukończeniu studiów w okresie od lipca do października 1931 r., 
bierze udział przy montażu głównych silników napędowych na ORP „Wilk” 
w stoczni Chantiers et Ateliers Augustin Normand w Le Havre, jako pracownik 
cywilny KMW.

Studia ukończone wraz z pełnym rozeznaniem zasad służby na okrętach 
podwodnych i teraz by spełnić zobowiązania stypendialne, trzeba było uzyskać 
„szlify” oficerskie, co w tamtych czasach bez względu na posiadane 
wykształcenie, było warunkiem koniecznym.

Od 27 stycznia 1932 r. Józef Minkiewicz jako marynarz z cenzusem 
w służbie czynnej, rozpoczyna w Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej 
służbę, na stanowisku - uczeń, jak napisano w jego Legitymacji osobistej. 
Okres szkolenia trwał do 9 czerwca 1934 r„ w czasie, którego odbył również 
praktyki morskie na ORP „Generał Haller” i ORP „Żbik”, awansując kolejno do 
stopnia bosmanmata podchorążego. W tym dniu uzyskuje awans na stopień 
podporucznika marynarki rezerwy inżyniera w służbie czynnej, z wyznaczeniem na 
stanowisko oficera mechanika ORP „Wilk”, stając się podwodniakiem. Jak 
z tego widać, uzyskanie stopnia oficerskiego w tamtych latach nie było łatwe. 
W 1935 r. kończy specjalistyczny kurs podwodnego pływania, awansując rok 
później, do stopnia porucznika marynarki inżyniera. W tamtych latach tytuł 
inżyniera zaznaczano w dokumentach przy stopniu oficerskim.

W połowie 1936 r., jako wyróżniający się oficer mechanik, wyznaczony 
został przez KMW, w skład Komisji Nadzorczej Budowy Okrętów 
Podwodnych „Orła” i „Sępa” w Holandii. Znalazł się w całkiem nowym 
środowisku oficerów podwodniaków, inżynierów okrętowców, specjalistów 
budowy okrętów, zarówno Holendrów, jak i też Polaków. Szczególnie 
serdecznie zaprzyjaźnił się z młodszym od siebie o osiem lat inż. Kazimierzem 
Leskim, który już wcześniej tu pracował i znał dobrze panujące w Holandii 
uwarunkowania. A tak, po latach wspomina o tym w swojej książce Kazimierz 
Leski":

„...Po przybyciu Polskiej Komisji Nadzorczej zaprzyjaźniłem się 
również z jej członkami, a w szczególności z por. Józefem Minkiewiczem. 
Z „Minkiem” robiliśmy też częste wypady do Belgii (Antwerpia, Bruksela, 
Brugia, Ostenda itd.), pójść do teatru, dobrze pojeść, jako że kuchnia 
holenderska, choć niewątpliwie wartościowa, jednak nie bardzo przypadła nam 
do smaku. Wyjątek stanowiły restauracje jawajskie z potrawami, których 
podstawę stanowił ryż, przyprawiany we własnym zakresie wyborem 
z kilkudziesięciu półmiseczków, na których znajdowały się różne mięska, rybki, 

2 Kazimierz Leski, Życie niewłaściwie urozmaicone - wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu AK, 
Warszawa 1994, s. 34-35.
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jarzynki, sosiki, owoce, wszelkich smaków, barw i odcieni, łagodne i tak 
pikantne, że papryka wydawała się przy nich najbardziej delikatną...

„... Z „Minkiem”, czasem również z jego uroczą żoną, wypraw takich 
robiliśmy sporo. Zżyliśmy się. Kupiliśmy sobie identyczne maszyny do pisania 
(moja pierwsza, większa osobista własność). Gdy Minkiewiczowie w 1939 r. 
oczekiwali dziecka, oczywiście syna, miałem zostać jego chrzestnym ojcem. 
Przeszkodził temu mój wyjazd do Polski i wybuch II wojny światowej...”.

Piszę o tym, ponieważ por. mar. inż. Józef Minkiewicz nadzorował 
budowę siłowni, najpierw „Orła”, a później już jako pierwszy mechanik „Sępa”, 
zaś inż. Kazimierz Leski, jako jeden z trzech „zastępców kierownika produkcji 
(bedrijfsleider) pana Niemeira” prowadził, jako pracownik stoczni „De Schelde” - 
Vlissingen, wszystkie prace związane z budową siłowni okrętu. Wspólna praca 
zrodziła przyjaźń, która przetrwała wojenną zawieruchę. Miało to również 
korzystny wpływ na wyjątkowo dobry stan techniczny okrętu i jego 
niezawodność, co miałem okazję podziwiać znacznie później, jako pierwszy 
mechanik „Sępa”.

Wojenne losy Kazimierza Leskiego, to prawdziwa epopeja, a powojenne 
to tragedia człowieka opisana w jego książce. Pomimo tego nie zapomniał 
o swoich przyjaciołach. Niech mi czytelnicy wybaczą, że wybiegając do przodu, 
nim przedstawię dalsze dzieje por. mar. inż. Józefa Mickiewicza, przytoczę 
pewne fragmenty z książki Kazimierza Leskiego.

„... Będąc parę lat temu na Rally FICC (Międzynarodowej Organizacji 
Campingu i Carawaningu w Luksemburgu) - było to na początku lat 80., 
kpt. mar. inż. Józef Minkiewicz już nie żył, zmarł 9 lipca 1973 r. we Vlissingen 
i tam został pochowany - SW, pojechaliśmy, (z żoną Marią - SW) ciągnąc 
przyczepę mieszkalną także do Vlissingen odwiedzić mieszkającą tam jeszcze 
panią Józefę Minkiewicz, z którą już dość długo korespondowałem...”3.

Być może, dzięki temu w książce Kazimierza Leskiego przytoczone są 
wspomnienia pani Józefy Minkiewicz z jej eskapady przedostania się w sierpniu 
1940 r. z Wilna do Szwecji. Rozmawialiśmy na ten temat 22 marca 2007 r. 
w Warszawie, w mieszkaniu wnuka naszego bohatera Ryszarda Minkiewicza: 
Jacek Minkiewicz, Maria Leska i piszący te słowa. A powód był jedyny - 
przypomnieć budowę naszych okrętów w Holandii i ludzi, którzy brali w tym 
udział. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale się zdarzyło.

„... Jeszcze we Vlissingen żony członków komisji nadzorczej budowy 
„Orła” i „Sępa”, panie: Minkiewiczowa, Niemirska i Piasecka, urodziły synów. 
Dobrze dająca sobie radę w obcym kraju Minkiewiczowa opiekowała się bardzo 
młodą i nieznającą języków obcych, a więc czującą się w Holandii fatalnie, 
żoną por. Andrzeja Piaseckiego”.

Pani Minkiewiczowa wróciła do kraju w lecie 1939 roku, statkiem 
„Narocz”. Po bardzo różnych perypetiach spowodowanych wybuchem wojny, 

3 Ibidem, s. 37.
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nalotami, głodem, „wylądowała” u rodziny męża w Wilnie. Tam dowiedziała 
się o losach obu łodzi podwodnych oraz swego męża - internowanego 
w Szwecji razem z „Sępem”. Nawiązała z nim korespondencję i oczywiście 
chciała się do niego dostać, choć wyglądało to beznadziejnie. Pisze pani Józefa 
Minkiewiczowa4. Wiedzieliśmy już o zatonięciu „Orła” i była to dla nas, a dla 
mnie zwłaszcza, straszna wiadomość. Nie posiadałam się więc z radości, gdy 
pewnego ranka, śpiąc jeszcze, zobaczyłam przede mną oficera marynarki 
wojennej, w którym poznałam Andrzeja Piaseckiego. Powiedziałam mu, jak się 
cieszę, że wiadomość o zaginięciu „Orła” nie jest prawdziwa, a on mi na to 
odpowiedział: „Orzeł” zatonął i ja nie żyję. Nie przeszkadza mi to jednak 
przyjść do pani, pani opiekowała się Krysią i teraz ja chcę pani pomóc. Żeby 
pojechać do „Minka”, musi pani dziś, absolutnie dziś i to zaraz wyruszyć. 
W tym momencie rodzina zaniepokojona tym, że jeszcze nie przyszłam na 
śniadanie, weszła do pokoju i wypłoszyła gościa.

Byliśmy wszyscy tak pod wrażeniem tego, co zaszło, że wyruszyłam do 
Kowna. W poselstwie szwedzkim byłam na parę minut przed 7 wieczorem. 
Konsul właśnie zamykał konsulat i wychodził. Szedł do konsulatu niemieckiego 
po wizy tranzytowe dla ludzi, których wracające do Szwecji poselstwo 
zabierało ze sobą. Warunkiem otrzymania wizy był przedwojenny paszport 
zagraniczny.

Kto pani w takiej dziurze powiedział, że wyjeżdżamy? - zapytał konsul. 
Odpowiedziałam: Duch. W parę dni potem byłam już w Sztokholmie... Mam 
też jako kuriozum stempel w moim paszporcie: Pass-Kontrolle 25 Aug. 1940 
Sassnitz - Ausreise... .

„... Szwedzi wysadzili mnie w naszym poselstwie, gdzie przywitał mnie 
jeden z urzędników słowami: mam nadzieję, że pani przywiozła ze sobą złoto 
albo kosztowności, bo na pomoc z naszej strony nie może pani liczyć w żadnym 
wypadku...” .

„.. .W poselstwie pracował brat admirała Unruga, który jednak zaopiekował 
się nimi i zawiózł do miejsca, w którym mieli zamieszkać...” .

Próby zdawczo-odbiorcze ORP „Sęp”

Por. mar. inż. Józef Minkiewicz podczas prób zdawczo-odbiorczych „Orła” 
pełnił obowiązki pierwszego mechanika okrętu, które po ich zakończeniu 
przekazał por. mar. Florianowi Roszakowi, powracając na „Sępa, na którym już 
pozostał do końca jego budowy. Por. mar. F. Roszak zginął na Morzu 
Północnym wraz z „Orłem” w czerwcu 1940 r.

Przejście Józefa Minkiewicza na „Sępa” było w tamtej sytuacji niezbędne 
z powodu półrocznego opóźnienia jego budowy. Złożyło się na to m.in. 
opóźnienie dostaw głównych motorów elektrycznych i osprzętu elektrycznego,

4 Według relacji Józefy Minkiewicz, będącej w posiadaniu Kazimierza Leskiego.
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a także wyraźne uaktywnienie się na terenie stoczni niemieckiego wywiadu, 
zmierzającego do zahamowania budowy okrętu. Zgodnie z planem, oficjalne 
próby okrętu miały rozpocząć się 29 maja 1938 r„ a faktycznie rozpoczęły się 
19 stycznia 1939 r., w kilka dni, po odejściu „Orła” do kraju. Dlatego już 
wcześniej, od lipca 1938 r. zaczęto kompletować załogę okrętu, z jej dowódcą, 
kmdr. ppor. Władysławem Salamonem na czele. W tym okresie dużą rolę 
odegrał por. mar. inż. Józef Minkiewicz, będąc zaprzyjaźnionym z Holendrami, 
co umiejętnie wykorzystywał w organizowaniu najważniejszych prac, 
zapewniających odbycie niezbędnych prób zdawczo-odbiorczych.

Okręt na kolejną próbę wyszedł na morze 2 kwietnia 1939 r., jak zwykle 
pod banderą holenderską i z pracownikami stoczniowymi, by już z niej „uciec” 
do Gdyni. Było to wcześniej uzgodnione i akceptowane przez KMW. A dalej, 
co już było wcześniej uzgodnione z Holendrami, zaistniały „konflikt” 
załatwiono polubownie i bez arbitrażu: strona Polska zwróciła koszty podróży 
Holendrów i dokonała należnej wpłaty za okręt, zaś stocznia w niedługim czasie 
od 29 kwietnia w ciągu 6 tygodni, odesłała do Polski brakujące części 
wyposażenia okrętowego. W ten sposób „Sęp” mógł zakończyć pozostałe prace 
wyposażeniowe w Warsztatach Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni- 
-Oksywiu.

Z dniem 29 czerwca 1939 r. ORP „Sęp” rozpoczął kampanię morską i jak 
się zdawało, jako już pełnowartościowy i technicznie sprawny okręt podwodny, 
do czego też zdecydowanie przyczynił się swoją pracą por. mar. inż. Józef 
Minkiewicz, pozostając dalej w składzie załogi jako pierwszy mechanik okrętu.

Początek wojny 1939 r. - internowanie okrętu w Szwecji

Moim założonym celem jest przypomnienie sylwetki kpt. mar. inż. Józefa 
Minkiewicza, w związku, z czym nie będę opisywał samego „Sępa”, przytaczał 
jego danych technicznych, gdyż dziś łatwo można to znaleźć w istniejącej 
literaturze.

ORP „Sęp” miał bardzo krótką kampanię wojenną. W drugim dniu 
wojny, dowódca „Sępa” kmdr ppor. Władysław Salamon, będąc już w swoim 
sektorze, wykonał w godzinach południowych atak jedną torpedą z wyrzutni 
rufowej na niemiecki c. Atakowany okręt torpedę zauważył, zdołał jej uniknąć 
i rozpoczął kontratak bombami głębinowymi. Tropienie „Sępa” tego dnia trwało 
długo, którego skutkiem były już poważne uszkodzenia na okręcie. W dniu 
3 września nastąpiły kolejne ataki okrętów niemieckich, co jeszcze bardziej 
zwiększyło nieszczelności w części rufowej okrętu, zatapianie rufy, 
uniemożliwiające zanurzanie i manewrowanie w położeniu podwodnym. 
Wdzierające się ilości wody były tak duże, że okrętowy system odwadniania, 
nie był w stanie ich wypompowywać.

Znając dobrze ten okręt i jego systemy, starałem się wczuć w położenie 
mechanika. Na okręcie podwodnym w zanurzeniu dodatkowe nawet 100 KG. 
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jest już odczuwalne, a co dopiero, kiedy to było w tonach i do tego na rufie, 
w dużej odległości od środka ciężkości okrętu. Sądzę, że uratowanie okrętu 
w takiej sytuacji było możliwe dzięki jego odejściu bardziej na północ od 
sektora i umiejętnemu operowaniu wszystkimi systemami wodnymi okrętu - 
odwadniania, trymowym, kompensacyjnym torped i osuszania. Okręt miał 
bardzo nowoczesne i względnie ciche pompy z wielostopniowymi wirnikami, 
mogącymi pracować w różnych układach szeregowo-bocznikowych, 
w zależności od głębokości zanurzenia. Por. mar. inż. Józef Minkiewicz, 
nadzorując budowę tego okrętu, znał bardzo dobrze jego systemy i jemu można 
zawdzięczać, szczęśliwe wyjście okrętu z tej opresji.

W takiej sytuacji ORP „Sęp” nie mogąc wejść do portu na Helu, wszedł 
17 września na szwedzkie wody terytorialne, gdzie w bazie marynarki wojennej 
Szwecji w Stavnas, niedaleko Sztokholmu, został internowany.

Zaraz po internowaniu naprawiono klapę wewnętrzną prawego tłumika, 
przystąpiono do usuwania niesprawności technicznych okrętu i po wydokowaniu, 
oczyszczono i pomalowano część podwodną kadłuba.

Od października 1940 r. por. mar. inż. Józefowi Minkiewiczowi 
powierzono obowiązki oficera technicznego obozu internowanych w Szwecji 
okrętów. Każdego roku, aż do zakończenia wojny odbywały się pod jego 
nadzorem dokowania wszystkich trzech internowanych okrętów i ich remonty 
stoczniowe w Arsenale Marynarki Wojennej w Sztokholmie i stoczni 
w Ekensbergu. „Sęp” dokowany był pięciokrotnie, „Ryś” i „Żbik czterokrotnie.

Przez cały okres internowania okrętów w Szwecji, miano nadzieję na 
włączenie się ich do walki, czy to poprzez ucieczkę, czy też w ramach 
porozumienia KMW z aliantami, w zależności od sytuacji wojennej 
i bezpieczeństwa samej Szwecji, do czego jednak nie doszło. I dlatego okręty 
przez cały okres internowania były utrzymywane w sprawności technicznej, co 
było głównym obowiązkiem kpt. mar. inż. Józefa Minkiewicza.

Oprócz nadzoru technicznego nad okrętami, J. Minkiewicz wykładał na 
kursach dla maturzystów i pracował zarobkowo na roli, zapewniając żonie 
i synowi utrzymanie, zaś jego żona Józefa nawiązała kontakt z przebywającymi 
w niewoli niemieckiej w Oflagu II C Woldenberg: kmdr. ppor. inż. Zygmuntem 
Nowickim, kpt. mar. Józefem Sielanko i ppor. mar. Edmundem Markowskim, 
wspierając ich przez cały czas paczkami.

Trzeciego maja 1944 roku Józef Minkiewicz zostaje awansowany do 
stopnia kapitana marynarki inżyniera. Po zakończeniu wojny, jako urodzony 
w Wilnie, przeżywa wielkie rozczarowanie, że część Polski, z której pochodził, 
Anglia, z Churchillem na czele, zgodziła się oddać Stalinowi. Postanowił nie 
wracać z okrętami do kraju. Jemu zaś Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej 
w Malmo powierzył 10 maja 1945 r. załatwianie formalności z rejestracją 
obywateli polskich, przybyłych z niemieckich obozów koncentracyjnych 
i roztoczenie nad nimi opieki konsularnej.
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Okręty podwodne „Sęp”, „Ryś”, „Żbik”, Dar Pomorza” i kuter 
pościgowy „Batory”, dzięki sprawności technicznej, mogły pod banderą 
Marynarki Wojennej RP, powrócić o własnych siłach w dniu 28 października 
1945 r. do Gdyni. Do kraju, wraz z kmdr. ppor. Władysławem Salamonem 
powróciło: 40 podoficerów i 10 marynarzy. W Szwecji pozostało: 15 oficerów, 
53 podoficerów i 54 marynarzy, z których część miała tam już swoje rodziny5.

Po pewnym czasie, na zaproszenie dyrektora Arie Smita, Minkiewiczowie 
udali się do Holandii, gdzie inż. Józef Minkewicz rozpoczął pracę we 
Vlissingen, tym razem - jako obcokrajowiec - w biurze konstrukcyjnym stoczni 
„De Schelde”, pracując tam do końca swego życia.

Będąc na emigracji, oprócz pracy zawodowej, bierze od samego początku 
czynny udział w działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 
w Holandii, utrzymując również kontakt ze Stowarzyszeniem Marynarki 
Wojennej w Londynie. W tej pracy dał się poznać jako bardzo koleżeński 
i zawsze uczynny w niesieniu pomocy potrzebującym kolegom, w czym zawsze 
wspierała go żona. Wspominał mi o tym później Kazimierz Leski, który po 
wyjściu 22 stycznia 1955 r. z więzienia, był z nim w stałym kontakcie 
korespondencyjnym. Państwo Minkiewiczowie, co jest godne podkreślenia, 
wychowali troje rodzeństwa w duchu polskim: córkę Annę, synów Jacka i Jana, 
dbając również o dobrą znajomość przez nich rodzinnego języka i polskich 
tradycji narodowych.
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KOMANDOR PODPORUCZNIK 
WIKTOR WOJNICZ (1894-1940)

Pochodził z rodziny szlacheckiej, osiadłej na terenie 
byłej guberni wołyńskiej. Był najstarszym 
dzieckiem z pierwszego małżeństwa Adama, lekarza 

armii rosyjskiej i Marii z Orłów. Urodził się 24 (11) 
grudnia 1894 r. w Łucku, na Wołyniu. W tym też 
mieście ukończył cztery klasy gimnazjum. 8 maja 
1910 r. Adam Wojnicz, młodszy lekarz 44 kamczac- 
kiego pułku piechoty, złożył w kancelarii Korpusu 
Morskiego (Petersburg) podanie o przyjęcie syna 
Wiktora do młodszej przygotowawczej klasy. Po 
zdaniu wstępnych konkursowych egzaminów. 
W Wojnicz został przyjęty w poczet słuchaczy tej 
uczelni1.

Letnie praktyki morskie kadet W. Wojnicz odbywał na jednostkach 
szkolnych „Morjak” (1911 r.) i „Wiemyj” (1912 r.). Rok później, we wrześniu 
1913 r. rozpoczął jako gardemaryn służbę czynną w rosyjskiej marynarce wojennej.

1 Rossijkij Gosudarstviennyj Archiv Vojenno-Morskogo Flota w Sankt Petersburgu (dalej RGA 
VMF), sygn. 432-2-402, 432-7-692; Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej 
CAW), akta personalne Wiktora Wojnicza, sygn. 1769/89/5680 - Karta Ewidencyjna: 
J. i M. Czerwińscy, Noty biograficzne oficerów Polskiej Marynarki Wojennej, w: Kadry 
morskie Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka Wojenna, cz. I, Korpus oficerów 1918-1947, 
pod red. J.K. Sawickiego, Gdynia 1996, s. 466. Adam Wojnicz, syn Romualda, urodzony 
24 (18) XII 1864 r., absolwent Warszawskiego Uniwersytetu z tytułem lekarza (1891 r. - 
dyplom nr 1233). Dwukrotnie żonaty. Dzieci z pierwszego małżeństwa, to: Wiktor i Helena 
(ur. 25 VI 1892 r.). Ze związku z Walerią Ołdakowską miał czworo dzieci: Władysław 
(ur. 19 VI 1898 r.), Irena (ur. 19 1 1900 r.), Ewa (ur. 30 V 1903 r.), Bogusława (ur. 8 III 1909 r.). 
Dane dotyczące służby w rosyjskiej marynarce wojennej według tzw. starego stylu.
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1 czerwca 1915 r. ukończył ze złotym znakiem Korpus Morski, a po zdaniu 
praktycznych egzaminów, 30 lipca tego roku mianowany został miczmanem2.

Pierwszy przydział służbowy miczmana W, Wojnicza, to 2. Brygada 
Okrętów Liniowych Floty Czarnomorskiej („Jewstafij”, „Joann Złatoust”, 
„Pantielemon”, doraźnie „Tri Światitiela” i krążownik), gdzie służył od sierpnia 
1915 r. do sierpnia 1917 r. Tam początkowo jako oficer wachtowy, naczelnik 
wachty, a następnie rewizor okrętowy „Jewstafija” uczestniczył w działaniach 
wojennych na morzu, zwalczających żeglugę nieprzyjacielską u brzegów Turcji. 
Między innymi 30 września - 2 października 1915 r. okręt brał udział w akcji 
przeciw portom zagłębia węglowego Eregli, Koźlu, Zonguldak i Kilimli. 
W połowie 1916 r. jednostki 2. brygady przebazowano do Batumi, gdzie 
współdziałały z wojskami lądowymi, a w sierpniu tego roku powróciły do 
sewastopolskiej bazy.

Kolejny przydział miczmana W. Wojnicza, a od września 1917 r. 
lejtnanta, to 2. dywizjon torpedowców Floty Czarnomorskiej. Powierzono mu 
stanowisko adiutanta w sztabie tej jednostki, na którym pozostawał do 
1 stycznia 1918 r.3.

Droga por. Wiktora Wojnicza do niepodległej Polski prowadziła poprzez 
służbę w III Korpusie Polskim (oficer sztabu), a następnie od lutego 1919 r. 
działalność w Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Tę ostatnią 
w antybolszewickim wywiadzie (Komenda Naczelna POW na Wschodzie: 
KN-III) przedstawił Andrzej Pepliński:

„Początkowo przekazywał informacje na temat wojennej marynarki 
ukraińskiej, a następnie przez kilka miesięcy pełnił funkcję adiutanta Wydziału 
Wojskowego KN-III. Na rozkaz Komendy Naczelnej zgłosił się do 
bolszewików i otrzymał przydział do referatu w Morskim Sztabie Generalnym 
w Kijowie. Wykorzystując zajmowane stanowisko, udostępnił swoje 
mieszkanie Komendzie Naczelnej. Równocześnie przekazywał tajne 
zarządzenia i szyfry bolszewickie. Szybko zdobył zaufanie jednego 
z komisarzy, przydzielonego do sztabu i dzięki temu objął kierownictwo dwóch 
wydziałów Floty Czarnomorskiej. Jego praca polegała nie tylko na zdobywaniu 
dokumentów sztabowych i informacji dotyczących floty oraz organizacji Armii 
Czerwonej. Zdołał nawet wydawać zarządzenia utrudniające politykę władz 
wojskowych. Jedno z nich uniemożliwiało bolszewikom przeprowadzenie 

2 Spisok lićnago sostava sudov, strojevych i administrativnych ućreźdenij morskogo vedomstva, 
Petersburg 1916, s. 448; PTA BMF, sygn. 417-1-3865; Żelechowski W., Krótkie dane 
biograficzne o byłych oficerach polskiej Marynarki Wojennej wywodzących się z byłej 
marynarki rosyjskiej z czasów ich służby przed 1917 r., maszynopis, Gdynia 1966, sygn. 208; 
W rosyjskiej marynarce wojennej służył w tym czasie młodszy mechanik starszy lejtnant 
Wojnicz II Piotr, syn Emiliana, absolwent Szkoły Inżynierów Morskich z roku 1909. Zmarł 
13 września 1963 r. w Paryżu.

3 Spisok, o.c., s. 448; CAW Karta o.c.; J. Gozdawa-Gołębiowski, T. Wywerka Prekurat, Pierwsza 
wojna światowa na morzu, Gdańsk 1973, s. 282-289.
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skutecznej akcji przeciwko powstańcom w Czarnobylu. Przełożeni Wiktora 
Wojnicza zorientowali się jednak o jego rzeczywistej roli, dzięki usługom 
prowokatora niejakiego Garosa. Zagrożony aresztowaniem Wojnicz zdołał 
jeszcze wykraść aktualne szyfry i różne dokumenty sztabowe i dostarczyć je do 
KN-III. Władze bolszewickie zaocznie wydały na niego wyrok śmierci, Dlatego 
wysłano go do Warszawy z raportami wywiadowczymi KN-III i zdobytymi 
dokumentami. Po drodze został aresztowany, ale zbiegł i w lipcu 1919 r. dotarł 
do Biura Wywiadowczego4.

Przyjęty do Wojska Polskiego w stopniu kapitana, został przydzielony do 
Departamentu dla Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych (DSM). 
6 sierpnia 1919 r. kpt. mar. W. Wojnicz objął funkcję referenta w Sekcji 
Personalno-Szkolnej DSM, na czele której stał płk mar. Witold Panasewicz. 
Zajmowała się ona wówczas m.in. organizowaniem przyszłej Szkoły Morskiej, 
dla której trzeba było przygotować statut i programy nauczania. Takie zadanie 
postawił DSM przed powołaną 26 sierpnia tego roku, specjalną komisją. 
Przewodniczył jej gen. ppor. mar. Tadeusz Bobrowski, a członkami byli: mjr 
mar. Czesław Petelenz, kapitanowie Władysław Filanowicz, Wiktor Wojnicz, 
Ignacy Musiałowski i kpt. ż. w. Tadeusz Stecki5.

30 września 1919 r. został czasowo odkomenderowany do Biura 
Wywiadowczego Oddziału II Naczelnego Dowództwa W.P., które powierzyło 
mu kierowanie nowo powstałą ekspozyturą wywiadowczą w Kamieńcu 
(Podole). Po powrocie, od 14 stycznia do 10 grudnia 1920 r. pracował w Sekcji 
Organizacyjnej. W tym czasie rozpoczęto kompletowanie załóg dla 
torpedowców. 20 marca tego roku DSM zaproponowało grupie oficerów, wśród 
których był kpt. mar. W. Wojnicz „... objęcie dowództwa torpedowca lub 
pełnienie obowiązków starszego oficera”. Natomiast od 27 listopada wraz z mjr. 
mar. Stanisławem Witkowskim uczestniczył w pracach Komisji Weryfikacyjnej 
oficerów marynarki wojennej6.

1 lutego 1921 r. kpt. mar. W. Wojnicz objął stanowisko kierownika sekcji 
organizacyjnej Wydziału Organizacyjnego DSM, na którym pozostawał do 

4 Cyt. Za: A. Pepłoński, Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, Warszawa 1939 r„ 
s. 154. Posługiwał się pseudonimami „Kompas”, „Szczęsny”, „Reja”, „Wigdas”.

5 Rozkaz Dzienny No 237 i 243 Ministerstwa Spraw Wojskowych, 14 X 1917 r., E. Kosiarz, 
Departament dla Spraw Morskich, jego działalność i rola w dziejach Marynarki Wojennej 
w latach 1919-1921, w: „Biuletyn Historyczny Marynarki Wojennej”, Gdynia 1963 r„ s. 172-173; 
R. Kuraż, Biogramy polskich marynarzy zmordowanych, zamęczonych i zaginionych na 
Wschodzie, w: Ostatnia wachta - Mokrany, Katyń, Charków..., Gdynia 2000 r., s. 174 (do 
publikacji zakradł się błąd - W. Wojnicz nie został przydzielony do Sekcji Marynarki, lecz 
DSM).

6 CAW, Akta personalne W. W., sygn. 1769/85/5680 - Karta, o.c.; tamże. Akta personalne 
Franciszka Dymy, sygn. 69-3440 - awizo wysłane przez szefa Sekcji Personalno-Szkolnej, 
20 III 1920 r. Poufne. Rozkaz Dzienny No 268 Ministerstwa Spraw Wojskowych, 27 XI 1920 r.; 
A. Pepłoński, Wywiad ..., o.c., 120, 121.
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końca roku. 17 czerwca t. r. zweryfikowany jako komandor podporucznik 
w korpusie morskim.

Po reorganizacji Marynarki Wojennej, dwukrotnie w ciągu 1922 r. był na 
etacie przejściowym Kierownictwa Marynarki Wojennej (KMW). Od 1 marca 
do 12 marca 1922 r. pełnił funkcję referenta Wydziału Organizacyjno- 
-Mobilizacyjnego. Następnie, jako inwalida wojenny z wojny polsko-rosyjskiej, 
ogłoszony 12 czerwca na IV liście oficerów rezerwy w korpusie oficerów 
marynarki wojennej. Rozkazem KMW 115/22 z 11 lipca t. r. pozostawiony 
w służbie czynnej. 20 marca 1923 r. ponownie powierzono mu obowiązki 
referenta wspomnianego wydziału, a 6 listopada t. r. - wyznaczono kierownikiem. 
W międzyczasie, 1 listopada przemianowany na oficera zawodowego, 
w korpusie morskim. Wykorzystywano również jego doświadczenie, w latach 
1922 i 1923 uczestniczył w pracach komisji regulaminowej, która 
opracowywała przepisy morskie. Kolejny przydział kmdr ppor. W. Wojnicza, to 
Samodzielny Referat Personalny, którym kierował od 1 lipca 1924 r. do 
19 marca 1926 r. Niezależnie od pracy, potrafił znaleźć czas na popularyzację 
spraw morskich. Od października 1925 r. do sierpnia 1926 r., wspólnie z Jerzym 
Łątkiewiczem, a później Józefem Boreyko prowadzili w redakcji „Morza” - 
dział Marynarki Wojennej. Kłopoty zdrowotne, z którymi borykał się od 
dłuższego czasu, sprawiły, że po kilkumiesięcznym leczeniu stanął przed 
wojskową komisją lekarską. Ta w swoim orzeczeniu z 16 maja 1927 r. 
stwierdziła, że jest zdolny tylko do służby pozaliniowej7.

Z dniem 23 maja 1927 r. kmdr ppor. W. Wojnicz został przydzielony 
z KMW do Oddziału II Sztabu Generalnego WP, na stanowisko referenta 
w Referacie Ligii Narodów. Nadal zajmował się sprawami morskimi. 
W przededniu konferencji rozbrojeniowej Ligi Narodów w Genewie, 12 września 
1928 r. opracował Memoriał w sprawie polskiej Marynarki Wojennej, w którym 
wypowiadał się za koniecznością jej rozbudowy.

15 sierpnia 1930 r. kmdr ppor. W. Wojnicz został przydzielony 
z Oddziału II Sztabu Generalnego WP, do dyspozycji szefa Samodzielnego 
Wydziału Wojskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych celem odbycia 
praktyki. Tam pracował do 31 marca 1931 r. 31 grudnia t. r. jako trwale 
niezdolny do zawodowej służby wojskowej kat. „E” przeniesiony w stan 
spoczynku. Powrócił w rodzinne strony, zamieszkał w osadzie Belweder, na 
terenie powiatu łuckiego (woj. wołyńskie). Podjął pracę w administracji

7 CAW, Akta personalne W. W., sygn. 1769/89/5680 - Karta, o.c.; Spis oficerów służących 
czynnie w dniu 1.5.121 r. Warszawa 1921 r„ s. 531; Rozkaz dzienny Nr 202 Ministerstwa 

Spraw Wojskowych, 8 XI 1921 r. (kmdr ppor. Wojnicz Wiktor wykazany na liście oficerów 
sztabowych w DSM); St. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946. T. 1, 
Albany N.Y., 1983 r., s. 49, 54; M. Kułakowski, Marynarka Wojenna Polski odrodzonej. T.l-2, 
Toronto 1988 r., s. 157, 207; J. Sługocki, Z historii regulaminu służby na okrętach w Polskiej 
Marynarce Wojennej (1918-1923), „Przegląd Morski” 1990 r„ z. 7-8, s. 112; J. i M. Czerwińscy, 
Noty, o.c., s. 193, 194, 201 466; R. Kuraż, Biogramy, o.c., s. 174.
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państwowej na stanowisku starosty w Łucku (naczelnika Wydziału 
Bezpieczeństwa woj. wołyńskiego). Tam też zastał go wybuch II wojny 
światowej. Aresztowany przez NKWD w miejscu pracy, więziony i rozstrzelany 
prawdopodobnie w Kijowie wiosną 1940 r.

Był odznaczony m.in.: medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, 
medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Krzyżem Yirtuti Militari 
V Klasy, Medaille Internalliee, Krzyżem Niepodległości.8.

8 CAW. Akta personalne W.W., sygn. 1769/89/568 - Karta, o.c.; M. Kułakowski. Marynarka, 
o.c., s. 238; Ostatnie odznaczenia w Marynarce Wojennej, „Morze” 1932 r., nr 1, s. 9; 
J. i M. Czerwińscy, Noty, o.c., s. 466; R. Kuraż, Biogramy, o.c., s. 174; J. Pertek, Mała flota 
wielka duchem, Poznań 1989 r., s. 572; J. Czerwiński, Straty korpusu oficerskiego Marynarki 
Wojennej pod okupacją sowiecką, „Nasze Sygnały” 1989 r., nr 1; J. Przybylski, Marynarka 
Wojenna w walce o granice i niepodległość Polski (1918-1920). Załącznik. Gdynia 1997 r.; 
M. Borowiak, Mała flota bez mitów, Gdańsk 1999 r., s. 237; tenże. Zapomniana flota. Mokrany, 
Gdańsk 2006 r., s. 218; Martilog russkoj voenno-morskoj emigracji po izdanijam 1920-2000 gg. 
Red. W.W. Lobycyn. Moskva-Fedosija 2001 r„ s. 40; http://wolyn.orh.org/opisy/belweder-07.html
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Górski Tadeusz: Floty sojuszników i przeciwników Jagiellonów i Wazów 

na Bałtyku, Morzu Czarnym i Morzu Śródziemnym

Biuletyn Historyczny. 2008 nr 23, s. 9

Publikacja przedstawiająca floty sojuszników i przeciwników Jagiellonów i Wazów 

na Bałtyku, Morzu Czarnym i na Morzu Śródziemnym
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Bazy morskie

Komorowski Antoni: Powstanie bazy morskiej Hel

Biuletyn Historyczny, 2008 nr 23, s. 31

Artykuł przedstawiający koncepcje i plany oraz uwarunkowania i etapy powstawania 

bazy morskiej na Półwyspie Helskim w latach 1920-1939



355.4 (091 )/327/355.8 - Wojna - sztuka wojenna - historia PL ISSN 0137 - 5539 

Dyplomacja. Oficerowie

Komorowki Antoni, Giedroyć Katarzyna: Działalność dyplomatyczna oficerów 

Marynarki Wojennej w latach 1920-1939

Biuletyn Historyczny, 2008 nr 23, s. 44

Publikacja przedstawia wnioski ze studiów nad działalnością dyplomatyczną oficerów 

Marynarki Wojennej w latach 1920-1939
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Marynarka Wojenna - technika

Kudela Sławomir: Służby techniczne i zaopatrzenia Marynarki Wojennej w latach 

1918-1939, cz. I, Działalność w latach 1918-1935

Biuletyn Historyczny, 2008 nr 23, s. 50

Artykuł zawiera wnioski z badań historycznych kontynuowanych nad strukturą 

i działalnością służb logistycznych Marynarki Wojennej w latach 1918-1935
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Pietkiewicz Iwona: Jubileusze latarni morskich

Biuletyn Historyczny, 2008 nr 23, s. 83

Zarysy historii i opisy latarni morskich w Gdyni-Oksywiu (1887-1933) i Świnoujściu 

(1857-2007)
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II wojna światowa

Pater Walter: Sukcesy bojowe Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie światowej (5). 
Udział ORP „Kujawiak” w zniszczeniu trzech statków w rejonie wyspy 

Alderney 3/4 lutego 1942 r.

Biuletyn Historyczny, 2008 nr 23, s. 92

Piąty artykuł z serii o sukcesach bojowych uzyskanych przez okręty Polskiej Marynarki 

Wojennej w II wojnie światowej odnoszący się do źródłowych materiałów o udziale 

niszczyciela ORP „Kujawiak” w zniszczeniu trzech statków w rejonie wyspy Alderney 

3/4 lutego 1942 r.
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Oficerowie

Pater Walter: Stan osobowy Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1939-1947

Biuletyn Historyczny, 2008 nr 23, s. 109

Artykuł zawiera wyniki badań historycznych nad kształtowaniem się stanu liczbowego 

Polskiej Marynarki Wojennej w latach II wojny światowej
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Budynki użyteczności publicznej

Bojko Jerzy: „Polska Riwiera” - gmach i jego użytkownicy

Biuletyn Historyczny, 2008 nr 23, s. 133

W artykule przedstawiono zarys historii zabytku architektury - gmachu „Riwiery” - 

siedziby Klubu Marynarki Wojennej w Gdyni
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Wojciechowski Zbigniew: Przejęcie okrętów ze Związku Radzieckiego, Niemiec 

i Szwecji w 1945 r. w relacji generała Józefa Urbanowicza

Biuletyn Historyczny, 2008 nr 23, s. 142

Relacja generała broni Józefa Urbanowicza o przejmowaniu okrętów ze Związku 

Radzieckiego, Niemiec i Szwecji przez Marynarkę Wojenną w 1945 r„ w opracowaniu 

Zbigniewa Wojciechowskiego
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Granice państw - straż graniczna

Bieniecki Ireneusz: Zmiany w systemie organizacji ochrony polskiej granicy 

morskiej w latach 1965-1991

Biuletyn Historyczny, 2008 nr 23, s. 154

Artykuł przedstawiający wnioski ze studiów nad zmianami w systemie organizacji 

ochrony polskiej granicy morskiej w latach 1965-1991
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Miasta - gospodarka miejska

Misztal Zdzisław: Elbląg w składzie państwa polskiego po II wojnie światowej

Biuletyn Historyczny, 2008 nr 23, s. 175

Zarys historii Elbląga, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów miasta w XIX i XX w.
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Siły zbrojne

Pietraszkiewicz Henryk: „My, pierwsza brygada...”

Biuletyn Historyczny, 2008 nr 23, s. 189
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Wspomnienia kontradm. w st. spocz. Henryka Pietraszkiewicza z okresu jego służby 

na stanowisku dowódcy 1. Brygady Okrętów Podwodnych w latach 1957-1966
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Techman Ryszard: Komandor podporucznik Jan Łuszczkiewicz (1903-1971)

Biuletyn Historyczny, 2008 nr 23, s. 204

Biografia kmdr. ppor. Jana Łuszczkiewicza (1903-1971), oficera Marynarki Wojennej 

II Rzyczypospolitej i naczelnika wydziałów w Ministerstwie Żeglugi oraz Ministerstwie 

Żeglugi i Handlu Zagranicznego
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Opracowania biograficzne. Osoby nieżyjące. Zmarli

Techman Ryszard: Porucznik pilot Zdzisław Juszczakiewicz (1908-2001)

Biuletyn Historyczny, 2008 nr 23, s. 213

Biografia por. pil. Zdzisława Juszczakiewicza (1808-2001), oficera MDLot. oraz 

kapitana portów w Darłowie i na Wyspach Bahama
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Wielebski Stanisław: Kapitan marynarki inżynier Józef Minkiewicz

Biuletyn Historyczny, 2008 nr 23, s. 221

Biografia oficera mechanika okrętów podwodnych kpt. mar. inż. Józefa Minkiewicza 

(1904-1973)
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Opracowania biograficzne. Osoby nieżyjące. Zmarli

Mielczarek Ryszard: Komandor podporucznik Wiktor Wojnicz (1894-1940)

Biuletyn Historyczny, 2008 nr 23, s. 229

Biografia kmdr. ppor. Wiktora Wojnicza (1894-1940), byłego oficera rosyjskiej 

marynarki wojennej oraz oficera Departamentu dla Spraw Morskich i Oddziału II Sztabu 

Generalnego WP, zamordowanego przez NKWD w 1940 r.


