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WSTĘP

W 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej oddajemy Czytelnikom 
24 numer „Biuletynu Historycznego”. Zamieszczone w nim 
artykuły zostały przygotowane w zasadzie przez przedstawicieli 

środowiska historyków Marynarki Wojennej, pracowników Muzeum Marynarki 
Wojennej oraz nowych autorów. Znajdują się w nim również materiały 
źródłowe, odnoszące się do dziejów Marynarki Wojennej w latach II wojny 
światowej wojny i w okresie powojennym.

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

Na wstępie zamieszczono opracowanie kmdr. ppor. w st. spocz. 
dr. Tadeusza Górskiego o morskich aspektach polskich powstań narodowych, 
w których zawsze pierwszoplanowy był problem importu broni i amunicji 
z zachodniej Europy. Ponieważ ziemie polskie odcięte zostały od Bałtyku, 
przywódcy powstań starali się o zdobycie i wykorzystanie jednego z portów 
bałtyckich. W planach powstańczych uwzględniano również Morze Czarne 
i wykorzystanie portów tureckich.

Okresu międzywojennego dotyczy druga część źródłowego opracowania 
kmdr. por. dr. Sławomira Kudeli o służbach technicznych i zaopatrzenia 
Marynarki Wojennej w latach 1918-1939, obejmująca lata 1936-1939. Część 
pierwszą, dotyczącą działalności służb logistycznych Marynarki Wojennej 
w latach 1918-1935, zamieszczono w poprzednim numerze. Natomiast 
dr Tadeusz Kondracki przedstawił artykuł na temat popularnej pieśni morskiej 
jako formie popularyzacji Marynarki Wojennej i obrony morskiej 
II Rzeczypospolitej. Wyodrębnił w nim: piosenki o romantyzmie życia 
marynarskiego i patriotycznym aspekcie służby na okrętach, okazjonalnie 
pisane pieśni propagujące hasła dotyczące wzmocnienia sił Polski na morzu, 
w tym działalność Funduszu Obrony Morskiej oraz patriotyczne utwory 
powstałe w atmosferze odzyskania przez Polskę dostępu do Bałtyku, 
popularyzujące ideę utrzymania polskiego stanu posiadania nad morzem.
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W dwóch następnych artykułach podjęto tematykę zajmującą się 
udziałem Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie światowej. Pierwszy, 
napisany przez kmdr. ppor. mgr. inż. Zdzisława Krygera, stanowi próbę 
uszczegółowienia epizodu z działalności polskich ścigaczy w czasie 
II wojny światowej. Ukazuje postać ppor. mar. Andrzeja Jaraczewskiego - 
dowódcy ścigacza „S 3” z okresu poderwania okrętu na minie na redzie 
brytyjskiego portu Fowey w październiku 1940 r. Przedstawiono w nim 
okoliczności tego zdarzenia oraz zaprezentowano fotografie, stanowiące nowe 
nabytki Muzeum Marynarki Wojennej. Drugi artykuł kmdr. por. rez. mgr. 
Waltera Patera stanowi kontynuację serii prac pod ogólnym tytułem Sukcesy 
bojowe Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie światowej. Zamieszczony 
w tym numerze szósty artykuł tej serii zajmuje się udziałem niszczyciela 
„Burza” w zatopieniu 22 lutego 1943 r. niemieckiego okrętu podwodnego „U 606”.

Kolejne prace dotyczą działalności Marynarki Wojennej w latach 
powojennych. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na kontynuację interesujących 
wspomnień kontradm. w st. spocz. Henryka Pietraszkiewicza, tym razem 
z czasu jego służby na stanowisku dowódcy 9. Flotylli Obrony Wybrzeża 
w Helu. Następny artykuł, kpt. rez. mgr Wojciecha Mazurka opisuje polskie siły 
morsko-desantowe. Jak ważna jest to tematyka dowodzi historia II wojny 
światowej. Walczące strony, w latach 1940-1945 wysadziły 500-600 desantów, 
w tym 125 operacyjnych i 10 strategicznych. Tylko w desantach o skali 
strategicznej uczestniczyło ok. 5 min żołnierzy, użyto 13tys. środków 
transportowo-desantowych, 5 tys. okrętów oraz ponad 35 tys. samolotów. 
W działaniach desantowych uczestniczyły okręty Polskiej Marynarki Wojennej, 
statki floty handlowej oraz siły powietrzne. Autor próbuje również 
odpowiedzieć na pytania: czy Polska potrzebowała sił desantowo - morskich 
i czy likwidacja polskich sił desantowych była słuszna? A kolejny artykuł - 
kmdr. ppor. SG rez. dr Ireneusza Bienieckiego zajmuje się problematyką 
jednostek pływających Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza w latach 
1966-1991.

Numer zamykają dwa opracowania tematycznie związane z przyznaniem 
w 2007 r. przez międzynarodowe stowarzyszenie World Ship Trust okrętowi 
muzeum „Błyskawica” najwyższego wyróżnienia - medalu International 
Maritime Heritage Award. Było to wydarzenie wielkiej rangi, ponieważ przez 
to ORP „Błyskawica”, jako pierwszy historyczny okręt z Polski, wszedł 
do grona historycznych okrętów i statków które zostały zachowane, 
są utrzymywane na wysokim poziomie i udostępniane do zwiedzania. Pierwszy 
- kmdr. por. mgr. inż. Jerzego Łubkowskiego, zajmuje się historią 
i współczesnością okrętów muzealnych wyróżnionych dotychczas tą nagrodą. 
A drugi, to komunikat kmdr por. rez. mgr. Waltera Patera o tym doniosłym dla 
polskiego muzealnictwa morskiego wydarzeniu.
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Kmdr ppor. w st. spocz. dr Tadeusz GÓRSKI

MORSKIE ASPEKTY 
POWSTAŃ NARODOWYCH

Utrata niepodległości nie pozbawiła naszych przodków przed
siębiorczości w zakresie działalności morskiej. W powstaniach 
narodowych na plan pierwszy wysuwał się problem importu broni z zachodniej 

Europy. Ponieważ ziemie polskie odcięte zostały przez Prusy od Bałtyku, 
przywódcy powstań starali się o zdobycie któregoś z portów pod zaborem 
rosyjskim. W czasie powstania kościuszkowskiego w grę wchodziła Lipawa1, 
a w następnych - Połąga1 2. W polskich planach powstańczych uwzględniano 
również Morze Czarne, z wykorzystaniem portów zaprzyjaźnionej Turcji3.

Przeciwnikami sprawy polskiej na Bałtyku były Prusy i Rosja, które 
dysponowały rozmaitymi jednostkami morskimi. Na kongresie wiedeńskim 
utworzono Związek Niemiecki, w którym główną rolę odgrywały Prusy. 
W 1848 r. związek przystąpił do formowania marynarki wojennej, której 
dotychczas Niemcy nie posiadały. Jednak małe środki wydzielone na 
utrzymanie okrętów zmusiły w 1852 r. Radę Związkową do sprzedaży 
posiadanych jednostek. W tym samym czasie budowę marynarki wojennej 
rozpoczęły Prusy. Pod kierunkiem ks. Albrechta Pruskiego opracowano plan 
rozbudowy sił morskich. Pruska flota wojenna w 1864 r. miała 31 okrętów 
parowo-żaglowych - w tym 4 fregaty oraz 40 jednostek wiosłowych, łącznie 
79 jednostek z 362 armatami mniejszych kalibrów. Nie była to siła imponująca, 
ale wystarczająca do blokowania wybrzeża przed desantami polskimi 
w Kurlandii.

1 Lipawa - miasto i port, leżące na przesmyku oddzielającym jezioro Lepaja od morza. U schyłku 
Rzeczypospolitej był to znaczący port w Kurlandii, do którego zawijały mniejsze statki 
handlowe, kwitło rybołówstwo morskie i żegluga przybrzeżna. Duże statki można było 
rozładowywać i załadowywać na redzie.

2 Połąga leży 24 kilometry na północ od Kłajpedy. W latach 1688-1690 rozważano projekt 
założenia portu w Połądze, a sejm w 1690 r. projekt ten uchwalił (M. Komaszyński, Jan III 
Sobieski a Bałtyk, Gdańsk 1983, s. 74). 2 mile morskie od brzegu znajdowały się mielizny i rafy 
kamieniste, a większe statki trzymały się od wybrzeża około 3 mil morskich. Do portu wiodły 
tory wodne, które odpowiednio oznakowywano.

3 T. Górski, Morskie aspekty powstania kościuszkowskiego, „Przegląd Morski”, 1991 z. 10, s. 37-41.
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Po wojnach napoleońskich siły morskie Rosji dzieliły się na Flotę 
Bałtycką i Flotę Czarnomorską oraz flotylle - kaspijską, białomorską oraz 
ochocką. Rosja posiadała znaczną ilość okrętów, ale podział na kilka akwenów 
osłabiał siły floty tym bardziej, że poszczególne morza nie miały połączenia. 
Ponadto przejście od okrętów żaglowych do parowych nastąpiło ze znacznym 
opóźnieniem. W czasie powstań narodowych na ziemiach polskich, okręty 
rosyjskie stanowiły zagrożenie dla transportowców idących z bronią dla 
powstańców, głównie na wybrzeżu kurlandzkim. Ponieważ na Bałtyku Polacy 
nie mieli sojusznika, dlatego nie było możliwości organizowania floty 
powstańczej. Natomiast na Morzu Czarnym sytuacja była korzystna. Turcja 
oferowała Polakom bazy morskie, a Anglia i Francja pomoc materiałowo- 
-techniczną i organizacyjną. Rosja zdając sobie z tego sprawę, dążyła do 
pokrzyżowania zamiarów powstańczych. W tym celu Rosjanie uruchomili 
wywiad wszędzie tam, gdzie mogli pojawić się agenci polskiego rządu 
organizującego zakupy broni i statków. A ponadto - w latach 1863-1864 
przeprowadzili amerykańską demonstracyjną ekspedycję swojej floty wojennej. 
W kwietniu 1863 r. car Aleksander II, wysłał dwie eskadry ze składu Floty 
Bałtyckiej do Nowego Jorku, a z Flotylli Ochockiej - do San Francisco, ku 
wybrzeżom Ameryki Północnej objętej wojna domową. Pojawienie się eskadr 
rosyjskich w Nowym Jorku i San Francisco, dawało Rosjanom możliwość 
zwalczania żeglugi angielskiej i francuskiej na Pacyfiku i Atlantyku, w razie 
wypowiedzenia wojny carowi przez Londyn i Paryż. Eskadry rosyjskie były 
w dobrym położeniu operacyjnym, ponieważ miały bazy morskie w portach 
stanów północnych, które car popierał przeciw stanom południowym. A te 
ostatnie popierała Anglia. Rosyjskie okręty przebywały na wodach 
amerykańskich aż do czerwca 1864 r. Na rzecz Rosji pracował również 
amerykański wywiad, działający sprawnie głównie w portach angielskich 
i hiszpańskich.

Flota turecka w czasach powstań na naszych ziemiach nie była zbyt silna, 
a nawet od początków XIX w. była w stanie poważnego zastoju. Odbudowę 
rozpoczęto w latach 30. XIX w. tak, że w 1835 r. w jej składzie pełniło służbę 
29 nowych jednostek, w tym 9 liniowców, 11 fregat, 2 korwet i 2 okrętów 
parowych. Jednak w czasie wojny egipsko-tureckiej w latach 1839-1840 flota ta 
poniosła klęskę, a 22 największe okręty dostały się w ręce egipskie. W latach 
40. XIX w. nastąpiła reorganizacja wojska tureckiego, przystąpiono również do 
odbudowy floty wojennej. W 1854 r. liczyła ona 7 liniowców, 6 fregat, 
10 korwet, 14 brygów, 6 fregat parowych i 38 mniejszych okrętów. Mimo 
okresowych słabości, można było jednak bez przeszkód korzystać z baz 
tureckich, ich składów węgla dla jednostek parowo-żaglowych i innego 
zaopatrzenia.
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MYŚL MORSKA W POWSTANIU KOŚCIUSZKOWSKIM

Tadeusz Kościuszko, mozolnie dźwigający z upadku swój kraj objął 
kierownictwo nad powstaniem4. W powstaniu uczestniczyło około 150 tysięcy 
ludzi, z czego jednorazowo pod bronią znajdowało się około 55 tysięcy. Ludzi 
(w tym ochotników) było wielu, ale sytuacja w zakresie uzbrojenia oddziałów - 
trudna. Zapasy broni znajdowały się tylko w arsenałach - warszawskim 
i krakowskim, ale szybko je wyczerpano. Gorączkowo tworzono przemysł 
zbrojeniowy i szukano innych sposobów dozbrojenia. Powstanie 
kościuszkowskie wybuchło w okresie przełomu w europejskiej sztuce wojennej, 
wymagającej dużej ilości broni palnej. Było to jednym z powodów, 
że przywódcy powstania zwrócili uwagę na Bałtyk. Zdawano sobie sprawę, 
że morzem najtaniej i stosunkowo szybko można zaopatrzyć się w broń. 
Dlatego dla powstańców ważnym było uzyskanie dostępu do Bałtyku, głównie 
do portów Kurlandii. Odzyskanie Gdańska lub Elbląga nie wchodziło wówczas 
w grę, ponieważ nie było odpowiednich sił do ich zdobycia, ponadto powstańcy 
mieliby wówczas do czynienia z potęgą pruską. Prusy i tak mobilizowały swoje 
siły do walki w interesie rosyjskim i blokowały porty przed kontrabandą na 
rzecz Polski5. Mimo tych przeciwności porty morskie były niezbędne 
do importu uzbrojenia.

Sposoby i wielkość importu uzbrojenia morzem trudno ustalić, ponieważ 
organizacja przemytu broni była objęta tajemnicą. Wiemy jednak, że uzbrojenie 
dla powstańców planowano uzupełnić szmuglowaniem przez Gdańsk i Elbląg 
oraz import przez któryś port morski zdobyty w Kurlandii. Szymon Askenazy 
podaje, że francuski minister spraw wewnętrznych wyprawił w 1793 r. dwóch 
obywateli - Delamarra i Duveyriera do Kopenhagi. Stąd Francuzi organizowali 
zakup polskiego zboża, głównie przez Gdańsk. Obaj przebywali w Kopenhadze 
do 1796 r., rozporządzając znacznymi funduszami6. Ponieważ Francja była 
zainteresowana powstaniem, być może obaj w jakiś sposób przyczynili się do 
przemytu broni do Polski. Posiadali pieniądze, kontakty w sprawie zakupu 
zboża i transport do jego przewozu. Poza tym, prawdopodobnie, wysłano 
do Anglii przez Lubekę na statku „Minerwa” broń palną dla powstańców 
w Kurlandii i na Białorusi przez Józefa Krajewskiego, przy udziale bankiera 
Thelnssona pośredniczącego w Londynie z Paryżem, używanego przez Pitta za 
pośrednictwem Francuza Dulysa7. Broń miano importować także z Remscheid 

4 O sztuce dowodzenia Tadeusza Kościuszki: T. Rawski, Sztuka dowodzenia Tadeusza 
Kościuszki, Warszawa 1953; Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, t. 2, Warszawa 
1966, s. 243 nn.

5 Historia Pomorza, t. II, cz. 2, Poznań 1984, s. 622 nn.
6 Sz. Askenazy, Napoleon a Polska, 1.1, Warszawa - Kraków 1918, s. 199.
7 William Pitt Młodszy (1759-1806), angielski mąż stanu, kanclerz skarbu i premier rządu.

9



„BIULETYN HISTORYCZNY” T. GÓRSKI 2009 NR 24

w Nadrenii przez Amsterdam, a dalej morzem do Elbląga. Stąd miała być 
przemycona przez ziemie pruskie do Warszawy8.

Władze powstańcze zamierzały wykorzystać dogodną sytuację wojskową 
powstałą w rejonie ujścia Wisły, ponieważ wojska pruskie były zaangażowane 
w działaniach wojennych z Francją. Powstawała korzystna sytuacja 
do przemytu uzbrojenia tym bardziej, że pruski graf Schwerin działał opieszale. 
Mając do dyspozycji 8-tysięczny korpus nie potrafił przeciwstawić się 
generałowi Dąbrowskiemu, który zagrażał Prusakom w rejonie dolnej Wisły. 
Szczególnie w niebezpiecznej sytuacji znalazł się Elbląg9. Co prawda władze 
Elbląga były wierne królowi pruskiemu, mimo to Fryderyk Wilhelm II i jego 
doradcy byli informowani o sytuacji przez przewodniczącego Senatu von 
Krakovica, że powstanie polskie nie uzyskało w Elblągu żadnego wsparcia. 
14 października 1794 r. uzyskano wiadomość, iż w Domu Towarowym 
„Remscheider” handluje się bronią. Należał on do księcia Bergu, ale 
uzależniony był od rządu i 16 września tego roku firma Bartelt i Strebelow 
otrzymała zamówienie na dostarczenie stu szabel, (wykonanych 
w Amsterdamie i dostarczonych do Elbląga) oraz nabojów do karabinów. 
Przesyłka ta miała dotrzeć do firmy „Fraos” w Warszawie. Gubernator 
prowincji Von Schrótter polecił wówczas burmistrzowi Elbląga - Schmitowi, 
aby zabronił wysyłania towaru do Warszawy. Szmit 22 października rozpoczął 
badanie sprawy i stwierdził, że do Warszawy firma nie wysyłała broni, 
a jedynie cukier i kawę. Miasto zapewniało władze pruskie, że w tym czasie nie 
przybył żaden statek z bronią z Amsterdamu. Ale, w jaki sposób transport 
szabel do Polski doszedł nie potrafiono wyjaśnić. Być może zajęła się tym inna 
firma. Ostatecznie 4 listopada 1794 r. postępowanie zakończono, nie udowadniając 
handlu bronią. Ponieważ sytuacja wojskowa w rejonie dolnej Wisły stawała się 
niekorzystna dla powstańców, przemyt broni drogą morską przez Elbląg stawał 
się niemożliwy.

Więcej szczegółów znamy z akcji morskich w Kurlandii, gdzie starano 
się zdobyć port i zorganizować straż przybrzeżną. Szlachta kurlandzka 
pochodzenia niemieckiego była zasadniczo przeciwna powstaniu i sprzyjała 
wojskom rosyjskim, dając im wsparcie w zakresie zaopatrzenia żywnościowego 
i furażu. Natomiast Lipawa i Mitawa sprzyjały powstańcom, co dawało nadzieję 
powodzenia wyprawy na Kurlandię. Zamierzano pozyskać Lipawę z jej portem, 
na którą wyprawiano się dwukrotnie. Pierwszą wyprawę przeprowadzono 
w celu zabrania stamtąd uzbrojenia, za opłatą. Poza tym dowódca wyprawy miał 
postępować tak, aby nie tylko nie zrazić miejscowej ludności do powstania, 
a przeciwnie, przeciągnąć ją na swoją stronę. Miał również zorientować się 
w możliwościach opanowania portu.

8 J. Pertek, Polacy na morzach i oceanach, 1.1, Poznań 1981, s. 625.
9 W czasie operacji wojsk polskich na północy kraju, ziemie pruskie były ogołocone z wojsk 

pruskich za wyjątkiem Gdańska, gdzie znajdował silny garnizon przeciwnika. Dlatego nie było 
żadnych możliwości importu broni przez port gdański dla wojsk polskich.
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Pierwsza wyprawa, licząca około 100 ludzi, pod dowództwem Henryka 
Mirbacha10 11, 23 maja 1794 r. stanęła w pobliżu Lipawy. Bez przeszkód kupiono 
tam: 12 tysięcy funtów prochu, 40 tysięcy skałek, 1200 karabinów, kilkanaście 
par pistoletów i ołów. Tego samego dnia do Lipawy przybyło paruset chłopów 
odwożąc zakupioną broń dla powstańców". Ponieważ Lipawę mogli zająć 
Rosjanie, 25 czerwca 1794 r. Polacy przeprowadzili drugą wyprawę, zajmując 
miasto i port. W dwa dni później uchwalono akt powstania, a Mirbach 
oświadczył, że w imieniu Rady Najwyższej Narodowej obejmuje Lipawę i całą 
Kurlandię12.

Powstanie Kurlandzkie wysoko ocenił Kościuszko, mianując Mirbacha 
generałem-majorem, zaś Rada Najwyższa Narodowa ogłosiła 6 lipca tego roku 
odezwę do ludności Księstwa Kurlandzkiego, Semigalii i powiatu piltyńskiego, 
witając akt powstania na tych ziemiach. Do obrony Lipawy zaczęły przybywać 
oddziały z Litwy, około 1500 żołnierzy i kilka kompanii artylerii. 
Do wzmocnienia miasta wkrótce przybył również pułk artylerii. Zaś przeciwnik 
zdając sobie sprawę ze znaczenia Lipawy dla Polski, przystąpił 
do przeciwdziałania. Okręty rosyjskie patrolowały przybrzeżne wody Kurlandii, 
blokując Lipawę, a wojska lądowe ruszyły na miasto. 12 lipca Polacy musieli je 
opuścić, ale 18 sierpnia ponownie nim zawładnęli. Niedługo to trwało, 
ponieważ upadek Wilna spowodował opuszczenie Lipawy przez polskie 
oddziały 28 sierpnia 1794 r.13 Była to ogromna strata dla sprawy powstańczej, 
głównie w zakresie importu uzbrojenia.

Zajęcie Lipawy przez wojska powstańcze spowodowało również i to, że 
trakt dla kurierów rosyjskich do Prus między Połągą a Kłajpedą został 
przerwany. Rozciągnięto tam powstańczy kordon, a gdy kurierzy zaczęli 
przypływać morzem, powołano „Przybrzeżną Straż Morską”, której dowódcą 
został rotmistrz Benedykt Łabanowski. Straż przybrzeżna skierowana była 
przeciwko jednostkom kurierskim, a ponadto zapewne służyła do rozpozna
wania ruchów okrętów rosyjskich i ewentualnych małych desantów z tych 
jednostek, chcących nawiązać łączność z pododdziałami lądowymi. Zapewniała 
bezpieczeństwo na wodach przybrzeżnych opanowanych przez powstańców, 
poza tym była w stanie zabezpieczyć rozładunek uzbrojenia w porcie 
lipawskim. Straż przybrzeżna składała się z kilkudziesięciu batów - dużych 
pełnomorskich łodzi, z jednym masztem i wiosłami. Służyły one w tym rejonie 
do połowu ryb i transportu różnych towarów - nie było więc większych 
trudności do zorganizowania flotylli. Załogi składały się z ochotników rybaków 
oraz z okolicznych chłopów. Załogi uzbrajano w ręczną broń palną i białą. 
„Przybrzeżna Straż Morska” odniosła liczący się sukces 25 maja 1794 r. 

10 W 1792 r. służył w wojsku pruskim, był generalnym adiutantem feldmarszałka Moellendorfa. 
Otrzymał wysokie pruskie odznaczenie - order św. Sebastiana.

11 H. Mościcki, Generał Jasiński i powstanie kościuszkowskie, Warszawa 1917, s. 232.
12 Tamże, s. 237.
13 Tamże, s. 238-243.
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w rejonie Połągi, opanowując szmagę z rosyjskim kurierem, którego wysłano 
z Rygi do Prus. Przy jej zdobywaniu wyróżnił się bat prowadzony przez 
wieśniaka z Połągi - Łukasza Kalinowskiego14. Ponieważ kapitan statku 
początkowo odmówił zatrzymania jednostki, Kalinowski rzucił się do wody 
z bronią w ręku i jako pierwszy wdarł się na pokład szmagi. Jej załoga wobec 
śmiałego ataku batów poddała się bez walki. Statek wkrótce zwrócono 
właścicielowi. Zaś kapitan statku przez wdzięczność, przekazał Polakom 
7 armatek ze swego statku15. Za swój czyn Kalinowski otrzymał od pani 
Abramowiczowej złoty pierścień z brylantem. Wkrótce ponownie wyróżnił się. 
W następnej akcji przeciwko rosyjskiej jednostce kurierskiej, nie wsparty przez 
współtowarzyszy, dostał się do niewoli. Nie był tam długo, ponieważ zbiegł 
i walczył dalej. Czyn Kalinowskiego rozniósł się głośnym echem w wojsku 
i wśród Kurlandczyków, a straż przybrzeżna nabrała przez to większego 
znaczenia. Zaś władze powstańcze awansowały Łukasza Kalinowskiego 
do stopnia chorążego. „Przybrzeżna Straż Morska” przestała istnieć 
po opuszczeniu przez polskie oddziały Lipawy i upadku powstania na Litwie.

Powstawały również inne pomysły wykorzystania morza w sprawie 
polskiej. Projekty te rodziły się na obczyźnie, a na podkreślenie zasługują 
morskie plany Kościuszki, Deputacji Polskiej, Jana Henryka Dąbrowskiego, 
Poboga i Ludwika Mierosławskiego.

Kościuszko, za podstawowy warunek powodzenia powstania w kraju 
widział zaskoczenie wojsk rosyjskich, w oparciu o pomoc francuską. 
W pertraktacjach paryskich, w imieniu emigracji przygotowującej powstanie, 
domagał się pożyczki w wysokości 12 milionów franków, dostaw broni 
i amunicji, a ponadto desantów morskich na wybrzeżu bałtyckim i Morza 
Czarnego16. Desant na wybrzeżach Morza Czarnego byłby pożyteczny 
ponieważ odciągnąłby część sił rosyjskich z ziem polskich. Miałby szanse 
powodzenia, ponieważ Paryżowi sprzyjała Turcja. Sułtan był mocno 
zainteresowany w osłabieniu Rosji i udzieliłby wszelkiej pomocy francuskiej 
flocie desantowej operującej w interesie polskim. Poza tym flota rosyjska była 
wówczas słaba. Okazało się jednak, że Francja sprzyja sprawie polskiej, ale nie 
w pełni zgadza się na propozycję Kościuszki, szczególnie, jeśli chodzi 
o desanty morskie na Bałtyku i Morzu Czarnym.

14 Tamże, s. 388, przypis 230; Polski Słownik Biograficzny, t. XI, 3, z. 50, Wrocław - Warszawa 
- Kraków 1965, s. 462.

15 Czyn Kalinowskiego opisano następująco: Pod Połągą nad Bałtykiem leżącą miejscowością, 
spostrzegła straż przybrzeżna na dniu 25 maja, płynący morzem statek zwany smaga i udała się 
na łodziach do niego z wezwaniem, aby się poddał. Znajdujący się na statku kapitan pruski 
z kilkoma majtkami i 7 żołnierzami Kurlandzkimi, ani słuchać o tym nie chciał, a groził nawet, 
że z armat każę dać ognia. Wtenczas Kalinowski, włościanin będący w straży polskiej, rzucił 
się z łodzi i wpław udał się ku statkowi. Zdziwiony odwagą taką kapitan pruski poddał się 
dobrowolnie. Spis osób, które uczestniczyły w działaniach wojennych Kościuszki 1794 r., 
opracował B. T., Poznań 1884, s. 111-112.

16 J. Pachoński, Legiony Polskie. Prawda i legenda 1794-18-7,1.1, Warszawa 1969, s. 43.
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Po ostatecznym rozgrabieniu ziem Rzeczypospolitej przez zaborców, 
22 sierpnia 1795 r. w Paryżu powstała tzw. Deputacja Polska - pięcioosobowy 
dyrektoriat. Stanowiła centrum władzy narodowej na emigracji, utrzymującej 
łączność z krajem, zabiegającej o pomoc Francji, Turcji, Szwecji i Danii 
w odzyskaniu niepodległości. Dążyła do porozumienia z Prusami lub Austrią 
i grupą państw zainteresowanych odrodzeniem Polski. Wchodziły tu w grę 
Turcja, Szwecja, Dania, Holandia, Wenecja, Genua, ale filarem miała być 
Francja. W zakresie wojskowym Deputacja zamierzała wywołać powstanie przy 
wsparciu powyższych państw, w tym ich flot wojennych. Planowano również 
zorganizować dwa legiony we Francji z polskich dezerterów. Jeden legion miał 
liczyć od 12 do 14 tysięcy żołnierzy, wyposażonych i uzbrojonych przez 
Francję. Pierwszy legion miałaby przewieźć flota francusko-holenderska na 
Wybrzeża Żmudzi. Tam legioniści mieli desantować pod osłoną okrętów 
szwedzkich i duńskich. Jednocześnie działania wojenne przeciwko Rosji 
miałyby rozpocząć wojska szwedzkie i duńskie. Drugi legion miałyby 
przewieźć francuskie transportowce pod osłoną francuskich okrętów z Tulonu 
na Morze Czarne. Żołnierze mieli desantować tak, aby jak najszybciej znaleźć 
się pod Chocimiem. Legion ten miałaby wspierać 200-tysięczna armia turecka. 
Jednocześnie wojska francuskie wsparte przez Austrię lub Prusy, miałyby 
zaatakować Rosję. Należy przyznać, że ówczesny rząd francuski przyjął 
projekty Deputacji Polskiej, ale nie dał na nie wiążącej odpowiedzi17. Starania 
Deputacji nie zostały zrealizowane, ale niebawem powstały we Włoszech 
Polskie Legiony.

Już u zarania powstania legionów gen. Jan Henryk Dąbrowski pracował 
nad planami działań mających na celu marsz polskich żołnierzy nad Wisłę. 
U ich podstaw była wyspa Korfu, którą opanowali Francuzi w czerwcu 1797 r. 
oraz problem stosunków między Francją a Austrią. W razie wojny między tymi 
państwami zamierzał przeprowadzić działania dywersyjne przeciw wojskom 
austriackim przez wyspę Korfu, następnie Albanię, Wołoszczyznę i wkroczyć 
do Galicji. Do Albanii Legiony miałyby przewieźć statki francuskie. W razie 
pokoju między Francją a Austrią należałoby, zdaniem Dąbrowskiego, pozostać 
na Wyspach Jońskich. Zaś gen. Karol Kniaziewicz uważał, że Polaków 
należałoby przeznaczyć na garnizon w Korfu, gdzie powstawała baza 
francuskiej floty wojennej. Poza tym planowano wypad na Moreę celem 
zbadania możliwości wykorzystania wysp i Grecji dla polskich zamiarów. Plany 
te skończyły się niepowodzeniem. Jednak zainteresowanie Wyspami Jońskimi 
odgrywało pewną rolę w planach Dąbrowskiego do momentu wyjścia polskich 
żołnierzy z Włoch. Zanim to nastąpiło, wrzenie ludności greckiej przeciwko 
Turkom doprowadziło do ogłoszenia niezależnej Republiki Jońskiej 
(w październiku 1801 r.). Uznały ją Francja i Anglia, natomiast Rosja i Turcja 
nie. W związku z tym Dąbrowski rozważał możliwość zajęcia archipelagu przy 

17 Tamże, s. 88-96.
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pomocy 12 tysięcy polskich żołnierzy, mając nadzieję na życzliwe przyjęcie 
przez miejscową ludność. Zamierzano nawet dokonać tego wbrew woli 
Francuzów, na co Dąbrowski nie wyraził zgody. Francja była wówczas 
jedynym, sojusznikiem Polaków i błędem byłoby postępować wbrew woli 
Napoleona. Poza tym działania wojsk polskich na wyspach byłyby niemożliwe 
bez floty transportowej ochranianej przez francuskie okręty18.

Powstał również plan „Poboga”, którego autora nie wymieniono 
ze względu na bezpieczeństwo. U jego podstaw leżała teza, że Francja zawiodła 
Polaków, a Turcja zagrożona jest rozbiorami przez Rosję i Austrię. Ponieważ 
upadek Turcji nie leżał w interesie Francji ani Anglii, plan „Poboga” przy 
uzyskaniu zgody Napoleona mógłby liczyć na poparcie Londynu i Stambułu. 
Plan ten przewidywał, że polscy żołnierze z Włoch przejdą na służbę turecką, 
a wojsko miałyby przewieźć jednostki angielskie na Morze Czarne i tam 
desantować. Podstawą operacyjną dalszych działań byłoby opanowanie 
Kamieńca Podolskiego, a przy wsparciu wojsk tureckich i ogłoszeniu powstania 
narodowego wyzwolono by Polskę. Ta odzyskałaby niepodległość, a Turcję 
minęłoby zagrożenie rozbiorami, plan jednak uległ modyfikacji. Jeden z jego 
wariantów przewidywał, że większość legionu powinna pozostać we Włoszech, 
a Dąbrowski wyruszy do Turcji na czele 1500 wybranych żołnierzy. Tam 
polskie siły natychmiast by się rozrosły. Zamiarów tych jednak nie zdołano 
zrealizować, głównie z braku funduszów19. Poza tym Napoleon miał inne cele 
polityczno-wojskowe, w których polskie inicjatywy nie znalazły miejsca.

W następnych latach również powstawały plany walki o niepodległość, 
w których występowały wątki morskie.

MORSKIE ZAGADNIENIA POWSTANIA LISTOPADOWEGO

Wybuch powstania listopadowego zastał armię polską w zasadzie dobrze 
przygotowaną do działań bojowych. Oficerowie wszystkich szczebli, 
podoficerowie i szeregowi, szkoleni w myśl instrukcji księcia Konstantego, 
dobrze znali zalety i wady przeciwnika. Świetny duch bojowy i wysokie morale 
sprawiły, że w walkach pokonywano przeciwnika o wiele silniejszego20. 
Wojsko polskie liczące 27 tysięcy ludzi i dysponujące w chwili wybuchu 
powstania 96 armatami polowymi, wzmocnione zostało w trakcie trwania 
wojny 120-140 tysiącami żołnierzy, których należało uzbroić. Stąd 
najistotniejszym problemem dla wojska polskiego była broń, ponieważ wkrótce 
zaczęło brakować nawet najprostszego uzbrojenia i wyposażenia. Niedostatek 
broni, amunicji i oporządzenia wojskowego władze powstańcze zmuszone były 

18 Tamże, t. II, s. 73, t. IV, s. 213-214.
19 Tamże, t. III, s. 678-679.
20 T. Górski, Myśl morska w powstaniu listopadowym, „Przegląd Morski” 1981, z. 1. s. 50-53.
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uzupełniać poprzez rozwijanie własnej produkcji, dostawy od strony granic 
pozostałych dwóch zaborców (przemyt), zdobycz na przeciwniku oraz dostawy 
morzem. Fundusze na dozbrojenie pochodziły z kraju oraz z zagranicy, 
w formie pożyczki. Pożyczka - nazwana „Posiłki polskie”, miała być 
wzorowana na pomocy udzielonej Grekom walczącym z Turcją tym bardziej, 
że Bank Polski funkcjonował sprawnie. W pierwszej połowie 1831 r. 
w Wiedniu, a następnie w Paryżu i Londynie toczyły się rokowania na temat 
pożyczki dla władz powstańczych, w których udział brali przedstawiciele 
Banku Polskiego. Przeszkodą była wroga postawa Prus, a z czasem Austrii, 
ponieważ tranzyt do Polski pieniędzy i sprzętu wojennego wymagał ich zgody. 
Tym bardziej, że Bank Polski angażował się bezpośrednio w zakup 
nowoczesnej broni na Zachodzie21. Mimo różnych trudności, dzięki sprawnemu 
funkcjonowaniu Banku Polskiego i początkowo dobrej polskiej walucie, było 
możliwe dozbrajanie wojsk w nowoczesną broń i budowanie zakładów 
produkujących amunicję. Tym bardziej, że Rosjanie przed wybuchem 
powstania nie dopuszczali do budowy w Królestwie Kongresowym zakładów 
produkujących broń i amunicję. Dlatego armaty, z wyjątkiem wyrzutni 
rakietowych wytwarzanych w kraju, były produkcji rosyjskiej. Również 
karabiny pochodziły z zakładów zbrojeniowych zaborcy. W stosunkowo 
krótkim czasie przestawiono przemysł Królestwa Kongresowego na produkcję 
zbrojeniową. Dobrze pracowały zakłady naprawcze broni w Warszawie, 
przystąpiono również do produkcji własnych karabinów w stolicy i na 
Kielecczyźnie. W Warszawie, Samsonowie i Wąchocku produkowano również 
duże ilości pistoletów. Przystąpiono również do produkcji armat, organizując 
w tym celu akcję zbierania dzwonów, starych dział oraz przydatnych surowców. 
Latem 1831 r. sytuacja w zakresie zaopatrywania jednostek w broń i amunicję, 
wyraźnie się poprawiła.

Tymczasem Prusy i Austria zabroniły tranzytu broni i amunicji dla wojsk 
polskich przez swoje terytoria. Początkowo zakupiono niewielkie ilości broni 
w Austrii - głównie luf i zamków do karabinów, na sprzedaż karabinów 
zgodzili się też Prusacy, lecz broń tę wkrótce skonfiskowali. Natomiast 
zdobywana broń na przeciwniku nie zawsze nadawała się do użytku.

Pozostała jeszcze możliwość zaopatrywania się w technikę wojskową 
drogą morską. Projekt taki miał wielu zwolenników, lecz do jego realizacji 
niezbędne było posiadanie floty transportowej i portu. Organizowanie floty 
transportowej i podjęcie walki o zdobycie portu odbyło się niemal jednocześnie. 
Ponieważ na Litwie wybuchło powstanie, Rząd Narodowy polecił opanować 
wybrzeże między Połągą a Lipawą. Następnie przystąpiono do zajęcia 
najbliższego nadającego się do prac przeładunkowych portu - Połągi. Zdobycie 
miasta bronionego przez kilkuset carskich żołnierzy powierzono oddziałom 
powstańczym pod dowództwem Jagiełłowicza. Oddziały te, po ciężkich 

21 W. Morawski, .Posiłki Polskie”, Banknoty Polskie, dodatek do „Gazety Wyborczej”, 2006 nr 4.
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kilkudniowych walkach, 5 kwietnia 1831 r. zdobyły Połągę. Upadek jej 
wywołał niepokój władz rosyjskich, które postanowiły wyprzeć stamtąd 
Polaków. W tym celu z Kowna wysłano na odsiecz Połądze pułk piechoty, ale 
w połowie drogi zatrzymali go powstańcy. Mimo przewagi w ludziach 
i technice bojowej, przeciwnik wycofał się do Prus, gdzie po wzmocnieniu sił 
(dopomógł pruski sojusznik) ruszył ponownie na Połągę. Tym razem pułk 
dotarł do celu wypierając broniące się oddziały Jagiełłowicza. Zaś Rosjanie 
po wprowadzeniu trzech tysięcy swoich żołnierzy, przystąpili do umocnienia się 
w Połądze. Na redzie portu pojawiła się eskadra okrętów carskich, które 
dostarczały zaopatrzenie. Prowadziły również kontrolę wybrzeża, aby nie 
dopuścić do rozładunku broni dla powstańców. W takiej sytuacji dowódca 
powstania na Żmudzi - Onufry Jacewicz, otrzymał zadanie ponownego 
zdobycia Połągi. Na czele 1800 ludzi, z 2 armatami, zaatakował on 9 maja tego 
roku. Walki były bardzo ciężkie, a siły wroga przeważające. Mimo to - 
13 maja, powstańcy zdobyli część miasta. Nie starczyło im jednak sił 
do opanowania portu, a nawet do utrzymania tego, co z takim wysiłkiem 
zdobyli. Pod naporem przeciwnika powstańcy ponownie opuścili Połągę. 
Zbliżający się termin wyładunku uzbrojenia zmuszał władze powstańcze 
do energicznych działań. Tym razem zadanie zdobycia Połągi otrzymał gen. 
Antoni Giełgut, który prowadził działania bojowe opieszale i niezdecydowanie. 
W ostateczności Połąga pozostała w rękach wroga.

Tymczasem akcja organizowania floty transportowej i zakupu broni na 
zachodzie Europy przebiegały sprawnie22. Wynajęte statki po załadowaniu 
sprzętu wojennego, w tajemnicy, po pokonaniu blokady rosyjskiej floty, miały 
odejść do Połągi. Opracowano nawet system sygnałów rozpoznawczych dla 
powstańców w rejonie Połągi i dla statków transportowych.

Celem zakupu broni i amunicji Rząd Narodowy czynił energiczne 
starania w Anglii, Francji i w księstwach Rzeszy Niemieckiej. Wysiłki te 
uwieńczone zostały powodzeniem. 14 lipca 1831 r. wyszedł z Londynu bryg 
„Symmetry” z ładunkiem broni i amunicji dla powstańców23. Na jej pokładzie 
przebywał dowódca transportu - były oficer napoleoński Jan Paweł 
Jerzmanowski, z ochotnikami. Statek płynął pod banderą angielską, 
a Jerzmanowski przybrał nazwisko - Rabiere. Po przybyciu bez przeszkód 
w rejon Połągi próbowano nawiązać kontakt z powstańcami, jednak bez 
powodzenia i 25 lipca statek obrał kurs powrotny. Na początku sierpnia statek 
z cennym ładunkiem dotarł do Londynu.

22 M. Boczar, Statki powstańczych wypraw morskich w latach 1830/31 i 1863/4, „Arsenał”, 1958 
nr 3, s. 62 nn.

23 „Symmetry” była statkiem o ożaglowaniu typu bryg, o tonażu netto 179 ton i zanurzeniu 
ok. 3,9 m, z pojedynczym pokładem ze wzmocnieniami. Statek zbudowano w 1814 r. w stoczni 
w Lyme (Regis). Zafrachtował go Thomas Evans, dowodził kpt. George Lind.
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Dwa inne statki angielskie wynajęte również jako transportowce - 
„Drummier” i „Drumer Cap Kennedy”, wróciły do Anglii z ładunkiem broni 
i amunicji.

We Francji za pośrednictwem przemysłowca Poulaina zakupiono również 
broń i amunicję, którą załadowano na statek „Port Royal” w Hawrze. Na jego 
pokład zaokrętowano ochotników, którzy zgłosili się do wojsk powstańczych. 
Statek ten podobnie jak poprzednie, nie doczekawszy się umówionych 
sygnałów w rejonie Połągi, powrócił do Francji.

Skorzystano również z możliwości zakupu broni i amunicji w Niemczech. 
Za pośrednictwem kupców hamburskich załadowano sprzętem wojennym dwa 
statki, które wyszły na Bałtyk z Lubeki. Ale i ta wyprawa zakończyła się 
niepowodzeniem. Mając na uwadze transport sprzętu wojennego z zachodu, 
władze powstańcze zamierzały nawet zakupić dwa statki (parowy i żaglowy), 
jednak ze względu na brak własnego portu i rychły upadek powstania, plany te 
nie zostały zrealizowane. Niesprzyjające warunki operacyjne nie pozwoliły na 
utrzymanie Połągi.

Nie mając sojuszników i żadnych możliwości organizowania floty 
wojennej na Bałtyku myślano - w oparciu o bazy tureckie, wroga caratu, 
utworzyć zespół okrętów kaperskich do zwalczania żeglugi rosyjskiej na Morzu 
Czarnym. Izydor Borowski, który uprzednio walczył w Ameryce Południowej 
i Północnej, w Persji i Egipcie, w szeregach wojsk Bolivara, projektował 
wystawienie dwóch okrętów kaperskich na tym morzu. Ich bazą miał być 
Konstantynopol. Kaprzy polscy dezorganizowaliby żeglugę rosyjską, a to 
spowodowałoby skierowanie części sił carskich na Morze Czarne. Jednak myśl 
kaperska nie została zrealizowana ze względu na upadek powstania.

BAŁTYK I MORZEZ CZARNE W POWSTANIU STYCZNIOWYM

Strategia powstania była oparta na przesłankach walki partyzanckiej, 
co miało doprowadzić do wyzwolenia większości ziem polskich i zmobilizować 
powszechną armię dla odparcia interwencji większych sił z Rosji. Zaś taktyka 
polegała na tym, iż drobnymi grupami tworzonymi jednocześnie miano 
z zaskoczenia uderzać i likwidować garnizony rosyjskie, a stosując walkę 
szarpaną rozbijać silniejszego wroga. Głównym celem takiej walki było zadanie 
przeciwnikowi jak największych strat, zmęczenie go i wyczerpanie, by 
w ostatecznej otwartej bitwie przesądzić los jej na swoją korzyść. W powstaniu 
styczniowym, podobnie jak w powstaniu listopadowym, doceniono Morze 
Bałtyckie i Czarne jako obszary działań bojowych, obok możliwości walki 
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zbrojnej na lądzie24. Użyto drogi morskiej do transportu broni, amunicji 
i ochotników z wielu krajów europejskich. Poza tym w marynarce rosyjskiej 
służyło wielu Polaków - nawet jako dowódcy okrętów, którzy pragnęli wstąpić 
w szeregi powstańcze.

Na zakup sprzętu wojennego władze powstańcze zabiegały o fundusze 
w kraju. Już przed wybuchem powstania Komitet Centralny Narodowy 
zakładał, że zakupy broni na zachodzie będą finansowane z podatku 
narodowego, uiszczanego na ręce poborców, wydających poświadczone przez 
organizację kwity, oraz z wpłat sympatyków. W ten sposób do stycznia 1863 r. 
wpłynęło 200 tysięcy rubli, z których mniej niż połowę wydano na uzbrojenie, 
a resztę pochłonęły wydatki organizacyjne.

Po wybuchu powstania fundusze stawały się niezbędne do prowadzenia 
walki zbrojnej z Rosjanami. Dlatego w kwietniu 1863 r. Rząd Narodowy wydał 
dekret o ofierze narodowej. Był to jednorazowy podatek progresywny, 
naliczany od dochodów osiągniętych w 1862 r.25 W lipcu 1863 r. nałożono na 
zamożniejszych rodaków przymusową pożyczkę w wysokości 5% od dochodu, 
wydając im obligacje podpisane przez członków działającej w Paryżu Komisji 
Długu Publicznego, ale nie zdołano ich przemycić do kraju26. Fundusze 
pozwalały na zakup nowoczesnej broni, wynajęcie statków do jej transportu 
i statków do zaadaptowania na okręty wojenne.

Bałtyk pod względem operacyjnym był trudny dla sprawy powstańczej, 
a wybrzeża polskie kontrolowali zaborcy. Dlatego działania na tym morzu 
mogły odbywać się wyłącznie w tajemnicy. Sytuacja mogła ulec pewnej 
poprawie po zdobyciu przez Polaków Połągi, która po odpowiednim 
umocnieniu stałaby się bazą wojenną powstańców. Na początku władze 
powstańcze przystąpiły do organizowania wyprawy morskiej mającej na celu 
dostarczenie broni i amunicji na wybrzeża Żmudzi. Wyprawę organizowali: 
agent Rządu Narodowego w Anglii - Ćwierczakiewicz i komisarz Rządu 
Narodowego w Szwecji - Demontowicz. Fachowej pomocy udzielał im oficer 
floty angielskiej - książę Jan Sapieha. Natomiast wykonanie tego zadania 

24 S. Bóbr-Tyling, Polska wyprawa na Kaukaz w 1863 r., „Bellona”, 1958; J. W. Dyskant, Próby 
utworzenia marynarki wojennej w powstaniu styczniowym, w: Powstanie styczniowe 
1863-1864. Aspekty militarne i polityczne, Warszawa 1994; M. Godlewski, Wyprawa morska 
powstańczego okrętu w 1863 r., „Przegląd Morski”, 1936 z. 86; J. Pertek, Pod powstańczą 
banderą (1863-1864), Gdynia 1964; J. Rogowski, Flota polska w powstaniu styczniowym, 
„Morze”, 1926 nr 2; J. Siekierzyński, Sprawy morskie w powstaniu styczniowym, „Biuletyn 
Historyczny”, 1963 nr 1; J. Wróblewska, Szwecja wobec powstania styczniowego, Wrocław - 
Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1986.

25 Stawki podatkowe wynosiły od 0,5% dla najbiedniejszych do 10% dla właścicieli 
nieruchomości i zakładów przemysłowych o dochodzie powyżej 10 tysięcy rubli. Z podatków 
zwolniono chłopów, czeladź rzemieślniczą oraz służących i robotników niewykwalifikowanych.

26 M. Kopczyński, Banknoty polskie, dodatek do „Gazety Wyborczej”, 2006 nr 6.
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zlecono Teofilowi Łapińskiemu27. Rolę transportowca pełnił wynajęty angielski 
statek „Ward Jackson” - trzymasztowy żelazny szkuner z pomocniczym 
napędem parowym, o tonażu brutto 482 ton. Statkiem dowodził kapitan Robert 
Weatherley28. Trasa podróży wiodła z Londynu w rejon Połągi, ale w trakcie 
realizacji przedsięwzięcia popełniono wiele błędów. Dlatego wywiady rosyjski 
i pruski miały ułatwione zadanie, a wybrzeża podlegające ich administracji 
zostały zaalarmowane. Rosyjska korweta znajdująca się w Anglii otrzymała 
zadanie przeszkodzenia Łapińskiemu w akcji, a po wyjściu na morze 
przechwycenie polskiego transportowca. Przy pomocy sympatyków powstania 
udało się jednak unieruchomić rosyjską korwetę i 22 marca 1863 r. „Ward 
Jackson” wyszedł na morze. Pierwszym portem, do którego statek wszedł był 
Helsingborg, gdzie ze względu na sztorm zatrzymał się na kilka dni. Jednak po 
wejściu w Cieśniny Duńskie, zaczęły się niepowodzenia. Kapitan statku 
postanowił zdradzić Polaków i po wyjściu z portu, zmienił kurs i wszedł do 
Kopenhagi pod pozorem braku słodkiej wody. Tam opuścił statek, a za nim 
zeszła reszta załogi. Tam dowiedziano się o pościgu przez rosyjską korwetę 
oraz o wcześniejszym niż się tego spodziewano wyjściu okrętów przeciwnika 
na Bałtyk. W tej sytuacji „Ward Jackson” przy pomocy Duńczyków został 
przeprowadzony do Malino. Tam nałożono areszt na uzbrojenie, a statek był 
stale obserwowany przez agentów i okręty rosyjskie. Zastosowano podstęp. 
„Ward Jackson” opuścił Malmo 3 czerwca i obrał powrotny kurs do Anglii, ale 
nocą - na wodach Sundu, Łapiński z ochotnikami i dokupioną bronią w Danii, 
przeszedł na wynajętą brygantynę „Emilia”, na której znalazły się 42 karabiny, 
42 szable i 120 ludzi. Podstęp się powiódł - „Ward Jackson”, obserwowany 
przez rosyjski okręt płynął do Anglii, zaś „Emilia” podążała na spotkanie 
z powstańcami u brzegów Mierzei Kurońskiej. 10 czerwca, kilka kilometrów na 
południe od Kłajpedy, rozpoczęto przygotowania do desantowania. 
Po wylądowaniu zamierzano skrycie przekroczyć granicę prusko-rosyjską 
i wkroczyć na Litwę. Nocą z 11 na 12 czerwca z „Emilii” spuszczono dwie 
szalupy, ale nie dotarły one do brzegu. Jedna z nich wraz z 32 ochotnikami 
przewróciła się na wysokiej fali, utonęło wówczas aż 24 ludzi. Wkrótce rozszalał się 

27 Płk Teofil Łapiński (1826-1886) w latach 1857-1859 na czele polskiego oddziału walczył 
na Kaukazie po stronie Czerkiesów przeciw Rosji. Od 1863 r. oddał się do dyspozycji władz 
powstańczych i przebywał we Francji oraz w Anglii, gdzie kierował zakupem sprzętu 
bojowego, w tym: 3 armaty, 1000 karabinów, 750 szabel i in. Zgłosiło się również wielu 
ochotników, wśród których byli Polacy, Francuzi, Włosi, Anglicy, Niemcy, Szwajcarzy, 
Belgowie, Węgrzy, Holendrzy, Chorwaci, a nawet Rosjanie. Dokładną liczbę ochotników 
trudno ustalić. Łapiński określał ją- 164 osoby, ale w trakcie podróży morskiej liczba ta malała.

28 Boczar. Tamże, s. 64-66.
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sztorm, uniemożliwiając ponowienie próby desantu29 30. W tej sytuacji „Emilia” 
udała się do Gotlandii, gdzie oddział Łapińskiego internowano, a broń dla 
powstańców skonfiskowano.

Do transportu broni dla powstańców starano się wykorzystywać również 
Gdańsk, czym zajął się Jan Róhr (Roehr). Jako prokurent handlowy w firmie 
„Dom Handlowy A. Makowskiego” za wiedzą właściciela firmy, na polecenie 
władz Rządu Narodowego zajmował się nielegalnym sprowadzaniem przez port 
gdański transportów broni dla powstańców, aż do maja 1863 r.

Niepowodzenie wyprawy Łapińskiego spowodowało zdynamizowanie 
prac nad utworzeniem sił powstańczych na morzu, kierowanych i składających 
się z fachowców, znających morze i problemy floty wojennej. Rząd Narodowy 
czynił starania o utworzenie floty wojennej we Francji, tym bardziej, że traktat 
paryski obok innych ważnych zagadnień dla spraw międzynarodowych 
przewidywał, że uznanie bandery na morzu było równoznaczne z przyznaniem 
prawa strony prowadzącej wojnę. Tym zainteresowana była Francja, 
a zapewnienia tego rodzaju otrzymał od angielskiego ministra spraw 
zagranicznych Russela gen. Władysław Zamoyski31. Po uznaniu polskiej 
bandery na morzu, powstanie zamieniłoby się w wojnę polsko-rosyjską, 
a działający w podziemiu Rząd Narodowy stałby się legalnym rządem polskim. 
Sprawa stawała się pilna, ponieważ od wiosny 1863 r. doszło do zaostrzenia 
stosunków politycznych Anglii i Francji z Rosją, co dawało nadzieję 
interwencji w sprawie Polski. W tej sytuacji pełnomocnik Rządu Narodowego 
książę Władysław Czartoryski, zwrócił się do władz francuskich o przychylność 
i pomoc w organizacji polskiej marynarki wojennej. Sojusznicza Francja 
przyjęła propozycję i na organizatora polskiej floty skierowała kmdr. Andrea 
Mangana. Warunki operacyjne dla takiej floty były również sprzyjające. Traktat 
paryski kończący wojnę krymską (1855-1856) zabraniał Rosji i Turcji 
utrzymywania na Morzu Czarnym floty wojennej, stąd jej żegluga handlowa nie 
miała odpowiedniej osłony. Rosji zezwolono na utrzymywanie sił patrolowych 
do służby celnej zwalczania kontrabandy. Ponadto 5 innych jednostek pływało 

29 Przyczyną niepowodzenia był brak wśród członków wyprawy fachowców morskich. Nie 
przeprowadzono praktycznych zajęć, ochotnicy nie umieli schodzić do szalupy z bronią nie 
umieli zachować się w niej, wiosłować i nie było komu ich tego nauczyć. Nie przygotowano 
środków ratunkowych, a większość uczestników desantu była po raz pierwszy na morzu i to 
w skrajnych warunkach.

30 Jan Róhr (1816-1877) studiował we Wrocławiu i Berlinie. W 1846 r. za udział w organizacji 
powstania na Litwie skazany na 12 lat ciężkich robót w kopalniach syberyjskich. W 1856 r. 
ułaskawiony, w 1857 osiadł w Gdańsku. 17 maja 1863 r. aresztowany przez policję pruską 
i skazany w Berlinie na więzienie. Po odbyciu kary w 1868 r. wrócił do Gdańska, przejął wraz 
z żoną od Makowskiego jego firmę „Dom Handlowy”. M. Glinki, Ludzie dziewiętnastowiecznego 
Gdańska. Informator biograficzny, Gdańsk 1994, s. 81.

31 Lord Russel w czerwcu 1863 r. zapewnił, że „rząd JKMści uzna powstańców za stronę 
wojującą jeśli jakiś okręt powstańczy zawinie do jakiegokolwiek bądź portu brytyjskiego”. 
Pojawienie się polskiej bandery na morzu spowodowałoby uznanie sprawy powstańczej jako 
zagadnienia międzynarodowego, chociaż i tak stało się ono europejskim.

20



MORSKIE ASPEKTY POWSTAŃ NARODOWYCH

na wodach Morza Śródziemnego. Posiadanie armat dużych kalibrów 
pozwoliłoby jednak na wyeliminowanie rosyjskich okrętów z morza. Turcja 
i Anglia udzielały poparcia powstańcom kaukaskim drogą morską, a ponadto 
Turcja była chętna do udzielenia pomocy każdemu kto wspierał powstańców 
kaukaskich. Anglia natomiast była zainteresowana dezorganizacją żeglugi 
rosyjskiej jako konkurenta. Francja również była niechętna żegludze rosyjskiej 
jako konkurenta na M. Czarnym i M. Śródziemnym. Poza tym w wojskach 
rosyjskich walczących na Kaukazie około 40% żołnierzy stanowili Polacy. Byli 
dobrze wyszkoleni i można ich było przeciągnąć na stronę polską, 
wykorzystując wraz z powstańcami kaukaskimi do dywersji z ich strony. 
Okręty można było uzyskiwać poprzez uzbrajanie nowoczesnych statków 
handlowych, które miałyby bazować w portach tureckich. Załogi można było 
werbować spośród marynarzy obcych flot, gdyż w wielu obcych marynarkach 
wojennych służyli Polacy, dochodząc niejednokrotnie do wysokich stanowisk 
służbowych. Nie nawiązano jednak z nimi wcześniej kontaktu. Anglia 
udostępniała na dogodnych warunkach statki nadające się do uzbrojenia, 
Francja udzielała odpowiednich funduszy, zaś Turcja - swoje liczne porty 
w rejonie Morza Czarnego. Jednocześnie wszystkie razem udzielały polskim 
powstańcom poparcia politycznego i moralnego. Reszta należała już do 
Polaków, którzy przystąpili do tworzenia siły zbrojnej na morzu. Rosja dążyła 
do pokrzyżowania zamiarów powstańczych i uniemożliwienie Polakom pomocy 
przez Anglię i Francję, w tym również na morzu. Przy udziale Mangana, 
w czerwcu 1863 r. Polacy kupili dwa statki parowe: w Konstantynopolu 
„Samson”, a w Newcastle „Princess”. Miały one jak najrychlej zostać uzbrojone 
i zaadaptowane na okręty wojenne, a następnie przygotowane do operacji 
przeciwko żegludze rosyjskiej na Morzu Czarnym. W tym celu Mangan przybył 
do Konstantynopola już latem, ale nie potrafił wykonać zadania. Wydał zbyt 
dużo pieniędzy i popadł w konflikt z ks. Czartoryski. Sytuacja uległa zmianie 
po przybyciu do Paryża Zbyszewskiego, który został organizatorem floty 
i jednocześnie położył kres waśniom między Czartoryskim a Manganem. Dzięki 
staraniom Zbyszewskiego w listopadzie 1863 r. Romuald Traugutt mianował 
nawet Mangana kontradmirałem. Zaś w grudniu tegoż roku Mangan publicznie 
uznał swoją winę wobec Czartoryskiego i przyrzekł wiernie służyć Polsce.

Jednocześnie przystąpiono do operacyjnego rozpoznania Morza 
Czarnego. W tym celu wysłano parowy statek transportowy „Chesapeak”, który 
wyszedł z Newcastle pod koniec czerwca 1863 r. Rząd Narodowy wyprawę tę 
traktował jako eksperyment do przyszłych operacji swojej floty wojennej 
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na wodach Morza Czarnego32. Z Konstantynopola do Trapezuntu wysłano 
również „Samsona” - nowy nabytek Rządu Narodowego, celem dokończenia 
akcji poprzednika i prowadzenia dalszego rozpoznania. Po wykonaniu zadania, 
„Samson” wrócił do Konstantynopola, gdzie stał dalej bezczynnie. Mangan, 
z niewyjaśnionych przyczyn, nie zajął się uzbrojeniem i wyposażeniem okrętu, 
nie opracował nawet zadania bojowego. Wobec dalszej bezczynności jednostkę 
te sprzedano.

ORGANIZACJA GŁÓWNYCH SIŁ NARODOWYCH MORSKICH

Sytuacja uległa poprawie, kiedy do władz powstańczych zgłosił się 
komandor Władysław Zbyszewski33, oficer - Polak, z floty rosyjskiej. 
Po przybyciu do Paryża, oddał się do dyspozycji władz powstańczych, 
przedstawiając projekt utworzenia floty wojennej, uwzględniający głównie 
wody Morza Czarnego. Projekt ten zaakceptował przywódca powstania - 
Romuald Traugutt. Już 25 października 1863 r. powołano w Paryżu Organizację 
Głównych Sił Narodowych Morskich. Organizatorem generalnym został 
Zbyszewski, przybierając pseudonim Feliks Karp34. Przy organizacji polskiej 
floty wojennej Zbyszewski brał pod uwagę wzory z francuskiej marynarki 

32 Poza tym „Chesapeak” miał w swoich ładowniach broń dla powstańców kaukaskich, 
a w sierpniu zabrał w Konstantynopolu ochotników do walki przeciw Rosji. Od tego momentu 
dowódcą wyprawy został Klemens Przewłocki, mający za zadanie utworzenie polskiego 
legionu ze zbiegów polskich z carskich oddziałów. Po wejściu na Morze Czarne transportowiec 
udał się do Trapezuntu, w pobliżu rejonu powstania kaukaskiego. Jednak przeciwnik 
dowiedział się o ładunku, a rosyjskie korwety ustawicznie patrolowały morze. Ochotniczy 
oddział wraz ze sprzętem bojowym przerzucono na Kaukaz barką, myląc w ten sposób 
czujność Rosjan. Przewłocki nie zdołał zorganizować legionu z braku Polaków, ponieważ 
powstanie w tym rejonie Kaukazu załamywało się, prowadził jednak działania bojowe 
w górach odnosząc szereg sukcesów.

33 Władysław Zbyszewski jest postacią mało znaną, a właśnie on dał podstawy do utworzenia 
polskiej marynarki wojennej w XIX w. Są to również podstawy polskiej floty wojennej 
u zarania niepodległości państwa polskiego. Studia wojennomorskie ukończył w Rosji, był 
świetnym organizatorem wojskowym i marynarzem. Dużo pływał, nabywając praktyki 
dowódczej na różnych stanowiskach, po czym mianowano go w stopniu komandora 
podporucznika dowódcą rosyjskiej korwety „Ameryka”. O powstaniu w kraju dowiedział się 
w Chinach, w trakcie dalekiego rejsu rosyjskiej eskadry, w którym uczestniczyła jego korweta. 
W czasie postoju okrętów w Szanghaju opuścił swojąjednostkę i udał się do powstańców wraz 
z mechanikiem okrętowym Rosińskim i absolwentem szkoły morskiej (jeszcze bez stopnia 
oficerskiego) Korsakiem.

34 Organizacja podlegała bezpośrednio płk. Eugeniuszowi Dębińskiemu pseudonim Kot, agentowi 
wojskowemu na mocy dekretu Rządu Narodowego z 25 października 1863 r., przy agencie 
dyplomatycznym. Nominował on tymczasowo organizatora generalnego Władysława 
Zbyszewskiego i komisarza rządu przy organizatorze generalnym - hr. Rozwadowskiego 
pseudonim Florestyn. 10 lutego 1864 r. Rząd Narodowy zatwierdził Zbyszewskiego na 
dotychczasowym stanowisku, powierzając mu obowiązki głównego organizatora Sił Morskich 
Narodowych.
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wojennej i zapewne z rosyjskiej, w której służył przez wiele lat. Polska 
marynarka wojenna organizowana przez Zbyszewskiego, w warunkach 
powstania, składała się z centrali, czyli dowództwa; floty i systemu agencji 
morskich. Dowództwo funkcjonowało w Paryżu przy agencie dyplomatycznym 
Rządu Narodowego, podlegając bezpośrednio agentowi wojskowemu. Na czele 
stał szef, Organizator Generalny, łącząc funkcje ministra i szefa sztabu. Jego 
zastępcą był kierownik intendentury, w randze Komisarza Rządowego. 
Dowództwu, podlegały działy: operacyjny, organizacyjny i administracyjny. 
Zbyszewski opracował ogólne ramy organizacji floty wojennej, przepisy 
o umundurowaniu, oznaki i stopnie wojskowe.

Polska flota powstańcza nie była kaperską i musiała przestrzegać 
deklaracji paryskiej. Deklaracja paryska dotycząca prawa wojny morskiej, 
została uchwalona 16 kwietnia 1856 r. na konferencji w Paryżu przez państwa 
biorące udział w zawarciu pokoju paryskiego z 30 marca 1856 r. - Austrię, 
Francję, Rosję, Sardynię, Turcję i Prusy. Deklaracja miała na celu uregulowanie 
i zapobieganie zatargom między państwami neutralnymi a prowadzącymi 
wojnę, w czasie wojny morskiej. Do tej deklaracji niebawem przystąpiły inne 
państwa - Argentyna, Belgia, Brazylia, Dania, Ekwador, Grecja, Gwatemala, 
Holandia, Japonia, Peru, Portugalia, Szwecja, Norwegia, Szwajcaria i Urugwaj. 
Nie przystąpiły - Boliwia, Chile, Kolumbia, Hiszpania, Meksyk i Stany 
Zjednoczone. To ostatnie państwo uzależniło przystąpienie do deklaracji 
paryskiej od uznania zasady nietykalności własności prywatnej w wojnie 
morskiej. Deklaracja paryska składała się z czterech zasadniczych punktów: 
zniesienie zasady korsarstwa (kaperstwa); bandera neutralna chroni ładunek 
nieprzyjacielski z wyjątkiem kontrabandy wojennej; ładunek neutralny, 
z wyjątkiem kontrabandy wojennej, jest nietykalny pod banderą nieprzyjacielską; 
blokada musi być rzeczywistą, to znaczy przez takie siły, które uniemożliwią 
dostęp do wybrzeża nieprzyjacielskiego. Deklaracja paryska była bezterminowa 
i obowiązywała państwa, które ją przyjęły. Stosowały się do niej częściowo i te 
państwa, które nie udzielały nikomu praw korsarskich. Przeciwko deklaracji 
paryskiej występowano w Anglii, gdzie krytykowano zniesienie korsarstwa. 
Anglicy uważali, że osłabi to znacznie ich potęgę morską. Powstająca polska 
flota wojenna musiała więc stanowić siłę morską regularną i prowadzić operacje 
bojowe jednostkami bojowymi, a nie kaperskimi. W przeciwnym razie 
powstanie mogłoby się narazić na krytykę państw morskich i co ważniejsze, na 
nieprzychylność Francji i Turcji - najważniejszych sojuszników morskich 
Polski. Bodziec finansowy był jednak wówczas niezbędny, ponieważ do chwili 
wyszkolenia załóg złożonych z samych Polaków należało wynająć marynarzy 
z obcych flot. Uruchomiono Agencje Narodowe Morskie w Nowym Jorku, San 
Francisco, Melbourne i Szanghaju. Zamierzano uruchomić je również w innych 
dużych portach świata. Na ich czele stali agenci, o szerokich uprawnieniach 
organizacyjno-finansowych, mieli za zadanie gromadzić sprzęt niezbędny dla 
floty wojennej i werbować marynarzy, szukać chętnych armatorów 
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do uzbrajania swoich statków na rzecz powstania w Polsce. Poza tym werbować 
jak najwięcej Polaków, szczególnie na wyższe stanowiska służbowe35.

Sprawna organizacja i opracowane dokumenty przez Zbyszewskiego 
stanowiły podstawy tworzenia polskiej floty wojennej, poprzez przygoto
wywania okrętów. Szukano ich tam, gdzie to było możliwe: w Anglii, Francji, 
Turcji, we Włoszech i w innych krajach, zamierzano również wcielać w skład 
własnej floty zdobyczne jednostki rosyjskie poprzez akcje bojowe na morzu 
i organizowanie buntów w portach carskich36.

Symbolem zewnętrznym jednostki bojowej w każdej flocie wojennej były 
znaki okrętowe - bandera, proporzec i znak dowódcy okrętu, które 
wprowadzono również dla rodzącej się polskiej marynarki wojennej. Art. 6 
przepisów o organizacji sił zbrojnych morskich z 1 lutego 1864 r. określał to 
następująco: „Flaga statków polskich będzie dwukolorowa, biała i amarantowa 
z herbem takim, Jakiego Rząd Narodowy na pieczęciach swoich używa” - to 
właśnie bandera. „Znak - ramię białe, mieczem uzbrojone w amarantowym 
polu” - to proporzec. „Banderola biała i amarantowa” - znak dowódcy okrętu. 
Znaki te nie były jednak użyte. Okręt Polskiego Rządu Narodowego 
„Kościuszko”, oddany do eksploatacji, wyszedł z Newcastle na Morze Czarne 
pod angielską banderą i pod tą banderą został internowany w Maladze. 
Zbyszewski zwracał uwagę na mundury polskiej marynarki wojennej, traktując 
je jako jeden z elementów dyscypliny wojskowej poza krajem. Za wzór przyjął 
mundury francuskiej marynarki wojennej, ale z pewnymi zmianami, 
dostosowanymi do polskich potrzeb37. Jest to jednocześnie pierwszy dokument 
normujący umundurowanie w dziejach polskiej floty wojennej. Wzory 
umundurowania francuskiego przyjęto w polskiej marynarce wojennej w 1864 r. 
jedynie z małymi, ale widocznymi zmianami dotyczącymi oznak. Komandor 
Zbyszewski zamienił wszystkie oznaki złote na srebrne, a ponadto wprowadził 
na guzikach herb Rządu Narodowego (tarcza z Białym Orłem, Pogonią i Świętym 

35 W. Hubert, Tworzenie polskiej marynarki wojennej w 1863-1864 r„ „Sprawy Morskie 
i Kolonialne”, 1934 z. 2, s. 62-64.

36 Taki bunt przeprowadzono w Nikołajowie nad Morzem Czarnym, jednak nie przyniósł on 
spodziewanych sukcesów ze względu na zamieranie powstania w kraju. Wykazał jednak, że 
takie działania są możliwe i potrzebne dla sprawy powstańczej.

37 Umundurowanie francuskiej marynarki wojennej oparte było: dla oficerów na dekrecie 
cesarskim z 29 stycznia 1853 r., a dla szeregowych na podstawie rozporządzenia ministra 
z 27 marca 1858 r. (W. Hubert, Polskie dążenia morskie, Warszawa 1939, s. 149). 
Umundurowanie oficerów francuskiej marynarki wojennej obejmowało dwie grupy. 
Do pierwszej grupy należały mundury admirałów, komandorów, kapitanów i poruczników. 
Do drugiej zaś - intendentów, lekarzy i działu technicznego. Natomiast szeregowi marynarki pod 
względem umundurowania dzielili się na dwie kategorie. Do pierwszej należeli chorążowie 
i bosmani, a do drugiej - bosmanmaci, maci, marynarze, trębacze, dobosze i chłopcy okrętowi.
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Michałem Archaniołem)38. Można przyjąć, że takie mundury zaczęto 
przygotowywać dla załóg mających przejmować nowe okręty polskiej floty 
wojennej. Na pierwszym - „Kościuszce”, załoga musiała je mieć, co wynikało 
z obowiązujących przepisów wprowadzonych przez Zbyszewskiego. 
„Kościuszko” płynął na Morze Czarne do walki z Rosjanami i musiał zachować 
wszystkie elementy polskiej jednostki bojowej, a więc banderę, znaki okrętowe 
i odpowiednie mundury załogi. Najwyższą rangę komandora w polskiej flocie 
wojennej posiadał Zbyszewski, który wyruszył w rejs na pokładzie 
„Kościuszki”. Inni oficerowie mieli niższe stopnie, a ponadto - w działach 
okrętowych i na stanowiskach bojowych pełnili służbę szeregowi różnych 
stopni. W zakresie dyscypliny przyjęto przepisy obowiązujące we francuskiej 
marynarce wojennej, a więc regulaminy i kodeks kamy.

Jak te plany realizowano w praktyce? Otóż Rząd Narodowy zakupił latem 
1863 r. dwa statki handlowe - „Princess” w Newcastle i „Samson” 
w Konstantynopolu, celem ich uzbrojenia i przystosowanie do działań 
bojowych na Morzu Czarnym. Miano również wcielić do polskiej floty 
wojennej dwa statki francuskie, a we Włoszech czyniono starania o inne. 
Kupowano statki nowoczesne, szybkie, o napędzie parowo żaglowym, unikając 
nabywania starszych jednostek, mało przydatnych w walce morskiej. Zwracano 
również uwagę na firmy, które je budowały. „Princess” otrzymał miano 
„Kościuszko” (inni nazywają ten okręt również „Kiliński”), a przygotowany 
przez Zbyszewskiego gotów był do wyjścia na morze w styczniu 1864 r.39 Był 
to parowiec o wyporności 2000 BRT, który po uzbrojeniu mógł odpowiadać - 
korwecie. Ówczesne korwety obok napędu parowego, miały również maszty 
z żaglami jako pomocniczy pędnik, były uzbrojone w zależności od wielkości 
okrętu w 28 do 60 armat. Ich zadaniem było dalekie rozpoznanie, zwalczanie 
żeglugi przeciwnika i wiele innych, „Kościuszko” mógł mieć uzbrojenie nieco 
słabsze, ale takie, by jego działa mogły zwalczać korwety rosyjskie na Morzu 
Czarnym. I na pewno były to wzory armat nowoczesnych. 1 lutego 1864 r. 
„Kościuszko” wyszedł z portu, w Newcastle pod banderą angielską. Na Morzu 

38 We flotach wojennych nie było w zwyczaju używania barwy srebrnej na oznakach, a jedynie 
złotej. Wyjątek stanowiła polska flota w 1864 r. oraz po odzyskaniu niepodległości. W latach 
1918-1921 również noszono w naszej marynarce wojennej srebrne oznaki, to jest naramienniki, 
trefle, u oficerów i guziki u oficerów i szeregowych.

39 Nazwy dwóch polskich okrętów w czasie powstania styczniowego winny obejmować dwie 
jednostki. Pierwsza - to „Kościuszko”, a druga - „Kiliński”. Pierwszy okręt, to przebudowana 
jednostka ze statku „Princess”, zaś drugi - „Kiliński”, adaptowany z „Samsona”. Co prawda 
mimo wysiłku badawczego tej drugiej nazwy nie udało się potwierdzić, ale przemawia za tym 
kilka faktów; Kościuszko i Kiliński byli znanymi dowódcami polskiego powstania walczącymi 
zwycięsko z Moskalami; obaj byli tymi, których imiona mogli chętnie widzieć Anglicy, 
Francuzi i Turcy, jako nazwy okrętów zaprzyjaźnionej Polski, walczących ze wspólnym 
wrogiem - Rosją; okręty operujące pod polskimi znakami winny swymi nazwami podnosić na 
duchu załogi; początkowo nazwy okrętów powstańczych utrzymywano w tajemnicy, stąd 
„Kilińskiego” oficjalnie nazywano nadal „Samson”.
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Śródziemnym miał podnieść banderę polską i zawinąć na Maltę. Po drodze 
okręt wszedł do hiszpańskiego portu Malaga, gdzie niespodziewanie nastąpiła 
tragedia. Otóż 12 lutego władze hiszpańskie, na skutek interwencji posła 
rosyjskiego aresztowały okręt, rekwirując 5 ciężkich i 9 lekkich armat, 
150 karabinów, 150 rewolwerów, amunicję i wiele innego sprzętu. Była to 
poważna strata dla polskiej sprawy, ale by najmniej nie załamała organizatorów, 
którzy nadal prowadzili działalność. Jednak ten wysiłek został zniweczony 
przez rychły upadek powstania w kraju. Później, na skutek interwencji konsula 
brytyjskiego w Maladze, okręt polski został uwolniony 18 czerwca, ale 
Hiszpanie skonfiskowali uzbrojenie okrętu i załadowane na nim zaopatrzenie 
wojenne.

Po rozbiorach Rzeczypospolitej nasi przodkowie, nie dysponując portami 
i żeglugą, przy nadarzającej się okazji dążyli do wykorzystania Bałtyku i Morza 
Czarnego dla sprawy polskiej. Wątki morskie pojawiały się we wszystkich 
powstaniach narodowych, a kwestia dostępu do morza pozostawała integralną 
częścią programów niepodległościowych. Planowano również utworzenie floty 
transportowej do przewozu sprzętu wojennego dla walczącego kraju oraz 
powołanie zespołu okrętów wojennych na Morzu Czarnym. Twórca sił 
morskich w powstaniu styczniowym - Władysław Zbyszewski, opracował 
zasady organizacji polskiej floty wojennej, przepisy mundurowe i znaki 
okrętowe, przezbrajano nowoczesne statki o napędzie parowym na okręty 
wojenne. Do walki wyruszył również pierwszy okręt powstańczy - 
„Kościuszko”. Jednak rychły upadek powstania zniweczył dalszą rozbudowę 
polskiej floty wojennej.
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Kmdr por. dr Sławomir KUDELA

SŁUŻBY TECHNICZNE I ZAOPATRZENIA 
MARYNARKI WOJENNEJ

W LATACH 1936-1939

Organizacyjno-funkcjonalna struktura 
stużb technicznych i zaopatrzenia

Wiatach 1936-1939 ukształtował się system służb technicznych 
i zaopatrzenia Marynarki Wojennej RP, który do tego okresu 
przeszedł wiele etapów organizacyjnego i funkcjonalnego dostosowywania. Na 

jego czele stał szef Służb1 będący w randze zastępcy szefa Kierownictwa 
Marynarki Wojennej (dalej KMW), który dysponował aparatem wykonawczym 
składającym się z systemu 27 służb, wydziałów i referatów specjalistycznych, 
dostosowanych funkcjonalnie do potrzeb Marynarki Wojennej. Do zasadniczych 
zadań funkcyjnych w poszczególnych służbach, zgodnie z obowiązującymi 
instrukcjami należało:

1. W Służbie Technicznej: - zaopatrzenie okrętów i jednostek nadbrzeżnych 
w urządzenia, sprzęt techniczny, materiały pędne oraz określanie parametrów 
remontowych i nadzór nad przeprowadzaniem tych remontów. Opracowywanie 
instrukcji użytkowych, a także współdziałanie z Wydziałem Regulaminów 
i Wyszkolenia w przygotowaniu specjalistycznych, fachowych kadr technicznych;

2. W Służbie Artylerii i Uzbrojenia: - zaopatrzenie okrętów i jednostek 
nadbrzeżnych w amunicję, środki bojowe i ćwiczebne, zabezpieczanie 
utrzymywania obowiązujących norm jednostek ognia w poszczególnych 
kategoriach sprzętu oraz prowadzenie remontów bieżących i obsług uzbrojenia;

3. W Służbie Łączności - zaopatrzenie okrętów i jednostek nadbrzeżnych 
w niezbędne środki łączności przewodowej (telefony) i bezprzewodowej 
(radiostacje). Zabezpieczenie optymalnych warunków pracy posiadanych 
środków łączności oraz planowanie ich remontów, przeglądów i konserwacji; 1

1 W omawianym okresie obowiązki szefa Służb KMW pełnił kontradm. Ksawery Czernicki.
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4. W Służbie Intendentury - zaopatrywanie całości sił Marynarki 
Wojennej pod względem finansowym (żołdy, pensje, kadry itp.j, zaopatrywanie 
jednostek Marynarki Wojennej w przedmioty należące do zakresu służby 
intendentury, które są odmienne od używanych w wojskach lądowych, 
a stosowane w Marynarce Wojennej, zorganizowanie systemu dostarczania 
i rozrachunku materiałów intendenckich, żywności, umundurowania. 
Opracowywanie przepisów dotyczących należności pieniężnych i gospodarki 
pieniężnej, umundurowania i zaopatrywania uwarunkowanego specjalnymi 
wymogami służby na morzu;

5. W Służbie Broni Podwodnej - zaopatrywanie okrętów w niezbędne 
ilości torped, bomb głębinowych i innego sprzętu broni podwodnej oraz 
nadzorowanie ich rozchodu i uzupełnienie potrzeb. Opracowywanie przepisów 
dotyczących tej służby;

6. W Służbie Hydrograficznej - zabezpieczenie okrętów i jednostek 
nadbrzeżnych Marynarki Wojennej w potrzebne ilości specjalistycznych map 
morskich i lądowych. Prowadzenie bieżących prac hydrograficznych;

7. W Służbie Lotnictwa - zabezpieczenie potrzeb materiałowo- 
-technicznych Morskiego Dywizjonu Lotniczego w niezbędny sprzęt latający 
oraz paliwa, smary i inne środki do obsługi posiadanego sprzętu. Prowadzenie 
badań dotyczących przydatności lotnictwa wojsk lądowych (typy samolotów) 
do działań na obszarze odpowiedzialności Marynarki Wojennej;

8. W Służbie Zdrowia (Sanitarnej) - zaopatrzenie okrętów i jednostek 
lądowych w niezbędny sprzęt i artykuły farmakologiczne. Prowadzenie 
działalności profilaktycznej wśród stanów osobowych. Opracowywanie 
przepisów i instrukcji dotyczących zagadnień związanych z medycyną morską;

9. W Służbie Administracji Pieniężnej - prowadzenie ciągłej, systematycznej 
działalności finansowej zmierzającej do realizacji zadań w zakresie działalności 
wykorzystania obciążeń finansowych. Kontrolowanie systemu gospodarki 
i właściwego wykorzystywania środków inwestycyjnych;

10. W Służbie Budownictwa - kontrolowanie, zlecanie i bezpośrednie 
wykonawstwo budowlane obiektów w zakresie ich planowania, przygotowania 
technicznego, prowadzenia inwestycji i obsługi administracyjnej . W pozostałych 
pionach organizacyjnych Służb Kierownictwa Marynarki Wojennej zadania 
realizowane były zgodnie z zakresem kompetencji .

2

3
Ważnym problemem działalności Szefostwa Służb Kierownictwa 

Marynarki Wojennej były niedobory kadrowe szczególnie widoczne w korpusie 
oficerów technicznych. Dotyczyło to przede wszystkim braku oficerów 
w wyższych stopniach, legitymujących się doświadczeniem i odpowiednią dla 
tych stanowisk praktyką okrętową. Na szczeblu komend portów wojennych 

2 A. Potyrała, Wspomnienia dotyczące spraw Marynarki Wojennej, Archiwum Marynarki 
Wojennej (dalej AMMW), Zbiór Relacji, sygn. 32, s. 48-68.

3 Obsadę ważniejszych stanowisk w służbach technicznych i zaopatrzenia KMW przedstawiono 
w załączniku nr 1.
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służby techniki i zaopatrzenia kierowane były bezpośrednio przez 
komendantów portów, którzy posiadali aparat wykonawczy składający się 
z następujących specjalistów:

1. Szef służb technicznych,
2. Szef intendentury,
3. Szef uzbrojenia,
4. Szef służby broni podwodnej,
5. Szef zaopatrzenia nawigacyjnego,
6. Szef służby łączności,
7. Szef służby zdrowia  .45
Szefom tym podlegał wyspecjalizowany i rozwinięty, stosownie do 

ówczesnych możliwości Marynarki Wojennej system instytucji w postaci 
warsztatów naprawczych, składnic, magazynów oraz pomocniczego taboru 
pływającego, który składał się z holowników, kryp specjalnych, motorówek, 
tarcz artyleryjskich itp? W dywizjonach okrętów zadania dotyczące 
zabezpieczenia materiałowo-technicznego realizowali oficerowie: techniczny, 
zdrowia, łączności, nawigacji i broni podwodnej, uzbrojenia oraz intendent - 
kwatermistrz. Zasadniczym zadaniem stojącym przed aparatem wykonawczym 
komendantów portów w zakresie materiałowo-technicznego zabezpieczenia 
działań podległych jednostek było:

1. W dziale służb technicznych: - zabezpieczenie potrzeb pozostających 
na zaopatrzeniu w sprzęt techniczny działu mechanicznego i elektrycznego. 
Prowadzenie ewidencji, przeglądów bieżących oraz kwalifikowanie na remonty. 
Planowanie potrzeb działu;

2. W dziale intendentury: - zabezpieczenie potrzeb bieżących w żywność, 
umundurowanie oraz uposażenie (żołdy, pensje). Planowanie potrzeb tego 
działu;

3. W dziale uzbrojenia: - zabezpieczenie potrzeb uzbrojenia jednostek, 
gromadzenie niezbędnych zapasów materiałowych w tym zakresie. Prowadzenie 
bieżących napraw sprzętu. Planowanie potrzeb w systemie kwartalnym 
i rocznym oraz ich realizacja ze składnic materiałowych;

4. W dziale służby broni podwodnej: - planowanie zaopatrzenia oraz 
napraw. Wymiana i uzupełnienie potrzeb bieżących;

5. W dziale szefa zaopatrzenia nawigacyjnego: - planowanie działalności 
w zakresie hydrograficznego zaopatrzenia w specjalistyczne mapy i urządzenia 
nawigacyjne. Prowadzenie doraźnych napraw sprzętu;

6. W dziale służby łączności: - prowadzenie działalności zaopatrzeniowej 
oraz w ograniczonym zakresie naprawczej, sprzętu radiowego i przewodowego. 
Wymiana i uzupełnianie potrzeb bieżących;

4 Stan oddziałów podległych dowódcy Floty w 1936 r., CAW, Akta Oddziały MW, sygn. 
1.328.13, zob. S. Ordon, Polska Marynarka Wojenna w latach 1918-1939. Problemy prawne 
i ekonomiczne, Gdynia 1966, s. 223-226.

5 Op. cit., s. 224.
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7. W dziale szefa służby zdrowia - zabezpieczenie potrzeb bieżących 
i długoterminowych w sprzęt medyczny i materiały medyczno-farmakologiczne. 
Prowadzenie działalności profilaktycznej, utrzymanie właściwego stanu bezpie
czeństwa epidemiologicznego .6

Powyższa organizacyjno-funkcjonalna struktura służb technicznych 
i zaopatrzenia Marynarki Wojennej funkcjonowała w powyżej przedstawionym 
obrazie od połowy lat 30. do 1939 r. Pod względem organizacyjnym struktura 
i zakres kompetencji służb technicznych i zaopatrzenia Marynarki Wojennej 
pozwalały na wykonanie zadań materiałowo-technicznego zabezpieczenia 
potrzeb, generalnie tylko w okresie służby czasu pokoju. W czasie bowiem 
działań wojennych przedstawiony system nie dawał możliwości właściwego 
koordynowania i kierowania zaopatrzeniem w sprzęt i materiały wojenne, 
głównie ze względu na istniejący system składnic i istniejące zasady 
dostarczania zapasów. Dyslokacja Głównej Składnicy Marynarki Wojennej oraz 
źródeł zaopatrzenia w materiały pędne i smary7 8, znajdujące się w głębi kraju 
oraz ich odległość od głównej bazy Marynarki Wojennej uniemożliwiały przy 
zmieniającej się sytuacji operacyjnej na froncie lądowym możliwości 
zabezpieczenia potrzeb Marynarki Wojennej w podstawowe materiały, jak 
również w zapasy wojenne .

Poważnym mankamentem działalności służb technicznych był także 
wspomniany brak potrzebnej ilości odpowiednio przygotowanych kadr tych 
służb. Dotyczyło to przede wszystkim zwolnionych w końcu lat 20. 
doświadczonych oficerów, którzy mogli wpływać bardziej inspirująco na 
działalność i efektywność służb technicznych i zaopatrzenia.

Zasady zabezpieczania potrzeb materiałowo-technicznych Marynarki 
Wojennej relacji przemysł - Centralna Składnica Marynarki Wojennej

W latach 1936-1939 system pozyskiwania i uzupełniania potrzeb 
materiałowo-technicznych realizowany był na zasadzie zamówień składanych 
przez Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej bezpośrednio do zakładów 
produkcyjnych poprzez Biuro Zaopatrzenia Marynarki Wojennej9, które 
realizowało wszelkie zadania w tej sferze działalności. Utrzymywało ono 
bezpośredni kontakt z komendami porów wojennych i dowództwami jednostek. 
Finansowanie zakupów bezpośrednich odbywało się z funduszy posiadanych 

6 CA W, Akta Oddziały MW, sygn. 1.328.33.54.
7 Główna Składnica MW znajdowała się w Modlinie, Biuro Węglowe w Katowicach, Biuro 

Przetworów Ropnych w Drohobyczu. K. Adamek, Intendentura Wojska Polskiego 1918-1956, 
Warszawa 1998, s. 39-50.

8 Opinię tę potwierdziły zmagania wojenne 1939 r. na Wybrzeżu.
9 W 1936 r. szefem Biura Zaopatrzenia Marynarki Wojennej był kmdr ppor. A. Laufer. Biuro 

tworzyło 8 pracowników, w tym 3 żołnierzy zawodowych i 5 pracowników cywilnych.
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przez Marynarkę Wojenną w danym roku budżetowym10 11. Biuro Zaopatrzenia 
MW utrzymywało również bezpośredni kontakt z Główną Składnicą Marynarki 
Wojennej w Modlinie i składnicami materiałów intendentury, uzbrojenia, broni 
podwodnej, łączności, nawigacyjną i materiałów technicznych znajdującymi się 
w Gdyni. Na podstawie zgłoszonych potrzeb bieżących, oraz kwartalnego 
i rocznego zapotrzebowania Biuro Zaopatrzenia MW realizowało wszystkie 
potrzeby zaopatrzeniowe jednostek Marynarki Wojennej pod względem 
planistycznym jak również i praktycznym. W tym okresie działalności 
Marynarki Wojennej wytworzył się system zaopatrzenia oparty na relacji 
„Przemysł - Główna Składnica Marynarki Wojennej - Składnica Materiałowa”. 
Zaopatrzenie Marynarki Wojennej w powyższym systemie realizowane było 
poprzez Referat Zakupów Biura Zaopatrzenia MW kierowany od 1936 r. przez 
urzędnika Stanisława Szczurowskiego. Referat ten składał się z 5 urzędników. 
Do jego zadań należało analizowanie potrzeb jednostek oraz możliwości 
przemysłu pod tym względem. Zlecanie produkcji dla potrzeb Marynarki 
Wojennej zakładom przemysłowym. Uzyskane materiały eksploatacyjne były 
przekazywane przez wytwórców bezpośrednio do dyspozycji Centralnej 
Składnicy Marynarki Wojennej w Modlinie lub Składnicy Materiałowej 
w Gdyni.

Kolejnym ważnym elementem systemu zaopatrzenia materiałowo- 
-technicznego relacji „przemysł - składnice” był Samodzielny Referat Przemysłu 
Wojennego11. Do zasadniczych zadań tego referatu należało:

1. Planowanie i ustalanie wielkości zaopatrzenia wojennego Floty i Flotylli 
w Pińsku oraz opracowywanie planów ich pokrycia przez przemysł krajowy;

2. Utrzymywanie w czasie pokoju i dostosowanie zakładów tzw. 
ścisłego przemysłu wojskowego, do zadań wojennych;

3. Opracowywanie wszystkich spraw i procedur związanych z zaopatry
waniem i produkcją przemysłu dla potrzeb sił morskich oraz koordynacja 
powyższego z zakładami produkcyjnymi Marynarki Wojennej;

4. opracowywanie warunków technicznych i norm dla Marynarki 
Wojennej, nadzór nad wykonawstwem robót w zakresie budowy okrętów, 
produkcji mechanizmów i instalacji elektrycznych i innych, wykonywanych dla 
Marynarki Wojennej w zakładach produkcyjnych w kraju i za granicą, 
względnie w zakładach Marynarki Wojennej, wojskowych lub państwowych;

5. Zaopatrywanie Marynarki Wojennej w materiały techniczne w działach: 
mechanicznym, kadłubowym, pokładowym, elektrycznym, nurkowym, 
okrętowym oraz urządzeń portowych, kontrola nad tymi materiałami i ich 
magazynowanie .12

10 W całym okresie międzywojennym budżet Marynarki Wojennej nigdy nie przekroczył 6% 
budżetu Ministerstwa Spraw Wojskowych. A. Krzyżanowski, Wydatki Wojska Polskiego 
w latach 1918-1939, Warszawa 1973, s. 149-150.

11 Od 1936 r. Referatem Przemysłu Wojennego kierował kmdr ppor. inż. J. Wielogórski.
12 Zadania Samodzielnego Referatu Przemysłu Wojennego, CAW, Akta KMW, sygn. 1.300.24.124.
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Z kolei zabezpieczenie potrzeb w dziale amunicji i uzbrojenia, 
szczególnie w stosunku do jednostkach lądowych Marynarki Wojennej 
realizowane było nieco odmiennie. Szef Służby Artylerii i Uzbrojenia 
Marynarki Wojennej w dziale uzbrojenia artylerii okrętowej prowadził 
zaopatrzenie poprzez zamówienia kierowane do szefa służb, który po akceptacji 
szefa KMW składał zamówienie w ramach podziałki budżetowej do fabryk 
amunicji produkujących typową amunicję dla artylerii okrętowej. W pozostałych 
grupach potrzeb, wszystko to, co było „indywidualne”, więc typowe tylko dla 
specyfiki Marynarki Wojennej było realizowane w ten sposób, że szefowie 
służb poprzez szefa KMW składali zamówienia bezpośrednio do przemysłu 
i otrzymywali stamtąd tzw. pokrycie w materiale wojennym. W działach, które 
były wspólne z wojskami lądowymi potrzeby zaopatrzeniowe były realizowane 
przez te ostatnie.

Innym zadaniem w systemie zaopatrywania w relacji „przemysł - 
składnice Marynarki Wojennej” było nadzorowanie zamówień w fabrykach. 
Prace nadzorcze w latach 1936-1939 przedstawiały się następująco:

1. Kmdr por inż. Antoni Sadowski prowadził w Polskim Towarzystwie 
Elektrycznym Warszawa nadzór nad produkcją przetwornic dla okrętów 
i Komendy Portu Wojennego Gdynia;

2. Kpt. mar inż. Andrzej Zelenay prowadził w Fabryce Kabli Kraków, 
firmie Kleiman Warszawa i firmie Tudor Piastów nadzór nad produkcją kabli 
dla stawiaczy min, kontrtorpedowców i okrętów podwodnych oraz 
wyłączników automatycznych i baterii akumulatorowych;

3. Inż. Henryk Markiewicz prowadził w Zjednoczeniu Towarzystw 
Elektrycznych w Warszawie nadzór nad produkcją skrzynek rozdzielczych na 
ORP „Grom” i „Błyskawica”;

4. Inż. Andrzej Potyrała prowadził w H. Cegielski Poznań nadzór 
techniczny nad produkcją dwóch silników Kręglewskiego na monitory dla 
Flotylli Rzecznej;
5. Inż. Franciszek Politur prowadził w Ostrowieckich Zakładach w Warszawie 
nadzór techniczny nad produkcją kotła parowego dla ORP „Pomorzanin”.

W okresie międzywojennym Marynarka Wojenna współpracowała 
z prawie 200. firmami i zakładami przemysłowymi13. Ważnymi elementami 
i czynnikami determinującymi funkcjonowanie służb technicznych i zaopatrzenia 
Marynarki Wojennej w okresie międzywojennym, a także wpływającymi na 
sposoby i formy procesu zaopatrzenia oraz jego wielkość były plany rozbudowy 
i modernizacji sił zbrojnych, szczególnie dotyczące prognoz na lata 1936-1939.

Na początku 1936 r. w związku z planem modernizacji Wojska Polskiego 
i opracowaniem 6-letniego planu rozbudowy armii Kierownictwo Marynarki

13 Wykaz ważniejszych zakładów i firm produkujących dla potrzeb Marynarki Wojennej 
w okresie międzywojennym przedstawia załącznik nr 2.
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Wojennej przedstawiło własny program rozbudowy Marynarki Wojennej. 
Program ten składał się z trzech integralnych części:

• 6-Ietniego programu rozbudowy Floty;
• 6-letniego programu rozbudowy bazy na Helu;
• 6-letniego programu rozwoju obrony Helu i rozwoju lotnictwa morskiego .14
W dziale rozwoju Floty Kierownictwo Marynarki Wojennej przygotowało 

trzy opracowania dotyczące rozbudowy floty:
1. Projekt pod nazwą „Projekt rozwoju floty na wypadek „R”;
2. Projekt pod nazwą „Utrudnianie transportu Rzesza - Prusy Wschodnie”;
3. Projekt pod nazwą „Bezpośrednia obrona bazy” .15
Minister spraw wojskowych nie zaakceptował przedstawionego planu 

rozbudowy bazy na Helu i rozwoju lotnictwa dla jej obrony. W związku z tym 
szefowi Kierownictwa Marynarki Wojennej polecono przeprowadzenie redukcji 
zamierzeń planistycznych. Zredukowany 6-letni program rozbudowy Marynarki 
Wojennej stał się w znacznej mierze minimum dla Marynarki Wojennej, tym 
niemniej licząc się z możliwością ponownego jego odrzucenia szef KMW 
przygotował wariantowy sposób zredukowania ograniczonego już programu 
rozbudowy Marynarki Wojennej. Z ogólnej sumy środków finansowych 
przeznaczonych na rozbudowę i modernizację sił zbrojnych, Marynarka 
Wojenna uzyskała zaledwie 120 min zł na realizację powyższego planu swojej 
rozbudowy. Z tego na rozwój floty wojennej przeznaczono nieco ponad 83 min zł. 
Wprawdzie, kilka okrętów jak okręt podwodny „Orzeł”, czy ścigacze miały 
zostać zbudowane ze składek społeczeństwa, lecz i tak było to niewystarczające 
wobec założeń zredukowanego programu z marca 1936 r. Ostatecznie, po wielu 
konsultacjach zdecydowano o podziale środków finansowych dla potrzeb MW. 
Na flotę przeznaczono łącznie 83 265 tys. zł, co stanowiło 64,6% ogólnej sumy 
wydatkowanej na potrzeby Marynarki Wojennej. Na rozbudowę bazy morskiej 
na Helu przeznaczono 9 895 tys. zł, co stanowiło 7,7% oraz na obronę Helu 
35 630 tys., co stanowiło 27,7% ogólnych nakładów na modernizacje 
i rozbudowę MW. Ogółem nakłady na modernizacje i rozbudowę Marynarki 
Wojennej zamykały się sumą 128 790 tyrs zł, i były wyższe od pierwotnie 
przyjętych o ponad 8 min zł.16

Realizację programu rozbudowy rozłożono pod względem finansowym 
na pięć okresów budżetowych. Realizacja programu rozbudowy Marynarki 
Wojennej w przedstawionej wersji, mimo jego szczątkowego wymiaru napotkała 
na poważne zastrzeżenia ze strony szefa Sztabu Głównego gen. Władysława 
Stachiewicza, który 18.09.1937 r. stwierdził, że na rozbudowę Marynarki 

14 Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej tom I. Kampania Wrześniowa 1939, cz. 5. 
Marynarka Wojenna i obrona polskiego wybrzeża, Londyn 1962, s. 30-31.

15 Założenia 6-letniego planu rozbudowy Marynarki Wojennej. Tamże, s. 31-32.
16 Szerzej A. Potyrała, Wspomnienia dotyczące spraw..., s. 128-132, S. Ordon, Polska Marynarka 

Wojenna..., s. 144-145, M. Kułakowski, Marynarka Wojenna Polski Odrodzonej, Toronto 
1988, s. 462-470, R. Witkowski, Hel na straży Wybrzeża 1920-1939, Warszawa 1974, s. 114-128.
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Wojennej nie można wydatkować więcej niż 10 min w skali roku, aż do roku 
budżetowego 1942/1943. To oficjalne stanowisko spotkało się z ostrą reakcją 
szefa KMW, który interweniował w marcu 1938 r., u marszałka Edwarda 
Rydza-Śmigłego. Równocześnie 20.04.1938 r., gen Władysław Bortnowski 
przedstawił marszałkowi wnioski ze wspólnego posiedzenia komisji do spraw 
rozbudowy Marynarki Wojennej z szefem Sztabu Głównego. Suma 
deklarowana przez gen. Władysława Stachiewicza w myśl oceny gen. 
Władysława Bortnowskiego zapewniała nie rozbudowę, a zaledwie utrzymanie 
ówczesnego stanu i była tzw. „budżetem przetrwania”17. Całość koncepcji 
realizacji zaopatrzenia w systemie „Przemysł - Składnice Marynarki Wojennej 
przedstawiała się następująco:

• To, co wspólne z wojskami lądowymi znajdowało się w kompetencji 
wojsk lądowych i to one zgłaszały zapotrzebowania do przemysłu, natomiast 
w rozdzielniku zaopatrzeniowym wojsk lądowych znajdowała się tzw. podziałka 
dotycząca Marynarki Wojennej;

• Te elementy zaopatrzenia, które były specyficzne, występujące tylko 
w Marynarce Wojennej były realizowane bezpośrednio przez służby 
zaopatrzeniowe Marynarki Wojennej poprzez ich szefa i szefa Kierownictwa 
Marynarki Wojennej;

System zaopatrzenia materiałowo-technicznego realizowany w latach 
1936-1939 pozwalał na prawidłowe i w miarę sprawne zaopatrzenie w czasie 
pokoju, lecz nie gwarantował właściwego logistycznego wsparcia działań 
wojennych, co pokazała praktyka kampanii wrześniowej.

Funkcjonalny model współdziałania przemysłu ze składnicami w przypadku 
przetworów ropopochodnych nie gwarantował realizacji ciągłego, 
systematycznego dostarczania paliw i olejów dla Marynarki Wojennej. 
Wynikało to przede wszystkim z odległości między jednostką zaopatrującą 
(Rafineria Drohobycz), a jednostkami zaopatrywanymi (Gdynia, Puck, Hel, 
Pińsk).

Komendy portów wojennych i ich rola w zabezpieczeniu logistycznych 
potrzeb jednostek i pododdziałów Marynarki Wojennej

W latach 1936-1939 jednym z najważniejszych do rozwiązania problemów 
było zorganizowanie odpowiedniego i jak najbardziej optymalnego dla 
warunków rozwijającej się Marynarki Wojennej systemu zabezpieczenia 
materiałowo-technicznego jej potrzeb. System ten trzeba było organizować 
praktycznie od podstaw, przy czym szczególnego znaczenia nabrał on w latach 
1936-1939, a wiązało się to z jednej strony z rozwojem jakościowym 
i ilościowym Marynarki Wojennej, jak również wzrostem napięcia między
narodowego. Przed Komendami Portów Wojennych Gdynia i Pińsk oraz 

17 Szerzej M. Kułakowski, Marynarka Wojenna..., s. 434-481.
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Rejonem Umocnionym Hel18 stały szczególnie ważne zadania logistyczne, jako 
że te trzy instytucje spełniały główną rolę i zasadnicze zadania w materiałowo- 
-technicznym zabezpieczaniu działalności obsługiwanych jednostek i instytucji. 
Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej postawił komendom portów wojennych 
następujące zadania w zakresie zabezpieczenia logistycznych potrzeb jednostek 
i instytucji Marynarki Wojennej:

1. Zaopatrywanie okrętów i innych obiektów pływających w mechanizmy, 
osprzęt okrętowy i przedmioty wewnętrznego użytkowania;

2. W oparciu o warsztaty portowe prognozowanie i realizacja remontów 
bieżących, okresowych i kapitalnych sprzętu pływającego oraz nadzorowanie 
ich przeprowadzania;

3. Zaopatrywanie jednostek i pododdziałów Marynarki Wojennej 
w przedmioty intendenckie, mundurowe, sprzęt kwaterunkowy, materiały 
piśmienne;

4. Zaopatrywanie kadry i marynarzy w należności pieniężne oraz 
prowiantowe;

5. Prowadzenie rozdziału środków trwałych i opatrunkowych służby 
sanitarnej oraz organizacja izb chorych dla doraźnej pomocy sanitarnej.

W przypadku Gdyni komendant portu wojennego19 w swoim aparacie 
wykonawczym posiadał służby: techniczną, uzbrojenia, broni podwodnej, 
intendentury, zaopatrzenia nawigacyjnego, łączności, samochodową i sanitarną. 
Ponadto w skład Komendy Portu Wojennego w Gdyni wchodziła Kadra Floty 
i kompania obsługi portu, jak również tabor pływający w postaci okrętu hulku 
ORP „Bałtyk” wraz z mieszczącym się na nim Centrum Wyszkolenia 
Specjalistów Floty, bazą nurków „Nurek”, okrętu szkolnego do strzelań 
artyleryjskich ORP „Mazur”, okrętu hydrograficznego ORP „Pomorzanin” oraz 
holowników i innego taboru portowego i pomocniczego, a także 12 wozów 
konnych, 18 koni, dwóch samochodów 2,5 t. typu „Ursus”, jednego samochodu 
1 t. typu „Ford” 1 t. oraz trzech motocykli typu „Sokół”. Komendantowi Portu 
Wojennego Gdynia podlegała także stocznia i warsztaty portowe Marynarki 
Wojennej, Szefostwo Budownictwa Wybrzeża Morskiego oraz Szpital Marynarki

18 Koncepcja zorganizowania bazy morskiej w Helu rodziła się w Sztabie Generalnym Wojska 
Polskiego w latach 1926-1927. Jednym z elementów tego zamierzenia było powołanie na mocy 
Zarządzenia szefa KMW nr 3/Tj. z 9.02.1935 r. tzw. Odcinka Wybrzeża Morskiego Hel. 
Następnie na podstawie Dekretu prezydenta RP z 21.08.1936 r. (Dz. U. Nr 71 z 1936 r., 
poz. 512) Półwysep Helski uznany został za Rejon Umocniony. Jego dowódcą został kmdr 
E. Solski, a od 28.12.1937 r. kmdr por. W. Steyer. Podlegały mu wszystkie oddziały 
i instytucje rozlokowane na Helu, R. Witkowski, Hel na straży Wybrzeża, s. 102-112.

19 W latach 1936-1939 funkcje komendanta portu wojennego w Gdyni pełnili kolejno: kmdr 
por. W. Steyer (od 01.12.1936 r. - 01.04.1938 r.), kmdr por. B. Sokołowski (od 1.04.1938 r.), 
kmdr ppor. M. Adamowicz (od 15.06.1938 r.)
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Wojennej (od 15.01.1938 r.)20.
W latach 1936-1939 Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej w Gdyni 

przeprowadziły szereg prac, wśród których można wyróżnić:
• Budowa doku pływającego o nośności 350 ton;
• Budowa doku pływającego o nośności 5000 ton;
• Budowa trałowców typu „Jaskółka”;
• Budowa okrętu pomocniczego „Nurek”;
• Budowa dźwigu pływającego o nośności 50 ton;
• Budowa dźwigu pływającego o nośności 25 ton;
• Budowa holowników typu „Mistrz” i „Kaper”;
• Remonty kadłubów (torpedowców, kanonierek, trałowców i jednostek 

pomocniczych) oraz maszyn, silników spalinowych, urządzeń sterowych, 
armatury i rurociągów okrętowych;

• Wykonywanie i remonty instalacji elektrycznych dla okrętów;
• Odkuwanie i odlewanie elementów żeliwnych oraz z brązu o wagomiarze 

od 300 do 1500 kg;
• Prace konstrukcyjne biura projektowego, oraz budowa i dokowanie 

okrętów, motorówek, zbiorników i innych konstrukcji żelaznych oraz ich remont;
• Prowadzenie prac spawalniczych za pomocą acetylenu oraz elektrycznie;
• Prace malarskie, szkutnicze oraz tapicerskie;
• Budowa łodzi wiosłowych i żaglowych .21
W omawianym okresie Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej zrealizowały 

w ramach zamówień dla Marynarki Wojennej trzy trałowce serii „Jaskółka”, 
12 jednostek pomocniczych różnego typu tj. holowników, motorówek, barek 
itp. Poza tym przeprowadzono 8 remontów dokowych jednostek do wyporności 
350 t22. Atrybutem Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni była 
stabilna, licząca w omawianym okresie 490 osób wysoce wykwalifikowana 
załoga, także nowoczesne biuro konstrukcyjne oraz rzesze wykwalifikowanych 
robotników okrętowych, ślusarzy, spawaczy i tokarzy.

Kolejnym niezwykle ważnym zadaniem realizowanym przez Komendę 
Portu Wojennego Gdynia było zaopatrzenie jednostek i instytucji w niezbędne 
środki materiałowo-techniczne, a szczególnie materiały pędne, smary, oleje, 
materiały wybuchowe, amunicję różnego kalibru, umundurowanie, zaopatrzenie 

20 W omawianym okresie funkcje szefów służb w KPW Gdynia pełnili: w służbie technicznej 
kmdr inż. K. Siemaszko, w służbie uzbrojenia kpt. mar J. Danyluk, w służbie broni podwodnej 
kmdr ppor. A. Łoś, w służbie intendentury kmdr ppor. A. Trzyna, w służbie łączności kmdr 
ppor. M. Sierkuczewski, w służbie samochodowej mjr S. Owczarek, Kadra Floty - kmdr ppor. 
M. Pihut, ORP „Bałtyk” - kpt. mar A. Kremer, baza nurków „Nurek” - chor. mar. 
W. Tomasiewicz, ORP „Mazur” - kpt. mar. T. Rutkowski, ORP „Pomorzanin” - kpt. mar. 
K. Zagrodzki. Szefem zaopatrzenia nawigacyjnego był kmdr ppor. I. Podgorzelski, szefem 
służby sanitarnej mjr dr E. Reichert, kierownikiem Warsztatów Portowych MW - kmdr por 
inż. W. Szulc; J. K. Sawicki, Kadry morskie.... s. 191-274.

21 S. Kubski, Pierwsze 80 lat Stoczni..., op. cit., s. 18-29 i 197.
22 Tamże.

36



SŁUŻBY TECHNICZNE 1 ZAOPATRZENIA MARYNARKI WOJENNEJ (1936-1939)

prowiantowe, oraz opiekę sanitarną nad całością sił stacjonujących w rejonie 
Gdyni.

W celu realizacji zadań wynikających z materiałowo-technicznego 
przeznaczenia portu wojennego w Gdyni w latach 1936-1939 dokonano 
modernizacji magazynów broni podwodnej w Wąwozie Ostrowskim na Kępie 
Oksywskiej. W tym czasie na terenie portu istniały następujące magazyny:

1. Magazyn broni ręcznej i maszynowej wraz z rusznikarnią, w którym 
przechowywano łącznie około 150-250 sztuk broni;

2. Podręczny magazyn mundurowy (ok. 150-200 kompletów umundurowania) 
oraz warsztaty naprawcze umundurowania;

3. Magazyn produktów ropopochodnych o pojemności ok. 400 ton;
4. Podręczne magazyny środków sanitarnych umiejscowione do 

1.01.1938 r. na terenie izby chorych KPW Gdynia, a po tej dacie na terenie 
szpitala Marynarki Wojennej w Gdyni .23

Innym ważnym organem zaopatrzenia materiałowo-technicznego 
funkcjonującym w Marynarce Wojennej była Komenda Portu Wojennego 
Pińsk, której zadaniem była realizacja całokształtu problematyki logistycznej 
w stosunku do jednostek i instytucji funkcjonujących w ramach Flotylli 
Rzecznej Marynarki Wojennej w Pińsku.

Do głównych zadań Komendy Portu Wojennego Pińsk należało:
• Budowa w ramach posiadanych możliwości nowych jednostek dla 

potrzeb flotylli, ścigaczy rzecznych, kutrów uzbrojonych i meldunkowych, 
trałowców, motorówek oraz innych pomocniczych jednostek pływających;

• Prowadzenie remontów taboru pływającego;
• Zaopatrzenie finansowe kadry i marynarzy oraz jej zaprowiantowanie;
• Organizowanie służby sanitarnej, oraz izby chorych dla doraźnej 

pomoce medycznej i rozdziału środków trwałych i opatrunkowych ww. służby;
• Zaopatrzenie okrętów i innych obiektów pływających w mechanizmy, 

osprzęt okrętowy i przedmioty wewnętrznego użytkowania;

23 CA W, Akta Oddziału Marynarki Wojennej, sygn. I. 328.13.43. W opinii dowódcy Floty 
wyrażonej na odprawie KMW 23.08.1937 r., ilość paliw zgromadzonych w tym magazynie nie 
pozwalała na realizację praktycznie żadnych większych ćwiczeń nie mówiąc o tak 
ekstremalnych warunkach jak zabezpieczenie potrzeb w czasie działań wojennych i przerwania 
komunikacji z głębiom kraju. Należy podkreślić, że paliwa okrętowe otrzymywano z rafinerii 
w Drohobyczu. Wyżej wymienione magazyny i warsztaty naprawcze nie były w stanie 
zrealizować bieżących potrzeb materiałowo-technicznych jednostek pływających i lądowych, 
zadaniem ich było raczej doraźne zaopatrywanie. Zasadnicze zadania zaopatrzeniowe 
realizowała Główna Składnica Marynarki Wojennej znajdująca się w dużym oddaleniu od sił 
i środków Marynarki Wojennej w miejscowości Modlin, 300 km drogą kolejową od wybrzeża. 
Potwierdzeniem przedstawionych faktów może być decyzja szefa Intendentury KMW 
z 28.08.1939 r. w trakcje odprawy w KPW Gdynia, gdzie polecono „Zaopatrzenie Gdyni 
oprzeć na dowozie środków materiałowo-technicznych z kraju, ewentualne zapasy gromadzić 
w dalszej kolejności”, J. W. Dyskant, Polska Marynarka Wojenna..., s. 153-158, S. Ordon, 
Polska Marynarka Wojenna..., s. 229-230.
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• Zaopatrzenie jednostek i pododdziałów w przedmioty intendenckie 
umundurowanie, sprzęt kwaterunkowy, materiały piśmienne itp. 4

Na jej czele stał komendant24 25 podporządkowany bezpośrednio dowódcy 
Flotylli Rzecznej. Komendant Portu Wojennego Pińsk zarządzał portem i jego 
urządzeniami, a także realizował wszelkie potrzeby flotylli w zakresie 
remontów i budowy nowych jednostek pływających. Sprawował również 
nadzór nad techniczną obsługą jednostek pływających i ich wyposażeniem 
w sprzęt sanitarny, uzbrojenie, broń podwodną, sprzęt techniczny i łączności. 
Powyższe zadania komendant Portu Wojennego w Pińsku realizował 
wykorzystując podległy mu aparat wykonawczy, który tworzyli:

• Oficer administracyjno-materiałowy;
• Oficer żywnościowy;
• Oficer płatnik;
• Oficer mobilizacyjny;
• Oficer techniczny portu;
• Oficer uzbrojenia portu;
• Lekarz portu;
• Kompania portowa;
• Tabor portowy  (pomocnicze jednostki pływające).26
Wyżej wymienieni oficerowie realizowali zadania służb na czele których 

stali. Oficer administracyjno-materiałowy rozdysponowywał uzyskane środki 
materiałowe wszystkich służb w porozumieniu i za akceptacją komendanta 
portu na wniosek Dowódcy Flotylli. Oficer żywnościowy dokonywał rozdziału 
środków żywnościowych na pływające i lądowe jednostki flotylli. Oficer 
płatnik był odpowiedzialny za terminowe dostarczanie niezbędnych środków 
finansowych celem terminowej wypłaty pensji i żołdu oraz realizacji planów 
finansowych. Oficer techniczny portu odpowiedzialny był za utrzymanie 
sprawności technicznej sprzętu portowego, oraz współdziałanie z kierownikiem 
warsztatów technicznych (portowych) w zakresie naprawy sprzętu będącego na 
wyposażeniu jednostek pływających i lądowych podległych Dowódcy Flotylli. 
Oficer uzbrojenia portu realizował zadanie utrzymania w sprawności uzbrojenia 
będącego na wyposażeniu jednostek pływających i lądowych. Koordynował 
i nadzorował przeprowadzanie drobnych napraw sprzętu w oparciu 
o rusznikarnie komendy portu. Lekarz portowy realizował zadanie 
zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego jednostek. Nadzorował prace 
izby chorych. Prowadził działalność informacyjno-wyjaśniającą wśród stanów 
osobowych marynarzy.

Istotnym elementem utrzymania gotowości bojowej, i materiałowo- 
-technicznego zabezpieczenia funkcjonowania jednostek Flotylli Rzecznej 

24 I. Bieniecki, Flotylla Rzeczna..., s. 77-78.
25 Tamże. W latach 1936-1939 funkcję komendanta portu wojennego w Pińsku pełnili kolejno: 

kmdr ppor. M. Reutt oraz kmdr ppor. M. Adamowicz.
26 Były to: ORP „Kiliński”, motorówki nr 1 i 2 oraz 12 kryp przewozowych i roboczych.
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w Pińsku były warsztaty portowe. W latach 1936-1939 warsztaty portowe 
w Pińsku wykonały 23 naprawy i remonty sprzętu, oraz wybudowały jeden 
ścigacz rzeczny, cztery kutry uzbrojone i meldunkowe, trzy motorówki oraz 
kilka kryp i innych pomocniczych jednostek pływających27. Należy podkreślić, 
że Komenda Portu Wojennego Pińsk posiadała tylko minimalne zapasy 
uzbrojenia i wyposażenia technicznego. Praktycznie magazyny poszczególnych 
służb utrzymywały jedynie środki niezbędne w czasie „P”. Głównym bowiem 
organem zaopatrzenia aż do wybuchu wojny pozostawała Główna Składnica 
Marynarki Wojennej w Modlinie.

Utworzenie i rozwój bazy morskiej na Helu

Rola Półwyspu Helskiego w problematyce obronności państwowości 
polskiej II Rzeczypospolitej nabrała szczególnego znaczenia wraz ze zmianą 
poglądów oraz oceny operacyjnego znaczenia Wybrzeża28. Od czasu, gdy 
uznano port wojenny w Gdyni jako miejsce stacjonowania głównych sił 
morskich naszego państwa, czynnikiem warunkującym potrzebę rozśrodko- 
wania dyslokacji jednostek pływających była bliskość Gdańska oraz sił 
i środków niemieckich na tym obszarze.

27.10.1931 r. Kierownictwo Marynarki Wojennej podpisało z konsorcjum 
Francusko-Polskim kontrakt na budowę basenu portowego dla portu wojennego 
Hel. Prace nad tą inwestycją trwały niemal do wybuchu wojny. Istotnym dla 
spraw materiałowo-technicznego zabezpieczenia potrzeb jednostek Marynarki 
Wojennej stacjonujących w bazie morskiej na Helu był fakt związany 
z tworzeniem portu wojennego i jego infrastruktury, a właściwie basenu 
portowego, który umożliwiał zawijanie okrętów do portu w celu uzupełniania 
zapasów, naprawy urządzeń oraz wypoczynku załóg. Z tych właśnie powodów 
równolegle do budowy basenu portowego realizowano szereg prac niezbędnych 
dla spełnienia roli bazy morskiej na Helu, a w szczególności prac związanych 
z przechowywania zapasów środków bojowych i materiałów pędnych. W latach 
1933-1934 wybudowano składy min dla jednostek pływających, zaś w latach 
1935-1936 w niedalekiej odległości od składów min wybudowano podobne 
składy dla torped. Zakończenie powyższych inwestycji w sposób istotny 
skróciło dotychczasową drogę zaopatrywania z Głównej Składnicy Marynarki 
Wojennej w Modlinie do jednostek Marynarki Wojennej.

Jednym z zadań bazy morskiej, wobec jednostek było zaopatrzenie ich 
w niezbędne zapasy paliw i olej. Aby zrealizować to zadanie w latach 

271. Bieniecki, Flotylla Rzeczna..., s. 245-258.
28 W sześcioletnim programie rozbudowy Marynarki Wojennej przewidywano rozbudowę 

infrastruktury portowej i bazy dla okrętów na Helu. Po zrealizowaniu tego programu baza 
wojenna na Helu miała być samowystarczalna dla ludzi i jednostek pływających na okres 
3 miesięcy. Program ten miał kosztować 28 min zł, a jego realizacja miała być zakończona 
w 1942 r., M. Kułakowski, Marynarka Wojenna..., s. 449.
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1936-1939 Służba Budownictwa Kierownictwa Marynarki Wojennej prowadziła 
budowę dwóch zbiorników o pojemności po 400 ton każdy dla ropy lekkiej 
używanej do silników diesla na okrętach podwodnych i pomocniczych 
jednostkach pływających oraz dwóch zbiorników na ropę po 1000 ton każdy dla 
tzw. ropy ciężkiej stosowanej do napędu niszczycieli. Firma „Dźwigar” 
realizująca wyżej wymienioną inwestycję nie ukończyła jej całości do wybuchu 
wojny. Szczególnie dotyczyło to magistrali rurociągów oraz stacji pomp do 
tłoczenia ropy ze zbiorników. W latach 1936-1938 dokonano budowy 
niezbędnych dla funkcjonowania jednostek stacjonujących w rejonie Helu 
koszar, budynków gospodarczych, kolejowej magistrali komunikacyjnej oraz 
łączności.

Port wojenny w Helu i jego zaplecze miały spełniać rolę głównej bazy 
operacyjnej dla floty29. Tymczasem wiosną 1939 r„ zarówno sam port jak 
i niektóre urządzenia bazy materiałowo-technicznej dalekie były od ukończenia. 
Dotyczyło to przede wszystkim odpowiedniego zaplecza remontowego dla 
okrętów i sprzętu wojskowego. Z tych względów w maju 1939 r. podjęto 
decyzję o przetransportowaniu ze Stoczni Marynarki Wojennej do Helu 
suchego doku o nośności 5 000 ton. Suchy dok nie mógł jednak rozwiązać 
problemów ośrodka remontowego dla portu, bowiem brak było warsztatu 
mechanicznego wyposażonego w niezbędne maszyny i urządzenia. Sprzęt taki 
przewożono w ciągu lipca i sierpnia 1939 r„ jednocześnie do Helu 
oddelegowano 40 pracowników Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni pod 
kierownictwem inż. K. Międzybrockiego30.

Największym jednak problemem dla organizowanej w pośpiechu bazy na 
Helu był brak odpowiednich powierzchni magazynowych, które mogłyby 
przyjąć 80-dniowe zapasy żywności dla helskiej załogi liczącej około 5000 łudzi. 
Część żywności planowano więc magazynować w prowizorycznych 
ziemiankach. Do wybuchu wojny nie zdołano jednak oddać potrzebnej ilości 
tych budowli. Realizacja samych dostaw produktów żywnościowych nie 
przebiegała również prawidłowo. Niewystarczające były przede wszystkim 
zapasy mąki i mięsa31. Nieukończenie rurociągów i przepompowni do zbiorni
ków paliw uniemożliwiało sprawną realizację zaopatrywania w paliwa. Chcąc, 
choć częściowo usprawnić system tankowania okrętów podjęto decyzję 
o przekształceniu torpedowców „Kujawiak” i „Podhalanin” w pływające zbiorniki 
paliwowe. Okręty te, które zakotwiczono w rejonie Jastarni mogły zgromadzić 
około 400 ton paliw, była to ilość stosunkowo skromna w porównaniu 
z potrzebami Helu.

29 Polskie Siły Zbrojne..., s. 65-66; R. Witkowski, Hel na straży Wybrzeża 1920-1939, 
Warszawa 1974, s. 121.

30 S. Kubski, Pierwsze 80 lat Stoczni..., s. 28.
31 Polskie Siły Zbrojne..., s. 107.
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Zadania mobilizacyjne i udział komend portów wojennych w mobilizacyjnym 
rozwijaniu jednostek na wypadek wojny należały do podstawowych 
i najważniejszych dziedzin ich działalności. Na szczeblu Kierownictwa 
Marynarki Wojennej tą sferą zadań kierował szef Sztabu KMW. 24.01.1938 r. 
ówczesny szef Sztabu KMW, kmdr K. Korytowski przesłał do Oddziału 
I Sztabu Głównego zmiany w tabeli mobilizacyjnej dla Dowództwa Floty 
i Flotylli Rzecznej w Pińsku, które określały następujące zasady:

1. Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej miał kierować całokształtem 
przygotowań mobilizacyjnych podległych mu jednostek na podstawie instrukcji 
mobilizacyjnych wydanych przez Sztab Główny;

2. Organizację wojenną jednostek Marynarki Wojennej projektował 
i ustalał szef Kierownictwa Marynarki Wojennej, po aprobacie Szefa Sztabu 
Głównego;

3. Wykonawcami rozkazów Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej 
ponoszącymi odpowiedzialność za przygotowanie mobilizacyjne jednostek byli:

• Dowódca Floty - w odniesieniu do wszystkich jednostek morskich 
i lądowych mu podległych;

• Dowódca Flotylli - w odniesieniu do jednostek Flotylli Rzecznej 
w Pińsku.

4. Jednostkami mobilizującymi były:
a) w odniesieniu do jednostek podległych bezpośrednio Szefowi 

Kierownictwa Marynarki Wojennej - Kierownictwo Marynarki Wojennej oraz 
Główna Składnica Marynarki Wojennej;

b) w odniesieniu do jednostek podległych Dowódcy Floty:
• port wojenny Gdynia,
• kadra Floty,
• dywizjon artylerii nadbrzeżnej,
• bataliony morskie strzelców,
• morski dywizjon artylerii przeciwlotniczej,
• Morski Dywizjon Lotniczy

c) Jednostką mobilizującą Flotyllę Rzeczną w Pińsku - Port 
Wojenny Pińsk .32

32 Tabela zmian mobilizacyjnych dla Marynarki Wojennej według stanu na 1938 r.; CAW, Akta 
Kancelarii Sztabu Głównego Wojska Polskiego, sygn. 1.303.2.125.
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Organizacja logistycznego wsparcia działań Marynarki Wojennej 
we wrześniu 1939 r.

Zabezpieczenie materiałowo-techniczne Morskiej Obrony Wybrzeża 
we wrześniu 1939 r.

W 1939 r. ukształtowały się morskie i lądowe struktury obrony wybrzeża33. 
W zakresie problematyki logistycznej należy stwierdzić, że w czasie pokojowej 
działalności Dowództwo Obrony Wybrzeża nie rozporządzało zintegrowanym 
systemem kwatermistrzowskim. Zaopatrzenie jednostek Dowództwa Floty 
i Rejonu Umocnionego Hel realizowane było przez Komendę Portu Wojennego 
Gdynia, która dysponowała odpowiednimi strukturami gospodarczymi34. 
Zabezpieczały one proces pozyskiwania tzw. materiału wojennego, jak również 
jego rozdział i magazynowanie w czasie pokoju. Nie były one natomiast 
przygotowane do roli głównego organu zaopatrzenia w przypadku zagrożenia 
i działań wojennych, głównie ze względu na rozmieszczenie składów 
i magazynów podległych KPW Gdynia oraz operacyjne podporządkowanie tych 
struktur. Dlatego też widząc wadliwość organizacji służb technicznych 
i zaopatrzenia, w okresie od stycznia do końca sierpnia 1939 r. podjęto szereg 
zmian organizacyjnych wychodzących naprzeciw powyższym problemom oraz 
dotyczących przejścia z tzw. pokojowego na wojenne zaopatrzenie. W myśl 
rozkazu Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych L. dz. 562/III Mob. S. G z dnia 
26.07.1939 r. w przypadku wybuchu wojny, do zadań na morzu miało należeć 
przeszkadzanie w komunikacji morskiej między Rzeszą a Prusami Wschodnimi, 
natomiast w zakresie zadań na lądzie obrona Helu jako zasadniczej bazy dla 
Marynarki Wojennej. Realizacja tych trudnych i złożonych zadań spoczęła na 
MOWyb., która skoncentrowała się w rejonie Helu35.

Inżynieryjno-techniczne przygotowanie rejonu Helu do przejęcia roli 
głównego morskiego obszaru obrony przedstawiało się w sposób następujący. 
W rejonie cypla Półwyspu Helskiego zainstalowano dwie baterie wyposażone 
w działa kal. 105 mm, XXXII bateria tzw. „grecka” oraz XXXIII bateria tzw. 
„duńska”. Zadaniem tych baterii było prowadzenie ognia do celów na otwartym 
morzu. Stanowiska zasadnicze zbudowano dla tych baterii na wschodnim 
i północnym brzegu cypla (dla XXXIII baterii w okolicach punktu 
obserwacyjnego Marynarki Wojennej ok. 600 m od latami morskiej Hel, zaś dla 
baterii XXXII 4 km na północny-zachód od XXXIII baterii. Ww. baterie 

33 Szerzej problematyka Lądowej i Morskiej Obrony Wybrzeża przedstawiona została w Polskie 
Siły Zbrojne..., s. 72-83, zob. też Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka 
Wojenna..., s. 50-58.

34 Obsadę zasadniczych stanowisk w KPW Gdynia wg stanu na 1.09.1939 r. przedstawiono 
w załączniku nr 3.

35 Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna..., s. 73-76.
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posiadały również zapasowe stanowiska w odległości 1 000-2 000 m od 
stanowisk zasadniczych36.

Kolejnym elementem obronnym RU Hel była bateria składająca się 
z czterech dział kal. 152,4 mm firmy „Bofors” zlokalizowana w rejonie cypla 
helskiego. Jej lokalizacja umożliwiała prowadzenie ognia do celów na pełnym 
morzu, jak i na Zatoce Puckiej. Stanowiska tej baterii rozmieszczono wzdłuż 
regularnej linii w odległości ok. 80 m od siebie. Armaty ustawione były na 
blokach żelbetowych, które spełniały rolę zarówno ukryć dla obsług, jak 
również schronów amunicyjnych na pociski i łuski. Z powyższych baterii 
wzmocnionych plutonem łączności oraz plutonem karabinów maszynowych 
sformowany został Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej. Był on jednostką 
organizacyjną, co wiązało się z prowadzeniem działalności gospodarczych 
związanych z zaopatrywaniem i uzupełnianiem potrzeb w zakresie służby 
intendentury, finansów, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego. Pod względem 
funkcjonowania elementów logistycznego wsparcia działań bojowych 
zasadniczym elementem był pluton gospodarczy składający się z 24 osób, 
w tym podoficera uzbrojenia, zbrojmistrza, rusznikarza, puszkarza, kasjera 
zajmującego się gospodarką pieniężną oraz personelu pomocniczego37.

Do systemu obrony RU Hel należał również 2. Morski Dywizjon Artylerii 
Przeciwlotniczej w składzie trzech baterii po dwa działa kal. 75 mm o numerach 
21, 22 i 23. Bateria nr 21 zlokalizowana była w rejonie latami morskiej Hel 
z możliwością prowadzenia ognia na pełne morze i kierunek Gdyni. Baterię 
nr 22 zlokalizowano w rejonie 1500 m na północ od portu wojennego. 
Umożliwiała ona obronę rejonu portu wojennego oraz wykonywanie strzelań 
do celów morskich w Zatoce Puckiej. Bateria nr 23 zlokalizowana została 
w rejonie 1 500 m od przystanku kolejowego Hel-Bór38.

Morski Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej był pod względem logistycznym 
pododdziałem gospodarczym. W swej strukturze posiadał pluton łączności, 
pluton karabinów maszynowych plot, oraz pluton gospodarczy.

Rejon Umocniony Hel jako główna baza Marynarki Wojennej miał 
umożliwiać zawijanie okrętów dla uzupełnienia zapasów, napraw uszkodzeń 
oraz odpoczynku załóg. W celu zabezpieczenia potrzeb w zakresie składowania 
min na terenie Rejonu Umocnionego Hel znajdował się skład min, trzy halowy 

36 Stanowisko zasadnicze składało się z dwóch działobitni i z czterech podręcznych schronów 
amunicyjnych, z których dwa przeznaczone były dla 200 pocisków każdy, dwa zaś odpowiednio dla 
łącznie 400 ładunków. Obsługa każdego działa składała się z 11 ludzi. Bateria posiadała 
bateryjny punkt obserwacyjny i kierowania ogniem oraz dwa schrony dla załogi. Zasadniczy 
zapas amunicji baterii znajdował się w magazynach zbiorczych artylerii nadbrzeżnej i okrętowej. 
Łączny zapas amunicji dla tych baterii wynosił 164 naboje, R. Witkowski..., s. 128-138.

37 Zob. J. W. Dyskant, Polska Marynarka Wojenna w 1939 r. cz. 1. W przededniu wojny, Gdańsk 
2000, s. 15-154.

38 Baterie te posadowione były na stropach żelbetowych schronów zawierających w sobie schrony 
amunicyjne na 1 000 pocisków wraz z zapalnikami oraz ukrycia dla obsługi baterii, 
R. Witkowski, Hel na straży Wybrzeża, Warszawa 1975, s. 58-72.
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obiekt murowany, wyposażony w wewnętrzną suwnicę do transportu 
i załadunku. Przez środek hal przechodziła wąskotorowa kolejka przelotowa, za 
pomocą której, na specjalnie skonstruowanych torach, odbywał się transport 
min do nabrzeża basenu portowego. Łącznie w obiektach tych można było 
przechowywać do 1 000 min morskich. Rejon Umocniony posiadał również 
żelbetowe składy dla torped 533 mm wz. 53-38 oraz 550 mm wz. „24V”. 
Łącznie w obiektach tych można było przechowywać do 150 głowic 
torpedowych.

Znaczącym w systemie technicznego i materiałowego zabezpieczenia 
działań okrętów w przededniu wojny były cztery schrony amunicyjne 
zbudowane w latach 1935-1938 przez francuską firmę budowlaną. Były one 
przeznaczone głównie dla amunicji artyleryjskiej niszczycieli, 120 mm systemu 
„Bofors” i 130 mm systemu „Schneider Creusot”. Przez całość schronów 
amunicyjnych przebiegała linia kolejki wąskotorowej, zabezpieczającej 
sprawną komunikację pomiędzy obiektami, a portem wojennym i innymi 
obiektami fortyfikacyjnymi.

Niezmiernie ważnym dla żywotności funkcjonowania bazy morskiej 
i wszystkich jej elementów była elektrownia zabezpieczająca kompleks RU Hel. 
Elektrownia posiadała możliwość zabezpieczenia potrzeb energetycznych dla 
miasta do 3 000 mieszkańców.

W zakresie zabezpieczenia zapasów paliw płynnych RU Hel nie dysponował 
odpowiednią ilością zbiorników jak również brak było sprawnego systemu 
rurociągów na trasie „baza paliwowa - punkty załadowcze rejonu portu 
wojennego”. Łącznie baza dysponowała czterema zbiornikami stacjonarnymi 
w tym dwoma o pojemności po 400 ton każdy dla ropy lekkiej używanej do 
silników diesla na okrętach podwodnych oraz dwóch zbiornikach po 1 000 ton 
ropy każdy dla ropy ciężkiej stosowanej na innych jednostkach w tym 
niszczycielach. Ze względu na brak możliwości przepompowywania ropy do 
portu wojennego, w czerwcu 1939 r. zdecydowano przekształcić na pływające 
zbiorniki ropy dwa torpedowce „Kujawiak” i „Podhalanin”. Okręty 
zakotwiczono w rejonie Jastarni. Okręty te mogły zgromadzić ogólny zapas 
ropy w ilości 400 t39.

System ognia RU Hel połączony był ciągiem komunikacyjnym dróg 
o lekkiej nawierzchni oraz tzw. systemem zasadniczym, opartym na dowozie 
amunicji kolejką wąskotorową, której łączna długość wynosiła ok. 26 km. 
Miała ona łączyć wszystkie obiekty magazynowe w głębi półwyspu z portem 

39 Jednorazowe napełnienie ropą lekką dla jednostek typu trałowiec wynosiło 42 t, okrętu 
podwodnego typu „Wilk” - 81,8 t (94 m3), okręt podwodny typu „Orzeł” - 66,5 t (76,5 m3), 
stawiacz min „Gryf’ - 350 t, zaś ropą ciężką do opalania kotłów kontrtorpedowców typu 
„Grom” - 330 t, „Gryf’ - 350 ton. Ta ilość środków materiałowych pozwalała na 
3-5-tygodniowe funkcjonowanie dywizjonów okrętów i wykonywanie przez nie zadań 
bojowych na morzu. Polska Marynarka Wojenna w latach 1918-1989 w świetle najnowszych 
ustaleń badawczych. Materiały z sympozjum naukowego, Gdynia 1995, s. 24-34.
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wojennym oraz poszczególne składy ze stanowiskami artylerii nadbrzeżnej 
i przeciwlotniczej, a także miała ona dowozić zaopatrzenie materiałowe 
i żywność do koszar40.

W lipcu 1939 r. 2 MDAPlot. został wzmocniony 8 armatami 40 mm oraz 
8 000 sztuk amunicji do tych armat, co dawało 1 000 pocisków na jedną armatę. 
W lipcu 1939 r., w celu wzmocnienia obrony przeciwdesantowej RU Hel 
zorganizowano trzy baterie, każda składała się z dwóch armat 75 mm. Pierwsza 
z nich o numerze 43 rozmieszczona została w rejonie na wschód od portu we 
Władysławowie dwie kolejne o numerach 41 i 42 rozmieszczono w rejonie 
Jastarni. Wraz z przybyciem na półwysep batalionu KOP podporządkowano mu 
Komisariat Straży Granicznej w Helu w sile plutonu. W tym czasie pododdziały 
KOP nie posiadały własnych środków łączności ani taborów41.

Nader ważnym elementem bazy operacyjnej floty było jej zaplecze 
techniczno-remontowe. W celu przygotowania odpowiedniego zaplecza 
remontowego w maju 1939 r. przetransportowano z gdyńskiej Stoczni 
Marynarki Wojennej na Hel suchy dok o nośności 5 000 ton. W raz z dokiem 
planowano zorganizować ośrodek remontowy w oparciu o warsztaty 
mechaniczne stoczni42.

Przygotowanie intendenckie obrony Wybrzeża realizowane było poprzez 
szefa Intendentury KPW Gdynia, który był odpowiedzialny za zaopatrzenia 
oddziałów w artykuły żywnościowe, mundury, sprzęt gospodarczy, sprzęt 
koszarowy, światło, opał i materiały kancelaryjne oraz należności pieniężne. 
Szef intendentury przygotowywał również plan zaopatrzenia dla sił 
zgromadzonych w rejonie nadmorskim.

Rejon Umocniony Hel nie posiadał odpowiedniej bazy magazynowej 
do prawidłowego przechowywania zapasów środków materiałowych w tym 
i żywności. Po ogłoszeniu 24.08. mobilizacji alarmowej pododdziały i oddziały 
stacjonujące w rejonie Helu przystąpiły do uzupełnienia do pełnych stanów 
wojennych zaopatrzenia materiałowego. 28.08.1939 r. szef Intendentury 
Kierownictwa Marynarki Wojennej na odprawie przeprowadzonej w KPW 
Gdynia ustalił ostatecznie, że na Helu należy zgromadzić zapasy dla 5 tysięcy 
ludzi na okres 80 dni. Realizacja dostaw miała się odbywać w ramach zapasów 
mobilizacyjnych KPW Gdynia, jak również z zakupów i rekwizycji w Gdyni 

40 Za całość przewozów kolejowych odpowiadał kapitanat portu wojennego Hel, zaś za
utrzymanie i konserwację taboru kolejki wąskotorowej oraz jej torowisk odpowiadał szef broni 
podwodnej KPW Gdynia kmdr ppor. Andrzej Łoś.

42 Do 1.09.1939 r. przetransportowano łącznie 6 obrabiarek i 12 innych maszyn oraz urządzeń. 
Jednocześnie zgromadzono na Helu zapasy materiałów i urządzeń przeznaczonych do 
remontowania jednostek pływających w postaci blach (1,5 tony), kątowników (0,5 tony), 
acetylenu i tlenu (po 25 butli). Do organizacji bazy remontowej skierowano również ze Stoczni 
Marynarki Wojennej 40 różnego rodzaju specjalistów mechaników. Całością robót kierował 
inż. K. Międzybrocki. Warsztaty mechaniczne urządzono na bazie budynku minowni portu 
wojennego. W związku z tym miny z tego magazynu przekazano okrętom podwodnym, 
stawiaczowi min „Gryf’, a także do dywizjonu trałowców oraz na krypy amunicyjne.
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i w całym rejonie nadmorskim. Z zapasu mobilizacyjnego uzyskano łącznie 
30 racji suchych dla kadry i marynarzy na stan ogólny 2 500 ludzi43. 
Uzupełniono również stan sprzętu kuchennego, uzyskanego z zapasów KPW 
Gdynia. Było to 8 kuchni polowych zorganizowanych w system polowych 
punktów żywienia. Z chwilą mobilizacji przystąpiono również do organizacji 
służby zdrowia na wypadek wojny. Jej organizowanie rozpoczęto w budynku 
szkoły powszechnej w Helu, gdzie powstał połowy szpital wojskowy44. 
Przygotowano tam powszechny punkt przyjęć rannych, salę operacyjną, salę 
opatrunkową, aptekę i magazyn środków opatrunkowych, pokój lekarski i pokój 
dla pielęgniarek. Wyposażenie dla szpitala łóżka, pościel, szafy nocne, nakrycia 
stołowe, pobrano z hotelu „LIDO” w Juracie. Prace te ukończono w dniu 
29.08.1939 r. Szpital mógł przyjąć na hospitalizację jednorazowo do 104 osób.

Jednocześnie w pododdziałach lądowych istniały drużyny sanitarne 
w składzie jeden podoficer zawodowy i 16 żołnierzy zasadniczej służby 
wojskowej, które były przygotowane i przeznaczone do wstępnej pomocy 
doraźnej. Drużyny sanitarne były odpowiedzialne za transport rannych 
do punktów medycznych, gdzie dokonywano selekcji rannych i ich ewakuacji 
do szpitala.

Ważnym warunkiem funkcjonowania systemu materiałowo-technicznego 
zabezpieczenia działań bazy w Helu była sprawnie działająca sieć łączności 
tego rejonu. Łączna długość sieci telefonicznej RU Hel wynosiła 31 km. 
W dyspozycji Dowódcy Obrony Morskiej pozostawały środki łączności plutonu 
łączności Hel i punktu obserwacyjnego Hel, co umożliwiało łączność drutową 
z Warszawą telefonem i kablem pocztowym oraz łączność radiową 
z Naczelnym Wodzem poprzez radiostację stałą, krótkofalową w sieci radiowej 
KMW (Hel-Warszawa-Pińsk). Do łączności z podwładnymi dysponowano 
radiostacją Hel oraz PO Hel i PO Jastarnia, a także siecią łączności polowej 
i stacjonarnej poprzez połowy kabel telefoniczny45.

Wybuch wojny zastał Dowództwo Floty na etapie niezakończonej 
organizacji systemu obrony i jego materiałowo-technicznego zabezpieczenia. 
W celu wzmocnienia przeciwdesantowej obrony RU Hel w dniu 02.09. 

43 Dzienne normy należności żywnościowych dla żołnierzy w 1939 r. przedstawiono w załączniku nr 4.
44 Urządzeniem szpitala oraz nadzorem nad pozyskiwaniem kadry lekarskiej i pomocniczego 

personelu medycznego kierował kpt. lek Z. Wierzbowski. Komendantem szpitala został chirurg 
por. lek. P. Czajkowski. W skład personelu medycznego wchodzili: internista ppor. lek. 
Z. Skomoroch, por lek M. Milewski. W skład ekipy pielęgniarskiej wchodziło 8-10 osób, 
w tym pięć sióstr PCK. Przełożoną pielęgniarek była E. Cestkowska. Do personelu szpitala 
należało też czterech podoficerów sanitarnych i ośmiu sanitariuszy. Szerzej zob.: J. Badeński, 
Wspomnienia lekarza batalionu z okresu walk na Helu w 1939 r., AMMW, Zbiór Relacji, 
sygn. 6 oraz Z. Dolatkowska, Wspomnienia pielęgniarki od chwili wybuchu wojny 
do oswobodzenia w Gdyni, AMMW, Zbiór Relacji Nr 432.

45 Szerzej J. Będźmirowski, Rozwój systemu łączności i obserwacji w Marynarce Wojennej 
w latach 1919-1939, „Biuletyn Historyczny”, 1995 nr 14, s. 60-74.
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przewieziono z Gdyni 400 rezerwistów, których umundurowała i uzbroiła KPW 
Gdynia.

W czasie działań bojowych od 01.09. do 02.10.1939 r. służba uzbrojenia 
systematyczne uzupełniała potrzeby w dziale amunicji do broni ręcznej 
i maszynowej, dla dywizjonu artylerii plot, dla dywizjonu artylerii nadbrzeżnej 
oraz dla jednostek pływających. Ponadto dokonywano remontów sprzętu 
bojowego. W tej dziedzinie przeprowadzano remonty sprzętu dywizjonów 
artylerii i okrętów. Łącznie wykonano 198 różnego rodzaju napraw sprzętu 
strzeleckiego. Przeprowadzono także naprawy na okręcie podwodnym ORP 
„RYS” w dniu 05.09. Innym zadaniem realizowanym przez służbę uzbrojenia 
był demontaż artylerii z jednostek uszkodzonych w helskim porcie wojennym46.

Artylerię z jednostek uszkodzonych lub zatopionych po zdemontowaniu 
ustawiono w rejonach portów Hel i Jastarnia, gdzie spełniały rolę baterii obrony 
przeciw lotniczej tych rejonów i wojsk.

W zakresie służby żywnościowej zorganizowano na szczeblu RU Hel 
12 punktów żywnościowych, całość stanu osobowego otrzymało porcje 
rezerwowe (suchy prowiant) na okres 15 dni, pozostałe 15 porcji było zgromadzone 
w magazynach pododdziałowych. Zorganizowano łącznie 6 stołówek żołnierskich 
w oparciu o bazę stacjonarną garnizonu Hel. W ciągu całego okresu obrony, 
wykorzystując sieć dróg kołowych i kolejowych zorganizowano 11 transportów 
zaopatrzenia dla jednostek i pododdziałów walczących w rejonie półwyspu 
helskiego. W ramach transportów przewieziono łącznie około 1,5 tony chleba, 
1 tony kaszy i około 3 ton mąki oraz innych środków żywnościowych.

Szczególnego znaczenia w obronie RU Hel i działaniach floty nabrały 
przedsięwzięcia realizowane przez służbę zdrowia. Do 5 września ze względu 
na szczupłość i możliwości zespołu chirurgicznego szpitala polowego w Helu, 
ciężej rannych przewożono drogą morską do szpitala morskiego nr 1 w Gdyni. 
Po tej dacie całość rannych pozostawała już na półwyspie helskim, w rejonie 
Helu i Jastarni. Łącznie z opieki medycznej w okresie obrony Helu skorzystało 
750 oficerów, podoficerów i marynarzy. Straty bezpowrotnie wyniosły ponad 
100 osób.

46 Z ORP „Komendant Piłsudski”(2 działa 75 mm, 1 nkm 13,2 mm, 2 ckm i 30 min wz. 08), 
z ORP „Generał Haller” (2 działa 75 mm), ORP „Rybitwa” Idziało 75 mm), ORP „Wicher” 
2 wieże artyleryjskie z armatami 120 mm, z ORP „Gryf’ 6 armat 120 mm i 4 armaty 40 mm).

47



„BIULETYN HISTORYCZNY” S. KUDELA 2009 NR 24

Zabezpieczenie logistyczne Lądowej Obrony Wybrzeża we wrześniu 1939 r.

W latach 30. sprawy obrony wybrzeża należały do kompetencji dowódcy 
Obrony Wybrzeża Morskiego. Podlegał on dowódcy Floty, odpowiedzialnemu 
za przygotowanie do obrony tzw. obszaru nadmorskiego obejmującego powiat 
wejherowski (nadmorski), kartuski i Gdynię47. Dowództwo Lądowej Obrony 
Wybrzeża nie posiadało kwatermistrzostwa, gdyż podległe mu oddziały były 
zaopatrywane przez służby dowództw terytorialnych. Zarówno lądowa jak 
i morska obrona wybrzeża podlegały Dowódcy Floty. Kompetencyjny zakres 
odpowiedzialności LOW oparty był na kryterium rzeczowym obrony przed 
nieprzyjacielem od strony lądu48.

Od pierwszego dnia powołania LOW nader ważnym stało się przygotowanie 
systemu zaopatrzenia podległych oddziałów w obliczu zagrożenia wojennego. 
Problem ten był tym bardziej trudny, że etat mobilizacyjny sztabu LOW, nie 
przewidywał aparatu kwatermistrzowskiego i taborów zaopatrzeniowych. Nie 
było również jakichkolwiek znaczących zapasów intendenckich oraz planu 
pokrycia potrzeb w tym zakresie. Praktycznie więc realizowano zadania bieżące

47 Stan jednostek lądowych organizowanych w rejonie Gdyni na dzień 1.09.1939 r. gotowych 
do natychmiastowego działania przedstawiał się następująco: około 130 oficerów, 3500 
podoficerów i marynarzy, 250 kb, 60 ckm, 8 moździerzy, 8 armat ppanc., 4 armaty 75 mm 
(artyleria piechoty), 2 działa nadbrzeżne 100 mm, 8 dział 75 mm plot. 12 reflektorów. 
Całkowity zapas amunicji dla ww. wynosił 4 jednostki ognia (jo). Zapas żywności 
zgromadzonej w magazynach mobilizacyjnych starczał na 12 dni żywienia. Dowództwo 
Obrony Wybrzeża miało charakter władzy organizacyjnej. Czynnik taktyczno-operacyjny 
reprezentowany był w nim jedynie przez dwóch oficerów do spraw lądowych i do spraw 
morskich). Oficerem taktycznym do spraw lądowych był kpt. dypl. W. Tym. Jeszcze pod 
koniec marca 1939 r. Kierownictwo Marynarki Wojennej przekazało dla obrony z własnych 
zapasów (flotylla rzeczna w Pińsku): 1025 kb Mauzer, 50 ckm wz. 08, 28 rkm Browning, 
40 Ikm Bergman, 8 moździerzy 81 mm oraz 19 dział 47 mm (na podstawach morskich), 
11 dział 37 mm (z tego 3 na podstawach morskich i 8 na kołach) oraz 6 nkm 13,2 mm 35. Poza 
tym z rejonu Pucka przesunięto do Gdyni 8 ckm wz. 08. 23.04.1939 r. Sztab Główny 
przydzielił na zapotrzebowanie dowództwa obrony wybrzeża 2800 szt. kb Berthier (pozostałość 
po armii Hallera) oraz 14 jo (jednostka ognia obowiązująca w SZ w 1939 r.) amunicji na cały 
stan broni ręcznej i maszynowej 3'. W tym samym czasie przekazano z Pińska 4 francuskie 
działa 105 mm i 11 luf z oporopowrotnikami dział 75 mm również francuskich. Wraz z tym 
sprzętem do Gdyni przybyli artylerzyści z Flotylli Pińskiej. Większość pozyskanych dział nie 
nadawała się do bezpośredniego użycia. W działach 105 mm brak było przodków i trakcji, 
natomiast działa 75 mm były typowymi działami okrętowymi i nie posiadały łóż, kół, i lądowych 
przyrządów celowniczych, jak również przodków i trakcji. Niewystarczająca była również ilość 
amunicji (po 160 szt. pocisków na działo 105 mm i po 240 pociski na działo 75 mm); Polskie 
Siły Zbrojne w II wojnie światowej, tom I. Kampania Wrześniowa 1939, cz. 5. Marynarka 
Wojenna i obrona polskiego wybrzeża, Londyn 1962, s. 66-69.

48 Dowództwu Lądowej Obrony Wybrzeża podlegały: morskie bataliony strzeleckie, morska 
brygada obrony narodowej, cześć kompani łączności oraz wszystkie nowo formowane lub 
przybyłe z głębi kraju oddziały piechoty, artylerii i saperów. W dniu 12.07.1939 r. na dowódcę 
Lądowej Obrony Wybrzeża został wyznaczony płk dypl. Józef Sas-Hoszowski, który 23.07. 
przekazał swoje obowiązki płk. Stanisławowi Dąbkowi.
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w jednostkach nowo formowanych i opracowywano plany zaopatrzenia na 
okres wojny.

Problematyka zabezpieczenia materiałowo-technicznego działań Lądowej 
Obrony Wybrzeża była pomijana w działaniach KMW i systematycznie 
przesuwana na dalsze terminy. Sytuacja ta spowodowała, że w marcu 1939 r. 
Dowództwo Obrony Wybrzeża Morskiego (DOWM) zwróciło się do szefa 
Kierownictwa Marynarki Wojennej o uporządkowanie zasad problematyki 
zaopatrzenia. Nie została ona jednak podjęta przez KMW, dlatego też 
w czerwcu 1939 r. DOWM zaproponowało, aby Komenda Portu Wojennego 
Gdynia przyjęła zadania organu kwatermistrzowskiego DOWM. Rozwiązanie 
to wydawało się być uzasadnionym, gdyż, KPW Gdynia posiadała niezbędny 
sprzęt, a przede wszystkim wyspecjalizowany system służb technicznych 
i zaopatrzenia, przygotowanych do obsługi okrętów, lecz również mogących 
wspierać jednostki lądowe.

W tym samym okresie szef Intendentury KPW Gdynia opracował plan 
zaopatrzenia logistycznego dla obszaru Helu i Gdyni. Plan ten zawierał 
następujące elementy:

• etat wojenny intendentury;
• wysokość zapasu i sposób ich magazynowania (dwa miesiące dla 

Gdyni);
• zapotrzebowanie na sprzęt kuchenny i tabor żywnościowy;
• zapotrzebowanie na konserwy i suchary;
• przemiał mąki, wypiek chleba, ubój bydła itp.;
• system i tok zaopatrywania .
21.08.1939 r. Komendant Portu Wojennego Gdynia uzyskał akceptację 

Dowódcy Floty dla powyższego projektu współdziałania KPW z LOWybrz. 
Według stanowiska Dowódcy Floty Komendant Portu Wojennego Gdynia miał 
regulować wszystkie czynności zaopatrzenia dla LOWybrz. z operacyjnym 
użyciem sił włącznie, ale jako instytucja niezależna od jej dowództwa. W celu 
realizacji tych zadań, Komendant Portu w chwili ogłoszenia mobilizacji miał 
oddelegować swego oficera do Dowództwa LOWybrz, jako koordynatora 
i oficera łącznikowego w sprawach zaopatrzenia materiałowo-technicznego.

Takie rozwiązanie, szczególnie w obliczu zagrożenia wojennego było 
trudnym sposobem realizacji zabezpieczenia materiałowo-technicznego dla 
Lądowej Obrony Wybrzeża, trudno sobie bowiem wyobrazić, aby w czasie 
działań bojowych decyzje taktyczne i decyzje logistyczne leżały 
w kompetencjach dwóch oddzielnych dowódców. Tym niemniej zgodnie 
z decyzją Dowódcy Floty, 25.08. w sztabie Dowództwa LOWybrz. zameldował *

49 T. Dąbrowski, Przygotowania w dziale kwaterunkowym w r. 1939 oraz przygotowania w dziale 
pieniężnym, Bellona 1954, z. I, s. 52-53, K. Adamek, Intendentura Wojska Polskiego 1918-1956, 
Warszawa 1998, s. 70-94, A. Rzepniewski, Gdynia 1939, Gdańsk 1979, s. 118.
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się kpt. mar int. Józef Szolc Nartowski, celem pełnienia służby „dowódcy 
technicznego i oficera łącznikowego”.

Płk S. Dąbek polecił mu zorganizowanie kwatermistrzostwa, uruchomienie 
stosownych służb oraz gromadzenie niezbędnych zapasów, przede wszystkim 
żywności. Prowizoryczne kwatermistrzostwo powołane dia potrzeb lądowej 
obrony wybrzeża działało z dużymi kłopotami, nie tylko ze względu na warunki 
lokalne, ale przede wszystkim na trudności natury organizacyjno-prawnej. 
W nawale przepisów, zarządzeń i wyjaśnień odnośnie działalności tego 
kwatermistrzostwa przez władze nadrzędne brak było zdecydowanych i jasnych 
rozkazów wykonawczych. We wszystkich instytucjach, a szczególnie w KPW 
Gdynia starano się nie podejmować decyzji. Obawiano się odpowiedzialności 
oraz samodzielnych, koniecznych decyzji w przewidywaniu wojny, gdyż do 
końca łudzono się, iż wojna nie wybuchnie. Dopiero 28.08 szef służby 
Intendentury Kierownictwa Marynarki Wojennej, na odprawie w KPW Gdynia 
zdecydował, że bieżące zaopatrzenie oddziałów lądowych na terenie Gdyni 
będzie oparte na dowozie z terenu i gromadzeniu tych zapasów.

Realizację powyższych zadań przeprowadzano poprzez utworzoną 
Komisji Odbiorczą (zwanej również Sekcją Eksploatacyjną) przy Komisariacie 
Rządu w Gdyni, zorganizowanie kasy przy Referacie Rachunkowym i pobranie 
około 15 min złotych, nie licząc 2 min złotych przewidzianych w planie 
mobilizacyjnym na potrzeby Komisji Odbiorczej i jednostek, a także poprzez 
utworzenie składnicy materiałów intendenckich dla Gdyni oraz uruchomienie 
rzeźni i piekarni.

W dziale mundurowym zaplanowano i realizowano przy współdziałaniu 
z izbą przemysłowo-handlową i kobiecym przysposobieniem wojskowym, 
produkcję bielizny, obuwia, chleba a nawet płaszczy. Wyprodukowano łącznie 
1 800 sztuk bielizny w całości przekazanej do dyspozycji szpitali wojskowych.

W dziale uzbrojenia na czoło wysunęła się sprawa amunicji. W Gdyni 
z chwilą ogłoszenia mobilizacji zgromadzono łącznie 14 jo dla broni ręcznej 
i maszynowej, 8 jo dla moździerzy, dodatkowo 520 sztuk pocisków dla baterii 
105 mm armat, 3,5 jo dla dywizjonu artylerii lekkiej 75 mm (1470 szt.), 5 760 szt. 
pocisków dla 2 dział 3” (76,2 mm), 4 000 pocisków dla 2 dział 100 mm 
„Cannet”, od 1000 do 2000 pocisków na działo dla MDAPlot. oraz podobną 
liczbę dla armat 47 i 37 mm50.

50 Szefem Służby Uzbrojenia LOW został z dniem 29.08. mjr rez. uzbr. J. Rawski. Służbowo 
współdziałał z nim kpt. mar. J. Danyluk, szef Służby Uzbrojenia KPW Gdynia oraz kpt. mar. 
W. Trzciński, kierownik składnicy amunicyjnej w Wąwozie Ostrowickim, a także kpt. mar. 
R. Retman, kierownik warsztatów uzbrojenia KPW Gdynia.
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W celu ograniczenia możliwości zniszczenia całości zapasów amunicji, 
jak również dogodnego ich transportu w ramach bazy magazynowej KPW 
Gdynia zorganizowano trzy składy amunicyjne:

• Skład nr 1 (całość artyleryjska i 35% amunicji piechoty) w Wąwozie 
Ostrowieckim, pod dowództwem kpt. mar. Władysława Trzcińskiego;

• Skład nr 2 (amunicja piechoty 50%) w Babich Dołach „ pod gołym 
niebem”, u górnego wylotu wąwozu i zamaskowanych w krzakach, pod 
dowództwem ppor. mar. Wielo wiejskiego i bosm. Wróbla;

• Skład nr 3 (amunicja piechoty 15% oraz amunicja do działek 37 i 47 mm) 
w Pierwoszyńskim Jarze pod dowództwem bosm. Pacholczyka.

W celu prowadzenia doraźnych napraw sprzętu uzbrojenia i innego 
sprzętu technicznego w oparciu o pozostały sprzęt, maszyny i urządzenia 
warsztatów naprawczych portu wojennego, uruchomiono rusznikarnie i dział 
mechaniczny.

W dziale służby sanitarnej przygotowano łącznie ok. 2 800 miejsc 
w gdyńskich szpitalach51.

Służba samochodowa KPW Gdynia52 począwszy od 28.08.1939 r. 
rozpoczęła rekwizycje samochodów, motocykli i rowerów oraz powoływanie 
do służby kierowców cywilnych. Jednocześnie w tym samym dniu utworzono 
kolumnę autobusów LOWybrz.53. Kolumna ta składała się z 33 autobusów oraz 
140 ludzi. Zadaniem tego oddziału był manewrowy przerzut pododdziałów na 
zagrożone kierunki, a ponadto przewóz rannych do szpitali oraz dostarczanie na 
linie frontu lub rejon przyfrontowy żywności, paliwa i amunicji.

01.09.1939 r. służby zaopatrzenia materiałowego i technicznego LOWybrz. 
pomimo prowizorycznego ukształtowania, praktycznie zostały sformowane 
i przygotowane do swojej roli54. 03.09.1939 r. służby logistyczne LOW 
przystąpiły do gromadzenia zapasów żywności i organizacji centralnych jej 
składów na 40 dni. Ponadto z dniem 04.09.1939 r. wszystkie gospodarczo 
samodzielne oddziały otrzymały rozkaz zgromadzenia dla siebie zapasów we 
własnym zakresie na 20 dni. Do przewozu artykułów spożywczych przydzielono 

51 1 300-1 400 miejsc w szpitalach w Gdyni, w szpitalu w Szkole Morskiej około 600 łóżek, 
w szpitalu u Sióstr Elżbietanek około 200-300 łóżek, w szpitalu w Babich Dołach ok. 500 łóżek, 
J. W. Dyskant, Polska Marynarka Wojenna w 1939 r. cz.l W przededniu wojny, Gdańsk 2000, 
s. 156.

52 Służbą samochodową KPW Gdynia kierował w tym czasie mjr S. Owczarek.
53 Na jej dowódcę wyznaczono kpt. mar. M. Iwańskiego.
54 W dziale kwatermistrzowskim z dniem 3.09. nastąpiło podporządkowanie służb KPW Gdynia 

kwatermistrzowi LOW. Ustalono ostateczny wojenny kształt służb Intendentury LOWybrz. 
Szefem służby intendentury został kpt. E. Słowiński, administratorem zasobów pieniężnych 
por. A. Chraliński, kierownikiem sekcji eksploatacyjnej (jej zadaniem była eksploatacja terenu 
i portu handlowego na potrzeby wojenne, z uwzględnieniem potrzeb ludności cywilnej), kpt. 
mar W. Baszkiewicz, dowódcą oficerów Intendentury bez przydziału, a także nadzorcą pracy 
i organizacji składów oraz nadzoru nad rzeźnią i piekarnią został kpt. T. Chrobak, 
komendantem rzeźni mjr Z. Grafowski, a, komendantem piekarni ppor. mar. J. Wuller.
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ze służby samochodowej 15 samochodów ciężarowych, co umożliwiło płynne 
przewożenie i gromadzenie zapasów centralnych oraz dostarczanie niezbędnych 
artykułów dla wojsk. Centralne zapasy zgromadzono w rejonie obiektów 
Dowództwa Floty. Zarekwirowano zboże z elewatora w Gdyni, uruchomiono 
przemiał mąki w 5 młynach w Koleczkowie, Pucku, Redzie, Mechelinkach 
i Chyloni, które posiadały łączną zdolność przemiałową wynoszącą 70 ton na 
dobę. Zdołano także zgromadzić na Kępie Oksywskiej około 140 ton mąki, co 
przy potrzebach wynoszących 5 ton na dobę, zabezpieczało potrzeby na 28 dni. 
Uruchomiono również produkcję marmolady w firmie „Bałta” oraz pobrano 
z rekwizycji dużą ilość kompotów, ogórków kiszonych i kapusty. Produkcję 
rozpoczęła palarnia kawy, wykorzystująca duże zapasy kawy ziarnistej 
zgromadzone w porcie handlowym. Ponadto zarekwirowano 100 ton cukru 
(700 ton pozostało niewykorzystane), 54 tony grochu i fasoli, istniejący zapas 
konserw rybnych, mleka skondensowanego, sucharów, suszonych owoców oraz 
zapasy zapałek. Ściągnięto z wywiezionych do Starogardu 17 min sztuk 
papierosów około 15 min sztuk. Możliwości uzyskania tak dużych zapasów 
żywnościowych były wynikiem zgromadzenia w Porcie Handlowym dużych 
ilości produktów żywnościowych niewyekspediowanych zagranice w sierpniu 
1939 r.55 W gromadzeniu zapasów istotną rolą odegrała praca cywilnych 
zakładów, które rozpoczęły produkcję dla potrzeb wojska. Wymienić tu należy 
rzeźnię miejską, Firmę „Różkowski” produkującą konserwy mięsne (500 kg 
na dobę), czy też prywatne piekarnie „Sikorskiego” w Gdyni, „Simonowa” 
w Starym Obłużu, „Wichłacza” na Oksywiu56.

Ostateczną organizację składów żywnościowych zakończono pomiędzy 
9 a 10 września. Były one rozmieszczone następująco:

• 20 dni żywności - w folwarku Nowe Obłuże i w pobliskim lesie;
• 10 dni żywności - w odnodze jaru Babi Dół (2 km od Pierwoszyna);
• 10 dni żywności - w obiektach dywizjonu okrętów podwodnych.
Zabezpieczały to niezbędne potrzeby żywnościowe LOWybrz. w całym 

okresie jej obrony, tak na przedpolach Gdyni jak i na Kępie Oksywskiej.
Zabezpieczenie amunicyjne realizowane było w dniach 1-19.09.1939 r. 

przez służby uzbrojenia dysponujące składami w rejonie Wąwóz Ostrowski - 
Babi Dół - Pierwoszyński Jar. Służba uzbrojenia dysponowała dwoma 
samochodami tzw. „czołówkami amunicyjnymi”. Czołówki te były gotowe 
do natychmiastowego dostarczania amunicji do walczących pododdziałów.

55 Miedzy innymi zgromadzono tam zapas zboża pozwalający na wyżywienie ok. 15 tysięcy ludzi 
przez okres 18 miesięcy, cukru na 6 miesięcy, mięsa na 24 miesiące, kawy na 18 miesięcy, 
ryżu i innych artykułów na 6 miesięcy. Wiele firm, w tym „Wedel”, „Gdynia - Ameryka - 
Linie”, „Urząd Celny”, przekazały zgromadzoną żywność bezpłatnie.

56 Ponadto w lesie obok Nowego Obłuża zainstalowano trzy piece Paygera (piekarnie połowę). 
Piekarnia w Gdyni zaopatrywała oddziały walczące na przedpolach, w pozostałych zaś 
zaopatrywały się oddziały Kępy Oksywskiej.
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Jednocześnie prowadzono zaopatrzenie jednostek na miejscu bezpośrednio 
w rejonie składów amunicyjnych57.

Pierwszy celny nalot i ostrzał składnicy materiałowej uzbrojenia miał 
miejsce 12.09.1939 r. Trafiony został magazyn z amunicją i zapalnikami 
do dział przeciwlotniczych. W dniu 13.09.1939 r. kolejny nalot zniszczył 
4 magazyny składu nr 1 oraz rampę transportową. 16.09.1939 r. obiekty 
składnicy w zasadzie były już zniszczone, potrzebna do walki amunicja 
karabinowa pozostawała w okryciach, w zaroślach przy magazynach. Według 
obliczeń, na dzień 19.09. ilość amunicji małokalibrowej pozostałej w ukryciach 
pozwalała na zabezpieczenie potrzeb na okres dalszych 10 dni walki. 
Całkowicie wyczerpano amunicję artyleryjską do moździerzy oraz granaty 
ręczne58.

Oddzielnego potraktowania wymaga działalność Warsztatów Portowych 
MW, które przystąpiły do pracy dopiero między 5-6.09.1939 r. Zwłoka 
w rozpoczęciu działania wynikała z braku, czy raczej niedostatku maszyn 
i urządzeń, z których część została wywieziona w połowie sierpnia do 
tworzonej bazy remontowej Portu Wojennego Hel.

Do najważniejszych prac wykonanych przez te warsztaty w okresie 
lądowej obrony wybrzeża należały:

• opancerzenie pociągu pancernego „Smok Kaszubski” wraz z umoco
waniem broni;

• opancerzenie samochodów wraz z umocowaniem na nich broni;
• nałożenie przyrządów celowniczych i luf 75 mm na łoza (2 i 3 baterie 

dywizjonu artylerii lekkiej) oraz wykonanie haków do samochodów przezna
czonych na ciągniki do dział;

• wykonanie tarcz ochronnych do działek 47 mm; - naprawa i przegląd 
około 150 karabinów zdobycznych oraz dużej ilości broni własnej;

• wykonanie ponad 200 łopatek dla piechoty;
• zdjęcie dział i innego sprzętu z zatopionego ORP „Mazur” .59

57 Kmdr por W. Trzciński w „Biuletynie Historycznym” nr 5 z 1974 r. na s. 53 tak opisywał 
wydawanie amunicji ze składu „...najpierw wpuszczałem na teren składnicy od trzech 
do pięciu samochodów i ustawiałem je na zjeździe pod skarpą tak, ze były niewidoczne 
i bezpieczne. Następnie posyłałem ludzi do magazynów celem przygotowania i dowiezienia 
potrzebnych ilości amunicji na rampę. Gdy już całość przeznaczona do wydania była gotowa, 
dawałem wszystkich ludzi do ładowania amunicji na samochody, które kolejno podjeżdżały 
pod rampę i natychmiast po załadunku stawały na miejscu ich zbiórki do odjazdu. Po załadowaniu 
całej kolumny, kazałem najpierw otworzyć bramę i w odpowiedniej spokojnej chwili 
wypuszczałem wszystkie samochody z odpowiednią szybkością i w odpowiednich odstępach 
czasu do macierzystych jednostek. O ile w czasie tej czynności nastąpił nalot, czy też ostrzał 
prace przerywano. Dawało to bardzo dobre wyniki i przy tak zorganizowanej pracy nie miałem 
żadnych strat w ludziach”.

58 Około godziny 16.00 dnia 19.09.1939 r. składnica uzbrojenia została podpalona przez jej 
obrońców i tym samym zakończyło się jej funkcjonowanie.

59 A. Rzepniewski, Gdynia 1939..., s. 609.
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Kolejną służbą realizującą zadania na rzecz LOWybrz. była służba 
łączności dowodzona 9.09. 1939 r. przez mjr. Jana Spychalskiego. Zaopatrzenie 
w sprzęt techniczny łączności realizował szef Służby Łączności KPW Gdynia 
kmdr ppor. S. Sierkuczewski. LOWybrz. dysponowała Morską Kompanią 
Łączności w składzie dwóch plutonów, plutonem telegraficznym, plutonem 
bezdrutowym (radio i sygnalizacja). Całością sił dowodził por. S. Zieliński. 
Stan osobowy kompani stanowiło 2 oficerów i 110 podoficerów i szeregowców. 
Zadaniem kompani było zabezpieczenie sprawnego działania centrali 
telefonicznej Dowódcy LOWybrz. przy ulicy Zgoda 4 oraz zapewnienie 
łączności telefonicznej i radiowej z podległymi mu oddziałami w polu. W dniu 
12 września Dowództwo LOWybrz. przeniosło się z Grabówka do Babich 
Dołów na Kępie Oksywskiej. Z chwilą wycofania się oddziałów z Gdyni wiele 
relacji telefonicznych znalazło się na przedpolach i zostało odłączone. Brak 
dostatecznej ilości kabla telefonicznego - polowego uniemożliwiła rozbudowę 
sieci telefonicznej w obronie na Kępie Oksywskiej. Występował również brak 
rokadowych połączeń i dublowanie linii na ważniejszych kierunkach.

W dniu 19.09.1939 r. cała obrona przestaje być powiązana jednolitą 
siecią łączności i dowodzenia. Ostatnia rozmowa przeprowadzona w tym dniu 
jest telefonicznym meldunkiem płk. Stanisława Dąbka do kontradm. Józefa 
Unruga. Po jej zakończeniu szef łączności polecił przerwać połączenie, 
a końcówki kabla podwodnego zatopić.

Ostatnią z omawianych służb zabezpieczających działania bojowe 
pododdziałów i oddziałów LOWybrz. była służba zdrowia zorganizowana 
w systemie batalionowym. Na szczeblu pułku zadania służby zdrowia 
realizował lekarz pułku, który posiadał pluton sanitarny. Organizacyjnie na 
szczeblu batalionu działał punkt opatrunkowy. Na szczeblu zaś kompani 
występował patrol sanitarny, który dostarczał rannych do batalionowych 
punktów opatrunkowych, gdzie dokonywano selekcji wstępnej i przekazywano 
rannych do szpitali. Straty w rannych i zabitych w pierwszym dniu wojny były 
znaczne. Szpital morski na Oksywiu, posiadający w tym czasie ok. 100 łóżek, 
szybko zapełnił się rannymi. Około 20% z nich już w pierwszym dniu musiano 
skierować na zabiegi operacyjne do szpitala miejskiego w Gdyni. Chorzy ze 
szpitala miejskiego przeniesieni zostali do cywilnego szpitala zapasowego 
w Domu Kolejarza przy ulicy Jana z Kolna, ażeby zwolnić miejsca dla rannych. 
Na ewakuację rannych w głąb kraju nie można było liczyć. Szpital morski nr 2 
(w szkole morskiej) nie posiadał pełnego zestawu instrumentów chirurgicznych, 
co uniemożliwiało wykonanie poważniejszych zabiegów oraz odpowiedniego 
zespołu chirurgicznego. Dopiero 05.09. szpital otrzymał niezbędny zestaw 
chirurgiczny, natomiast do końca działalności tego szpitala nie zorganizowano 
typowego zespołu chirurgicznego. Dużego znaczenia w coraz intensywniejszej 
pracy w szpitalach nabrały izby przyjęć, przyjmujące i segregujące rannych. 
Ponieważ do transportu rannych z frontu używano autobusów miejskich, 
uprzednio zaadaptowanych do tego celu dzięki staraniom szefa służby zdrowia 
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Dowództwa Floty i Obszaru Nadmorskiego, ranni napływali masowo do izb 
przyjęć szpitali, a ich ilość utrudniała szybką segregację. Mimo to segregacja 
była prowadzona sprawnie. Szpital morski nr 1 na Oksywiu już w pierwszych 
dniach wojny znalazł się w strefie bezpośredniego ostrzału przeciwnika. Mimo, 
że był oznakowany zgodnie z konwencjami międzynarodowymi stał się 
obiektem systematycznych nalotów i ostrzeliwań. W związku z tym w dniach 
5-6.09.1939 r. przeniesiono go do szpitala w Babich Dołach, zaś chorych 
z Babich Dołów ewakuowano do szpitala zakaźnego urządzonego w „Domu 
Giełdy Bawełny: w Gdyni. W budynkach szpitala nr 1 pozostawiono punkt 
opatrunkowy dla walczących wojsk. Szpital ten od dnia 12.09. stał się jedynym 
odwodowym szpitalem LOWybrz. Pod względem zaopatrzenia w sprzęt 
i materiały opatrunkowe oraz ilości posiadanych zespołów operacyjnych (3) był 
to najlepszy szpital LOWybrz. W tym czasie dysponował on bazą 150 miejsc. 
Główny budynek szpitalny przeznaczony był na blok operacyjny oraz sale dla 
ciężko rannych. Budynek kwarantanny (dawnego szpitala zakaźnego) stanowił 
oddział dla lekko rannych. Równocześnie mieściła się w nim izba przyjęć. Dwa 
baraki, stojące na leśnej polanie obok szpitala miały służyć jako oddziały dla 
rekonwalescentów.

Szpital nr 1 przyjął w dniach 14-19.09.1939 r. ponad 1 000 rannych. Do 
rozmieszczenia ich wykorzystano wszystkie budynki szpitalne, baraki 
drewniane a także łazienki, korytarze itp. Mimo to wszystkich rannych nie 
można było pomieścić. Aby odciążyć szpital od dużej ilości lekko rannych, 
niemieszczących się w barakach, utworzono dla nich specjalny szpital 
w klasztorze na Oksywiu. Wojenna działalność służby zdrowia LOWybrz. 
zakończyła się w raz z upadkiem w dniu 19.09.1939 r. Lądowej Obrony 
Wybrzeża. Przez wszystkie szpitale LOWybrz. w dniach 1-19.09. przewinęło 
się ogółem ok. 2 000-2 500 osób60.

* * *

Służby techniki i zaopatrzenia Lądowej Obrony Wybrzeża realizowały 
w dniach 1-19 września szereg ważnych zadań logistycznych, do których 
należały:

1. Zabezpieczenie materiałowych potrzeb w dziale uzbrojenia realizowanych 
w oparciu o Komendę Portu Wojennego Gdynia oraz wcześniejsze dostawy 
z głębi kraju. Potrzeby te dotyczyły szczególnie amunicji dla pojedynczego 
Strzelca oraz wielkokalibrowej amunicji artyleryjskiej. Dodatkowo służba 
uzbrojenia realizowała w oparciu o pozostałe elementy bazy warsztatowej KPW 
Gdynia i warsztatów Marynarki Wojennej drobne naprawy uzbrojenia, prace 
przystosowujące i modernizacyjne sprzętu;

60 Z. Dolatkowska, Wspomnienia pielęgniarki od chwili wybuchu wojny do oswobodzenia 
w Gdyni, AMMW, Zbiór Relacji Nr 432, s. 14.
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2. Zabezpieczenie medyczne realizowane było w oparciu o stacjonarną 
i połową bazę opartą na dwóch szpitalach, oraz patrolach medycznych 
i pojedynczych sanitariuszach, którzy udzielali podstawowej pomocy 
medycznej;

3. Zabezpieczenie pod względem żywnościowym realizowane było 
zgodnie z możliwościami i ówczesnymi realiami. Żołnierzom wydano racje 
suche, dostarczano również ciepłą kawę i wodę.

Podsumowując należy stwierdzić, że przy braku możliwości pełnego 
zabezpieczenia potrzeb LOWybrz. przez Dowódcę Rejonu Nadmorskiego, 
kontradm. Józefa Unruga, organizacja służb technicznych i zaopatrzenia 
stworzona została praktycznie od początku przez płk Dąbka. Doprowadził on do 
właściwego, zgodnego z potrzebami i efektywnego funkcjonowania tych służb 
mimo, że praktycznie nie uzyskał żadnej pomocy od Dowódcy Floty. Działania 
w tej dziedzinie prowadzone były w nader niekorzystnej sytuacji, szczególnie 
w czasie trwania działań bojowych na Wybrzeżu. Dzięki własnej inwencji udało 
się mu podporządkować Komendę Portu Wojennego, która w założeniach miała 
logistycznie zabezpieczać działania floty, a ze względu na operacyjne odcięcie 
rejonu Hel, od dnia 05.09. wspierała działania LOWybrz. Dodatkowo ważnym 
elementem wykorzystanym dla uzupełnienia potrzeb żywnościowych 
15-tysięcznego zgrupowania wojsk była bliskość portu handlowego Gdynia, 
wykorzystywana skrupulatnie przez służby żywnościowe LOWybrz. (Komendę 
Portu Wojennego Gdynia).

Zaprezentowana Szanownemu Czytelnikowi w dwóch częściach 
działalność służb technicznych i zaopatrzenia Marynarki Wojennej w latach 
1918-1939 pokazała złożoność i wielowarstwowe uwarunkowania ich 
działalności. Sytuacja gospodarcza międzywojennej Polski zdecydowanie 
odbijała się na realizacji zadań przez te służby. W ciągu 21 lat instytucje 
logistyczne Marynarki Wojennej przeszły kilka gruntownych etapów 
przeobrażeń61, które kształtowały warunki i jakość pracy tych służb, wywierając 
tym samym wpływ na realizację stawianych im zadań. Okoliczności te 
powodowały, że nie można było liczyć na pełne wykorzystanie wszystkich 
szans i możliwości pracy dla Marynarki Wojennej w sferze zabezpieczania jej 
logistycznych potrzeb. Biorąc jednak wszystkie aspekty rozważań 
przedstawionych w pracy należy uznać, że pomimo ewidentnych trudności 
i wielu niedomagań, do chwili wybuchu II wojny światowej uzyskano znaczący 
postęp w działalności logistycznej dla Marynarki Wojennej, który bezwątpienia 
był zasługą personelu służb technicznych i zaopatrzenia. Dużym osiągnięciem 
tamtych lat było rozpoczęcie budowy okrętów i produkcja wyposażenia dla 
Marynarki Wojennej przez krajowe zakłady przemysłowe, nie zapominając 
o zakupach nowoczesnych jednostek pływających dla floty wojennej, których

61 Przeobrażenia służb technicznych i zaopatrzenia Marynarki Wojennej w latach 1918-1939 
przedstawiono w załączniku nr 5.
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poziom techniczny tak wspaniale sprawdził się w czasie działań morskich, 
szczególnie u boku aliantów. O wysiłku i efektach działalności służb 
technicznych i zaopatrzenia Marynarki Wojennej okresu międzywojennego 
świadczy również dorobek w postaci odtworzonej, a następnie rozbudowywanej 
szeroko rozumianej infrastruktury logistycznej Marynarki Wojennej. 
Przedstawione rozważania o funkcjonowaniu służb logistycznych Marynarki 
wojennej II RP, to obszar niezwykle złożony, lecz równocześnie jakże ważny. 
W ciągu 21 lat służby te uczyniły bezsprzecznie dużo w procesie realizacji 
zabezpieczenia materiałowo-technicznego Marynarki Wojennej, co swymi 
rozważaniami pragnął przedstawić autor. Należy również stwierdzić, że służby 
techniki i zaopatrzenia Marynarki Wojennej zadania na nich ciążące 
zrealizowały w sposób pełny i wzorcowy, biorąc pod uwagę ówczesne 
możliwości i warunki ich realizacji. Wykorzystały one wszystkie ówcześnie 
dostępne środki zapewniające wykonanie zadania głównego, jakim było 
„Gdynię i Kępę Oksywską bronić do ostateczności”.
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Załącznik 1

Obsada ważniejszych stanowisk służb technicznych i zaopatrzenia 
Kierownictwa Marynarki Wojennej w latach 1919-1939

Stanowisko Stopień, imię i nazwisko
Okres pełnienia funkcji

Od Do
Szef Służby 
Technicznej

- Gen. bryg. inż. Tadeusz BOBROWISKI
- Kmdr inż. Bernard MULLER
- Kmdr por. inż. Wacław ŻEJMA

01.01.1922 r.
19.05. 1925 r.
12.02.1927 r.

19.05.1925 r.
12.02.1927 r.
7.09. 1939 r.

Kierownik Wydziału 
Zaopatrzenia / Biura 

Zaopatrzenia

- Kmdr inż. Bernard MULLER
- Kmdr por. inż. Witold ŻELECHOWSKI 
- Por. mar. inż. Zbigniew WROCZYŃSKI 
- Kmdr por. inż. Hieronim PIOTROWSKI 
- Kmdr por. inż. Stanisław RYMSZEWICZ 
- Kmdr ppor. inż. Ryszard LAUNER

01.01.1922 r.
01.08.1925 r.
04.02.1927 r.
17.05.1927 r.
7.02.1932 r.
04.1935 r.

19.05.1925 r.
04.02.1927 r.
17.05.1927 r.
7.02.1932 r.
7.04.1935 r.
7.09.1939 r.

Kierownik 
Samodzielnego 

Referatu 
Mechanicznego 
i Elektrycznego/ 

Kierownik Referatu 
Mechanicznego/ 

Kierownik Wydziału 
Mechanicznego

- Kmdr por. inż. Marian SASINOWSKI
- Kmdr por. inż. Wacław ŻEJMA
- Kmdr ppor. inż. Zdzisław ŚLADKOWSKI
- Kmdr por. inż. Alojzy CZESNOWICKI

01.01.1922 r.
19.05.1925 r.

7.7.1926 r.
7.7.1934 r.

19.05.1925 r.
7.7.1926 r.
7.7.1934 r.

7.09.1939 r.

Kierownik Referatu 
Elektrotechnicznego/ 

Kierownik
Samodzielnego 

Referatu 
Elektrotechnicznego/ 
Kierownik Wydziału

Elektrycznego

- Kmdr por. inż. Aleksander SADOWSKI 01.02.1927 r. 7.09.1939 r.

Kierownik 
Samodzielnego 

Referatu Kadłubów 
i Osprzętu Okrętowego

- Kmdr por. inż. Władysław MORGULEC
- Kmdr por. inż. Marian SASINOWSKI
- Kmdr por. inż. Ksawery CZERNICKI
- Kmdr inż. Mikołaj BERENS

01.03.1922 r.
7.07.1925 r.

21.12.1925 r.
12.02.1927 r.

7.07.1925 r.
21.12.1925 r.
7.10.1926 r.

24.10.1929 r.

Kierownik 
Samodzielnego 

Referatu 
Radiotelegraficznego/ 
Kierownik Referatu 
Łączności i Radio/ 

Szef Szefostwa Służby 
Łączności

- Kmdr por. inż. Władysław SAKOWICZ 7.7.1922 r. 7.09.1939 r.

Kierownik referatu 
Budownictwa 

Lądowego/ 
Kierownik 

Samodzielnego referatu 
Budownictwa 

i Urządzeń Portowych/ 
Szef Szefostwa 
Budownictwa

- Kmdr ppor. inż. Olgierd GLASSER
- Por. mar. inż. Narcyz OBRYCKI
- Kpt. mar. inż. Piotr BUKRABA
- Kmdr por. inż. Tadeusz KINEL

01.02.1927 r. 
?

7.71929 r. 
03.06.1931 r.

? 
7.7.1929 r. 

03.06.1931 r. 
7.09.1939 r.
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Stanowisko Stopień, imię i nazwisko
Okres pełnienia funkcji

Od Do
Kierownik Wydziału 

Budowy Okrętów
- Kmdr inż. Mikołaj BERENS
- Kmdr por. inż. Aleksander RYLKE
- Kmdr por. inż. Stanisław KAMIEŃSKI

01.10.1932 r.
7.7.1933 r.
7.7.1935 r.

7.7.1933 r.
01.07.1934 r.
7.09.1939 r.

Szef Służby 
Gospodarczej/ 

Szef Służby 
Intendentury

- Kpt. gosp. Władysław MRÓZ-POZOWSKI
- Kmdr por. int. Ludwik PAWLIKOWSKI

20.01.1923 r.
7.7.1932 r.

?
7.09.1939 r.

Kierownik 
Samodzielnego 

Referatu Uzbrojenia/ 
Kierownik 

Samodzielnego 
Referatu Artylerii i 

Uzbrojenia/ 
Szef Szefostwa 

Artylerii i Służby 
Uzbrojenia

- Kmdr ppor. Jan STACHOWSKI- 
BARTOSZEWICZ

- Por. mar. Romuald GINTOWT- 
DZIEWAŁTOWSKI

- Kpt. mar. Heliodor LASKOWSKI 
- Kmdr ppor. Włodzimierz STEYER 
- Kpt. mar. Heliodor LASKOWSKI 
- Kmdr ppor. Włodzimierz STEYER 
- Kpt. mar. Heliodor LASKOWSKI 
- Kmdr ppor. Włodzimierz STEYER 
- Kpt. mar. Heliodor LASKOWSKI 
- Kpt. mar. Roman PIEŃKOWSKI 
- Kmdr ppor. Heliodor LASKOWSKI 
- Kmdr por. Ludwik ZIEMBICKI

7.03.1922 r.
7.05.1923 r.

03.10.1925 r.
15.02.1926 r.
19.11.1926 r.
20.04. 1927 r.
08.07.1927 r.
7.10.1927 r.
17.04.1928 r.

7.7.1928 r.
7.7.1930 r.

7.06.1936 r.

7.05.1923 r.
03.10.1925 r.
15.02.1926 r.
19.11.1926 r.
20.04.1927 r.
08.07.1927 r.
7.10.1927 r.
17.04.1928 r.

7.7.1928 r.
7

7.06. 1936 r.
7.09.1939 r.

Kierownik 
Samodzielnego 
Referatu Broni 

Podwodnej/ 
Szef Szefostwa Broni 

Podwodnej

- Kmdr ppor. Jan STACHOWSKI- 
BARTOSZEWICZ

- Kpt. mar. Eugeniusz JÓŹWIKIEWICZ 
- Kmdr ppor. Bronisław LEŚNIEWSKI 
- Kmdr por. Eugeniusz PŁAWSKI

7.05.1923 r.
7.7.1925 r.

20.08.1928 r.
09.07.1936 r.

7.7.1925 r.
20.08.1928 r.
09.07.1936 r.
7.09.1939 r.

Szef Służby Sanitarnej/ 
Szef Szefostwa 

Sanitarnego

- płk dr Marian GĄSIOROWSKI
- kmdr lek. Leonard MOSZCZEŃSKI

7.03.1922 r.
09.11.1933 r.

09.11.1933 r.
7.09.1939 r.

Kierownik 
Kierownictwa 
Administracji 

Pieniężnej

- Por. mar. Juliusz WOYDE
- ppłk dypl. int. Zenon BOSAK-PAKOWSKI

7.7.1930 r.
04.05.1931 r.

04.05.1931 r.
7.09.1939 r.

Źródło: Polskie Siły Zbrojne... op. cii.. Kadry Morskie... op. cit., M. Kułakowski... op. cit..
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Wykaz zakładów i firm przemysłu krajowego produkujących 
dla Marynarki Wojennej do 1939 r.

Nazwa Zakładu Miejscowość Rodzaj produkcji
• W. FIDZNER
• BOBCOCK ZIELENIEWSKI
• ZAKŁADY OSTROWIECKIE
• WSPÓLNOTA INTERESÓW
• H. CEGIELSKI

Siemianowice 
Sosnowiec 
Ostrowiec 
Katowice 
Poznań

Kotły parowe

! • ROHN - ZIELIŃSKI
• INŻ. S. TWARDOWSKI
• „SIRUS”
• K.OCHSNER I SYN
• „SIM”
• HERZFELDVIKTORIUS
• W. KOPCZYŃSKI
• L. KRAUPE
• „MÓJ”

Żychlin 
Warszawa 
Warszawa

Bielsko 
Warszawa 
Grudziądz

Poznań 
Leszno 

Katowice

Pompy zęzowe 
Pompy kotłowe 

Pompy pożarowe 
Pompy sanitarne

• PAŃSTWOWE ZAKŁADY 
INŻYNIERYJNE

• ZAKŁADY OSTROWIECKIE
• LILPOP - RAU - LOEWENSTEIN
• „PERKUN”

Warszawa

Ostrowiec 
Warszawa 
Warszawa

Silniki spalinowe

• ZAKŁADY OSTROWIECKIE
• BRACIA JENIE
• WSPÓLNOTA INTERESÓW
• „LECH”
• WARSZTATY PORTOWE 

MARYNARKI WOJENNEJ
• K. RUDZIKI S-KA
• „MÓJ”
• „MOC”

Ostrowiec 
Warszawa 
Katowice 
Warszawa 

Gdynia

Warszawa 
Katowice 
Warszawa

Windy kotwiczne 
Windy trałowe 

Windy przeładunkowe

• PIERWSZA FABRYKA 
LOKOMOTYW

• ZAKŁADY OSTROWIECKIE
• WSPÓLNOTA INTERESÓW
• H. CEGIELSKI

Chrzanów

Ostrowiec 
Katowice 
Poznań

Maszyny parowe

• „LECH”
• WARSZTATY PORTOWE

MARYNARKI WOJENNEJ

Warszawa 
Gdynia Maszyny parowe

• LILPOP - RAU -LOEWENSTEIN
• L. ZIELENIEWSKI I FITZNER
• „GAMPER'
• WSPÓLNOTA INTERESÓW
• ZAKŁADY OSTROWIECKIE

Warszawa 
Kraków 
Kraków 

Katowice 
Ostrowiec

Sprężarki

• H. CEGIELSKI
• L. ZIELENIEWSKI I FITZNER
• WSPÓLNOTA INTERESÓW

Poznań 
Kraków 

Katowice
Maszyny chłodnicze
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Nazwa Zakładu Miejscowość Rodzaj produkcji
• S.T. KRAUSSE
• WARSZTATY PORTOWE 

MARYNARKI WOJENNEJ
• FABRYKA SILNIKÓW I ARMATUR
• GWIŹDZIŃSKII S - KA
• ST. LANGIEWICZ
• „ŚWIT”
• „WARTOME”
• „ODLEW”
• „SAM”
• „ODLEW”

Sosnowiec 
Gdynia

Warszawa 
Warszawa 
Warszawa 
Warszawa 

Poznań 
Poznań 

Katowice
Gdynia

Armatura parowa
Armatura wodna 

Armatura powietrzna

• J. WITWICKI
• HERZFELD VIKTORIUS
• „ŚWIT”
• ZAKŁADY CERAMICZNE Józefów

Kamienna 
Grudziądz 
Warszawa 
Czeladź

Armatura sanitarna

• J. PIECHURSKI
• W. BEDNARSKI
• „STRAUSS”

Włocławek 
Wołomin 
Warszawa

Manometry 
Termometry

• G. BARTONIAK
• JAN REHNE I SYNOWIE
• BRACIA JENIKE
• FR. KAPUŚCIK

Rybnik 
Będzin 

Warszawa
Będzin

Łańcuchy kotwiczne

• „NORBLIN”
• BUCH I T. WARNER
• WALCOWNIA METALI
• WALCOWNIA MIEDZI

Warszawa 
Warszawa 
Dziedzice 
Koniecpol

Blachy 
Rury 
Pręty

• T. ZAWADZKI
• R. TSCHAKERT
• „KA - EF - ES”
• JAN CZYŻ
• FR. OŻAROWSKI

Sosnowiec 
Warszawa 
Warszawa 
Warszawa 
Warszawa

Wyroby azbestowe 
(płyty, szczeliwa)

• „BABBIŁ”
• DYJASIŃSKI
• LILPOP - RAU -LOEWENSTEIN

Warszawa Odlewy metali lekkich

• SYNDYKAT HUT ŻELAZNYCH Katowice Stal na kadłuby
• HUTA BANKOWA
• ZAKŁADY OSTROWIECKIE
• „FERRUM”
• LILPOP-RAU-LOEWENSTEIN
• BRACIA BAURETZ
• ZAKŁADY GÓRNICZE

Dąbrowa Górnicza 
Ostrowiec 
Katowice 
Warszawa 
Myszków 

Starachowice

Odlewy stalowe 
(dziobnice, tylnice, 
wsporniki, polery, 

ramy sterowe)

• ZIED. POL. FAB. ŚRUB S - KA
• H. CEGIELSKI
• ZAKŁADY OSTROWIECKIE

Bielsko 
Poznań 

Ostrowiec

Nity 
Śruby

• HUTA BANKOWA
• WSPÓLNOTA INTERESÓW
• ZAKŁADY OSTROWIECKIE
• HUTA POKÓJ
• ZAKŁADY GÓRNICZE

Dąbrowa Górnicza 
Katowice 
Ostrowiec 
Katowice 

Starachowice

Wały napędowe
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Nazwa Zakładu Miejscowość Rodzaj produkcji
• ROHN - ZIELIŃSKI
• K. I W. PUSTOTA
• POLSKIE ZAKŁADY „SKODA”
• POLSKIE TOWARZYSTWO

ELEKTRYCZNE

Żychlin 
Warszawa 
Warszawa 
Warszawa

Maszyny elektryczne

• K. SZPROTAŃSKII S - KA
• K. I W. PUSTOTA

Warszawa Aparaty rozdzielcze 
(wyłączniki)

• KABEL POLSKI
• FABRYKA KABLI

Bydgoszcz 
Kraków-Płaszów Kable

• WARSZTATY PORTOWE 
MARYNARKI WOJENNEJ

• INŻ. S. CISZEWSKI
• POLSKIE TOWARZYSTWO 

ELEKTRYCZNE

Gdynia

Bydgoszcz 
Warszawa

Armatura elektryczna

• WARSZTATY PORTOWE 
MARYNARKI WOJENNEI

• „ZWÓJ”

Gdynia

Szopienice
Dzwonki alarmowe

• „GRÓDEK”
• POLSKIE TOWARZYSTWO

ELEKTRYCZNE

Toruń 
Warszawa Grzejniki

• POLS KIE ZAKŁADY OPTYCZNE

Warszawa

Przekaźniki do 
sterowania na odległość 

Przyrządy do 
kierowania ogniem 

artylerii 
Przyrządy do 

kierowania bronią 
torpedową 

Peryskopy dla okrętów 
podwodnych 

Reflektory okrętowe 
Osprzęt optyczny

• K. SZPOTAŃSKII S - KA
• POLSKIE TOWARZYSTWO

ELEKTRYCZNE
Warszawa Tablice rozdzielcze

• K. SZPOTAŃSKI I S - KA
• POLSKIE TOWARZYSTWO 

ELEKTRYCZNE
• „BEMAR”
• „ERA”

Warszawa 
Warszawa

Grodzisko 
Włochy

Przyrządy pomiarowe

• „TELE - RADIO - TECHNIKA” Warszawa Aparatura telefoniczna
• „AWA”
• „TELE - RA DIO - TECHNIKA”

Warszawa Aparatura radiowa

• A. MARCINIAK I S - KA
• BRACIA BROKOWSCY

Warszawa Oprawy oświetleniowe

• FABRYKA AKUMULATORÓW 
„TUDOR”

• „PETEA”
• „SANOK”

Piastów

Warszawa 
Sanok

Akumulatory
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Nazwa Zakładu Miejscowość Rodzaj produkcji
• „WENTYLATOR”
• „MOJ”
• „CIEPŁO I POWIETRZE”
• S. WABERSKII S - KA

Warszawa 
Katowice 
Warszawa 
Warszawa

Wentylatory

• W. KARPIŃSKI I W. LEPPERT
• T. A. KRAUSSE
• DR RATTNIER
• MAZOWIECKIE ZAKŁADY 

CHEMICZNE

Warszawa Farby 
Lakiery

• „STRADOM”
• TOWARZYSTWO ZAKŁADÓW

ŻYRARDOWSKICH
• „LENKO”
• GNASZYŃSKA MANUFAKTURA

Częstochowa 
Żyrardów

Bielsko
Częstochowa

Płótno lniane

• TKALNIA „ŚRODA”
• „TECHNOTKAN"

Środa 
Łódź Płótno bawełniane

• WARSZTATY PORTOWE
MARYNARKI WOJENNEJ

• STOCZNIA JACHTOWA
Gdynia

Żagle 
Pokrowce 
Odbijacze

• „TWÓR”
• BRACIA HUBERT
• GDYŃSKA ODLEWNIA METALI
• „PRADMETAL”

Warszawa 
Warszawa 

Gdynia 
Bydgoszcz

Zaniki okrętowe 
Zasuwki okrętowe 

(do drzwi i włazów)

• FAB RYKA LIN I DRUTU
STALOWEGO

• „STATKOLIN”
• Z. SZYMIEC

Katowice

Zawiercie 
Gdynia

Liny stalowe

• M. H. WIERCIŃSCY
• „STATKOLIN”
• A. ZWIERZCHOWSKII S - KA

Gdynia 
Zawiercie

Poznań
Liny konopne

• POLSKI PRZEMYSŁ KORKOWY
• WARSZTATY PORTOWE

MARYNARKI WOJENNEJ
• BRACIA HALICCY
• „PALMO”

Warszawa 
Gdynia

Warszawa 
Poznań

Pasy ratunkowe '
Koła ratunkowe

• I. RODKIEWICZ
• STEINHAGEN I STRAUSKY

Warszawa
Warszawa

Silniki morskie 
przyczepne

• WARSZTATY PORTOWE 
MARYNARKI WOJENNEJ Gdynia Latarnie morskie

• R. ZIELIŃSKI
• GDYŃSKA SZKLARNIA
• BRACIA STROHNAJDER

Gdynia 
Gdynia 

Warszawa

Szkło do iluminatorów

• „PASTÓW”
• „SANOK"

Warszawa 
Sanok Wyroby gumowe

• W. KARPIŃSKI I W. LEPPERT Warszawa Masa do zalewania 
pokładów drewnianych

• J. LENT
• H. NATKIEWICZ Łódź Bawełna do 

uszczelniania pokładów
• M. I H. WIERCIŃSCY
• Z. SKOCZOWSKI
• Z. SZYMIEC

Gdynia Materiały do 
uszczelniania pokładów
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Nazwa Zakładu Miejscowość Rodzaj produkcji
• BRACIA SZAJN
• WARSZAWSKIE FABRYKI DRUTU

Będzin 
Warszawa

Gwoździe miedziane 
do budowy łodzi

• BRACIA SZAJN
• INŻ. S. WALANOWSKII GRAFF

Będzin 
Warszawa

Podkłady do gwoździ 
do budowy łodzi

• „LIGNOZA" Katowice Rakietnice ratunkowe
• WARSZTATY PORTOWE 

MARYNARKI WOJENNEJ
• WYTWÓRNIA BALONÓW
• „STRADOM”
• TOWARZYSTWO AKCYJNE 

ZAKŁADÓW ŻYRARDOWSKICH

Gdynia

Legionowo 
Warszawa 
Warszawa

Hamaki okrętowe

• WARSZTATY PORTOWE
MARYNARKI WOJENNEJ Gdynia Materace do hamaków 

okrętowych
• WARSZTATY PORTOWE

MARYNARKI WOJENNEJ
• S. JAŚKOWSKI

Gdynia

Rawicz
Materace do łóżek

• PLUTZER I BRULL Bielsko Flagi i bandery 
okrętowe

• „OMEGA”
• „BIELANY”
• „MIRA”

Warszawa Gaśnice

• „OMEGA” Warszawa Instalacje 
przeciwpożarowe

• A. FEIST
• „FERRAPOL”
• FR. DZIWLIK
• A. RADKE

Warszawa 
Kraków 
Kraków 
Gdynia

Pędzle szczelinowe 
z drutu stalowego 

Pędzle szczelinowe 
z drutu stalowego

• „FREGET”
• „NORBLIN"
• BRACIA BUCH I WERNER

Warszawa Platery

• „ĆMIELÓW”
• GIESHE

Warszawa 
Katowice Zastawy stołowe

• INŻYNIERIA MORSKA Warszawa Projektowanie i dostawa 
urządzeń okrętowych

• TOWARZYSTWO DOSTAW 
TECHNICZNYCH

• „BE-TE-HA”
Warszawa Dostawa urządzeń 

okrętowych
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Załącznik 3

Obsada personalna Komendy Portu Wojennego Gdynia 
wg stanu 01.09.1939 r.

1. Komendant portu: kmdr por. M. Adamowicz
2. Szef służby technicznej: kmdr K. Siemaszko
3. Szef intendentury: kmdr ppor. A. Trzyna
4. Szef uzbrojenia: kpt. mar. J. Danyluk
5. Szef służby broni podwodnej: kmdr ppor. A. Łoś
6. Szef zaopatrzenia nawigacyjnego: kmdr ppor. I. Pogorzelisk!
7. Szef służby łączności: kmdr ppor. M. Sierkuczewski
8. Szef służby samochodowej: mjr S. Owczarski
9. Szef służby zdrowia: mjr E. Reichert

Tabor pływający:

• Okręt - hulk ORP „Bałtyk”
• Baza nurków „Nurek”
• Dwa okręty - cysterny „Kujawiak”, „Podhalanin”
• Trzy holowniki „Wanda”, „Krakus”, „Lech”.

Źródło: Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej tom I. Kampania wrześniowa 1939. cz. 5.
Marynarka Wojenna i obrona polskiego wybrzeża. Londyn 1962, s. 236.

65



„BIULETYN HISTORYCZNY” S. KUDELA 2009 NR 24

Załącznik 4

Dzienne żywnościowe normy należności dla żołnierzy w 1939 r.

Środki 
spożywcze

Jednostka 
miary

Należność 
zasadnicza 

wojenna 
„W”

Należność 
zasadnicza 

sucha
C”

Należność 
zasadnicza 
rezerwowa 

„R”

Dodatek 
dla 

walczących

Dodatek 
przeciw- 

epidemiczny

Chleb 
żołnierski g 800 1200 - - -

Suchary g - - 300 - i
Mięso g 300 - - - -
Konserwy 
mięsne puszka - - 1 - -
Wędlina 
świeża g - 200 - - i
Jarzyna 
twarda g 150 - - - -

Ziemniaki g 700 - - -
Słonina g 40 50 - 30 -
Cebula 
świeża g 15 - - - -

Cukier g 25 25 - 10 10
Konserwy 
kawowe g 50 50 50 - -

Korzenie g 0,5 - - - -
Mąka do 
przypraw g 10 - - - -

Mydło g 5 5 - - -
Ocet ml. 10 - - -

Papierosy 10 10 10 - -
Sól do 
przypraw szt. 22 - - - -
Włoszczyzna 
suszona g 1 - - - -

Zapałki pudełko 2 2 - - -
Herbata g - - - 1 1

Źródło: IV. Rezmer, Operacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 r. (organizacja, zasady 
funkcjonowania, przygotowanie do wojny), Toruń 1993 r„ s. 57-62.
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Załącznik 5

Proces przeobrażeń strukturalno-organizacyjnych służb technicznych 
i zaopatrzenia (st i z) Marynarki Wojennej w latach 1918-1939

I. Sekcja Marynarki Ministerstwa Spraw Wojskowych:

Prace nad jej organizacją trwały do 05.03.1919 r. W tym dniu ukazał się rozkaz 
personalny określający strukturę i skład osobowy Sekcji Marynarki, który przedstawiał 
się następująco:

1. Wydział Techniczny
2. Wydział Administracyjny
3. Wydział Higieny Morskiej
Taka organizacja służb technicznych i zaopatrzenia Marynarki Wojennej trwała 

do 02.05.1919 r., kiedy to utworzony został Departament dla Spraw Morskich.

II. Departament dla Spraw Morskich (DSM):
W zatwierdzonej w dniu 20.05.1919 r. strukturze organizacyjnej DSM znalazły się:
1. Sekcja Techniczna
2. Sekcja Gospodarcza
3. Wydział Zaopatrzenia
4. Sekcja Sanitarna
W kolejnych latach w ramach reorganizacji i dostosowywania struktur 

do aktualnych potrzeb zorganizowano:
- Referat Radiotelegraficzny (od 12.11.1920 r.)
- w Sekcji Technicznej Wydział Budowy Okrętów (od 09.02.1920 r.)
- w miejsce Sekcji Gospodarczej Intendenturę Morską (od 01.04.1921 r.).

III. Kierownictwo Marynarki Wojennej (KMW):
Od 01.01.1922 r. wprowadzono została w życie pokojowa organizacja Marynarki 

Wojennej w ramach której w miejsce DSM wprowadzono KMW.
KMW posiadało następujące piony służb technicznych i zaopatrzenia:

1. Służba Techniczna
2. Wydział Zaopatrzenia
3. Referat Mechaniczny i Elektryczny
4. Referat Kadłubów i Osprzętu Okrętowego
5. Referat Łączności i Radio
6. Referat Uzbrojenia
7. Wydział Gospodarczy
8. Wydział Rachunkowo-Budżetowy
9. Służba Sanitarna
Z dniem 20.01.1923 r. w miejsce Wydziału Gospodarczego i Wydziału 

Rachunkowo-Budżetowego utworzona została Służba Gospodarcza, powstał także 
w miejsce Referatu Uzbrojenia Samodzielny Referat Uzbrojenia.

W ramach dalszej reorganizacji st i z 01.11.1924 r. rozdzielono Samodzielny 
Referat Uzbrojenia na Samodzielny Referat Uzbrojenia i Artylerii oraz Samodzielny
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Referat Broni Podwodnej. Ponadto utworzono Referat Budownictwa i Urządzeń 
Portowych.

Kolejne zmiany w organizacji służb technicznych i zaopatrzenia KMW przebiegały 
następująco:

• 17.07.1925 r. utworzone zostaje Biuro Techniczne Nowych Budowli.
• 01.02.1927 r. zorganizowano w Służbie Technicznej Referat Budownictwa

Lądowego, przemianowany następnie na Samodzielny Referat Budownictwa 
i Urządzeń Portowych oraz Referat Elektrotechniczny. Dotychczasowy Referat 
Mechaniczny i Elektryczny zmienił nazwę na Samodzielny Referat 
Mechaniczny, zaś Referat Kadłubów i Osprzętu Okrętowego został włączony 
organizacyjnie do Biura Technicznego Nowych Budowli.

• 01.10.1927 r. zorganizowano w Służbie Gospodarczej: Wydział Ogólny,
Wydział Uposażeń, Wydział Mundurowy i Wydział Żywnościowo- 
-Kwaterunkowy.

• 28.10.1927 r. powstał Referat Przemysłu Wojennego.
• 01.01.1930 r. utworzone zostało Kierownictwo Rejonu Intendentury Marynarki

Wojennej, przemianowane na Kierownictwo Administracji Pieniężnej 
Marynarki Wojennej.

• 10.04.1931 r. zorganizowana została Służba Budownictwa w składzie: szef
służby, inspektor budownictwa, referent zarządzający nieruchomościami, 
referent budowlany, referent rachunkowy i budżetowy.

• 31.08.1931 r. Służbę Gospodarczą przemianowano na Służbę Intendentury
KMW. Samodzielny Referat Mechaniczny Służby Technicznej na Wydział 
Mechaniczny Służby Technicznej KMW. Referat Elektryczny Służby 
Technicznej na Samodzielny Referat Elektrotechniczny Służby Technicznej 
KMM. Samodzielny Referat Budownictwa i Urządzeń Portowych na 
Szefostwo Budownictwa KMW. Samodzielny Referat Artylerii i Uzbrojenia na 
Szefostwo Artylerii i Służby Uzbrojenia KMW. Samodzielny Referat Broni 
Podwodnej na Szefostwo Broni Podwodnej KMW. Referat Łączności i Radio 
na Szefostwo Służby Łączności KMW. Służbę Sanitarną na Szefostwo 
Sanitarne KMW.

• Po zawieszeniu czynności Biura Technicznego Nowych Budowli (24.10.1929 r.) 
zorganizowany zostaje w Służbie Technicznej Wydział Budowy Okrętów, a od 
dnia 15.03.1932 r. w Szefostwie Artylerii i Służby Uzbrojenia, Referat Broni.

• Z dniem 01.10.1932 r. utworzono Szefostwo Służb KMW.

W sierpniu 1939 r. struktura służb technicznych i zaopatrzenia KMW wyglądała 
następująco:
SZEFOSTWO SŁUŻB / szef Służb - zastępca szefa KMW/:

1. Służba Techniczna:
- Wydział Budowy Okrętów
- Wydział Mechaniczny
- Wydział Elektryczny
- Samodzielny Referat Przemysłu Wojennego
- Samodzielny Referat Materiałowy
- Samodzielny Referat Budżetowy
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2. Służba Intendentury:
- Wydział Należności Pieniężnych
- Wydział Mundurowy i Żywnościowy
- Wydział Przepisów i Norm Wyposażenia Intendenckiego
- Samodzielny Referat Cenzury Rachunkowej

3. Służba Artylerii i Uzbrojenia
4. Służba Broni Podwodnej
5. Służba Hydrografii
6. Służba Łączności
7. Służba Budownictwa
8. Służba Zdrowia / Sanitarna
9. Biuro Zaopatrzenia
10. Referat Zakupów
11. Referat Rachunkowo - Budżetowy
12. Referat Odbiorów Materiałowych

Źródło: S. Ordon, Polska Marynarka Wojenna w latach 1918-1939. Problemy prawne 
i ekonomiczne, Gdynia 1966, K. Adamek, Intendentura Wojska Polskiego 1918-1956, 
Warszawa 1998, Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej tom I. Kampania 
Wrześniowa 1939, cz. 5. Marynarka Wojenna i obrona polskiego wybrzeża. Londyn 
1962, M. Kułakowski, Marynarka Wojenna Polski Odrodzonej, Toronto 1988, 
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, tom 10, Warszawa 1976.
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Dr Tadeusz KONDRACKI

PIEŚŃ JAKO FORMA POPULARYZACJI 
POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ 

I OBRONY MORSKIEJ
W OKRESIE II RZECZYPOSPOLITEJ

Teoria propagandy wyznacza muzyce szczególne miejsce w dziele 
kształtowania postaw społecznych. Propagandowe oddziaływanie 
utworu muzycznego opiera się na tym, że - tworząc emocjonalny klimat - 

stwarza stan gotowości słuchaczy do odbioru towarzyszących mu treści 
propagandowych. Muzyka - jak pisze Stanisław Kwiatkowski - Jakkolwiek 
nie przekazuje wiadomości i nie jest sensu stricte środkiem propagandy, ma 
duże możliwości oddziaływania, gdy łączona jest z inną formą przekazu”1.

Okres międzywojenny i entuzjazm dla odzyskanego dostępu do morza, 
w dziedzinie muzyki poważnej wyraził się poprzez szereg utworów, które do 
dziś zasilają repertuar filharmonii i opery. Zaliczyć do nich można dzieła 
najpłodniejszego chyba twórcy muzyki marynistycznej w Polsce - Feliksa 
Nowowiejskiego (1877-1946). Jego opera „Legenda Bałtyku”, wystawiona 
po raz pierwszy w Poznaniu w 1924 r„ zyskała przychylność publiczności 
i krytyki. Z innych dzieł muzyki poważnej, powstałych w latach 
międzywojennych, wspomnieć należy o takich, jak suita „Szkice morskie” 
Tadeusza Jotejki (1929), czy też utworach chóralnych Stanisława Kazuro. Dużą 
popularnością cieszył się, powstały jeszcze w 1911 r., poemat symfoniczny 
„Korsarz” kompozycji Piotra Rytla1 2.

Muzyka poważna, jakkolwiek niosła ze sobą duży ładunek emocjonalny, 
ze względu na swoją specyfikę nie odegrała poważniejszej roli w dziele 
przekazywania treści propagujących Polską Marynarkę Wojenną. Nie bez 
znaczenia jest też fakt, że zasięg społecznego oddziaływania tego typu muzyki 
zawężony był do stosunkowo wąskiego grona słuchaczy. Tylko w ograniczonym 

1 S. Kwiatkowski, Słowo i emocje w propagandzie, Warszawa 1977, s. 218.
2 A. Świerzyński, Morze w muzyce polskiej, „Morze”, 1968 nr 3, s. 21; tegoż, Polska muzyka 

marynistyczna, Gdynia 1976, s. 6-8.
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zakresie niwelowały to transmisje radiowe - bardziej dostępne, zwłaszcza 
w drugiej połowie lat 30., po obniżeniu ceny abonamentu radiowego3.

Bez porównania większą możliwość dotarcia do szerszego grona 
odbiorców miała popularna pieśń morska. Co więcej, za jej pośrednictwem 
znacznie łatwiej było też przekazywać treści propagandowe, w tym odnoszące 
się do spraw bezpieczeństwa Polski na morzu (również Marynarki Wojennej).

Pieśni morskie dwudziestolecia międzywojennego można podzielić na 
trzy zasadnicze grupy. Pierwszy rodzaj, propagowany szczególnie wśród 
młodzieży, to piosenki ukazujące romantyzm życia marynarskiego 
i patriotyczny aspekt służby na okrętach Rzeczypospolitej. Należy do nich 
piosenka „Będę marynarzem”, do której słowa ułożyła Ewa Szelburg- 
-Zarembina, a muzykę Stanisław Kazuro4.
„O tym tylko myślę 
o tym tylko marzę, 
że kiedy dorosnę 
będę marynarzem. 
Jak żołnierz na lądzie, 
Co nie dba o blizny, 
Strzec będę na morzu 
granic swej ojczyzny.

Okręt mi fortecą 
okręt murem będzie. 
Sercem nieulękły 
z nim podążę wszędzie. 
Gdzie każę Ojczyzna 
tam śmiało popłynę. 
Pod polską banderą 
zwyciężę, nie zginę”.

Inną piosenką tego typu jest „Dzwon okrętowy”. Słowa napisał poeta 
(niedoszły marynarz) Janusz Stępowski, zaś muzykę - Zygmunt Moczyński5. 
„Dzwoni, hej, dzwoni nasz dzwon okrętowy:
Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz! Ha! Ha! Ha! 
Każdy marynarz to chłopak morowy!
Ho! Ho! Wie to, każdy wie to z nas. 
Ref.
Bo kto w Wojennej Marynarce służy, 
stu diabłom da radę w bitwie, czy w czas 
Bo kto w Wojennej Marynarce 
stu diabłom da radę w bitwie, w burzy czas!”

3 Radio w Polsce 1935-1938, Warszawa 1938, s. 139.
4 „Polska na Morzu” 1936, nr 12, s. 14.
5 H. Stefanowska, Rozśpiewane morze - śpiewki, ballady, szanty i piosenki morskie, Gdańsk 

1975, s. 271.
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Drugim, dającym się wyodrębnić rodzajem utworów są pisane 
okazjonalnie pieśni propagujące hasła wzmocnienia Polski na morzu, w tym 
akcję Funduszu Obrony Morskiej (od 1934 r.). Przykładem jest powstała 
prawdopodobnie w 1938 r. „Piosenka o FOM-ie”, do której słowa napisał 
Janusz Stępowski, a muzykę Zygmunt Moczyński. Piosenka - stanowiąc środek 
propagowania zbiórki funduszów na budowę ścigaczy dla PMW (akcja ta 
została zapoczątkowana w 1937 r.6) - stanowi też syntezę przemian, jakim 
ulegało nastawienie społeczeństwa do Marynarki Wojennej i idei obrony 
morskiej. Trafnie ukazuje też entuzjazm, jaki w akcję zbiórkową wniosła polska 
młodzież, szczególnie wyczulona na hasła wzmocnienia siły Polski na Bałtyku. 
A oto dwie zwrotki tej żartobliwej i żarliwej zarazem piosenki7.
„Mawiał kiedyś pan Walenty
- na co Polsce są okręty?
Na cóż dbać o jakieś morze, 
kiedy Polak ziemię orze. 
Pan Walenty i Pankracy 
wszyscy dawniej byli tacy 
no, bo komu w polskim domu 
znane było hasło FOM-u? 
Ref.
Dziś jest FOM, zbiorowy wspólny czyn!
Budujmy flotę, flotę w słońcu złotym!
To nasz morski hymn, nasz morski hymn!
(...)
Pan Walenty nie bez racji 
zjadł sardynki przy kolacji, 
bo dwie puszki dając potem 
rzeki, Baw synku się we flotę. 
Mały Jasio mówi na to: 
- Co tam taka flota tato!
Jak naprawdę, to już raczej 
złóżmy się na dwa ścigacze!”

Były też i inne piosenki, często w formie przyśpiewek propagujące 
zbiórkę funduszów na flotę.
„Kiedy grosik zbywa komu, 
niech zaniesie go do FOM-u”

6 Wcześniej (do 1937 r.) gromadzono środki na okręt podwodny. Okręt ten - legenda PMW 
ORP„OrzeI” - wszedł do Gdyni w lutym 1939 r. Na temat zbiórek społecznych na budowę 
okrętów dla PMW zob.: T. Białas, Liga Morska i Kolonialna 1930-1939, Gdańsk 1983, 
s. 134-145; T. Kondracki, Fundusz Obrony Morskiej (1926-1939), „Mówią Wieki” 1983, nr 5, 
s. 23-28; J. Pertek, Dzieje ORP „Orzeł”, Gdańsk 1972, s. 7-26.

7 A. Sylwester, Święto Morza - zbiór przemówień, inscenizacji, wierszy i pieśni o treści morskiej, 
Katowice 1947, s. 69-71.
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- śpiewali polscy marynarze w, transmitowanej 10 lutego 1934 r. przez 
Polskie Radio z Gdyni, audycji muzycznej z okazji Święta Marynarki Wojennej 
(w rocznicę zaślubin Polski z morzem)8. W tej samej audycji marynarze, przy 
akompaniamencie orkiestry Marynarki Wojennej, pod dyrekcją kpt. mar. 
Aleksandra Dulina, śpiewali na nutę ludowej piosenki „Świr, świr, świr 
za kominem”:
„Świr, świr, świr za torpedą
Trzeba skończyć z naszą biedą 
Nie wydawać na wybryki 
Lecz budować pancerniki”9.

Cytowana wyżej przyśpiewka, to ciekawe świadectwo ówczesnych 
nastrojów, choć - oczywiście - postulat budowy dla PMW największych 
okrętów pancernych cechował elementarny brak realizmu.

W końcu 1937 r., w związku z rozbudową Floty - dla zwiększenia 
w kilkuletniej perspektywie liczebności korpusu oficerów MW - rozpoczęto 
akcję propagowania wśród młodzieży Szkoły Podchorążych Marynarki 
Wojennej (SPMW). 28 października 1937 r„ na posiedzeniu Komitetu 
Propagandowego SPMW, zgłoszono postulat, aby zwrócić się do kpt. A. Dulina 
z propozycją ułożenia piosenki o szkole10. Brak jednak potwierdzenia, czy 
utwór taki rzeczywiście powstał.

Trzecią, dającą się wyraźnie wyodrębnić, grupą pieśni morskich są - 
niosące doniosłe przesłanie patriotyczne - utwory powstałe w atmosferze 
odzyskania dostępu do Bałtyku. Utwory te dobitnie popularyzowały ideę 
utrzymania polskiego stanu posiadania nad morzem. Ich wymowę podkreśla 
dynamiczna, marszowa muzyka. Najbardziej znanym i charakterystycznym 
przykładem tego kierunku jest - powstały jeszcze w 1919 r. (tj. zanim jeszcze 
Polska objęła w posiadanie przyznany jej skrawek wybrzeża) - „Hymn do 
Bałtyku”, znany też pod nazwą „Nasz Bałtyk”. Słowa napisał Stanisław Rybka- 
-Myrius; muzykę skomponował Feliks Nowowiejski. Z pieśni przebija głębokie 
umiłowanie morza przez naród, który od stu kilkudziesięciu lat odepchnięty 
od niego, w obliczu odzyskania dostępu do jego „wód szmaragdowych” ślubuje: 
„Strażnico naszych polskich granic 
Już z dala brzmi zwycięski śpiew
I nie oddamy cię Bałtyku,
Zamienisz pierwej ty się w krew.
Ref.

8 „Polska na Morzu”, 1934 nr 2, s. 11.
9 Ibidem.
10 Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie (dalej: CA W), Akta Kierownictwa Marynarki 

Wojennej (dalej: Akta KMW). t. 180, Protokół z posiedzenia Komitetu Propagandowego 
SPMW z dn. 28 października 1937 r., b. p.
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I póki kropla jest w Bałtyku
Polskim morzem będziesz ty, 
Bo o twe wody szmaragdowe 
Płynęła krew i nasze łzy!...”11

Motyw ślubów obrony morza składanych przez naród, powtarza się 
w „Rocie”, której słowa do muzyki F. Nowowiejskiego ułożyła Waleria Szalay- 
-Groele (na melodię „Roty” Marii Konopnickiej) ponownie zwraca uwagę 
motyw „pancerników”, jako synonimu siły własnej floty)11 12.
„Wróg nam nie będzie groził już, 
Gdy strażą u wybrzeży
Rząd pancerników stanie tuż,
Armatnie kły wyszczerzy!
Gdy port wojenny stanie nasz, 
Nad polskim morzem straż!

Bałtyk dla Polski! - Niech ten zew
Przez całą ziemię leci,
Niech drży w poszumie starych drzew,
Niech moc i zapał nieci!
Nad morzem czujną dzierżym straż, 
Z okrzykiem: Bałtyk nasz!”

Przez cały okres międzywojenny „Rota”, a zwłaszcza „Hymn do 
Bałtyku” cieszyły się dużą popularnością, czego przejawem było zbiorowe 
śpiewanie tych pieśni (zawsze w postawie na baczność!) w trakcie uroczystości 
morskich, szczególnie podczas obchodów „Święta Morza” (od 1932 r.). Miało 
to dużą wymowę polityczną w obliczu nasilania się głosów rewizjonistycznych 
w Niemczech i to nie tylko w propagandzie, ale i w oficjalnych wypowiedziach 
polityków, np. w wystąpieniach ministra Gottfrieda Treviranusa (1930).

Niewątpliwie najchętniej śpiewaną piosenką morską był, powstały 
jeszcze w latach dwudziestych, utwór „Morze, nasze morze”; słowa i muzykę 
ułożył Adam Kowalski. Pieśń wyrażała niezłomną wolę obrony polskiego 
morza i powstającego „okna na świat” - portu w Gdyni13.
„Żadna siła, żadna burza
Nie odbierze Gdyni nam
Własna flota, choć nieduża
Strzeże czujnie portu bram.
Ref.
Morze, nasze morze!
Wiernie ciebie będziem strzec.
Mamy rozkaz cię utrzymać

11 „Polska na Morzu”, 1935 nr 2, s. 19; H. Stefanowska, op. cit., s. 250-260.
12 H. Stefanowska, op. cit., s. 262.
13 Ibidem, s. 314. Zob. też np.: E. Koczorowski, Rola pieśni i piosenki morskiej w systemie 

wychowania morskiego, [w:] Marynistyka w muzyce, t. IV, prace spec. 36, Gdańsk 1985, s. 135.
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Albo na dnie, na dnie Twoim lec, 
Albo na dnie z honorem lec”.

Szeroko stosowanym środkiem propagowania pieśni marynistycznych 
było radio. Wśród audycji morskich, przeważających w programach radiowych 
w dniu 10 lutego (Święto Marynarki Wojennej), czy też od 1932 r. 
w transmisjach ze „Święta Morza”, znaczny odsetek czasu antenowego 
zajmowały występy orkiestry reprezentacyjnej Marynarki Wojennej (ok. 20%). 
Ponadto tą drogą propagowano w społeczeństwie najbardziej popularne pieśni 
morskie. A oto, przykładowo, fragmenty programu radiowego z 29 czerwca 
1937 r. („Święto Morza”):
11.00 - 12.30 Transmisja z Gdyni (przez Toruń) mszy św. i części oficjalnej 
uroczystości (sprawozdawca Melchior Wańkowicz).
15.15-15.30- „Morze w pieśni”.
17.00 - 18.00 - „Nasza Marynarka gra” - koncert orkiestry MW14.

Teksty piosenek drukowały pisma morskie - miesięcznik „Morze” 
(w 1939 r. pt. „Morze i Kolonie” osiągnął nakład 250 tys. egzemplarzy), 
a zwłaszcza wielkonakładowe pisma dla młodzieży oraz środowisk 
robotniczych i chłopskich, zwłaszcza miesięcznik „Polska na Morzu” (w 1939 r. 
430 tys. egzemplarzy)15. Dużą rolę odegrała szkoła, gdzie na lekcjach śpiewu 
młodzież zapoznawano z pieśniami marynistycznymi. Istotne znaczenie 
propagandowe miały w tym zakresie szkolne placówki Ligi Morskiej i Kolonialnej 
(LMK; pod tą nazwą od 1930 r.; wcześniej - Liga Morska i Rzeczna)16.

Bezpośrednim środkiem propagowania muzyki marynistycznej, do którego 
LMK i Kierownictwo MW przywiązywały szczególną wagę, były wyjazdy 
w teren orkiestry MW, pod dyrekcją (od 1929 r.) kpt. mar. Aleksandra Dulina - 
kapelmistrza, kompozytora i poety w jednej osobie17. Najsłynniejsze przed 
wojną tournee orkiestry - sformowanej w Pucku jeszcze w 1920 r.18 - przypadłe 
na okres od 1 marca do początku maja 1933 r„ a więc w czasie, gdy „w poście, 
z braku innych rozrywek” zainteresowanie dla występów musiało być 
zapewnione. Koncerty - jak to ujął szef sztabu KMW - miały być połączone 
z „odpowiednią propagandą na rzecz polskiego morza”19. Ogółem, podczas 
dwumiesięcznego tournee 45-osobowy zespół dał w 51 miastach Polski 
90 koncertów (niekiedy po 2-3 dziennie) oraz 45 „manifestacji i pochodów” 
o charakterze propagandowym. Trasa podróży orkiestry wyniosła 4600 km. 

14 Na podst. „Gazety Polskiej”.
l5Zob. np.: A. Paczkowski, Prasa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 1972. 

s. 260-262; Z. Machaliński, Czasopiśmiennictwo morskie II Rzeczypospolitej, Gdańsk 1969, 
s. 135, 256.

16 T. Białas, Liga Morska i Kolonialna..., passim.
17 Biogram Aleksandra Dulina w: Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka 

Wojenna, cz. I, Korpus oficerów 1918-1947, pod red. J. K. Sawickiego, Gdynia 1996, s. 578.
18 Por.: materiały nt. orkiestry reprezentacyjnej MW umieszczone w Internecie, np. na stronie 

Marynarki Wojennej RP: http://www.mw.mil.pl (6 stycznia 2008 r.).
19 CAW, Akta KMW, t. 181, Szef Sztabu KMW do ZG LMK, pismo z 3 grudnia 1932 r„ b. p.
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„Wynik moralny z odbytej propagandy - jak szefowi KMW kontradm. Jerzemu 
Swirskiemu meldował dowódca Floty kmdr Józef Unrug - był bardzo 
dodatni”20. Zespół wszędzie podejmowany był bardzo serdecznie. Powstawały 
komitety obywatelskie, które organizowały pobyt muzyków w marynarskich 
mundurach w poszczególnych miastach. W Płocku, przykładowo, po orkiestrę 
przysłano na dworzec samochody, przygotowano uroczysty obiad powitalny 
i wygodne kwatery, mimo, że muzycy mieli do dyspozycji własny wagon 
sypialny. „Tournee zamieniło się samorzutnie w (...) pochód triumfalny” - 
relacjonowało „Morze”21. Było ono wielkim sukcesem organizacyjnym LMK, 
a wypełnione sale na koncertach - świadectwem dużego zapotrzebowania 
społecznego na tego typu imprezy. Podobnym sukcesem było kolejne tournee 
orkiestry w 1934 r.. Tym razem w 39 miejscowościach dano 50 koncertów22. 
Także w późniejszych latach poszczególne okręgi wojewódzkie LMK 
przywiązywały dużą wagę do tego rodzaju popularyzacji spraw morza, w tym 
PMW. Przykładowo, w r. 1938, na specjalne zaproszenie Okręgu Lubelskiego 
LMK, orkiestra MW dała szereg koncertów dla oddziałów Ligi w 9 miastach 
powiatowych woj. lubelskiego23. Mocnym atutem orkiestry reprezentacyjnej 
Marynarki Wojennej był repertuar, na który składały się najpopularniejsze, ale 
również mniej znane, piosenki marynarskie (niekiedy nawet nieco frywolne), 
które tą drogą trafiały do społeczeństwa. Nad repertuarem czuwali Jan 
Bartlewicz i kapelmistrz A. Dulin.

Inną formą prezentacji piosenki morskiej społeczeństwu była muzyka 
filmowa, czego przykładem jest znana „Piosenka fal” z filmu „Rapsodia 
Bałtyku” (w wykonaniu Marii Kaupe)24.

20 Ibidem, Dowódca Floty kmdr J. Unrug do szefa KMW kontradm. J. Świrskiego, pismo 
z 18 maja 1933 r„ b. p. Orkiestra odwiedziła kolejno: Grudziądz, Włocławek, Płock, Skierniewice, 
Warszawę, Łomżę, Białystok, Grodno, Wilno, Lidę, Baranowicze, Brześć n/Bugiem, Kowel, 
Łuck, Równe, Dubno, Brody, Tarnopol, Stanisławów, Lwów, Zamość, Chełm, Lublin, 
Przeworsk, Jarosław, Przemyśl, Rzeszów, Tarnów, Sandomierz, Ostrowiec Kielecki, 
Skarżysko, Radom, Kielce, Kraków, Bielsko-Białą, Cieszyn, Katowice, Królewską Hutę 
(od 1934 r. Chorzów), Sosnowiec, Dąbrowę, Częstochowę, Piotrków, Łódź, Pabianice, Kalisz, 
Ostrów Wlkp., Leszno, Poznań, Gniezno, Inowrocław i Bydgoszcz.

21 Propagandowa podróż orkiestry reprezentacyjnej Mar. Woj., „Morze”, 1933 nr 4, s. 19.
22 T. Białas, Problemy wychowania morskiego w działalności Ligi Morskiej i Kolonialnej 

z uwzględnieniem muzyki marynistycznej, [w:] Marynistyka w muzyce, t. II, prace spec. 19, 
Gdańsk 1980, s. 56.

23 „Morze i Kolonie”, 1939 nr 4, s. 28.
24 „Rapsodia Bałtyku” - film fabularny z 1935 r., w reżyserii Leonarda Buczkowskiego; 

scenariusz Konrad Tom, zdjęcia Albert Wywerka; muzyka Tadeusz Górzyński; scenografia 
Jacek Rotmil, Stefan Norris. W rolach głównych: Mieczysław Cybulski, Maria Bogda, Baśka 
Orwid, Jerzy Marr i Adam Brodzisz. W zdjęciach morskich uczestniczył niszczyciel „Wicher” 
oraz załogi samolotów Morskiego Dywizjonu Lotniczego z Pucka. Przy filmie współpracował 
popularyzator Marynarki Wojennej Julian Ginsbert. Por.: Leksykon polskich filmów 
fabularnych - XX wiek, Warszawa 2001, s. 683; W. Kalinowska, Nowy film polski „Rapsodia 
Bałtyku”, „Kino”, 1935 nr 45, s. 3; J. Poker [J. Ginsbert], Jim Poker o „Rapsodii Bałtyku”, 
„Kino”, 1935 nr 43, s. 12.
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Pieśni morskie cieszące się największą popularnością publikowane były 
w śpiewnikach, kilkakrotnie ukazujących się w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego. Pierwszym reprezentacyjnym zbiorem pieśni morskich był, 
wydany w roku 1936, „Śpiewnik morski” Feliksa Nowowiejskiego. Zawierał on 
ponad 30 tekstów piosenek, m.in.: Mieczysława Bereśniewicza, Józefa 
Birkenmajera, Marii Czeskiej-Mączyńskiej, Stanisława Rybki-Myriusa, Walerii 
Szalay-Groele, nestora polskiego żeglarstwa Mariusza Zaruskiego i innych25.

Środkiem pobudzania twórczości w zakresie piosenki morskiej był, 
rozpisany w drugiej połowie lat trzydziestych, konkurs LMK na piosenkę 
morską. Jego wynikiem było 15 nowych utworów w druku, w tym cytowana 
powyżej „Piosenka o FOM-ie”26.

Pieśni śpiewane chętnie w czasie pokoju, towarzyszyły polskiemu 
żołnierzowi i marynarzowi w walce we wrześniu 1939 r„ nie tylko zresztą na 
Wybrzeżu. „Była to pieśń - wspominał Władysław Kisielewski - którą 
śpiewano wszędzie, gdzie ludzie mieli jeszcze siłę śpiewać. Tą pieśnią, którą 
słyszałem na polach bitew Armii Modlin, a potem przez cały czas walk 
odwrotowych, była pieśń przeniesiona z Wybrzeża. Jej słowa, stworzone 
jeszcze przed wojną, tak dziwnie pasowały do tamtych wrześniowych dni: 
„Morze, nasze morze, będziem ciebie wiernie strzec... Mamy rozkaz cię 
utrzymać, albo na dnie twoim lec!”. Dlaczego śpiewano ją na różnych frontach, 
w różnych rodzajach broni, trudno odpowiedzieć. Może przyniosło ją echo 
biegnące od Bałtyku wraz z krzepiącymi wieściami, że choć cały nasz front 
kruszy się i łamie, to na odciętym od kraju Wybrzeżu toczą się uporczywe walki 
o każdą piędź ziemi, że „lwy Westerplatte” bronią się jeszcze... Był to więc 
hołd oddany bohaterstwu Obrońców Bałtyku i Wybrzeża. Wierzyliśmy, że to 
jest ich pieśń bojowa, którą śpiewają, ginąc w nierównej walce. W pięć łat 
później dowiedziałem się, że to było zgodne z prawdą. Śpiewano ją tam 
w przededniu wojny, w pierwszych dniach bitew na straconych pozycjach, 
podczas walk odwrotowych w stronę Kępy Oksywskiej, na stanowiskach 
bojowych polskich okrętów wojennych i na broniącym się najdłużej Helu”27.

25 J. Boehm, Treści wychowawcze „Śpiewnika morskiego” Feliksa Nowowiejskiego w aspekcie 
tez pedagogiki narodowej w Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1918 r„ [w:] Marynistyka 
w muzyce, t. II, prace spec. 19, Gdańsk 1980, s. 63-90.

26 Nt. roli LMK w promowaniu muzyki marynistycznej zob. np.: A. ŚWierzyński, Polska muzyka 
marynistyczna, s. 6; T. Białas, Problemy wychowania morskiego w działalności Ligi Morskiej 
i Kolonialnej..., s. 57-59.

27 Cyt. za: H. Stefanowska, op. cit„ s. 298-299.
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ANDRZEJ JARACZEWSKI
I JEGO „S-3” W DZIAŁANIACH Z FOWEY

Prowadząc w lipcu 2008 r. kwerendę w Archiwum Muzeum 
Marynarki Wojennej natknąłem się na cztery koperty zawierające 
zbiór zdjęć stanowiących część kolekcji przekazanej do zasobów muzeum przez 

Jadwigę Jaraczewską1. Jest to kolekcja 459 fotografii dotyczących historii 
naszej floty wojennej, wykonanych zarówno w okresie przedwojennym, jak 
i w czasie wojny przez jej męża, kmdr. ppor. Andrzeja Jaraczewskiego- 
-Zarembę, oficera Polskiej Marynarki Wojennej.

Zdjęcia te, stanowią niejako fotograficzny zapis służby Andrzeja 
Jaraczewskiego, w znacznej części spędzonej na ścigaczach. Stanowią bardzo 
ciekawy materiał tym bardziej, że znaczna część z nich nie była dotąd znana 
wśród miłośników historii PMW. Mimo, iż niektóre z fotografii są nienajlepszej 
jakości (ze względu na mały format), niebagatelną wartość stanowi sam fakt ich 
istnienia.

Wydaje się zatem celowym zaprezentowanie chociaż części z nich 
szerszej grupie badaczy i miłośników historii PMW. Kilka z wymienionych 
zdjęć zasługuje, zdaniem autora, na bardziej wnikliwą analizę. Wybrane 
fotografie dotyczą epizodu z dziejów ścigacza „S-3”, które to zdarzenie, 
z powodu braku stosownych fotografii, do chwili obecnej nie doczekało się 
w polskiej literaturze wystarczającego przedstawienia. Chodzi mianowicie 
o poważne uszkodzenie tej jednostki, w wyniku poderwania się na minie, 
do którego doszło na redzie portu Fowey w październiku 1940 r. Wspomniane 
fotografie stanowią pewien logiczny ciąg, prezentujący jednostkę wkrótce 
po wybuchu, w trakcie remontu na nabrzeżu oraz po powrocie do linii. 1

1 Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Kolekcja Andrzeja Zaremba- 
-Jaraczewskiego, sygn. 258K.
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Zagadnienie działalności polskich ścigaczy w czasie II wojny światowej 
zostało przedstawione do chwili obecnej w szeregu opracowań2, jednak 
udostępnienie przez panią Jaraczewską niezwykle bogatej kolekcji zdjęć skłania 
do ponownej refleksji nad działalnością polskich „drobnoustrojów”. 
Dodatkowym czynnikiem, który wpłynął na taki wybór tematu niniejszego 
opracowania jest fakt, że o ile ogół czytelników orientuje się w podstawowych 
faktach z działalności PMW o tyle nazwy niewielkich miejscowości 
stanowiących w czasie wojny punkty bazowania polskich okrętów nadal 
wielokrotnie wydają się egzotyczne. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe 
czynniki, celem niniejszego artykułu stały się więc kolejno: próba 
przypomnienia sylwetki dowódcy ścigacza „S-3” z okresu poderwania okrętu 
na minie, ówczesnego ppor. mar. Andrzeja Jaraczewskiego, przedstawienie 
miejsca i okoliczności zdarzenia oraz przede wszystkim prezentacja 
wspomnianych, wybranych fotografii związanych z tym epizodem.

Dowódca - Andrzej Antoni Zaremba-Jaraczewski urodził się 8 listopada 
1916 r. Po ukończeniu studiów w SPMW z trzecią lokatą, 15 października 1938 r. 
został promowany do stopnia podporucznika marynarki, po czym skierowany 
na kurs aplikacyjny. Do grudnia 1939 r. był oficerem wachtowym 
ORP „Burza”. W dniu 4 grudnia, wspólnie z ppor. mar. Andrzejem Guzowskim 
i Eugeniuszem Wciśłickim z ORP „Błyskawica” oraz Tadeuszem Lesiszem 
z ORP „Burza”, zostali skierowani do objęcia nowych ścigaczy, budowanych 
dla PMW w stoczniach brytyjskich. Jako, że jednostki te znajdowały się 
w trakcie budowy, w pierwszej kolejności oficerowie ci zostali skierowani na 
kursy specjalistyczne prowadzone m.in. w HMS „Osprey” w Portland, w celu 
zapoznania się ze sprzętem (m.in. nowością, jaką stanowił asdic) i zasadami 
jego obsługi3. Po ukończeniu wspomnianego kursu, w okresie od 23 grudnia 
1939 r. do lutego 1940 r. Jaraczewski pozostawał w dyspozycji dowódcy ORP 
„Gdynia, a od 22 lutego do lipca tego roku był kierownikiem grupy sygnałowej 
w Szkole Specjalistów Morskich4. Po tym kilkumiesięcznym epizodzie został 

2 Chodzi tu m.in. o opracowanie Biura Historycznego KMW „Ścigacze”, jak również szereg 
artykułów zamieszczonych w kilku kolejnych numerach ,Naszych Sygnałów”: nr 158 - przedruk 
z „Morza” wywiadu A. Gośka pt. Jaraczewski na ścigaczach; nr 159 - kolejne przyczynki 
do tematu związanego z działalnością ścigaczy; nr 160 - J. Dobrodziki, Notatki o ścigaczach, 
S. M. Wrzesiński, Ścigacz S3 - ORP „Wyżeł”; kontynuacja tej tematyki w numerach 162 i 165; 
Edmund Kosiarz, Flota Białego Orła, Jerzy Pertek, Wielkie dni małej floty, Stanisław 
M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, Marek Twardowski, Polskie 
ścigacze w II wojnie światowej, „Morze, Statki i Okręty”, 1998 nr 3 (wydanie specjalne), czy też 
Mariusz Borowiak, Mała flota bez mitów.

3 T. Lesisz, Od pomostu do deski. Wspomnienia marynarza-architekta, Londyn 2003, s. 32.
4 Ukończenie tego kursu było niezbędne, gdyż pierwotnym przeznaczeniem ścigacza „S-3”, 

podobnie jak pozostałych polskich jednostek tej klasy wyposażonych w asdic, miało być 
zwalczanie okrętów podwodnych. Stąd ich pierwotne oznaczenie: MA/SB (Motor Anti- 
Submarine Boat - ścigacz zwalczania okrętów podwodnych). Ścigacz „S-3” nosił numer 
MA/SB 45 i należał do trzeciej serii jednostek typu BPB 63’ budowanych początkowo dla 
Szwecji i Norwegii. M. Twardowski, op. cit. s. 41.
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ostatecznie dowódcą ścigacza „S-3” (nieoficjalna nazwa „Wyżeł”), które 
to stanowisko piastował od 28 lipca 1940 r. do września 1941 r.5 Rok 1941 i 1942 
to okres intensywnej „wędrówki” Jaraczewskiego. Podczas remontu ścigacza 
przydzielony został ponadetatowo na ORP „Garland”, gdzie przebywał do 
marca 1941 r. W dniu 3 maja tego roku otrzymał awans do stopnia porucznika 
marynarki. Od września 1941 do stycznia 1942 r. był oficerem broni podwodnej 
na ORP „Wilk”, a następnie przez krótki okres dowódcą ścigacza „S-l”. 
Pomiędzy styczniem a grudniem 1942 r. pełni obowiązki oficera wachtowego 
ORP „Błyskawica”, operującego wówczas w konwojach islandzkich 
i atlantyckich, „zaliczając” jeszcze przez okres trzech tygodni (na przełomie 
maja i czerwca) Stację Zborną w Plymouth, gdzie był oficerem oddziałowym. 
Od września 1942 do czerwca 1943 r. ponownie przebywał na ORP „Garland” 
jako oficer wachtowy. Od 7 czerwca 1942 r. był oficerem ordynansowym szefa 
Kierownictwa Marynarki Wojennej, w międzyczasie dowodząc podczas prób 
postoczniowych ścigaczem „S-4” (opuszczał na nim także banderę 
i przekazywał jednostkę Holendrom). W okresie lądowania w Normandii był 
oficerem nawigacyjnym ORP „Krakowiak”, po czym w sierpniu 1944 r. został 
dowódcą ścigacza „S-7”, a od września tego roku dowódcą Grupy Kutrów 
Torpedowych. Od lutego 1945 r. pełnił obowiązki dowódcy Grupy Scigaczy 
oraz był dowódcą „S-7”, jak również dowódcą bazy grupy w Portland. 3 maja 
tego roku awansował do stopnia kapitana marynarki i jako dowódca Grupy 
Kurtów Torpedowych przejął w Weymouth pierwszy niemiecki okręt 
podwodny („U-249”), który poddał się Brytyjczykom. W 1946 r. znalazł się 
w załodze ORP „Conrad”, a w 1947 r. był dowódcą oddziału oczyszczania 
poligonu HMS „Purbeck”. Po wojnie pozostał w Londynie, gdzie m. in. czynnie 
uczestniczył w życiu Stowarzyszenia Marynarki Wojennej6. W 1990 r. powrócił 
do Polski. Zmarł 18 października 1992 r. w Wilanowie. Został pochowany 
na Powązkach. Był odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Morskim 
z dwoma okuciami7.

Polskie ścigacze w Fowey
Obsadzenie ścigaczy przez polskie załogi było logicznym następstwem 

podjętej przez KMW w 1938 r. decyzji o budowie dwóch pierwszych jednostek 
tej klasy dla naszej floty morskiej. Umowę na ich budowę podpisano ze 
stocznią J. Samuel White w Cowes w dniu 24 stycznia 1939 r. Do września tego 
roku budowa okrętów była jednak stosunkowo mało zaawansowana8. 

5 W tym okresie doszło do wspomnianego poderwania na minie.
6 W latach 1947-1992 był m.in. przewodniczącym komisji opieki Zarządu Głównego SMW, 

skarbnikiem, wiceprzewodniczącym ZG SMW, przewodniczącym Komisji Organizacyjnej 
Światowego Zjazdu Marynarzy w 1981 r. (T. Kondracki, Stowarzyszenie Marynarki Wojennej 
1945-1992, Gdynia 2003, s. 47-298).

7 J. i M. Czerwińscy, Noty biograficzne oficerów Polskiej Marynarki Wojennej [w:] Kadry 
morskie Rzeczypospolitej..., Gdynia 1999, s. 349.

8 S. Ordon, Polska Marynarka Wojenna 1918-1939, Gdynia 1966, s. 169-170.
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Po wstrzymaniu na pewien czas prac, ostatecznie PMW przejęła tylko jedną 
z zamówionych jednostek (nazwaną „S-l”), jednak ze zmienionym wariantem 
uzbrojenia9. Drugi z okrętów został przekazany Brytyjczykom, w zamian 
za dwie nieco mniejsze jednostki zbudowane przez „British Power Boat Co” 
w Hythe, które otrzymały oznaczenie „S-2” i „S-3”10 11.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi ze stroną brytyjską, grupa polskich 
ścigaczy podlegała administracyjnie, personalnie i dyscyplinarnie KMW 
poprzez komendanta Komendy Morskiej Południe w Plymouth, zaś pod 
względem taktycznym władzom brytyjskim. Początkowo bazą polskich 
ścigaczy był port Fowey w Kornwalii, a następnie Dover i Ramsgate11.

Port Fowey (szer. geogr. 50°20’N, dł. geogr. 004°38’W) zlokalizowany 
jest u ujścia rzeki o tej samej nazwie w czasie przypływu żeglownej dla małych 
jednostek na długości około 5,5 Mm. Ze względu na nieduże głębokości 
(maksymalnie do około 6m), odczuwalny prąd pływowy (do 1,5 w) oraz 
stosunkowo skomplikowane podejście, z portu tego mogły bez przeszkód 
korzystać jedynie nieduże jednostki pływające12. Z tego powodu nadawał się 
idealnie do bazowania przez okręty wielkości ścigaczy, zapewniając im 
wystarczającą ochronę przed oddziaływaniem niekorzystnych czynników 
hydro-meteorologicznych. W czasie wojny Fowey było niewielką 
miejscowością letniskową położoną na zachodnim stoku ujścia rzeki „z jednym 
hotelem i dwoma pubami”. Bazę dla ścigaczy stanowiły barki zakotwiczone na 
rzece, gdzie przechowywany był cały dobytek załóg, podczas gdy ich 
członkowie mieszkali na tych niewielkich okrętach13. Daje to wyobrażenie 
w jak trudnych warunkach przyszło pełnić służbę polskim załogom.

W dniu 11 lipca 1940 r. dowódcą ścigacza Nr III został mianowany ppor. 
mar. Andrzej Jaraczewski14. Poza nim w skład załogi weszli: oficer wachtowy 
(ppor. mar. Tadeusz Lesisz) oraz 9 podoficerów i marynarzy15.

Zarządzeniem Szefa KMW ścigacz „S-3” został wcielony w skład PMW 
z dniem 28 lipca 1940 r.16, po czym wszedł w skład 3. Flotylli Ścigaczy 

9 Po ostatecznej rezygnacji z wersji ZOP (MA/SB) oraz z wersji torpedowej (ang. Motor Torpedo 
Boat - MTB), stał ostatecznie się kutrem artyleryjskim (ang. Motor Gun Boat - MGB), co było 
odzwierciedleniem aktualnych potrzeb Royal Navy w rejonie działania polskich ścigaczy.

10 S. M. Piaskowski, Okręty Rzeczpospolitej Polskiej 1920-1946. Album planów, Warszawa 
1996, s. 86.

11 Ibidem, s. 86.
12 Channel pilot..., Taunton 2005, s. 103-106.
13 T. Lesisz, op. cit., s. 33-34.
14 Na mocy Zarządzenia personalnego nr 38/Tj. z 11 lipca 1940 r. S. M. Piaskowski, Kroniki 

Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, t. 2, Albany 1987, s. 141.
15 Charakterystyka taktyczno-techniczna „S-3”: wyporność 24 t; wymiary 19,20 x 5,0 x 1,3 m; 

napęd: 2 szybkoobrotowe siniki Rolls Royce Merlin o mocy 1100 KM każdy; uzbrojenie 
(październik 1940 r.): 1 x 20 mm, 4 - 7,7 mm plot (2 x II), 1 (2?) km, 4 (do 10) bg; załoga: 
2 of., 9 podof. i mar.; prędkość max.: 35 w. M. Twardowski, op. cit., s. 39.

16 Dziennik zarządzeń tajny szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej Nr 16 z dnia 09. 08. 1940 r„ w: 
Polska Marynarka Wojenna 1939-1947, Wybór dokumentów, t. 1, Gdynia 1999, s. 421.
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stacjonującej początkowo w Dartmouth, a następnie w Fowey. Wraz 
z pozostałymi polskimi ścigaczami („S-l” i „S-2”) tworzył trzeci dywizjon. 
Dowódcą flotylli był Lt. Egre R.N. a dowódcą bazy Cmdr Tarley R.N.17. 
Jednostki tej flotylli operowały na akwenie pomiędzy Dover i Brestem (rys. 1). 
Ich zadaniem było wykonywanie ataków na komunikację niemiecką w kanale 
La Manche przy jednoczesnej ochronie własnych linii transportowych, ataki na 
nawodne jednostki przeciwnika oraz urządzenia brzegowe, działania ZOP 
(zwalczania okrętów podwodnych), stawianie min oraz służba ratownicza 
(poszukiwanie i podejmowanie zestrzelonych lotników, zarówno własnych jak 
i strony przeciwnej)18. W trakcie konwojowania statków wzdłuż wybrzeża 
angielskiego ścigacze zawijały, w celu uzupełnienia zapasów bojowych, 
do portów Devonport (Plymouth), Portland, Dover oraz Ramsgate19 20.

Po zakończeniu szkolenia wstępnego, w okresie 14-29 sierpnia 1940 r., 
ścigacz „S-3” wspólnie z „S-2” osłaniały konwoje przybrzeżne na trasie 
Dartmouth-Falmouth-Portland-Portsmouth . W nocy 3/4 września podczas 
eskorty konwoju z Newhaven do Dover Strait oba ścigacze weszły na mieliznę 
North Goodwin. Okręty uratował wówczas dopiero przypływ oraz fakt, iż 
lotnictwo niemieckie nie atakowało w tym czasie. Niestety, „S-3” miał 
uszkodzony wał główny i lewą śrubę, w związku z czym, został odholowany 
do Ramsgate przez „S-2”, który miał więcej szczęścia, nie odnosząc uszkodzeń. 
Po przeglądzie obie jednostki, o własnych siłach, przeszły do Dover. W dniu 
6 września „S-3” został odprowadzony na remont do Portsmouth21. 23 września 
„S-3” wraz z „S-2” brał udział w osłonie pancernika HMS „Revenge”, 
ostrzeliwującego zajęty przez Niemców port w Cherbourgu22.

25 października 1940 r„ o godz. 10.36, ppor. Jaraczewski otrzymał sygnał 
od Duty Staff Captain Plymouth nakazujący alarmowe wyjście ścigacza „S-3” 
na pozycję 2 Mm na południe od przylądka Lizard Point i przeszukanie, wraz 
pięcioma jednostkami brytyjskimi, wskazanego akwenu w celu odnalezienia 
strąconych do morza lotników brytyjskich. „S-3” opuścił port Fowey o 10.40 
i idąc z prędkością 35 w osiągnął nakazany rejon o godz. 11.45. Nie doszło 
jednak do spotkania z jednostkami brytyjskimi, w związku z czym dowódca 
okrętu podjął decyzję o samodzielnym prowadzeniu poszukiwania. Ze względu 
na niesprzyjające warunki hydrologiczne zredukował prędkość do 18 w. 
Po trzygodzinnym, bezowocnym poszukiwaniu wysłany został sygnał do Plymouth 
o niepomyślnym wyniku poszukiwań, a okręt o godz. 15.05 rozpoczął powrót 
do bazy. Znajdując się 6 Mm na południowy-zachód od Fowey ścigacz został 
zaatakowany przez pojedynczy samolot niemiecki, który po dwuminutowej 

17 S. M. Piaskowski, op. cit., s. 143.
18 M. Borowiak, Mała flota bez mitów 2, Gdańsk 2001, s. 240.
19 T. Lesisz, op. cit., s. 34.
20 S. M. Piaskowski, op. cit., s. 146.
21 Ibidem, s. 147.
22 Ibidem, s. 148.
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wymianie ognia oddalił się jednak. Polska jednostka skierowała ponownie się 
ku Fowey. W odległości ok. 500 m od wejścia do portu, przy prędkości 
ścigacza 35 w, doszło do eksplozji miny akustycznej w odległości 10-20 m za 
rufą, która wskutek wybuchu została wyrzucona do góry tak, iż ścigacz z dużą 
siłąopadł na wodę23. Kierownik maszyn, mat zaw. Jerzy Jędroszczyk oraz dwaj 
marynarze z obsługi armaty 20 mm, st. mar. Stanisław Wrzesiński i mar. Stefan 
Rydz, zostali wyrzuceni w powietrze, a upadając doznali dotkliwych potłuczeń.

W wyniku gwałtownego wstrząsu w przedziale silników wybuchł pożar 
oraz przez dziury w poszyciu zaczęła wdzierać się do niego woda. W obawie 
przed eksplozją odstawiono oba silniki. Jednocześnie drogą radiową 
powiadomiono dowództwo o powstałych uszkodzeniach. Przybyłe na miejsce 
zdarzenia motorówki odholowały ścigacz do portu gdzie natychmiast został 
podniesiony na slip. Doznane uszkodzenia obejmowały pęknięcie kilu, 
kilkunastu wręgów, podziurawienie w wielu miejscach poszycia, uszkodzenie 
nadbudówki nad siłownią, zniszczenie zbiornika wody słodkiej oraz wyrwanie 
kingstonów. Ostatecznie, w wyniku wybuchu miny, wspomniani trzej 
członkowie załogi zostali odesłani do szpitala, natomiast ścigacz został 
wyłączony z kampanii na okres kilku miesięcy24.

Jak zostało wspomniane wcześniej, na czas remontu ppor. mar. Andrzej 
Jaraczewski został oddelegowany czasowo na ORP „Garland”, natomiast ppor. 
mar. Tadeusz Lesisz na ORP „Błyskawica”25 (nie wrócił już do służby na 
ścigaczach). Za wykazaną przez załogę (łącznie z rannymi) wzorową postawę 
w trakcie ratowania ścigacza, szef KMW wyraził dowódcy „S-3” oficjalną 
pochwałę26.

Po zakończonym remoncie, „S-3” powrócił w czerwcu 1941 r. do linii27. 
W nocy z 17 na 18 czerwca, trzy polskie ścigacze, wspólnie z brytyjskim MGB 
„41”, wyszły na patrol w rejon wybrzeża francuskiego między Ule Vierge i Les 
Sept Illes. W drodze powrotnej, idąc w gęstej mgle z nadmierną prędkością 
35 w, „S-3” wszedł w rejonie Falmouth na podwodną skałę niszcząc sobie 
dziób. Poważnie uszkodzony ścigacz został doholowany do Fowey i z dniem 
20 czerwca ponownie skierowany do remontu, który zakończono na początku 
grudnia. W wyniku tego zdarzenia szef KMW ukarał pisemną naganą dowódcę 

23 Fakt tak bliskiej eksplozji świadczy o bardzo dobrym rozpoznaniu niemieckim, co do wielkości 
jednostek stacjonujących w Fowey, jak również zakresu prędkości, z jakimi poruszały się one 
na podejściu do portu (ustawienie zapalnika miny na zadane wartości prędkości celu).

24 Sprawozdanie z ataku lotniczego i uszkodzenia przez minę akustyczną ścigacza nr III., w: 
Polska Marynarka Wojenna 1939-1947..., s. 421-423.

25 S. M. Piaskowski, op. cit., s. 155.
26 Rozkaz dzienny szefa KMW nr 56 z 18. 12. 1940 r. S. M. Piaskowski, op. cit., s. 162.
27 Remont jednostki został przeprowadzony w Hythe. Wraz z początkiem 1941 r. flotylla, 

do której należał „S-3” została przemianowana na 3. Flotyllę Ścigaczy Artyleryjskich (3rd 
Motor Gun Boat Flotilla), a sam ścigacz otrzymał oznaczenie MGB „45”. Zadania flotylli 
pozostały niezmienione i obejmowały zwalczanie niemieckiej żeglugi w Kanale Angielskim.
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„S-3” „za nadmierną szybkość we mgle w rezultacie czego okręt wszedł 
na skałę”28.

Najprawdopodobniej w związku z zaistniałą sytuacją szef KMW 
zarządził przegląd Grupy Ścigaczy, który w jego imieniu przeprowadził kmdr 
por. Aleksander Hulewicz. Zwrócił on uwagę na zadowalający stan polskich 
jednostek, pomimo trapiących je drobnych usterek przewidzianych jednak 
do naprawy. Stwierdził również fakt przebywania „S-3” w remoncie29.

W czasie trwania remontu ścigacza, na podstawie porozumienia 
z Admiralicją brytyjską, „S-2” stał się własnością polską, natomiast „S-3” 
pozostał nadal okrętem wypożyczonym przez Marynarkę Królewską30.

W tym czasie, z dniem 1 września 1941 r. na stanowisko oficera 
wachtowego „S-3” wyznaczony został ppor. mar. Konstanty Okołów- 
-Zubkowski31, a z dniem 26 września dowódcą ścigacza został por. mar. Maciej 
Bocheński32.

Tak zakończyła się służba ówczesnego ppor. mar. Andrzeja Jaraczewskiego 
na ścigaczu „S-3”. Jak widać z jej przebiegu, początkowy okres użytkowania 
tych małych okrętów w polskiej flocie, był czasem zdobywania podstawowych 
niekiedy doświadczeń. Pomimo pewnych początkowych problemów z opanowaniem 
zasad manewrowania tak szybkimi, niewielkimi okrętami na zdradliwych 
brytyjskich wodach przybrzeżnych (vide: wejście „S-2” i „S-3” na mieliznę, czy 
też wejście „S-3” z dużą prędkością na skały), niezaprzeczalne pozostaje jednak 
fachowe przygotowanie morskie polskich załóg oraz ich wola walki, co z kolei 
znalazło odzwierciedlenie w osiągnięciach bojowych tych niewielkich okrętów.

Fotografie
Wspomniane na wstępie artykułu 459 fotografii autorstwa Andrzeja 

Jaraczewskiego, znajdujące się obecnie w zasobach Muzeum Marynarki 
Wojennej dokumentują m.in. stan ścigacza „S-3” wkrótce po poderwaniu się na 
minie, proces jego postoju i remontu na slipie oraz wygląd jednostki po 
zakończeniu tych prac. Te właśnie stanowią przedmiot analizy w niniejszym 
artykule.

Z całości kolekcji można wyodrębnić 20, które zostały własnoręcznie 
opisane przez Jaraczewskiego. Każdy z tych opisów zaczyna się od nazwy 
miejscowości: Fowey. Wszystkie zdjęcia to pozytywy różnych formatów 
(o rozmiarach wahających się pomiędzy 36 x 49 mm, a 76 x 53 mm), co 
oczywiście często wpływa na ich czytelność i możliwość dokonania 
szczegółowej analizy.

28 Rozkaz dzienny szefa KMW nr 13/Tj. z dnia 13.09.1941 r. S. M. Piaskowski, op. cit., s. 179.
29 Ibidem, s. 179.
30 Dziennik zarządzeń szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, Tajne nr 24, Londyn, dnia

26 lipca 1941 r., w: Polska Marynarka Wojenna 1939-1947..., s. 423.
31 Zarządzenie personalne szefa KMW nr 25/Tj. z 1. 09. 1941 r. S. M. Piaskowski, op. cit., s. 192.
32 Zarządzenie personalne szefa KMW nr 28/Tj. z 26. 09.1941 r. S. M. Piaskowski, op. cit., s. 194.
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Przestawione są na nich sceny z życia załogi ścigacza w okr esie wrzesień 
1940 - maj 1941, tj. działania ścigacza z Fowey oraz remontu prowadzonego 
po poderwaniu na minie. Są to zarówno ujęcia samego okrętu, jak i służących 
na nim marynarzy. Widoczny jest stan zużycia kadłuba po niezbyt długiej, 
od momentu wcielenia do służby, eksploatacji. Przedstawieni członkowie załogi 
ścigacza, których Jaraczewski wymienia z funkcji to: bosman okrętowy, 
„cheef” (prawdopodobnie kierownik maszyn) oraz radiotelegrafista (radzik 
„Żuraw”).

Z racji ograniczonych ram niniejszego opracowania, spośród tych 
20 fotografii zaprezentowanych zostanie tylko kilka najbardziej interesujących.

Na pierwszym z przedstawionych ujęć (fot. 1) widać ścigacz „S-3” 
wkrótce po zdarzeniu (jak sugeruje opis na odwrocie fotografii), wciąż jeszcze 
na wodzie. Nieporządek na pokładzie oraz zdjęta rufowa armata kał. 20 mm 
sugerują prowadzone już prace remontowe. Okręt zacumowany jest 
w zachodniej części portu Fowey, na co wskazują widoczne w tle urządzenia 
portowe. Z prawej strony widać fragment innej jednostki - zapewne okrętu bazy 
(uwagę zwraca jego ciekawy kamuflaż).

Na drugiej fotografii przedstawiony jest kadłub ścigacza na slipie. Na 
burcie widoczna wyraźnie nazwa „S-3”, co zdaje się potwierdzać tezę, że 
oznaczenie to było stosowane zamiennie z „45”33. Osoby widoczne na zdjęciu 
to najprawdopodobniej członkowie załogi okrętu oraz pracownik stoczni. Opis 
zdjęcia informuje, że przedstawia ono ścigacz stojący na slipie w kwietniu 1941 r.

Fotografia nr 3 przedstawia prace w przedziale silników napędowych 
przy ich demontażu oraz ich wygląd. Fakt, iż jednostki napędowe (okręt 
posiadał dwa silniki) musiały zostać zdemontowane sugeruje ich poważne 
uszkodzenie. W swoim meldunku dowódca okrętu wspominał o wyrwanych 
kingstonach. Wydaje się jednak, że w tym wypadku chodziło najprawdo
podobniej głównie o czasowe usunięcie silników (ewentualnie połączone 
z przeglądem), co miało zapewne na celu uzyskanie dostępu do poważnie 
nadwątlonej konstrukcji kadłuba okrętu (pęknięty kil i wręgi)34.

Ostatnia z fotografii (fot. 4) jest co prawda dość dobrze znana, jednak 
warta jest uwagi ze względu na pewną ciekawostkę z nią związaną. Przedstawia 
piękny widok zakotwiczonych wspólnie (być może wschodnia część Fowey) 
bliźniaczych „S-2” (MGB „44”) i S-3” (MGB „45”). Podniesiona na obu 
ścigaczach wielka gala banderowa może sugerować, że zgodnie z RSO chodzi 
o celebrowanie któregoś z polskich świąt państwowych. Tymczasem, zgodnie 
z opisem znajdującym się na odwrocie można dowiedzieć się, że zdjęcie to 

3j M. Twardowski, op. cit., s. 41.
34 Remont zakończony próbami silników przeprowadzono w Poole pomiędzy 1 lutego, a 17 kwietnia 

1942 r., po czym okręt przeszedł do Portland (S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki 
Wojennej 1918-1946 t. 2, Albany 1990, s. 28.
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zostało zrobione we wrześniu 1940 r„ a powodem podniesienia gali branderowej 
był ślub dowódcy flotylli35.

Na zakończenie należy dodać, że powyższe 20 zdjęć opisanych przez 
Jaraczewskiego stanowi wyjątek w całej kolekcji przekazanej do Muzeum 
Marynarki Wojennej. Dlatego też stanowią tak wartościowe źródło informacji. 
Kolejne fotografie nie były już bowiem opisywane przez autora. Być może było 
to spowodowane faktem, że „S-3” był pierwszą jednostką bojową, którą 
dowodził, i z którą mógł czuć się w sposób szczególnie emocjonalny związany.

Sam ścigacz natomiast zakończył swoją działalność bojową w 1943 r. 
kiedy to 20' maja został zwrócony Brytyjczykom, ze względu na stan zużycia 
(poderwanie na minie oraz uszkodzenia od wybuchów bomb głębinowych 
podczas akcji 16 stycznia 1942 r.). Jak się okazało, w przeciwieństwie do 
innych polskich ścigaczy nie zakończył jednak definitywnie swojej morskiej 
służby.

Poza powyższymi fotografiami, w całej kolekcji znalazły się również 
dwie zasługujące na szczególną uwagę mimo, iż nie są tematycznie związane 
z głównymi wątkami niniejszego opracowania. Jak się okazuje, niewielka 
jednostka przedstawiona na tych zdjęciach to zachowany, lecz poważnie 
przebudowany dawny ścigacz „S-3”, na zdjęciach noszący nazwę „Freelance”. 
Stan jednostki przedstawionej na obu fotografiach jest doskonały.

W 1945 r. „S-3” został sprzedany za symboliczną sumę 50 funtów osobie 
prywatnej i przebudowany na barkę mieszkalną. W 1977 r„ już jako m/v 
„Freelance” uczestniczył w paradzie z okazji 25-lecia panowania królowej 
Elżbiety II. Marek Twardowski sugerował, że jeszcze w 1989 r. „S-3” był 
widziany na Tamizie36.

Okazuje się jednak, że w czasie wspomnianej parady w 1977 r. na 
pokładzie m/v „Freelance” przebywał również Andrzej Jaraczewski wraz 
z małżonką. Co ważniejsze, jednostka istniała w pełni sprawna jeszcze w lutym 
2007 r„ wciąż pod nazwą „Freelance” zacumowana na rzece Medway 
(właściciel: Gordon Cavell)37.

Podsumowanie
Analiza powyższego materiału fotograficznego udostępnionego 

badaczom wiele lat od zakończenia drugiej wojny światowej nasuwa myśl, iż 
istnieje jeszcze wiele nieznanych pamiątek tego rodzaju, zarówno w kraju, jak 
i zagranicą. Przedstawienie w niniejszym artykule kilku zaledwie wybranych 
przykładów takich niezwykle wartościowych obiektów (połączonych w tym 

35 W swoim artykule Marek Twardowski (op. cit., s. 42) błędnie podaje, że zdjęcie to przedstawia 
brytyjskie ścigacze „44” i „45”.

36 M. Twardowski, op. cit., s. 44.
37 T. Deacon, Polish torpedo and gun boats of WW2,

http://www.bmpt.org.uk/boathistories/PolishMTBsMGBs/PolishMotorGunBoatsandTorpedoBoatsfiom 
WW2(new).pdf (19.10.2008).
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przypadku wątkiem pewnego epizodu z dziejów okrętu) miało na celu z jednej 
strony zapoznanie z nowymi nabytkami Muzeum Marynarki Wojennej. 
Natomiast drugi aspekt to uświadomienie faktu, że proces badań historycznych 
nad działalnością Polskiej Marynarki Wojennej w latach wojny nie został 
jeszcze definitywnie zamknięty. Wypada więc żywić nadzieję, iż w miarę 
uzyskiwania dostępu do kolejnych istniejących jeszcze pamiątek i dokumentów 
(m.in. jak w przypadku kolekcji fotografii kmdr. ppor. Andrzeja Zaremba- 
-Jaraczewskiego) wiedza historyczna w tym zakresie będzie sukcesywnie 
uzupełniana. Być może celowym byłoby więc również zweryfikowanie 
autentyczności informacji i dotarcie do aktualnego właściciela m/v „Freelance” 
w celu pozyskania wciąż ewentualnie istniejących, oryginalnych elementów 
wyposażenia ścigacza „S-3” celem ich umieszczenia w zbiorach Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni.

Autor będzie również wdzięczny za wszelkie merytoryczne uwagi 
w zakresie ustalenia ponad wszelką wątpliwość faktów związanych 
z wydarzeniami uwiecznionymi na opisanych fotografiach.
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Fot. 1. „Fowey, 29 listopada 1940 r„ po wybuchu miny w porcie”
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Fot. 3. „Fowey, listopad 1940, motory idą w górę”

Fot. 4. „44 i 45”, Fowey, wrzesień 1940, gala z powodu ślubu dowódcy flotylli”
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Rys. 1. Rejon działania polskich ścigaczy oraz lokalizacja Fowey 
względem innych portów Komwalii (opracowanie własne)
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Kmdr por. rez. mgr Walter PATER

SUKCESY BOJOWE POLSKIEJ MARYNARKI 
WOJENNEJ W II WOJNIE ŚWIATOWEJ (6) 

UDZIAŁ NISZCZYCIELA „BURZA”
W ZATOPIENIU 22 LUTEGO 1943 r.

NIEMIECKIEGO OKRĘTU PODWODNEGO „U 606”

W cyklu artykułów pod nazwą Sukcesy bojowe Polskiej Marynarki 
Wojennej w II wojnie światowej przedstawiamy materiały 
źródłowe o rezultatach działalności bojowej polskich okrętów uzyskanych 

podczas wojny morskiej 1939-1945.
Pisząc o sukcesach bojowych trzeba mieć na względzie, że służba 

eskortowa okrętów alianckich flot wojennych wykonywana w czasie tej wojny 
była działalnością niewdzięczną i wyczerpującą. Prowadzona w ramach 
bezpośredniej osłony konwojów, okrętów i statków, miała charakter 
defensywny. Priorytetowo traktowane było przepędzenie nieprzyjacielskich 
okrętów podwodnych, bardziej niż czasochłonne i angażujące zazwyczaj 
skromne siły, dążenie do ich zniszczenia. Stąd też były stosunkowo niewielkie 
możliwości odniesienia sukcesu - zatopienia nieprzyjacielskiego okrętu 
podwodnego, co ponadto wymagało dobrego wyszkolenia załogi.

W krytycznym przeglądzie dokonań wojennych okrętów Polskiej 
Marynarki Wojennej, który został przedstawiony w pierwszym materiale1 z tej 
serii, zostały opisane próby weryfikacji sukcesów bojowych PMW podjęte 
przez Pawła Piotra Wieczorkiewicza1 2 na podstawie literatury przedmiotu, które 

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

2 Paweł Piotr Wieczorkiewicz, Prawdy i mity wojennej historii. Dzieje Polskiej Marynarki Wojennej, 
„Morze”, 1982 nr 9, s. 6-7; Idem, O flocie polskiej w latach II wojny światowej, „Wojskowy Przegląd 
Historyczny”. 1983 nr 2-3, s. 596-616; Idem. Polska Marynarka Wojenna i Handlowa w drugiej 
wojnie światowej. (Próba podsumowania), „Biuletyn Historyczny”, 1985 nr 9, s. 121-157; Idem, 
Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej w wysiłku wojennym aliantów na morzu w latach 1939-1945, 
w: Polska Marynarka Wojenna i jej miejsce na bałtyckim teatrze działań wojennych, Gdynia 
1999, s. 135-158; 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.
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pozwoliły mu wstępnie uporządkować tę problematykę. Jego badania w tym 
zakresie, ogłoszone najpierw w artykule opublikowanym w „Morzu”, a później 
w recenzji prac Edmunda Kosiarza - w „Wojskowym Przeglądzie Historycznym” 
oraz w opracowaniu - w „Biuletynie Historycznym”, a następnie w 1998 r. na 
konferencji naukowej Polska Marynarka Wojenna i jej miejsce na bałtyckim 
teatrze działań wojennych w Gdyni, gdzie wygłosił referat, który wydrukowany 
został w zbiorze materiałów z tej konferencji, a wcześniej jego wersja została 
opublikowana w dwumiesięczniku „Morza, Statki i Okręty”. W tych pracach, 
opracowanych na podstawie wydanych drukiem materiałów niemieckich, 
włoskich, brytyjskich i polskich przedstawiane dotąd sukcesy bojowe PMW 
podzielił na wydarzenia mające charakter faktów lub mitów. We wspomnianych 
pracach odniósł się również do efektów działalności wojennej niszczyciela 
„Burza”.

Udział w zatopieniu 22 lutego 1943 r. niemieckiego okrętu podwodnego 
„U 606”3, po ciężkim uszkodzeniu bombami głębinowymi, przez niszczyciel 
„Burza” uczestniczący w osłonie konwoju „ON 166”, w świetle ustaleń Pawła 
Piotra Wieczorkiewicza został zaliczony do faktów. U-boot, zmuszony został 
do wynurzenia z pękniętym kadłubem i szukając ratunku na powierzchni został 
wypatrzony, dostał się pod ogień amerykańskiej kanonierki (eskortowca) „Campbell”4, 
dowodzonej przez commodore (kmdr, ppor.) Jamesa A. Hirsfielda, został przez 
nią staranowany, a następnie dobity i zatonął z 36 ludźmi. To spowodowało, 

3 Najbardziej powszechnego typu „VII C”, zbudowany w latach 1940-1942 w stoczni Bohm & 
Voss w Hamburgu, z 9. Unterseebootsflottille w Brescie, od 2 października 1942 r. pod 
dowództwem Oberleutnanta zur See Hansa - Heinricha Dóhlera. Dane techniczne: wyporność 
nawodna 761, 29 (769) m3, podwodna 864,69 (871) m3, podwodna bojowa (maksymalna) 1070 m3; 
wymiary: 67,1 x 6,1 (6,2) x 4,74 m; napęd: dwa silniki wysokoprężne o mocy maksymalnej 
2 x 1 400 KM (stała), 2 x 1 600 KM (krótkotrwała) oraz dwa silniki elektryczne o mocy 
maksymalnej 2 x 375 KM i dwie śruby napędowe; prędkość maksymalna nawodna 17,6 (17,0) w, 
podwodna 7,6 w; zasięg maksymalny nawodny: 8 500 Mm/10 w, 3 250/17 w, spalinowo- 
- elektryczny 9 700 Mm/10 w, podwodny: 80 Mm/4 w, 120 Mm/2 w; zanurzenie maksymalne 
165 m, niszczące 280 m; czas zanurzenia alarmowego 30 sek.; uzbrojenie torpedowe: cztery 
wyrzutnie dziobowe i wyrzutnia rufowa (podwodna) oraz 14 torped względnie 26 min typu 
TMA albo 39 min typu TMB; artyleryjskie: 88 mm działo SK C/35, zapas amunicji 
250 pocisków i 20 mm działo Flak C30, zapas amunicji 4 380 pocisków; załoga 4 oficerów oraz 
40 podoficerów i marynarzy. Waldemar Trójca, U-bootwaffe 1939-1945, cz. 1-3, Gdańsk 1998-1999.

4 Był jednym z siedmiu okrętów amerykańskiej Coast Guard (Coast Guard cutters) typu 
„Secretary” („Treasury”) albo „Alexander Hamilton”. Ich nazwy pochodziły od nazwisk 
ministrów finansów. Nazwany został na cześć George'a Washingtona Campbella, ministra za 
prezydenta Jamesa Madisona. Od 1941 r. znajdował się w składzie Marynarki Wojennej. Po 
udziale w wojnach kontynuował pokojową służbę do 1982 r„ będąc najstarszym okrętem floty 
Stanów Zjednoczonych. Zatopiony w 1984 r. jako okręt cel. Został zbudowany w Stoczni 
Marynarki Wojennej w Filadelfii w latach 1935-1936. Dane techniczne: wyporność 2 350 
(2 216) ton, wymiary: 100 x 12,5 m, napęd stanowiły dwie turbiny parowe o mocy 6 200 KM, 
prędkość maksymalna 21 (20) w, zasięg 8 270 Mm, załoga 125-225 osób, uzbrojenie od 1941: 
trzy pojedyncze działa kalibru 127 (130) mm, trzy pojedyncze - 76 mm, cztery karabiny 
maszynowe typu Browning kalibru 7,62 mm, dwie zrzutnie i miotacz bomb głębinowych.
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że w oficjalnych opracowaniach jako sprawcy zatopienia „U 606” figurują oba 
okręty.

Natomiast niektóre opracowania amerykańskie5 są skłonne całą zasługę 
przypisać załodze „Campbella”, a za historykami kanadyjskimi niektórzy6 
podkreślają, że obok „Burzy”, również korweta HMCS „Chilliwack” obrzucała 
U-boota bombami głębinowymi7. Odcinając się od patriotycznego 
zacietrzewienia polskich i innych autorów, Paweł Piotr Wieczorkiewicz 
słusznie zauważył, że niezależnie od zakresu uszkodzeń „U 606” doznanych 
skutkiem działalności „Burzy”, i od tego, czy „Campbell” taranował go 
świadomie, czy przypadkowo, do tego momentu, a nawet przez dłuższy czas 
później, niemiecki okręt mógł utrzymywać się na powierzchni. We właściwym 
wnioskowaniu i ocenie tego zdarzenie niewiele pomagają krótkie notatki 
opublikowane w „Polsce na Morzach” jeszcze w czasie wojny, ponieważ 
koncentrują się na pomocy, jakiej „Burza” udzieliła „Campbellowi”8.

ORP „Burza”

W związku z poprawą sytuacji gospodarczej kraju i pomyślnym 
rozwojem stosunków polsko-francuskich, KMW w 1924 r. opracowało program 
rozwoju floty na 12 lat, zawierający budowę krążowników i niszczycieli oraz 
torpedowców i okrętów podwodnych. W następstwie redukcji tych zamierzeń 
powstał tzw. mały program rozbudowy floty, obejmujący lata 1925-1928. 
Program przewidywał zakup okrętów podwodnych, bazy okrętów podwodnych, 
doku, budowę warsztatów, składów i urządzeń portowych, utworzenie zapasów 
mobilizacyjnych oraz zapasu min. Plan ten, przedstawiony we wrześniu 1924 r„ 
uzyskał akceptację ministra spraw wojskowych gen. dyw. Władysława 
Sikorskiego. Realizacja tego planu została zaakceptowana na początku 1925 r. 
i szef KMW kmdr. Jerzy Świrski podjął starania zmierzające do jego 
wykonania. Plan nie przewidywał budowy niszczycieli, wprowadzono je nieco 
później. Stało się to, gdy kmdr. Świrski powrócił z Francji, po podpisaniu 
umowy na budowę okrętów podwodnych. Władysław Sikorski wezwał go na 
7 września 1925 r. do Inowrocławia na konferencję, w której brał udział 
ambasador Polski we Francji Alfred Chłapowski. Wtedy Świrski uzyskał zgodę 
gen. Sikorskiego na budowę dwóch niszczycieli.

Do przetargu na budowę niszczycieli zaproszono tylko stocznie 
francuskie, bo warunki polityczne, sojusz polsko-francuski i udzielony przez 
Francję kredyt zbrojeniowy, uniemożliwiły zaproszenie innych. 2 kwietnia 1926 r. 

5 M. F. Willoughby, The U. S. Coast Guard in World War II, Annapolis 1957, s. 200.
6 B. Edwards, Dónitz i wilcze stada, Warszawa 1997, s. 184.
7 Por. P. P. Wieczorkiewicz, Polska Marynarka Wojenna..., s. 136; Idem, Miejsce Polskiej 
Marynarki Wojennej w wysiłku wojennym aliantów na morzu w latach 1939-1945, w: Polska 
Marynarka Wojenna..., s. 147.

8 Jak ORP „Burza” ratował amerykańską korwetę, „Polska na Morzach”, 1943 nr 4, s. 18-19; 
ORP „Burza” ratuje USNC „Campbell”, ibidem, 1943 nr 9, s. 20.
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została podpisana w Paryżu umowa pomiędzy kmdr. Jerzym Świrskim 
a stocznią Chantiers Navals Franęais w Blainville, na dostawę dla polskiej 
Marynarki Wojennej dwóch niszczycieli po 1 540 t. Na podstawie tej umowy 
stocznia zobowiązała się wykonać i dostarczyć niszczyciele, wraz z uzbrojeniem, 
amunicją itp., po cenie jednostkowej 1 202 100 dolarów, czyli 10 818 900 zł 
według kursu z 1926 r. W cenie tej została ustalona nieprzekraczalna, lecz 
podlegająca ewentualnemu zmniejszeniu, kwota 281 600 dolarów wskutek 
zniżki cen za armaty, amunicję, przyrządy kierowania ogniem, torpedy itp. 
Umowa przewidywała, iż dostawa winna zawierać kompletne niszczyciele, 
wraz z częściami zamiennymi w ilościach zgodnych z praktyką wyposażenia 
niszczycieli francuskich. Termin dostawy niszczycieli do portu w Cherbourgu 
do prób odbiorczych, licząc od dnia podpisania umowy, został ustalony dla 
pierwszego niszczyciela na 27 miesięcy, dla drugiego - 39 miesięcy, a czas 
trwania prób - trzy miesiące.

Zasadnicze dane taktyczno-techniczne niszczycieli, wymienione w umowie, 
były następujące:

• długość całkowita - 103 m,
• największa szerokość na linii wodnej - 10 m,
• średnie zanurzenie przy normalnym załadowaniu - 2,9 m,
• wyporność normalna - 1 540 t,
• wysokość metacentryczna - 0,80 m,
• liczba śrub napędowych - 2 szt.,
• projektowana moc głównych maszyn napędowych - 33 000 KM,
• projektowana prędkość - 33 węzły,
• największy zapas paliwa 330 t ropy w 8 zbiornikach,
• rejon pływania przy prędkości ekonomicznej - 3 000 mil morskich,
• liczba członków załogi - 155 osób,
• uzbrojenie: cztery działa kalibru 130 mm, dwa - 40 mm, dwa podwójnie 

sprzężone najcięższe karabiny maszynowe kal. 13,2 mm, sześć wyrzutni 
torpedowych kal. 550 mm, cztery wyrzutnie bomb głębinowych i pomieszczenia na 
28 bomb głębinowych oraz dwie pary szyn, zapewniających możliwość 
ustawienia i zamocowania 60 min.

Przy sporządzaniu umowy na niszczyciele, które od 27 marca 1926 r. 
nazywane „Wicher” i „Burza”, wzorowano się na francuskich niszczycielach - 
jak podają różni autorzy - „Bourrasque”, „Orage”, „Ouragan” i „Simoun”, 
z niewielkimi zmianami. Miało to ułatwić budowę, gdyż stocznia zatrudniała 
zespół inżynierów i techników znających ten typ okrętów, a ponadto 
rozporządzała materiałami archiwalnymi ministerstwa marynarki francuskiej. 
Torpedowce francuskie „Orage”, „Simoun” i „Ouragan” należały do 12 jednostek 
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typu „Bourrasąue”9 (pozostałe okręty tego typu nosiły nazwy: „Tramontane”, 
„Trombe”, „Cyclone”, „Mistral”, „Siroco”, „Tempete”, „Typhon” i „Tornade”) 
wcielanych do służby w latach 1926-1928.

Zmiany wprowadzone przez polskich konstruktorów miały na celu 
przystosowanie okrętu typu francuskiego do warunków panujących na Morzu 
Bałtyckim. Równocześnie zwrócono uwagę na wzmocnienie obrony przeciwlotniczej 
okrętu. W rezultacie tych zmian wyporność niszczycieli typu „Wicher” była 
o 130 t większa niż prototypu. Wprowadzone zmiany dotyczyły głównie: 
wyposażenia w tory minowe dla 60 min zagrodowych, dziobowych wzmocnień 
przeciwlodowych i uzbrojenia przeciwlotniczego w dwa pojedyncze działa 
przeciwlotnicze kał. 40 mm zamiast dwóch pojedynczych 37 mm.

Charakterystyka niszczycieli „Wicher” i „Burza”10

Według danych KMW z 1936 r. niszczyciele „Wicher” i „Burza” posiadały 
wyporność po 1 645 t każdy, a moc maszyn - 31 000 KM. Wyposażone były 
w dwie grupy turbin reakcyjnych typu Parsonsa, o łącznej mocy 33 000 KM. 
Miały następujące uzbrojenie:

• cztery francuskie działa pojedyncze kalibru 130 mm Schneider-Creuzot 
wz. 1919/1924, o kącie podniesienia 35°, ustawione na osi symetrii okrętu, 
amunicja dwudzielna, pocisk wagi 32,5 kg, zasięg 18 100 m, odpalanie mechaniczne 
lub elektryczne;

• dwa pojedyncze przeciwlotnicze działa 40 mm angielskiego typu 
Vickers-Armstrong wz. 1928 o kącie podniesienia 85°, ustawione po jednym na 
obu burtach w pobliżu śródokręcia, szybkostrzelność teoretyczna 200 pocisków 
na minutę, praktyczna - 120 pocisków na minutę, donośność pozioma 5 700 m, 
pułap - 3 980 m, amunicja zespolona w taśmach po 25 nabojów;

• dwa podwójnie sprzężone przeciwlotnicze najcięższe karabiny maszynowe 
kalibru 13,2 mm francuskiego typu Hotchkiss wz. 30, o kącie wzniesienia 80°, 
ustawione po jednym na obu skrzydłach przedniego pomostu, poziomy kąt 

9 Miały po 1 319 t wyporności, prędkość 33 w, zasięg 3 000 Mm przy prędkości 15 w, uzbrojone 
były w cztery działa kal. 130 mm o długości lufy 40 kalibrów, dwa działa przeciwlotnicze 
kał. 37 mm i trzy podwójne wyrzutnie torpedowe kal. 550 mm oraz 105,8 m długości, 10,1 m szerokości 
i zanurzenie 4,20 m, turbiny o mocy 33 000 KM, zapas paliwa 300 t, załogę tworzyło 
7 oficerów oraz 131 podoficerów i marynarzy (według rocznika Les Flottes de Combat z 1936 r.). 
Okręty te były zmniejszoną wersją francuskich niszczycieli typu , Jaguar”, do którego należało 
sześć okrętów (,Jaguar”, „Chakal”, „Tigre”, „Panthere”, „Lcopard” i „Lynks”) wprowadzanych 
do służby w latach 1926-1927, charakteryzujących się wypornością 2 126 t, wymiarami 126.8 x 
11,4 x 5,30 m, mocą maszyn 55 000 KM, prędkością 35,5 w, zapasem paliwa 550 t„ załogą 
składającą się z 8 oficerów oraz 196 podoficerów i marynarzy, uzbrojone w 5 x 130/40, 8 x 13 plot, 
i 6 x 550 mm. Pozostałe torpedowce tego typu nosiły nazwy: „Tramontane”, „Trombe”, 
„Cyclone”, „Mistral”, „Siroco”, „Tempete”, „Typhon” i „Tornade”.

10 Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni (AMW), Stanisław Rymszewicz, Budowa 
we Francji 2 niszczycieli („Wicher” i „Burza”) oraz 3 okrętów podwodnych („Wilk”, „Ryś” 
i „Żbik”), maszynopis, sygn. 35R.
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ostrzału 360°, pionowy do 80°, amunicja w magazynkach po 30 szt., odpalanie 
mechaniczne przez nacisk pedału.

Uzbrojenie torpedowe składało się z dwóch potrójnych, obracalnych 
wyrzutni torpedowych, przystosowanych do torped kał. 550 mm i 450 mm, 
ustawionych w płaszczyźnie symetrii okrętu. Kierowanie wyrzutniami 
i odpalanie torped mogło się odbywać elektrycznie z pomostu, względnie 
ręcznie na miejscu.

Wyrzutnie bomb głębinowych znajdowały się w dwóch tunelach pod 
pokładem głównym na rufie. Zewnętrzne otwory tunelu zamykane były 
klapami. Każdy tunel posiadał 10 bomb głębinowych wagi 200 kg. Wyrzucanie 
bomb odbywało się przy pomocy ślimacznic napędzanych elektrycznie. 
Na pokładzie głównym w rufowej części okrętu zainstalowane były dwie 
wyrzutnie bomb głębinowych typu Thornycroft. Bomby były wyrzucane przy 
pomocy ładunku prochowego. Obok tych wyrzutni znajdowały się stelaże, 
zawierające cztery bomby zapasowe.

Na głównym pokładzie na rufie zainstalowane były dwie pary szyn, na 
których można było ustawić i zamocować 60 min, po 30 min na każdej parze 
torów. Po zluzowaniu umocowania min do szyny można je było zrzucać z rufy 
za burtę.

Ocena niszczycieli „Wicher” i „Burza”

Po wcieleniu do służby ORP „Wicher” był pierwszym nowoczesnym 
okrętem polskiej Marynarki Wojennej oraz najnowocześniejszym niszczycielem 
na Morzu Bałtyckim. Ale okręty te miały zalet stosunkowo niewiele, natomiast 
wad znacznie więcej. Do wad tych okrętów zaliczono11:

• zbyt małą stateczność początkową, w związku z czym również 
niezadowalającą zwrotność,

• niewystarczającą prędkość,
• małą szybkostrzelność dział artylerii głównej oraz słabą obronę 

przeciwlotniczą,
• umieszczenie obu turbin w jednej grodzi wodoszczelnej, zamiast 

umiejscowienia ich oddzielnie,
• rozmieszczenie pomieszczeń dla załogi według hierarchii służbowej, 

a nie według przydziału w alarmie bojowym,
• posiadanie trzech kominów i dwóch masztów, co ułatwiało 

przeciwnikowi określenie kąta kursowego i wstrzelanie się w cel.
Wina za ten stan tylko częściowo wynikała z niedopatrzeń KMW. Były to 

niszczyciele typowo francuskie, przeznaczone na Atlantyk, nie najlepiej udane. 
Francuska marynarka wojenna w ówczesnym okresie była dość poważnie 
zacofana w zakresie budowy niszczycieli. 11

11 AMW, Aleksander Potyrała, Wspomnienia dotyczące spraw Marynarki Wojennej, maszynopis, 
Gdańsk 1960, sygn. 35R.
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Podczas zim na przełomie lat 1937/1938 i 1938/1939 na obu 
niszczycielach przeprowadzono przeróbki, zarówno na zewnątrz okrętu, takie 
jak wzmocnienie falochronu na dziobie, wmontowanie poręczy na pomoście 
nawigacyjnym i zwiększenie odstępu między dźwigami dla nowego kutra, jak 
i wewnątrz - jak wymiana rur ściekowych, instalacja dodatkowych wentylatorów 
i okorkowanie sufitu w niektórych pomieszczeniach. Ponadto każdy okręt został 
wyposażony w 12 pław dymnych, po sześć pod aparatami torpedowymi i pod 
platformą dalmierza oraz w osprzęt trału ochronnego. Zwiększyło to ich 
wyporność o blisko sześć ton, standardową do 1 605 ton, a pełną do 1 910 ton. 
Niezależnie od tych przeróbek planowano przebudowę i przezbrojenie 
„Wichra” i „Burzy”. Było to podyktowane zamiarem upodobnienia ich sylwetek 
do sylwetek niszczycieli typu „Grom” oraz unifikacji artylerii głównego kalibru 
wszystkich dużych polskich okrętów nawodnych.

W raporcie12 z 12 czerwca 1934 r. do szefa Służby Technicznej KMW 
dowódca Floty kontradm. Józef Unrug wymienił wady obu niszczycieli. 
Na podstawie tego raportu zaprojektowano w roku 1938 przebudowę „Wichra” 
i „Burzy” tak, aby swym wyglądem i uzbrojeniem odpowiadały niszczycielom 
typu „Grom”. Oprócz tego przewidziano unowocześnienie systemu 
przekaźnikowego instalacji artyleryjskiej i torpedowej oraz unowocześnienie 
radiowego systemu komunikacyjnego i podsłuchowego. Wykonanie tych 
projektów przewidziane było na lata 1940-1942. Zamiast czterech 
pojedynczych dział kalibru 130 mm „Wicher” i „Burza” miały otrzymać po dwa 
pojedyncze działa 120 mm na dziobie oraz po jednym podwójnym i po jednym 
pojedynczym - na rufie. Według innych informacji - zarówno na dziobie, jak 
i na rufie okręty te miały mieć po trzy działa 120 mm, jedno podwyższone 
podwójne i jedno pojedyncze. Wzmocnienie uzbrojenia przeciwlotniczego 
planowano uzyskać dzięki przebudowie kominów. Uzyskana przestrzeń 
umożliwiała zainstalowanie dodatkowych armat przeciwlotniczych. Nowe 
działa artylerii głównej miały mieć obniżoną o około 10 cm wysokość czopów, 
w związku z czym obniżeniu uległaby również wysokość ich masek. Zmiana ta 
podyktowana była intencją zmniejszenia sylwetki okrętu, także nowy komin 
miał być niższy od dotychczasowych, a co za tym idzie - poprawienie jego 
stateczności. W literaturze znajdujemy pogląd, że wiosną 1939 r. plany te były 
zaawansowane, a część rysunków wykonana w Warsztatach Portowych 
Marynarki Wojennej, ich realizacja była przewidziana w 1940 r„ lub później. 
Ze względów budżetowych nie mogło to nastąpić przed 1942 r.

„Wicher” i „Burza” miały także zalety. Najlepiej świadczy o nich 
wojenna działalność „Burzy”. Po przeróbkach i uzupełnieniach w uzbrojeniu 
i wyposażeniu wykonanych w Wielkiej Brytanii w latach II wojny światowej, 
jej wyporność wzrosła do 1635 t. Okręt przetrwał całą wojnę biorąc udział 
w operacjach morskich i w osłonie konwojów atlantyckich, mimo znalezienia 

12 Stanisław Mariusz Piaskowski, Kontrtorpedowce „Wicher” i „Burza”, Albany 1984, s. 55.
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się w dramatycznych okolicznościach podczas uczestnictwa w konwojach oraz 
po dwukrotnej utracie około 25 m dziobu, po zbombardowaniu go z powietrza 
i wskutek zderzenia. W obu wypadkach okręt nie zatonął dzięki temu, 
że dziobowa grodź wodoszczelna przedniej kotłowni wytrzymała napór wody. 
W obu wypadkach dziób został odbudowany na podstawie oryginalnych 
planów, otrzymanych od głównego konstruktora okrętu ze stoczni Chantiers 
Navals Franęais na miesiąc przed upadkiem Francji.

Stosownie do warunków wojny morskiej, „Burza” przeszła znaczne 
przeobrażenia w zakresie uzbrojenia. Zainstalowano azdyk i kilka typów stacji 
radiolokacyjnych, zwiększających skuteczność zwalczania celów podwodnych, 
powietrznych i nawodnych. Dla zwiększenia efektywności w zwalczaniu 
okrętów podwodnych z rufy zdjęto dwa działa 130 mm i dwie potrójne 
wyrzutnie torpedowe, zwiększając zapas 200 kg bomb głębinowych na 
pokładzie głównym do HOszt. Tory minowe na rufie zostały zdjęte, gdyż 
brytyjska marynarka wojenna nie używała niszczycieli do stawiania pól 
minowych. Likwidacji uległy dwa tunele podpokładowe do wyrzucania bomb 
głębinowych, a ich urządzenia zostały zdjęte. Zastąpiono je torami szynowymi 
na pokładzie głównym do wyrzucania bomb głębinowych z rufy, z dwóch torów 
szynowych, jednocześnie po pięć bomb z każdego toru. Zwiększono uzbrojenie 
w bomby głębinowe poprzez ustawienie na dziobie w płaszczyźnie symetrii 
okrętu miotacza bomb głębinowych Hedgehog, z którego równocześnie mogło 
się wyrzucić na odległość 270 m przed dziobem 24 bomby głębinowe o wadze 
15,75 kg każda. W tym samym celu dodano po jednym na każdej burcie 
miotaczu bomb głębinowych Thomycroft, tworząc możliwość równoczesnego 
wyrzucenia w jednej salwie 14 bomb głębinowych 200 kg, cztery z miotacza 
Thornycroft i dziesięć z dwóch torów bombowych na rufie. Ponadto, dla 
zwiększenia skuteczności obrony przeciwlotniczej zostały zdjęte ze skrzydeł 
pomostu dziobowego dwa podwójnie sprzężone najcięższe karabiny 
maszynowe Hotchkiss i zastąpiono je sześcioma pojedynczymi działami 
przeciwlotniczymi Oerlikon, z których dwa umieszczono na skrzydłach 
pomostu dziobowego, a cztery na śródokręciu - dwa na miejscu aparatu 
torpedowego i dwa - na miejsce zdjętego działa 130 mm nr 3.

Budowę „Burzy” rozpoczęto 1 listopada 1927 r., a jej wodowanie odbyło 
się 16 kwietnia 1929 r. Matką chrzestną okrętu została żona ppłk. Jerzego 
Ferek-Błeszyńskiego, attache wojskowego i morskiego. Pierwsze wyjście 
okrętu w morze nastąpiło 22 sierpnia 1930 r„ kiedy przeszedł do Cherbourga, 
gdzie miano dokończyć prace wyposażeniowe. 10 sierpnia 1932 r. uroczyście 
podniesiono polską banderę wojenną i 17 sierpnia wyruszył do kraju. Po przybyciu 
do Gdyni, jeszcze tego miesiąca, „Burza”, wraz z bliźniaczym „Wichrem”, 
złożyła wizytę w Sztokholmie. W następnych latach jeszcze kilka razy zawijała 
z wizytami do portów bałtyckich. W 1937 r. została wysłana do Wielkiej 
Brytanii na międzynarodową rewię okrętów z okazji koronacji króla Jerzego VI.
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Przed wybuchem wojny, wraz z niszczycielami „Błyskawica” i „Grom”, 
realizując plan „Peking” przeszła do Wielkiej Brytanii. 1 września okręty 
rzuciły kotwice na redzie Leith, a 3 września, po wypowiedzeniu przez Wielką 
Brytanię Niemcom wojny, przeszły do Rosyth. 8 września polskie niszczyciele 
przeszły do Plymouth, swej pierwszej bazy w Wielkiej Brytanii. Okazało się, 
że okręt wymaga pewnych napraw i w związku z tym pozostał w Plymouth 
przez około półtora miesiąca. 22 października 1939 r. „Burza” znów była 
gotowa do służby i rozpoczęła patrolowanie wód Irlandii. Następną bazą 
polskich okrętów było Harwich, gdzie weszły w skład 1 Flotylli Niszczycieli. 
Wtedy rozpoczęły okres patrolowania południowej części Morza Północnego. 
Pod koniec roku 1939 „Burza” zawinęła do stoczni w Chatham, gdzie dokonano 
remontu. Zamontowano m. in. dwa poczwórnie sprzężone karabiny maszynowe 
kal. 7,65 mm.

20 lutego na wschód od Harwich okręt natrafił na U-boota i wykonał atak 
bombami głębinowymi, ale bez rezultatu. 7 marca 1940 r. osłaniał minowanie 
wybrzeża Francji, a następnie eskortował francuskie okręty podwodne do Harwich. 
Na początku kwietnia polskie niszczyciele oddane zostały do dyspozycji Home 
Fleet. 4 kwietnia 1940 r., wraz z brytyjskimi niszczycielami, wyszły na patrol 
u wybrzeży Norwegii. 9 kwietnia przejęły i eskortowały do Rosyth konwój 
31 statków. Po powrocie nastąpił tygodniowy postój w Scapa Flow i 19 kwietnia 
okręty znów ruszyły na północ, do Narviku. Podczas tego rejsu wyszły na jaw 
braki konstrukcyjne „Burzy”, która nie była w stanie dać rady sztormowym 
falom i została odesłana do Scapa Flow, gdzie naprawiono uszkodzenia. 
Wkrótce okręt został wysłany na północ w eskorcie małego konwoju 
do Narviku. U wybrzeży Norwegii ropowiec „Boardale” wszedł na skały, 
a „Burza” zabrała na pokład jego załogę i dostarczyła do portu Harstad. 
Następnie przez kilka dni patrolowała pobliskie wody oraz przewiozła 
francuskich strzelców alpejskich ze Skałaand w głąb fiordu Gratangen. 4 maja 
1940 r. okręt przejął rozbitków z „Gromu” z pokładu pancernika „Resolution” 
i dostarczył ich na transportowiec zmierzający do Wielkiej Brytanii. 10 maja 
polskie niszczyciele odeszły do Wielkiej Brytanii i 12 maja zawinęły do Scapa 
Flow. Podczas kampanii norweskiej „Burza” wypełniając różne zadania, 
odparła kilkanaście ataków niemieckiego lotnictwa.

Następnie „Burza” udała się do Harwich, skąd wyruszyła na patrole 
w kanale La Manche. 24 maja 1940 r. została odwołana z patrolowania 
i wysłana pod Calais celem wsparcia artyleryjskiego oddziałów alianckich. 
Podczas ostrzeliwania, wraz z okrętami brytyjskimi, kolumn niemieckich 
zbliżających się do Calais, została zaatakowana przez niemieckie samoloty 
bombowe. Mimo zestrzelenia dwóch samolotów została trafiona w część 
dziobową dwoma bombami i musiała odejść do Dover. Następnego dnia została 
odholowana do Portsmouth na remont trwający dwa miesiące. Wówczas okręt 
otrzymał nowy dziób, w miejsce tylnej wyrzutni torpedowej - działo 
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przeciwlotnicze kal. 76 mm, zdjęto tory minowe i zainstalowano dwa miotacze 
bomb głębinowych oraz wyposażono w azdyk.

6 sierpnia zakończono remont, a już 8 sierpnia niszczyciel „Burza”, koło 
wschodnich wybrzeży Anglii, zaatakował i poważnie uszkodził U-boota. 
30 sierpnia „Burza” i „Błyskawica” wyszły ze Scapa Flow w eskorcie konwoju 
do Kanady. Na drugi dzień na okręcie nastąpiła awaria i musiał powrócić 
do Devonport. 2 września 1940 r. niszczyciel eskortował tankowiec do Liverpoolu. 
Następne półtora miesiąca „Burza” spędziła na patrolowaniu z bazy 
w Devonport. 10 października polskie niszczyciele weszły w skład zespołu, 
który 12 października zbombardował Cherbourg.

22 października okręty przebazowano do Greenock. Eskortując konwój, 
27 października 1940 r. ORP „Burza” został przywołany sygnałem SOS 
i następnie uratował 254 (262 - według innej wersji) osoby z zatopionego 
brytyjskiego dużego statku pasażerskiego „Empress of Britain” z Canadian 
Pacific Company.

16 listopada „Burza” wyszła w morze, lecz u ujścia Clyde we mgle 
wpadła na trałowiec „Arsenał”, zatapiając go i doznając uszkodzeń. Remont 
prowadzony w Glasgow trwał do połowy 1941 r. Podczas remontu okręt 
otrzymał nowy dziób oraz radar. 8 czerwca 1941 r. remont dobiegł końca 
i niszczyciel powrócił do Greenock, gdzie przeszedł kilkutygodniowe 
ćwiczenia, i 30 łipca 1941 r. wyszedł w eskorcie konwoju do Islandii.

Ponieważ po powrocie narzekano na ciągłe awarie, podjęto decyzję nie 
wysyłania „Burzy” w rejsy oceaniczne. Odtąd miała działać na wodach 
brytyjskich. Ale pech jej nie opuszczał. 8 września 1941 r. wchodząc do 
Milford Haven miała kolizję z patrolowcem „Rosemary” i znów uszkodziła 
dziób. Jeszcze w tym miesiącu okręt wszedł do składu Irish Sea Escort Force 
i przez pięć miesięcy działał na Morzu Irlandzkim. 2 lutego 1942 r. oddano go 
do remontu w Portsmouth. W trakcie tego remontu zamontowano dwa 
dodatkowe miotacze bomb głębinowych, wieżę nr 1 artylerii głównej 
zastąpiono miotaczem bomb głębinowych Hedgehog, na miejsce działa nr 3 
zamontowano 4-lufowe działo „pom-pom” kal. 40 mm. Po za tym w miejsce 
najcięższych karabinów maszynowych zamontowano cztery pojedyncze działa 
Oerlikon. Remont generalny zakończył się 14 września 1942 r.

Po remoncie załoga szkoliła się w osłonie konwojów oceanicznych, 
ponieważ wymianie uległa część załogi. 11 listopada 1942 r. „Burza” znalazła 
się wśród eskorty B-6 konwoju na kontynent amerykański. 21 listopada konwój 
bez przeszkód dotarł do Nowej Fundlandii, skąd 3 grudnia „Burza” ruszyła 
w rejs powrotny z konwojem „HX-217”. Podczas tego rejsu załoga niszczyciela 
kilkakrotnie wykonywała ataki na U-booty, a jeden prawdopodobnie 9 grudnia 
zatopiła.

20 grudnia 1942 r. grupa B-6 znowu objęła ochroną konwój do Ameryki. 
Konwój bez strat, nieatakowany, dotarł 31 grudnia do Nowej Fundlandii. 
11 stycznia 1943 r. wracając z powrotem grupa B-6 wzięła udział w eskorcie 
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konwoju „SC-116”. Po drodze, z powodu sztormowej pogody i niemożności 
pobrania paliwa na morzu przez niszczyciele, konwój musiał zawinąć do 
Islandii i 27 stycznia 1943 r. dotarł do Wielkiej Brytanii. Wówczas „Burza” 
przeszła kilkunastodniowy remont w Glasgow oraz ćwiczenia doszkalające.

22 lutego 1943 r. okręt dołączył do osłony konwoju „ON-166” z Wielkiej 
Brytanii do USA. O 21.25, gdy niemiecki okręt podwodny „U 606” zaatakował 
konwój, polski niszczyciel wkroczył do akcji i uszkodził go bombami 
głębinowymi, zmuszając do wynurzenia. Pragnący się poddać niemiecki okręt 
staranował amerykański eskortowiec „Campbell”, doznając uszkodzeń. „Burza” 
wzięła na pokład część jego załogi i towarzyszyła uszkodzonemu okrętowi 
do nadejścia innych okrętów. Jednocześnie na pokładzie miała 55 rozbitków 
z norweskiego statku i 7 jeńców z „U 606”. 27 lutego 1943 r. dotarła do 
St. Johris. Zatopienie niemieckiego okrętu podwodnego „U 606”, przez 
„Burzę” wraz z „Campbellem”, spotkało się z dużym uznaniem władz polskich 
i brytyjskich.

W marcu 1943 r. wraz z „Garlandem” i grupą B-3 „Burza” eskortowała 
konwój „HX-228” z USA do Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Wielkiej 
Brytanii okręt przeszedł dwutygodniowe szkolenie i 27 marca 1943 r. ponownie 
wyruszył na ocean. Podczas sztormowej pogody uległ awarii i musiał zawrócić 
do Greenock. Później do 14 maja 1943 r. trwał jego remont w Glasgow.

5 czerwca 1943 r. okręt wraz z grupą B-3 wyruszył w osłonie konwoju do 
Afryki. 20 czerwca konwój dotarł do Dakaru, a w trzy dni później do Freetown. 
Tego dnia „Burza” weszła w skład sił morskich w Zachodniej Afryce. Podczas 
kilkutygodniowej służby w Afryce okręt pełnił funkcje eskortowe. 28 lipca 
1943 r. wyruszył w eskorcie konwoju do Wielkiej Brytanii, gdzie dotarł 
19 sierpnia. Następne dwa tygodnie upłynęły załodze na drobnych naprawach 
i leczeniu.

Następnie „Burza”, wraz z „Garlandem”, została przydzielona do grupy 
EG-8. 3 października 1943 r. razem z tą grupą wzięła udział w operacji 
„Alacrity”, mającej na celu założenie bazy na Azorach. Po dojściu na miejsce 
grupa została rozdzielona i „Burza” rozpoczęła patrole wokół wyspy Terceira. 
Następnie 24 października 1943 r. oba polskie niszczyciele wyruszyły 
w eskorcie konwoju z Azorów do Nowej Fundlandii. 5 listopada „Burza” 
powróciła do Wielkiej Brytanii, a 15 listopada weszła w skład eskorty konwoju 
„JW-54A”, który wyruszył do Murmańska.

Wkrótce została odesłana do Greenock, gdzie powróciła do grupy 
eskortowej B-3. Rozpoczął się teraz okres konwojowania statków do Gibraltaru 
i Freetown. W pierwszy rejs okręt wyruszył 8 grudnia 1943 r. z konwojami 
„KMS-35” i „OS-61”. Z powrotem osłaniał konwoje „MKS-34” i „SL-143”, 
i 5 stycznia powrócił do Greenock. „Burza” eskortowała jeszcze cztery takie 
konwoje i 23 marca 1944 r„ wchodząc do ujścia Clyde zakończyła służbę 
wojenną. Okręt wycofano z linii, bo wymagał znów generalnego remontu.
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2 kwietnia 1944 r. „Burza” przeszła do rezerwy, 7 kwietnia zawinęła do West 
Hartlepool na remont, gdzie pozostała do końca wojny.

W lipcu 1951 r. „Burza” powróciła do Gdyni, przyholowana przez 
holownik „Swarożyc” i po przebudowie weszła ponownie do służby. W 1960 r. 
okręt wycofano ze służby i nastąpiła adaptacja na okręt muzeum i 26 czerwca 
1960 r. udostępniono go do zwiedzania. 28 czerwca 1976 r. na ORP „Burza” 
odbyło się ostatnie opuszczenie bandery i została przeznaczona na najpierw na 
poligon przeciwpożarowy, a we wrzeniu 1977 r. na złom.

Podczas swojej wojennej służby okręt przebył przeszło 98 000 Mm. 
Zatopił wspólnie z okrętem amerykańskim niemiecki okręt podwodny, a dwa 
prawdopodobnie uszkodził. Zestrzelił samolot, a dwa - prawdopodobnie 
uszkodził. Wykonał 45 patroli i innych zadań bojowych, uczestniczył 
w 14 konwojach transoceanicznych (sześciu północnoatlantyckich, dwóch do 
Zachodniej Afryki i sześciu gibraltarskich), oraz w pięciu mniejszych 
konwojach oceanicznych, (islandzkim, murmańskim i trzech na wodach 
Zachodniej Afryki) oraz 25 konwojach przybrzeżnych na wodach brytyjskich. 
Walcząc z nieprzyjacielem 17 razy atakował U-booty, 19 razy odpierał naloty 
niemieckich samolotów i cztery razy ostrzelał cele na lądzie13.

W czasie działań wojennych okrętem dowodzili14: od 31 grudnia 1937 r. 
do 16 lutego 1940 r. kmdr ppor. Stanisław Nahorski, 16 luty 1940 r. - 7 października 
1940 r. kmdr ppor. Wojciech Francki, 7 października - 30 listopada 1940 r. 
kmdr ppor. Antoni Doroszkowski, 30 listopada 1940 r. - 22 stycznia 1941 r. 
kpt. mar. Jan Tchórznicki, 22 stycznia 1941 r. 9 marca 1942 r. kmdr ppor. 
Zbigniew Wojewódzki, 20 lipca 1942 r. - 7 kwietnia 1944 r. kmdr ppor. 
Franciszek Pitułko.

W czasie bitwy o Atlantyk, zastępcą dowódcy okrętu był kpt. mar. 
Włodzimierz Łoskoczyński, I oficerem artylerii - por. mar. Wiktor Szabunia, 
II oficerem artylerii - ppor. mar. Zdzisław Pleśniak, oficerem sygnałowym - 
ppor. mar. Jerzy Pawłowicz, oficerem nawigacyjnym - ppor. mar. Stanisław 
Olszowski, oficerem broni podwodnej - ppor. mar. Mieczysław Wasilewski, 
I oficerem mechanikiem - ppor. mar. Przemysław Wesołowski, II oficerem 
mechanikiem - chor. mar. Paweł Wawrzynowicz (zmarł 31. 10. 1942 r.), 
lekarzami - ppor. mar. lek. Stanisław Tukanowicz, po nim - por. mar. lek. 
Andrzej Ożegowski, a następnie - por. mar. lek. Bronisław Ciszewski, 
a komisarzem - por. mar. Jan Chojnowski15.

13 Rozkaz dzienny szefa KMW nr 51 z 19 września 1946 r., w: Marynarka Wojenna. Dokumenty 
i opracowania, Londyn 1968, 137; Jerzy Pertek, Burza weteran atlantyckich szlaków, Gdańsk 
1970, s. 112-113.

14 Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka Wojenna, cz. I, Korpus oficerów 
1918-1947, pod red. J. K. Sawickiego, Gdynia 1996, s. 245.

15 J. Pertek, Burza weteran..., s. 152.
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Franciszek Pitułko16 urodził się 18 października 1907 r. we Lwowie. Po 
maturze w Państwowym Gimnazjum Męskim we i roku studiów na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Lwowskiej, w 1927 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej w Toruniu. Po jej ukończeniu, 15 sierpnia 1930 r. mianowany 
podporucznikiem marynarki w korpusie morskim, otrzymał przydział na 
stanowisko adiutanta batalionu w Kadrze Floty Świeciu. Następnie uczestniczył 
w Kursie Aplikacyjnym dla Podporuczników Marynarki Wojennej. Potem 
w latach 1931-1932 był oficerem wachtowym na transportowcu „Wilia”, a w 1932 r. 
- oficerem flagowym Dywizjonu Szkolnego i oficerem nawigacyjnym „Wilii”. 
W 1933 r„ jako instruktor działu pokładowego Szkoły Specjalistów Morskich, 
otrzymał awans na stopień porucznika marynarki. W latach 1933-1934 był 
adiutantem dowódcy obrony wybrzeża, a potem specjalizował się w dziedzinie 
artylerii morskiej. W 1934 r. ukończył kurs elektrotechniczny i Kurs Oficerski 
Artylerii Morskiej, zorganizowane w Warszawie, a następnie odbył staż 
w Tulonie oraz praktykę na kanonierce „Generał Haller”. W 1934 r. został 
skierowany do pełnienia dalszej służby na niszczycielu „Burza”. Najpierw był 
oficerem wachtowym okrętu, potem III oficerem artylerii, dowódcą kompanii 
szkolnej i ponownie III oficerem artylerii. W 1935 r. został przeniesiony do 
Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej w Helu na stanowisko zastępcy dowódcy 
baterii cyplowej, a po roku objął dowództwo 8 baterii gdyńskiego Dywizjonu 
Artylerii Nadbrzeżnej. Przez następne dwa lata pełnił funkcje zastępcy dowódcy 
torpedowca „Mazur” oraz „Wilii”. W 1938 r. otrzymał awans na stopień 
kapitana marynarki. Wybuch II wojny światowej zastał go na stanowisku 
I oficera artylerii niszczyciela „Grom”, które zajmował od listopada 1938 r. Na 
pokładzie tego okrętu dostał się do Wielkiej Brytanii w ramach realizacji planu 
operacyjnego „Peking”.

W lutym 1940 r. otrzymał przydział na okręt bazę „Gdynię”, gdzie 
dowodził najpierw kompanią zapasową, a następnie kompanią szkolną 
i w końcu 1 kompanią Kadry MW. W czerwcu, kiedy nagle powstała taka 
potrzeba, zgłosił się do objęcia funkcji wojskowego komendanta statku 
pasażerskiego m/s „Batory”, na którym, dzięki jego postawie, uśmierzono bunt 
załogi, i przez to, było możliwe wyewakuowanie ze St. Jean de Luz 
w południowej Francji do Plymouth ponad 2 100 żołnierzy i uchodźców 
cywilnych. Od sierpnia 1940 r. czasowo był I oficerem artylerii na niszczycielu 
„Błyskawica”, a następnie zastępcą dowódcy niszczyciela „Ouragan”. W maju 
1941 r. przeszedł na równorzędne stanowisko na niszczycielu „Piorun”, na 
którym czasowo pełnił również obowiązki dowódcy okrętu. Za udział 
w pościgu za niemieckim pancernikiem „Bismarck” otrzymał pierwszy Krzyż 

16 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Zeszyt ewidencyjny kmdr. por. 
Franciszka Pitułki, sygn. MAR. A. V. 12/163; Bolesław Biskupski, Dowodził „Burzą”, „Nasze 
Sygnały”, 1978 nr 139, s. 20-23; Zbigniew Wojciechowski, Komandor porucznik Franciszek 
Pitułko (1907-1978), „Biuletyn Historyczny”, 1995 nr 19, s. 202-206.
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Walecznych. W lipcu i wrześniu 1942 r. ukończył kurs taktyczny w Liverpoolu 
oraz kurs specjalistyczny w Dunoon.

Największe sukcesy odniósł w służbie eskortowej dowodząc „Burzą” 
w latach 1942-1944. Za akcję zakończoną zatopieniem „U 606” 22 lutego 1943 r. 
został odznaczony po raz drugi Krzyżem Walecznych. Za osiągnięcia w służbie 
w obronie konwojów atlantyckich w grudniu 1942 r. otrzymał pochwałę od 
naczelnego wodza, a Admiralicja Brytyjska wyraziła mu uznanie. W 1943 r. 
został awansowany do stopnia komandora podporucznika, a w roku następnym 
został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz 
brytyjskim orderem Distinguished Service Cross.

W czerwcu 1944 r. został kierownikiem Referatu Organizacyjno- 
-Wyszkoleniowego KMW, a po roku - zastępcą dowódcy krążownika 
„Conrad”. W marcu 1946 r. otrzymał awans do stopnia komandora porucznika. 
Od sierpnia 1946 r. był w dyspozycji komendanta morskiego Południe, 
a w październiku został dowódcą Grupy Wydzielonej Okrętów ,,M 4” w Szkocji, 
w skład której wchodziło kilkadziesiąt okrętów brytyjskich postawionych do 
rezerwy, których konserwacją zajmowali się polscy marynarze.

Po demobilizacji do kraju nie powrócił. Osiadł na stałe w Wielkiej 
Brytanii, najpierw w Szkocji, a od 1966 r. w Londynie. Uzyskał dyplom 
kapitana żeglugi wielkiej i do przejścia na emeryturę, przez 18 lat pływał jako 
kapitan na statkach brytyjskich. Aktywnie uczestniczył w pracach Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, zwłaszcza Komisji Opieki.

Zmarł w Londynie 17 lutego 1978 r. W dniu 11 maja 1991 r. na 
oksywskim cmentarzu przy kościele św. Michała Archanioła odbył się 
z honorami wojskowymi pogrzeb jego prochów. Obecnie spoczywają one na 
Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu.

Był odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, 
dwukrotnie Krzyżem Walecznych, złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 
Morskim z trzema okuciami i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz 
Distinguished Service Cross, Mention in Despatches i medalami pamiątkowymi 
za udział w wojnie morskiej 1939-1945.

♦ ♦ ♦

W tym artykule, nie zaczniemy, jak dotychczas, od przedstawienia 
podejmowanego zagadnienia na podstawie prac monograficznych o niszczycielu 
„Burza”17 albo podstawowych prac o udziale Polskiej Marynarki Wojennej 
w II wojnie światowej, a następnie konfrontacji tych ustaleń z posiadanym 
materiałem źródłowym, ale od dość ciekawego artykułu.

17 J. Pertek, Niszczyciele „Wicher” i „Burza”, Gdynia 1959; Idem, Burza weteran atlantyckich 
szlaków, Gdynia 1965; Gdańsk 1970; Idem, ORP „Burza”, Warszawa 1992; S. M. Piaskowski, 
Kontrtorpedowce „Wicher” i „Burza”, Albany 1984; Jerzy Łubkowski, Kontrtorpedowce 
„Wicher” i „Burza”, cz. 1, Gdańsk 2004; cz. 2, maszynopis oddany do druku, Gdynia 2007.
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W 50. rocznicę udziału ORP „Burza” w obronie konwoju „ON 166” na 
północno-zachodnim Atlantyku ukazał się interesujący artykuł18 w „Przeglądzie 
Morskim, zatytułowany Czy „Burza” zatopiła „U 606”. Jego autor, kmdr 
Wincenty Karawajczyk, wykorzystał w nim kopie dokumentu pochodzącego 
z Archiwum Służby Historycznej Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, 
przekazanego przez dyrektora Służby Historycznej Marynarki Wojennej USA 
dr. D. C. Allarda. W swym artykule zapowiedział przetłumaczenie dokumentu 
z języka angielskiego, naukowe opracowanie i opublikowanie, wraz z zapisem 
korespondencji radiowej, prowadzonej przez „Burzę” podczas akcji. Dokument 
ten to Report of Proceedings 1000 z/21-2000 z/24 February 1943/ with O. N. /S 
167, O.N. 166 and U.S.C.G. „Campbell”19, kilkustronicowy tekst, podpisany 
przez kpt. mar. Franciszka Pitułko 1 marca 1943 r. Niestety, dokument ten 
nigdy nie ukazał się w zapowiadanej formie. Źle się stało, że kmdr 
Karawajczyk, nie opublikował treści dokumentu lecz, znając jego treść wybrał 
dziwną formę polemiki z pracami Jerzego Pertka20 i Edmunda Kosiarza21, 
którzy dokumentu tego nie znali. Ale, ponieważ nie znamy całości dokumentu, 
który poznał autor cytowanego artykułu, nie pozostaje nic innego, jak 
przedstawienie jego istotnych fragmentów. Autor pisze w nim, co następuje.

...W nocy z 22/23 lutego 1943 r. polski niszczyciel („Burza” - W. P.) 
stoczył walkę z niemieckim okrętem podwodnym, a jej wynik do dziś wzbudza 
kontrowersje. ...W naszym piśmiennictwie najpopularniejsze opisy można 
znaleźć w dziełach Edmunda Kosiarza22 i Jerzego Pertka23, którzy wykorzystali 
cenne dokumenty oryginalne ... oraz liczne polskie i obcojęzyczne publikacje 
poświęcane tej sprawie. Nikt jednak nie powołuje się na Meldunek o przebiegu 
działań od 21.2.1943 godz. 10. 00 do 24.2.1943 godz. 20. 00 (z ON/S/167, ON 
166 i USCG „Campbell”24), który sporządził dowódca ORP „Burza”, kpt. mar. 
Franciszek Pitułko...w dniu 1 marca 1943 r....

Kilkustronicowy tekst ...jest suchym zestawieniem, a właściwie chronologią 
faktów. ...Fakty podane przez ówczesnego kpt. mar. F. Pitułko wyjaśniają wiele 
wątpliwości oraz prostują wiele twierdzeń i ocen zawartych w pracach 
wymienionych na wstępie autorów. Niestety, nie pozwalają odpowiedzieć 
jednoznacznie na pytanie stanowiące tytuł tego artykułu, aczkolwiek 
umożliwiają nowe spojrzenie na niektóre sprawy....

18 Wincenty Karawajczyk, Czy „Burza” zatopiła „U 606”?, „Przegląd Morski”, 1993 nr 6, s. 34-40.
19 Report of Proceedings 1000 z/21-2000 z/24 February 1943/ with O. N. /S 167, O.N. 166 and 

U.S.C.G. „Campbell”, Archiwum Służby Historycznej Marynarki Wojennej Stanów 
Zjednoczonych, przegroda S 5977, teczka 480 (CDNU 24. ON 166). Materiał przekazany przez 
dr. D. C. Allarda - dyrektora Służby Historycznej Marynarki Wojennej USA.

20 J. Pertek, Mała flota wielka duchem, Poznań 1989.
21 Edmund Kosiarz, Flota Białego Orła, Gdańsk 1984.
22 Ibidem.
23 J. Pertek, Mała flota wielka duchem, Poznań 1989.
24 Report of Proceedings...
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W książce E. Kosiarza Flota Orła Białego można znaleźć następujący 
opis przejścia „Burzy” z konwoju „ON 167” do wzmocnienia eskorty konwoju 
„ON 166”: „Przed południem 22 lutego 1943 r. spotkała się najpierw 
z kanonierką „Spencer”, która poszukiwała rozproszonych transportowców 
i natrafiła na jeden z nich, ale już opuszczony przez załogę po celnym trafieniu 
torpedy U-boota. Kanonierka próbowała ogniem artylerii zatopić statek, aby 
ten nie utrudniał żeglugi, ale szło jej to opornie, gdyż był on dość duży, 
o pojemności brutto około 8 000 RT. Znacznie łatwiej byłoby go zatopić 
torpedami, kanonierka nie miała jednak tego uzbrojenia. Toteż przybycie 
„Burzy" wybawiło ją z kłopotu. Dowódca eskorty polecił polskiemu okrętowi 
dokonać dzieła zniszczenia, podczas gdy „Spencer” oddalił się od konwoju”25.

Z kolei J. Pertek w Małej flocie wielkiej duchem podaje: „ Zbliżając się 
przed południem 22 lutego do konwoju „ON 166” „Burza” otrzymała polecenie 
dobicia storpedowanego krótko przedtem przez U-boota statku norweskiego 
„Nielsen Alonso", który nie miał żadnych szans kontynuowania podróży; 
zachodziła zaś obawa, iż Niemcy zechcą dokonać na nim abordażu i mogą 
wejść w posiadanie tajnych dokumentów26.

Tymczasem z Meldunku... kpt. mar. F. Pitułko wynika, że przed południem 
22 lutego 1943 r. „Burza” wcale nie napotkała kanonierki „Spencer”. Od 
nikogo nie otrzymała również polecenia zatopienia storpedowanego 
transportowca. Oto, co w tej sprawie ma do powiedzenia dowódca polskiego 
niszczyciela: „O 07.55/22 daleko z przodu po lewej burcie zaobserwowano 
błyski wystrzałów armatnich. Po zbliżeniu się, o 09.38/ 22 dostrzeżono płonący 
statek handlowy. O 10.04/22 powiadomiłem o tym dowódcę eskorty. 
Skierowałem się w stronę statku, a o 10.34/22 wykryto dwa okręty podwodne 
w odległości nie mniejszej niż 10 mil. Opuszczoną i płonącą od mostku w stronę 
rufy jednostką okazał się NT „Nielsen Alonso”. Zaraz po zauważeniu okręty 
podwodne zanurzyły się, więc o 10.43/22 został wysłany meldunek o wykryciu 
przeciwnika. Przypuszczalnie U-booty urządziły sobie małe strzelanie do celu, 
jakim był „Nielsen Alonso”27.

...Wyjaśniona też jest sprawa autorstwa i motywów decyzji o posianiu 
transportowca na dno. „Ze względu na zagrożenie dla żeglugi... i w celu 
uniemożliwienia przeciwnikowi - o którym wiadomo, że był w pobliżu - 
zdobycia jakichkolwiek informacji znajdujących się na „Nielsenie Alonso”, 
został on o 11.16/ 22 zatopiony torpedą. O 11.40/22 powiadomiłem o tym 
dowódcę eskorty. Nie wysyłano żadnego radiogramu w celu uzyskania zgody na 
zatopienie statku, z uwagi na konieczność oszczędzania paliwa i jak 
najszybszego dołączenia do konwoju. Uznano, że w tej sytuacji „Burza” nie 
może kręcić się w tym samym miejscu w oczekiwaniu na odpowiedź”28.

25 E. Kosiarz, op. cit., s. 288.
26 J. Pertek, Mała flota wielka..., s. 273.
27 Report of Proceedings..., s. 1.
28 Ibidem, s. 1.
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Jak widać, dowódcy „Burzy” ani nikt nie nakazał, ani on nikogo nie pytał 
o zgodę na zatopienie „Niełsena Alonso”. Zdecydował o tym samodzielnie po 
przeanałizowaniu sytuacji, w jakiej się znajdował. Być może nie jest to problem 
aż tak istotny, ale skoro ktoś go porusza, to warto wiedzieć, jak było naprawdę. 
Świadectwem w tej sprawie jest również depesza nadana z „Burzy” do 
„Spencera” o godz. 11.40, Czytamy w niej m. in.: „po zbliżeniu rozpoznano, że 
statkiem, który pali się w części rufowej jest nr 25. Zatopiłem go o 11.16, ze 
względu na zagrożenie dla żeglugi”29.

Najwięcej emocji wzbudza jednak pytanie: kto zatopił „U 606”? Jeden 
ze śródtytułów w V rozdziale cytowanej pracy E. Kosiarza głosi: „Burza” topi 
„U 6O6”30. Znajduje się w nim szczegółowy opis wydarzeń31... „U 606” po 
storpedowaniu kilku statków z konwoju „ON 166” został wieczorem 22 lutego 
wykryty i zaatakowany przez korwetę „Chilliwack". Dlatego zanurzył się 
w pośpiechu, ale nie zdołał ujść, bo wkrótce namierzył go hydroakustyk 
„Burzy”. Polski niszczyciel przystąpił do ataku bombami głębinowymi. 
Następnie wykonał cyrkulację i po raz drugi zrzucił serię 10 bomb. Któraś 
z nich musiała być celna, ponieważ U-boot się wynurzył. Wtedy został 
dostrzeżony z pomostu „Burzy” i ostrzelany z dział małokalibrowych. Musiał 
więc ponownie się zanurzyć, ale wkrótce zaczął tonąć i dowódca zdecydował się 
na powtórne wynurzenie, mając nadzieję na ucieczkę na powierzchni lub 
iv przypadku wykrycia - na uratowanie załogi. Jednak nic z tego nie wyszło, bo 
wkrótce dostrzegła U-boota amerykańska kanonierka „Campbell", która 
najpierw go ostrzelała, a potem staranowała, ale tak nieszczęśliwie, że rozdarła 
sobie poszycie burty, co spowodowało zalanie maszynowni. Oba okręty były 
niezdołne do ruchu. Wówczas dowódca eskorty skierował „Burzę” do 
zapewnienia osłony „Campbełłow”. W ten sposób polski okręt ponownie 
spotkał się z „U 606, który sygnałem SOS wzywał pomocy. „Burza” krążyła 
wokół okrętu amerykańskiego w poszukiwaniu przeciwnika, wielokrotnie 
przechodząc, obok uszkodzonego U-boota. Dopiero o świcie 23 lutego, gdy 
ryzyko ataku podwodnego nieco zmalało i poprawiła się widoczność, 
przystąpiła do ratowania łudzi. Wzięła na pokład 7 członków załogi „U 606”. 
Dalszych 5 Niemców wyłowił „Campbełl”. O godz. 06.30 U-boot poszedł na 
dno. „Burza” przyjęła z „Campbela” 115 jego marynarzy, 50 rozbitków 
z innych statków i 5 jeńców. Przeładowana ludźmi i z zapasem paliwa 
na wyczerpaniu, osłaniała okręt amerykański do wieczora 23 lutego. 
Po przybyciu korwety kanadyjskiej do ochrony „ Campbella ”, polski niszczyciel 
wyruszył do St. John's na Nowej Funlandii, gdzie dotarł w południe 27 lutego, 
mając w zbiornikach zaledwie 2,5 tony paliwa. Również okręt amerykański 
został kilka dni później bezpiecznie doprowadzony do portu.

29 „Spencer” from „Burza” (1140 z/22, Archiwum Służby Historycznej Marynarki Wojennej 
Stanów Zjednoczonych, przegroda S 5977, teczka 480 (CDNU 24, ON 166), s. 12.

30 E. Kosiarz, op. cit., s. 288.
31 Ibidem, s. 289-294.
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E. Kosiarz zwraca uwagę, że dowództwo US Navy, a w ślad za nim prasa, 
nie doceniły roli „Burzy” w zatopieniu „U 606”. Zasługę tę przypisywano 
„Campbelłowi”, choć zeznania jeńców niemieckich miały dowodzić czegoś 
innego. „Najsłuszniejsze wydaje się jednak stwierdzenie, ...że zagładę „U 606” 
spowodowały wspólne działania obydwu okrętów alianckich: „Burzy” - przez 
skuteczne obrzucenie U-boota bombami, a „Campbella” - przez ponowne 
nawiązanie z nim kontaktu, ostrzelanie i zmuszenie do poddania się ”32. Dodaje 
też, że podobne stanowisko zajęła Admirałicja brytyjska.

W cytowanej wcześniej pracy J. Pertka tytuł jednego z podrozdziałów jest 
jeszcze bardziej jednoznaczny i wymowny, niż w przypadku pracy E. Kosiarza: 
„Burza”, a nie „Campbell”, zniszczyła U-boota33. Autor ten także opisuje dwa 
ataki polskiego niszczyciela na będącego w zanurzeniu U-boota i przytacza 
opinię kpt. mar. F. Pitułko, wg którego druga salwa bomb głębinowych dosięgła 
celu. Potwierdzeniem tego przekonania było rychłe wynurzenie okrętu 
podwodnego. „Burza” natychmiast otworzyła ogień do nieprzyjaciela. 
„Niektóre pociski były świetlne (tracers) ...można więc było pomimo zapadłych 
ciemności śledzić ich lot i cel, do którego zdążały: wynurzony - i, jak się później 
okazało, niezdolny do zanurzenia - okręt podwodny, na którego pomoście 
eksplodowały”34. Następnie dodaje, że ze względu na źle wykonany zwrot, 
w panujących ciemnościach, oślepieni ogniem własnych dział, Polacy stracili 
kontakt wzrokowy z U-bootem, a na domiar złego radar nie otrzymał żadnego 
echa. W tej sytuacji „Burza” wyruszyła na lewe skrzydło konwoju. Dalej 
J. Pertek powołuje się na wspomnienia ówczesnego ppor. mar. Stanisława 
Olszowskiego, oficera nawigacyjnego na polskim okręcie, który opowiada 
o tym, jak „Burza” została skierowana do osłony „Campbella”. Ponadto oficer 
ten wyraża przekonanie, że - jak na to wskazywały ich pozycje - okręt 
amerykański przeprowadził akcję przeciwko U-bootowi, którego wcześniej pod 
wodą i na powierzchni atakował polski niszczyciel. Omawia też sprawę 
ratowania członków załogi jednostki niemieckiej oraz okoliczności jej 
zatonięcia35.

Według J. Pertka „Burza" przyjęła na swój pokład 115 marynarzy 
z „CampbeUa”, 50 rozbitków z alianckich statków oraz 12 jeńców i po 
przybyciu korwety kanadyjskiej do osłony uszkodzonego okrętu amerykańskiego 
udała się do St. John's. Wszystko zakończyło się pomyślnie. Pozo staje tylko 
jedno pytanie: komu należy przypisać zniszczenie U-boota?

Autor Małej floty wielkiej duchem, na podstawie relacji uzyskanych od 
członków załogi polskiego niszczyciela i ,,U 606” dochodzi do wniosku, „...że 
celne salwy bomb głębinowych „Burzy”, zwłaszcza zaś druga (gdyż jej bomby 
detonowały w bezpośredniej bliskości okrętu podwodnego), sprawiły, że nie 

32 Ibidem, s. 293-294.
33 J. Pertek, Mała flota wielka..., s. 272.
34 Ibidem, s. 273-274.
35 Ibidem, s. 274-277.
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wytrzymał kadłub naciskotrwały i w tej sytuacji U-boot stał się bezwładny 
i niezdolny do dalszego działania. Wychodząc potem na powierzchnię 
i zderzając się z „Campbellem”, był już właściwie „wykończony”, nawet bez 
ingerencji amerykańskiej kanonierki, bowiem siłami załogi nie można było 
naprawić uszkodzenia kadłuba. „Campbell”, więc raczej przypadkowo dobił 
U-boota, którego i tak oczekiwała, niechybna zagłada. W konkluzji można 
stwierdzić, ze „U 606” padł ofiarą bomb głębinowych „Burzy”, 
„Campbelłowi" można zaś najwyżej przypisać pomocniczą rolą w zatopieniu 
unieszkodliwionego już i nienadającego się do kontynuowania działalności 
okrętu ”36.

Być może było rzeczywiście tak, jak napisał J. Pertek. Szkopuł w tym, że 
występuje u niego pewna rozbieżność. Otóż z ostatniego opisu wynika, iż U-boot 
wynurzył się po celnej salwie bomb głębinowych „Burzy” i następnie zderzył się 
z „Campbellem” lub też został przez niego staranowany. Jednak parę stron 
wcześniej ten sam autor twierdził, co innego: od razu po wynurzeniu się 
niemiecki okręt podwodny został ostrzelany przez niszczyciel polski, a dopiero 
potem znikł z poła widzenia i po pewnym czasie znalazł się w pobliżu okrętu 
amerykańskiego. W tej sytuacji rodzą się 2 pytania: 1 - czy „Burza” atakowała 
U-boota tyłko wtedy, gdy był w zanurzeniu, czy również po jego wyjściu na 
powierzchnię? 2 - czy „Burza” i „Campbel” wałczyły z tym samym niemieckim 
okrętem podwodnym?

Na pierwsze pytanie, można znaleźć odpowiedź w Meldunku..., który 
sporządził kpt. mar. F. Pitułko. Potwierdza on wersję E. Kosiarza i J. Pertka 
o dwóch atakach na U-boota bombami głębinowymi, a więc wtedy, gdy był on 
w zanurzeniu. Dowódca „Burzy” napisał: „o 21.35 operator azdyka 
zamełdował o zlokalizowaniu echa w namiarze 190° i w odległości 1 200 jardów. 
Okręt ruszył do ataku i o 21.45 została zrzucona seria bomb głębinowych. 
Utrzymano kontakt i o 21.56 wykonano drugi atak. Uznano, że był on bardzo 
dokładny, gdyż okręt podwodny znalazł się w środku poła rażenia bomb. 
Następnie kontakt wskazywał, że U-boot się wynurza, więc natychmiast 
zarządzono obserwację radarową"37.

W dałszej części kpt. mar. F. Pitułko przedstawia walkę z jednostką 
niemiecką na powierzchni oraz okoliczności, w jakich utracono z nią kontakt. 
„O 22.05 z pomostu zauważono U-boota po prawej burcie. Nakazałem 
skierowanie okrętu w jego stronę w celu staranowania, lecz U-boot znalazł się 
wewnątrz koła cyrkulacji „Burzy”. Było zbyt błisko, aby zarejestrować 
cokolwiek na ekranie radaru, lecz azdyk, który utracił kontakt, ponownie 
namierzył echo. Natychmiast został wydany rozkaz do otwarcia ognia i do akcji 
wkroczyły Oerłikony i Hotchkiss na prawej burcie oraz pom-pom. Nawet z tak 
bliskiej odległości bardzo trudno było dostrzec cel, jako że w tym krytycznym 

36 Ibidem, s. 282.
37 Report of Proceedings..., s. 2.
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momencie zaczęła padać mżawka. Po upływie minuty, o 22.06 nakazano 
przerwanie ognia, gdyż cel zniknął z pola widzenia. Przypuszczalnie U-boot 
zanurzył się. Podczas dokładnego przeszukiwania rejonu azdykiem udało się 
nawiązać niepewny kontakt. Został wykonany kolejny atak bombami 
głębinowymi, ale wyniki były nieznane. Potem kontakt utracono i więcej nie 
odzyskano ”3S.

Nowym elementem w stosunku do wersji E. Kosiarza i J. Pertka jest trzeci 
atak bombami głębinowymi, o którym żaden z nich nie wspomniał. Ponadto, nie 
powinno być jakichkolwiek wątpliwości, że „Burza” ostrzelała U-boota, gdy ten 
wypłynął na powierzchnię po drugim ataku. Wyglądało to jednak trochę inaczej 
niż w pierwszym wariancie przedstawił J. Pertek. Otóż, wg dowódcy polskiego 
niszczyciela, cel do którego prowadzono ogień, był bardzo źle widoczny 
z powodu mżawki. W Meldunku... nie ma też wzmianki o pociskach 
artyleryjskich eksplodujących na pomoście niemieckiego okrętu podwodnego.

W dalszej części omawianego dokumentu kpt. mar. F. Pitułko wyjaśnia, 
jak doszło do ponownego spotkania z U-bootem i „Campbellem”, który 
prawdopodobnie go staranował. Przedstawia działania w osłonie okrętu 
amerykańskiego oraz akcję ratowania jeńców. Uzasadnia, że nie zatopił 
uszkodzonego U-boota, aby nie zdradzić pozycji „Campbella”. „Kontakt 
radarowy ...był z nim (tzn. z U-bootem - W.K.) utrzymywany do 06.20, a potem 
nagle się urwał. W tym czasie zniosło go zbyt daleko i dlatego okrążając 
„Campbella” zbliżyłem się do pozycji ostatniego kontaktu, lecz po okręcie 
podwodnym wszelki ślad zaginął. Ponieważ miał on przechył na prawą burtę, 
a jego pokład zalewała woda, sądziłem, że nie mógł on zanurzyć się z powodu 
uszkodzenia kadłuba sztywnego. Ze względu na dobre warunki do obserwacji 
radarowej oraz widzialność za dnia do 15 mil, uważam, iż jest to niemożliwe, 
aby U-boot zdołał uciec na powierzchni. Zatem bez obawy można przyjąć, że 
zatonął on w momencie utraty kontaktu radarowego. Nie od rzeczy będzie 
dodać, że gdyby reszta załogi zamierzała ponownie uruchomić U-boota, to jest 
bardzo mało prawdopodobne, iż główny mechanik (który był jednym z moich 
jeńców) opuściłby tę jednostkę”38 39.

Jak wynika z przytoczonych fragmentów Meldunku..., w nocy z 22/23 
lutego 1943 r. „Burza” kilkakrotnie atakowała niemiecki okręt podwodny, 
zarówno pod wodą, jak i na powierzchni. Ale dowódca polskiego niszczyciela 
nie miał pewności, jaki był ostateczny wynik. Wiadomo także, że po akcji 
„Campbella”, której szczegóły nie są do końca jasne (staranowanie? 
ostrzelanie? a może jedno i drugie?), „U 606” zatonął. Jednak kpt. mar. 
F. Pitułko ...nigdzie nie sformułował nie tylko twierdzenia, ale nawet 
przypuszczenia, iż „U 606” był okrętem, z którym wcześniej prowadził walkę. 
Tak więc pytanie postawione na początku wciąż pozostaje otwarte. Nie 

38 Ibidem, s. 2.
39 Ibidem, s. 3.
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wiadomo, czy można będzie kiedykolwiek jednoznacznie na nie odpowiedzieć.
Pragnę zakończyć ten artykuł ostatnim zdaniem z Meldunku... kpt. mar. 

F. Pitułko, ponieważ wyjaśnia on jedną z licznych wątpliwości, o których była 
mowa. „Po przybyciu (do St. Johris - W.K.) wysadzono - 7 jeńców, 50 rozbitków 
i 120 członków załogi „Campbella”40.

Przejdźmy teraz do materiałów źródłowych. W 1996 r. Stanisław Mariusz 
Piaskowski w tomie 3 Kronik Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, 
zamieścił źródłową informację pt. ORP „Burza” w obronie konwoju „ON 166” 
topi na Atlantyku „U-606”41.

...W dniu 21. 11 zaatakowany konwój stracił dwa statki. Prawie 
równocześnie dowódca Grupy Osłonowej EG B3, do której należały oba polskie 
okręty („Garland” i „Burza” - W. P.) otrzymał sygnał wzywający pomocy. 
Wzywał dowódca amerykańskiej osłony EG A3 cpt. P. R. Heineman eskortujący 
konwój ON 166. Konwój składał się z 66 statków mając jedynie 6 okrętów 
w osłonie, które nie mogły sobie dać rady z atakującym „wilczym stadem" 
22 okrętów podwodnych. Na pomoc została wysłana szybka „Burza”, której 
dowódca kpt. mar. Franciszek Pitułko zdobył już sobie uznanie broniąc 
konwoju w grudniu 1942 r. Z konwojem HX 226 pozostał „Garłand” kpt. mar. 
Bolesława Biskupskiego docierając bez większych perypetii 1. III do St. John's 
w Nowej Fundlandii.

Kontakt radiowy z atakowanym konwojem „Burza” uzyskała wczesnym 
rankiem 22. ILPierwszym zadaniem przybyłego na ratunek polskiego okrętu 
było... storpedowanie uszkodzonego niemiecką torpedą norweskiego 
transportowca. Wykonanie tego zadania, które było pierwszym „atakiem” 
torpedowym polskiego okrętu nawodnego w II wojnie światowej,polecono 
oficerowi broni podwodnej ppor. mar. Mieczysławowi Wasilewskiemu.

Wkrótce po tej niecodziennej dla obrony akcji, „Burza” zaatakowała 
wynurzony „U-606”, który zdążył zatopić trzy statki konwoju ON 166. Próba 
staranowania nie powiodła się, ale miejsce zanurzenia okrętu podwodnego 
zostało zasypane bombami głębinowymi. Na okręcie nikt nie miał wątpliwości, 
co do ostatecznego rezultatu tej akcji. „Burza” jednak nie czekała na 
sprawdzenie wyniku i zabrała się do regularnego oczyszczania skrzydeł 
amerykańskiego konwoju. Tymczasem ciężko uszkodzony bombami „Burzy” 
niemiecki okręt podwodny por. Dóhlera zdołał wypłynąć na powierzchnię 
morza i w tym momencie został zauważony przez amerykańską kanonierkę USS 
„ Campbełl ” dowodzoną przez cdr. J. A. Hirshfielda. Otwierając ogień z całej 
swej artylerii, „Campbell” równocześnie staranował ciężko już uszkodzonego 
U-boota. W rezultacie, tej zbędnej zresztą akcji, na powierzchni oceanu stanęły 
obok siebie dwa unieruchomione okręty. Tonący „U-606” i amerykański 

40 Ibidem, s. 4.
41 S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, t. 3, Albany 1996, s. 73. 

Rozwinięto skróty, poprawiono pisownię.
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„Campbell” z rozdartą sterami niemieckiego okrętu burtą. Teraz oba okręty 
zaczęły wzywać pomocy. Sygnał SOS Niemcy nadawali światłem, a Amerykanie 
radiem. Będąca najbliżej wypadku „Burza”, po uzyskaniu zgody dowódcy 
eskorty, objęła akcję ochronną obu unieruchomionych okrętów.

W dniu 24. II przejęto jeńców z „ U-606”, którzy stwierdzili, że śmiertelny 
cios zadały mu bomby głębinowe polskiego okrętu. Atak USS „Campbell” 
przyszedł iv chwili, kiedy już unieruchomiony U-boot wzywał pomocy. 
Po zabraniu większej części załogi amerykańskiej kanonierki i zatopionego 
przez „U-606” statku norweskiego, „Burza” została skierowana do St. John's. 
Dalszą opiekę nad uszkodzonym „Campbellem” objęła brytyjska korweta 
„Dianthus”. Uratowani Amerykanie po przyjściu do St. John's uznali, że ORP 
„Burza” - „...that she was the fightingest ship we have ever seen" (była 
okrętem walecznym, jaki kiedykolwiek widzieliśmy). Przebieg całej akcji 
odnotował w kilku słowach dowódca „Burzy" w swoim kalendarzyku...42.

Podstawowym źródłem dla nas w tej sprawie jest jednak meldunek 
przechowywany w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. 
Sikorskiego w Londynie, sygn. MAR.A.V.17, s. 21-27, którego kserokopią 
dysponujemy, opublikowany43 w 1999 r.

42 Zapiski w kalendarzyku kmdr. Franciszka Pitułki opublikował J. Pertek (Burza weteran..., rys. 88).
43 Polska Marynarka Wojenna 1939-1947. Wybór dokumentów, t. 1. Wybór i opracowanie 

Z. Wojciechowski, Gdynia 1999, s. 269-273, dokument 14.

Data Godz. Działania bojowe 
Spotkania nieprzyjaciela Uwagi

16.2.43 06.00 Spotkanie i minięcie kilku statków należących 
do szukanego konwoju. Konwój rozbity z 
powodu silnego sztormu i słabej widoczności

08.00 55 50 N, 09 13 W Mgła, widoczność 
do 2 Mm

10.40 Spotkano statek należący do konwoju „ONS 167”
12.00 55 50 N, 10 16 W. Szukanie konwoju. 

Nawiązano łączność z SOE przez R/T
15.40 Spotkano statek z konwoju
18.22 RDF 271 [Radio Direction Finding - typ radaru 

okrętowego] zameldował konwój w odległości 
17 000 yardów

18.40 Dołączono do konwoju „ONS 167” w pozycji 
55 55 N, 10 08 W. Konwój składa się 
z 26 statków z przeznaczeniem do Ameryki.
Szybkość konwoju 7 w. Eskorta: HMS 
„Harvester”, ORP „Burza”, HMS ”Narcissus”, 
FS „Aconit” i FS „Renoncule”, ORP „Garland”, 
HMS „Escapade” i FS „Roseleys” mają dołączyć 
później. „BU” zajęła pozycję „M” w eskorcie

20.00 55 56 N, 10 32 W
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17.2.43 08.00 56 00 N, 12 32 W. Odejście od konwoju celem 
zidentyfikowania echa RDF w odległości
15 000 yardów od konwoju

08.25 Zauważono i rozpoznano statek należący 
do konwoju. Skierowano na kurs na spotkanie 
konwoju

09.25 Powrót do konwoju i zajęcie pozycji „A” 
na czas brania ropy przez HMS „Harvester”. 
ORP „Garland” dołączył do konwoju

20.00 55 56 N, 14 01 W
18.2.43 08.00 55 24 N, 15 33 W wiatr W6, morze 45

09.45 Przyleciał samolot typu „Lancaster” dla 
eskorty lotniczej

10.30 Statki w konwoju otworzyły ogień dla celów 
ćwiczebnych

10.55 Odlot samolotu
14.15 Przyleciał samolot typu „Liberator”
14.50 Podejście do ropowca celem brania ropy. 

Branie ropy z rufy ropowca przy szybkości 
7 w

18.30 Koniec brania ropy. Pobrano 82 t. Odejście 
na pozycję

20.00 54 55 N, 17 17 w
19.2.43 08.00 54 07 N, 18 04 W Wiatr SW6 morze 44

11.10 Przeleciał nad konwojem patrolowy samolot 
typu „Flying Fortress”

20.00 53 09 N, 19 25 W
20.2.43 08.00 52 28 N, 20 24 W Wiatr SSW6 morze 45

10.00 Przeleciał nad konwojem samolot własny typu 
„Flying Fortress”

20.00 51 57 N, 21 40 W
21.2.43 08.00 51 23 N, 23 10W

11.00 Odłączenie się od konwoju „ONS 167” 
w pozycji 51 10 N, 3 26 W celu dołączenia 
do konwoju „ON 166” i zasilenia jego eskorty. 
Konwój „ON 166” jest atakowany przez okręty 
podwodne. Kurs na spotkanie, szybkość 17 w

Podstawa: Rozkaz
C. In. C. WA 
z 0932A/21/2/43

20.00 50 28 N, 27 02 W
22.2.43 07.55 Przed dziobem zauważono wybłyski arty

leryjskie poza horyzontem (48 19 N, 30 40 W)
09.20 Zobaczono dym w tym samym namiarze.
09.38 Rozpoznano płonący statek. Kurs na statek Był to norweski statek 

„Nielsen Allonso” 
należący do „ON 166” 
storpedowany tej 
samej nocy i 
opuszczony przez 
załogę
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10.34 47 59 N, 30 55 W.
(Dwa niemieckie okręty podwodne 
w odległości 10 do 15 Mm).
Obydwa okręty podwodne natychmiast 
zanurzyły się. Wysłano „enemy report”. 
Przeprowadzono poszukiwania azydkiem 
[stacja hydrolokacyjna do wykrywania 
zanurzonych okrętów podwodnych] bez 
żadnego rezultatu

11.16 Odpalono jedną torpedę i zatopiono płonący 
statek celem uniemożliwienia nieprzyjacielowi 
wydostania dokumentów i tajnych pism.
(47 54 N, 31 07 W)

11.20 Na kurs do konwoju, szybkość 18 w
15.15 Spotkano HMS „Dianthus” należący do 

konwoju „ON 166”. „Dianthus” atakował 
przez długi czas nieprzyjacielski okręt 
podwodny i dlatego został z tyłu konwoju

19.30 RDF 271 otrzymał echa konwoju przed 
dziobem w odległości 11 Mm

20.00 47 10 N, 33 25 W.
Zbliżenie się do konwoju i wymiana rozpoz
nawczych z eskortowcem za rufą konwoju

20.20 Storpedowanie dwóch statków w konwoju 
przez nieprzyjacielski okręt podwodny. 
Eskorta otworzyła oświetlenie a statki 
wystrzeliły białe rakiety

Okręt nie zdążył 
jeszcze zająć nakazanej 
pozycji „P” (na czele 
z lewej burty)

20.24 Alarm bojowy. Oświetlenie na lewą burtę
20.35 Azdyk otrzymał kontakt w odległości 

1 200 yardów
20.45 Atak B.H. [bombami hydrostatycznymi]. 

Rzucono pięć bomb (57 05 N, 33 51 W)
20.56 Drugi atak B.H. na to samo echo. Rzucono 

10 bomb. Po ataku operator azdyka zameldował, 
że okręt podwodny przypuszczalnie się wynurza

21.05 Otwarcie ognia z pom pomu i broni 
maszynowej.
Nieprzyjacielski okręt podwodny 
na powierzchni w odległości 200 yardów 
w środku cyrkulacji

Widoczność dwa 
kable

21.06 Stracono kontakt z nieprzyjacielem. Przerwać 
ogień. Przypuszczano, że okręt podwodny 
poszedł powtórnie w zanurzenie

21.19 Trzeci atak B.H. Rzucono 10 bomb, ale echo 
wątpliwe

21.33 Porzucono dalsze poszukiwania celem 
dołączenia do zagrożonego konwoju

22.24 Otrzymano rozkaz od S.O. [senior officer] 
(USS „Spencer”) pójścia do USCG 
„Campbell” uszkodzonego i unierucho
mionego na skutek kolizji z niemieckim 
okrętem podwodnym. Zwrot na kontrakurs
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23.05 Zauważono HMS „Trillium” podnoszącego 
rozbitków ze storpedowanego statku

23.34 Podejście do USCG „Campbell” niezdolnego 
do ruchu. Zauważono nieprzyjacielski okręt 
podwodny w odległości około 2 500 yardów 
od „Campbella” w stanie tonącym oraz łódź 
ratowniczą w pobliżu.
(USCG „Campbell” ostrzegł, żeby nie 
otwierać ognia do okrętu podwodnego, 
bo jego łódź znajduje się przy burcie.) 
Nieprzyjacielski okręt podwodny nadaje 
światłem SOS. Krążenie w pobliżu USCG 
„Campbell” i osłanianie go przed ewentualnym 
atakiem okrętu podwodnego (47 04 N, 33 39 W)

23.2.43 02.05 Podejście do niemieckiego okrętu podwodnego 
celem wzięcia do niewoli 9 pozostałych na 
pokładzie rozbitków, z których jeden podczas 
manewru dostał się w śruby i zginął a drugiego 
pozostawiono na okręcie podwodnym, 
ponieważ bał się wyskoczyć za burtę.
(Z późniejszych zeznań jeńców oraz płotu 
okazało się, że był to okręt podwodny, który 
został poważnie uszkodzony bombami 
głębinowymi i ostrzelany na powierzchni przez 
ORP „Burza”)

04.30 Odejście od okrętu podwodnego i pozosta
wienie go w stanie tonącym (pokład pokryty 
wodą i przechył na prawą burtę).
(Ze względu na sygnał od SO ostrzegający, 
że niemieckie okręty podwodne idą w naszym 
kierunku, zdecydowano się nie zatapiać okrętu 
podwodnego ogniem artyleryjskim, żeby nie 
zdradzać pozycji „Campbell” i zatopić go 
dopiero przy świetle dziennym w razie gdyby 
do tego czasu sam nie zatonął).
Powrót do USCG „Campbell”

05.20 RDF 271 zameldował, że echo 
pozostawionego okrętu podwodnego znikło. 
Okręt prawdopodobnie zatonął

08.00 47 05 N, 33 40 W. Utrzymywanie się 
w pobliżu USCG „Campbell” i czekanie 
na dalsze rozkazy

11.10 Rozpoczęto branie na pokład części załogi 
USC „Campbell”, rozbitków z norweskiego 
statku oraz prowiantu z USCGC „Campbell” 
przy pomocy łodzi

15.00 Ukończono branie rozbitków i ładowanie 
prowiantu. Wzięto na pokład pięciu oficerów 
oraz 115 marynarzy i podoficerów z USCG 
„Campbell” oraz 50 rozbitków z norweskiego 
statku „Nielsen Allonso”
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U w a g a: W okresie od 20. 12. 42 do 27. 1. 43 okręt przebył 6 022 mil morskich. (Na zapytanie Biura 
Historycznego, pismo nr 36 z dnia 25. 3. 43).
W okresie od 11. 2. 43 do 15. 3. 43 okręt przebył 5 571,5 mil morskich.

24.2. 43 12.00 Przybycie korwety HMS „Dauphin” należącej 
do eskorty konwoju „ON 166”

19.34 Odejście od USCG „Campbell” na skutek 
braku ropy. Kurs na St. John's, ekonomiczna 
szybkość 12 w

20.00 47 12 N, 33 35 W
25.2.43 08.00 47 16 N, 37 06 W Wiatr SW3, morze 22

20.00 47 29 N, 40 53 W
26.2.43 08.00 47 21 N, 44 30 W Mgła, widoczność

1 Mm
11.20 Próbne użycie fumatora.
20.00 47 15 N, 48 22 W

27.2.43 08.00 47 12 N, 52 01 W
09.00 Zauważono własny samolot typu Lockhead 

Hudson idący kursem W
11.00 Wejście do St. John's. Wysadzenie jeńców 

niemieckich oraz rozbitków na ląd
13.3.43 20.00 54 30 N, 13 40 W. Odlot eskorty lotniczej wiatr W3, morze 23
14.3.43 04.50 Zderzenie się dwóch statków w konwoju 

w pozycji 54 56 N, 11 28 W. Obydwa statki 
doznały pewnych uszkodzeń, ale są zdolne 
do dalszego ruchu

08.00 54 59 N, 10 45 W
16.00 Ćwiczebny alarm bojowy. Otwarcie ognia 

z dział przeciwlotniczych i broni maszynowej 
dla celów ćwiczebnych

16.07 Ćwiczebny atak B. H., rzucono pięć bomb
16.08 Koniec ćwiczeń. Odbój alarmu bojowego
19.00 Konwój rozbił się na grupy według miejsc 

przeznaczenia
20.00 55 30 N, 08 05 W Wiatr SW2, morze 12
24.00 Opuszczenie konwoju w pozycji 55 38 N, 07 

04 W. Pójście w ślad torowy za HMS 
„Escapade”. Kurs na Greenock, szybkość 16 w

15.3.43 07.00 Przejście przez zagrodę przeciwtorpedową 
w Clyde

07.42 Dobicie do ropowca „Coronda” na redzie 
w Greenock

Dowódca ORP „Burza” 
(podpis)
Franciszek Pitułko kpt. mar.
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Przedstawiony w artykule epizod wojennej działalności ORP „Burza” 
został wcześniej opisany dość szczegółowo w monografii niszczyciela „Burza” 
przez Jerzego Pertka44. Dużo miejsca poświęcili mu też w swoich 
wspomnieniach uczestnicy tego wydarzenia - ówcześni oficerowie ORP 
„Burza”: oficer nawigacyjny ppor. mar. Stanisław Olszowski45 i oficer broni 
podwodnej ppor. mar. Mieczysław Wasilewski46.

Na zakończenie trzeba zauważyć, że bardzo interesujące może być 
porównanie zapisów dotyczących zatopienia „U 606” w dziennikach zdarzeń 
prowadzonych na ORP „Burza” i na USCGC „Campbell”47.
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Kontradm. w st. spocz. Henryk PIETRASZKIEWICZ

NA HELU

Był czerwiec 1966. Najpiękniejszy okres roku. Przejmuję 9. Flotyllę 
Obrony Wybrzeża. Sztab w porcie wojennym Hel, jednostki 
rozrzucone na wybrzeżu od Skowronek na wschodzie, do Jarosławca na 

zachodzie.
Flotylla była tworem stosunkowo młodym. Utworzono ją w czerwcu 

1965 r. głównie na miejsce Brygady Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy. 
Ta z kolei nawiązywała do tradycji września 1939 r. - w całości do Rejonu 
Umocnionego Hel, z piękną kartą działań artylerii nadbrzeżnej oraz częściowo 
do Morskiej Obrony Wybrzeża ze względu na podległość jej wspomnianego już 
Rejonu i trałowców.

Objeżdżamy z przekazującym, kmdr. dypl. Tadeuszem Mandatem, 
kolejno wszystkie jednostki. Trwa to prawie dwa tygodnie. Cały czas słońce, 
piękna zieleń, kwiaty na przykoszarowych łąkach i nieużytkach, złocisty 
żarnowiec na terenie większości baterii artylerii nadbrzeżnej. Upojny zapach 
poletka kwitnącej białej koniczyny, mała cząsteczka wzorowo utrzymanych pól 
Celbowa. Można by było odnieść wrażenie, ze wszystko jest takie kwitnące, 
słoneczne i bezkonfliktowe także w jednostkach. Dla mnie tak nie było. Prawie 
17 lat, z wyjątkiem 15 miesięcy pobytu na AKOS, służyłem na okrętach 
podwodnych i nie miałem do czynienia z większością problemów 
specjalistycznych dotyczących podporządkowanych mi jednostek. Nie było 
wśród nich dwóch jednakowych. Nawet pozornie jednakowe z nazwy komendy 
portu miały inną strukturę, różniły się znacznie zadaniami i warunkami, 
w których je wykonywały. Muszę to wszystko poznać, wielu rzeczy dopiero się 
nauczyć, a już muszę na bieżąco decydować. Z mych nowych podkomendnych 
znam tylko kilku, oni też mnie nie znają. Wiedzą, że będę chciał wielu rzeczy 
od nich się nauczyć, ale sam, już dziś, muszę być ogniwem scalającym. Mogę 
to robić z tytułu stanowiska, wołałbym jednak mieć na to ich dobrowolne 
przyzwolenie, wynikające z przekonania, że razem to robimy, a nie tylko, że tak 
wymaga regulamin.
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W skład flotylli wchodzą: 13. dywizjon trałowców, 11. dywizjon ścigaczy, 
siedem baterii artylerii nadbrzeżnej, kompania chemiczna, rejon obserwacji oraz 
trzy komendy portu - Hel, Gdynia i Gdańsk.

W tym czasie w dokumentach flotylla figurowała jako zespół operacyjno- 
taktyczny. Ta „operacyjność” nie miała oczywiście żadnego pokrycia w siłach, 
którymi dysponowała, ani ze względu na charakter - kompletny brak sił 
uderzeniowych - ani ze względu na ich liczbę. Ten drobny brak odpowiednich 
sił było w zwyczaju zastępować magicznym odwołaniem się „we 
współdziałaniu z...”. Na mapach to nawet ładnie wyglądało. Np. nad konwojem 
wisiały symbole osłaniających go samolotów myśliwskich, a w praktyce 
dyżurowały one na lotnisku „w codziennym reżymie”. Nie wynikało to 
z niechęci lotników, lecz ich małych możliwości. Gdy na jednym z ćwiczeń na 
mapach, jako delegowany do dowództwa Frontu, wnosząc do działań nasz 
jedyny pułk, żądałem silniejszej osłony zespołu desantowego na przejściu 
morzem i w rejonie desantowania, usłyszałem na to moje „molestowanie” od 
dowódcy lotnictwa - „zabieraj swój parszywy pułk i rób, co chcesz, ode mnie 
nic nie dostaniesz, mam ważniejsze zadania”. Podległe mi jednostki też mają 
i muszą ze sobą współpracować, bardziej realnie - nie tylko w decyzjach na 
mapach. Kulawe współdziałanie będzie świadectwem niewydolności mojej 
i mego sztabu.

Nie odwołując się do dokumentów i nieco uogólniając, zadania flotylli 
można sprowadzić do zapewnienia w czasie pokoju usług logistycznych dla 
stacjonujących na jej obszarze sił, a w czasie wojny także do organizacji 
i utrzymania, skorelowanego z sąsiadami, systemu żeglugi i rozśrodkowanego 
bazowania w swej strefie odpowiedzialności, włączając w to OPM, OPOP 
i OPK OPL miały zapewniać własne środki ogniowe we współdziałaniu 
z 2 KOPK. Konkretne zadania na okres wojny spoczywały w sejfie 
w zalakowanych kopertach.

Możliwości reagowania na zdarzenia zależą w znacznym stopniu od 
uzyskania w porę informacji, odpowiedniej gotowości sił i środków oraz 
opracowanego zawczasu jasnego i wy trenowanego systemu podejmowania 
decyzji, wykonawstwa i odpowiedzialności.

Ważne miejsce w ogniwie „wiedzieć i reagować” zajmował 7. Rejon 
Obserwacji i Łączności. Jego punkty obserwacyjne były rozmieszczone 
co kilkadziesiąt kilometrów wzdłuż wybrzeża od Jarosławca do Skowronek. 
Do ich zadań należało obserwowanie morza i powietrza, wykrywanie, 
rozpoznawanie i obserwacja jednostek pływających w zasięgu widzialności 
wzrokowej i radiolokacyjnej, wykrywanie obiektów nisko lecących oraz 
meldowanie służbie dyżurnej o wszelkich zmianach sytuacji. Dzięki punktom 
obserwacyjnym można było kontrolować żeglugę na obszarze wód 
wewnętrznych i terytorialnych i nawet nieco dalej, a także utrzymywać łączność 
z przepływającymi za pomocą wzrokowych środków łączności i UKF.
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Załoga punktu, kilkunastu marynarzy pod dowództwem starszego 
podoficera, składała się z sygnalistów i telegrafistów, pilnowała służby, miała 
dużą samodzielność i na ogół nie sprawiała kłopotów naruszeniami dyscypliny. 
Niektórzy twierdzili, że stosunki na punktach obserwacyjnych są zbyt 
familiarne - były po prostu poprawne, koleżeńskie i służyły dobru służby.

Rejon dysponował także trzema ruchomymi punktami obserwacyjnymi, 
wyposażonymi w radiolokatory Mys. Ich zasięg zależał od wysokości terenu, na 
którym je ustawiano - były używane w miarę potrzeby.

Dowódcą rejonu był od 1957 r. kmdr por. Jerzy Kuczkowski, a jego sztab 
mieścił się na Pogórzu. Nazwiska dowódców punktów zatarły mi się w pamięci, 
przypominam sobie jedynie Kajdańskiego z PO Hel.

Lądowe brygady WOP miały także swe techniczne punkty obserwacyjne, 
nie współdziałały jednak bezpośrednio z naszymi punktami.

Stwierdzenie, co się dzieje poza zasięgiem punktów obserwacyjnych oraz 
reagowanie na zdarzenia wymagało wysyłania, stałych lub okresowych, 
dozorów okrętowych. W tym celu można, lub należało, użyć ścigaczy lub 
trałowców. Okręt dyżurny zawsze był w gotowości do wyjścia.

11. dywizjon ścigaczy, dyslokowany w porcie Hel, miał na swym wyposażeniu 
osiem jednostek typu „122 bis” - wyporność 350 t„ uzbrojenie 1 x 85 mm, 
2 x 37 mm, trzy podwójne karabiny maszynowe kalibru 12,7 mm, dwie rufowe 
wyrzutnie BG, prędkość maksymalna 21 w, hydrolokator Tamirll, radar 
obserwacji powierzchni morza, załoga - 56 osób. Były to okręty o dobrej 
dzielności morskiej i szerokiego zastosowania, chociaż zbliżały się do kresu 
możliwości ich eksploatacji. Dowódcą dywizjonu był kpt. mar. Antoni 
Wolański, a po nim od 1967 r. kmdr ppor. Mieczysław Łęcki. W ciągu piętnastu 
lat służby tych okrętów w naszej marynarce wielu oficerów zdobyło na nich 
niezbędne doświadczenie i opływanie, umiejętność działania w grupach 
poszukująco-uderzeniowych, w konwojowaniu, dozorze i właściwym reagowaniu 
na typowe sytuacje na morzu.

13. dywizjon trałowców bazowych, z miejscem stałego postoju w helskim 
porcie, od kilku lat przechodził z okrętów typu „254”, przenoszonych 
sukcesywnie do Świnoujścia, na trałowce „206 F” krajowej konstrukcji 
i budowy. Miały nieco mniejszą wyporność, znacznie niższą sylwetkę. Na swą 
obronę miały tylko trzy podwójne armatki 23 mm sterowane centralnie - 
w załodze był tylko jeden artylerzysta. Odznaczały się dobrą dzielnością 
morską oraz dysponowały niezbędnym wyposażeniem do zwalczania min 
kotwicznych i dennych. Nie miały systemu wykrywania i niszczenia 
pojedynczych min dennych, musiały pobudzać ich detonację wielokrotnym 
przejściem z włączonymi trałami nad oczyszczanym obszarem. Dla określania 
swego miejsca w czasie trałowania okręty korzystały także z systemu RYM, 
rozwijanego przez Oddział Zabezpieczenia Hydrograficznego.
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Do sierpnia 1968 r. 13. dTRB dowodził kmdr Jan Rek, mój szkolny 
kolega i przyjaciel, często korzystałem z jego cennych rad. Po nim dowodzenie 
przejął kmdr ppor. Henryk Sobiesiak.

W obu dywizjonach nie było istotnych problemów w kwestiach 
wyszkolenia, dyscypliny i obsady kadrowej. Można było polegać na rzetelności 
i sprawności działania.

15. dywizjon kutrów trałowych był jednostka skadrowaną. Kutry typu 
„361 T” były wystawione na molo, obsługiwała je mała grupa konserwacyjna. 
Załogi z przydziału mobilizacji powoływano na krótkie przeszkolenia 
odświeżające ich umiejętności. Dowódcę dywizjonu trzeba było zwolnić ze 
służby, a z jego następcą nie było już kłopotu.

Podejść do naszych portów w Zatoce Gdańskiej strzegły cztery stałe 
czterodziałowe baterie dział kalibru 130 mm i jedna kalibru 152 mm. Ponadto, 
obronę przeciwkutrową wejść do Gdyni i Helu miały zapewnić ogniem na 
wprost dwie baterie dział kalibru 100 mm. Podejść do portu Ustka broniła BAS 
kalibru 130 mm. Czasy swej świetności klasyczna artyleria nadbrzeżna miała 
już za sobą. Nie mogła temu zapobiec chlubna tradycja męstwa w walce we 
wrześniu 1939 r. baterii im. Heliodora Laskowskiego. Ze względów, głównie 
oszczędności, baterie były skadrowane. Utrzymywano je nadal w dobrym stanie 
technicznym. Uzupełnienie mobilizowane z miejscowych zasobów, regularnie 
przeszkalane, pozwalało postawić baterie w stan pełnej gotowości w przeciągu 
kilku godzin. Dowódca baterii miał dużą samodzielność, ale i dużo 
różnorodnych obowiązków, przez to, jeśli miał odpowiednie cechy dowódcze, 
nabywał i pomnażał umiejętności, które otwierały mu nowe widoki w służbie. 
Dowódcy wszystkich baterii byli rzetelni w służbie, mieli dobre artyleryjskie 
przygotowanie, można było na nich polegać. W 1966 r. dowodzili bateriami: 
3. BAS - kmdr ppor. Jan Krakowiak (po nim kpt. mar. Jan Rączka), 11. BAS - 
kmdr ppor. Janusz Skarbek, 13. BAS - kmdr ppor. Tadeusz Musielak, 25. BAS 
kmdr por. Jan Fursewicz (po nim kmdr ppor. Józef Włoszak), 34 BAS - kmdr 
ppor. Adam Newerli, 27. BAS - kpt. mar. Marian Maciążka, 28. BAS - kmdr 
ppor. Józef Sadowski, 9. BAS - kpt. mar. Tadeusz Wachowicz. Skadrowana 
25. BAS w Gdańsku miała być zlikwidowana a jej teren przekazany budującemu 
się Portowi Północnemu. Zanim to miało nastąpić, zdecydowano, aby w 1965 r. 
rozwinąć ją na osiemnaście miesięcy dla przeszkolenia wcielanych do wojska 
alumnów. Na jej dowódcę wyznaczono kmdr por. Jana Fursewicza, 
dotychczasowego komendanta SPAN w Darłowie. Bateria ta podlegała mi tylko 
pod względem gotowości bojowej. Nad szkoleniem alumnów czuwało 
bezpośrednio GZP. Przeczulenie obu stron - GZP i kościelnych przełożonych 
alumnów - doprowadzało niekiedy do spięć, jednak dzięki rozwadze 
dowództwa baterii były one w porę rozładowywane. Celem odwiedzania swych 
podopiecznych, wysocy dostojnicy Kościoła składali dowódcy baterii 
zapowiedziane wizyty, jednym z nich był ówczesny kardynał Karol Wojtyła.
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W 1957 r. wyłączono z jednostek MW garnizonów Gdynia i Hel ich 
elementy zaopatrzenia technicznego i kwatermistrzowskiego, scalając je 
odpowiednio w Komendę Portu Gdynia i Komendę Portu Hel. Jako jednostki 
administracyjno-gospodarcze były zobowiązane do dostarczania wszystkich 
rodzajów zaopatrzenia bazującym stale lub czasowo okrętom flotylli 
i jednostkom przydzielonym na zaopatrzenie oraz zapewnienie zespołom 
okrętów niezbędnych usług taborem pływającym. Spoczywały na nich także 
znaczne obowiązki mobilizacyjne. Nie mało wysiłków wymagało utrzymanie 
w należytej sprawności urządzeń portowych, nabrzeży, warsztatów, magazynów 
i dróg. Odpowiadały także za organizację właściwych dla tych jednostek obron.

Funkcje komend portów teoretycznie były takie same, w praktyce jednak 
znacznie się różniły. KPW Hel zaopatrywała jednostki podległe flotylli, 
natomiast KPW Gdynia przede wszystkim 1. BOP, 3. BKT, 7. dNi itp. Helskie 
magazyny amunicji, min i torped były rozrzucone na dużej przestrzeni w lesie 
i połączone z portem kolejką wąskotorową, w Gdyni tego rodzaju zapasy 
przechowywano w jednym miejscu - Wąwozie Ostrowieckim. Znaczną część 
produktów żywnościowych Hel musiał przywozić z odległego o 42 km Pucka, 
podczas gdy Gdynia miała to wszystko na miejscu.

W 1965 r. na Westerplatte utworzono KPW Gdańsk jako organ wszech
stronnego zaopatrzenia i technicznej obsługi Morskiej Brygady Okrętów 
Pogranicza, która od 1.01.1966 r. przeszła na zaopatrzenie marynarki. Komendantem 
został kmdr ppor. Zenon Cieślak.

Komendantem KPW Gdynia, chyba od jej powstania, był kmdr por. 
Porydzaj. Po jego śmierci zastąpił go kmdr por. Jan Fursewicz i przetrwał na 
tym stanowisku do emerytury. Komendantem KPW Hel, w chwili obejmowania 
prze mnie flotylli, był kmdr Czesław Obzejta, po nim w 1967 r., po zakończeniu 
szkolenia alumnów, kmdr por. Jan Fursewicz, by z kolei przejść do Gdyni, 
zwalniając stanowisko dla kmdr. ppor. Adama Newerlego.

Dowództwa 9. FOW, 11. dDS i 13. dTR zajmowały stary, dwupiętrowy 
budynek, schowany w lesie o jakieś sto metrów od nabrzeży portu wojennego 
Hel. Sformowany przed rokiem sztab flotylli, około pięćdziesiąt osób, wciągnął 
się już w swe obowiązki i nie wymagał oliwienia. Szef sztabu, kmdr por. Ignacy 
Błasiak, w prawdzie bez praktyki morskiej, dobry organizator, energiczny, 
zapalony działacz sportowy, pogodnego usposobienia, towarzyski. Zastępca do 
spraw polityczno-wychowawczych kmdr por. Zygmunt Dubiel, po WAP, 
bardziej praktyk niż teoretyk. Zastępca do straw technicznych kmdr por. 
Tadeusz Fincel wnikliwy, rzeczowy, obowiązkowy i bardzo spokojny. 
Kwatermistrz kmdr por. Jerzy Ostrowski - w układzie flotylli przypadła mu 
funkcja jedynie koordynatora i nadzorcy.

Oficerowie dowództwa stanowili zgrany zespół, sprawnie wykonujący 
swe obowiązki - zespół, któremu mogłem wierzyć i liczyć na jego pomoc.

Po zapoznaniu się z dokumentami mobilizacyjnymi miałem tylko jedno 
zastrzeżenie. 13. dTR, 15. dkt oraz mobilizowany dywizjon obserwacji minowej 
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z kutrów rybackich łączono w brygadę. Dowództwo i sztab 13. dTR stawały się 
dowództwem i sztabem brygady, a 13. dTR, główny koń roboczy brygady, 
z dowództwem doraźnie sformowanym, niezgranym, z oficerów bez 
niezbędnych nawyków. Po rozważeniu tego w gronie zainteresowanych, 
postanowiono wystąpić o skreślenie etatu dowództwa brygady. DMW uznało 
zasadność takiego rozwiązania. Uważałem, że mobilizacja nie powinna 
powodować zasadniczych zmian personalnych w dowództwach i sztabach - ma 
tylko uzupełniać w zakresie niezbędnej potrzeby. Sama wojna jest wysoce 
zorganizowanym bałaganem i trzeba się starać, żeby przynajmniej u siebie, jak 
najmniej jej w tym pomagać. Dobrze to ujął w swych wspomnieniach Tirpitz: 
„Okręty w razie mobilizacji miały połowę załóg oddawać na nowe jednostki, 
a jako uzupełnienie otrzymywać żołnierzy z rezerwy. Powodowało to rozbicie 
wewnętrznego organizmu okrętu, obrócenie w niwecz wysiłku włożonego 
w szkolenie eskadr i zniszczenie gotowości bojowej. Mieliśmy masę okrętów 
i tłum ludzi na nich, ale nie mieliśmy floty”.

Szkolenie przebiegało zgodnie z odgórnymi wytycznymi i na razie 
widziałem potrzeby zmian. Jeżeli się przychodziło, tak jak w moim przypadku, 
do jednostki o zdecydowanie innym składzie i przeznaczeniu, to pierwszy rok 
należało poświęcić na zapoznawanie się z nowymi problemami i stanem spraw 
z całym wachlarzem ich złożoności i nie narzucać rozwiązań wyniesionych 
z doświadczeń w innych warunkach. W następnym roku starałem się szkolenie 
okrętów na morzu rozciągnąć także na okres jesieni i zimy. Starałem się także 
przeprowadzać chociaż jedno ćwiczenie zespołowe także zimą. Przy naszym 
słabo rozwiniętym wybrzeżu, rozśrodkowane bazowanie w warunkach nawet 
średnio mroźnej zimy staje się problematycznym.

Każdy tryb szkolenia może wpaść w rutynę i od czasu do czasu wymaga 
świeżego spojrzenia. Posłużę się przykładem radiotelegrafistów. W tym czasie 
służba zasadnicza na okrętach trwała jeszcze trzy lata. W CSMW specjalistę 
uczono podstaw umiejętności ogólno wojskowych i jego specjalności - do 
niezbędnej wprawy musiał dochodzić już w jednostce. W owym czasie 
o wartości radiotelegrafisty świadczyła szybkość odbioru i nadawania kluczem. 
Dobry poziom tych umiejętności radiotelegrafista przeważnie osiągał dopiero 
w trzecim roku służby. W pierwszym i drugim pełnił wachtę, zgłaszał się, gdy 
go wywoływano i zazwyczaj wzywał bardziej biegłego kolegę. Logicznym 
wnioskiem było więc zwiększyć częstotliwość treningów odbioru i nadawania 
do racjonalnej przyswajalności, aby jak najszybciej osiągnąć pożądany pułap 
umiejętności nadawania i odbioru, a następnie utrzymywać go tylko minimalną, 
niezbędną liczbą treningów. Taki system starałem się wprowadzić.

Techniczny postęp w sprzęcie wpływa także na zasady doboru ludzi do 
jego obsługi oraz zakres i metody szkolenia. Np. na miejsce starych radarów, 
o czasie bezawaryjnej pracy rzędu kilku godzin, zaczęły wchodzić produkowane 
przez warszawski „Rawar” o czasie bezawaryjnej pracy od 2000 do 10000 godzin.
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Stąd, jeśli poprzednio była potrzebna umiejętność wyszukiwania i usuwania 
usterek, to w miarę zmiany sprzętu bystry operator.

Budynek, w którym mieściły się dowództwa flotylli i dywizjonów, 
wymagał kapitalnego remontu. Kmdr Błasiak wydębił niezbędne fundusze 
i powołaną z rezerwy ekipę budowlanych. Dowództwa dywizjonów musiały 
przenieść się na okręty a flotylla, za zgodą ówczesnego głównego 
kwatermistrza gen. Zimińskiego, zajęła jedną klatkę oddawanego właśnie 
do użytku domu mieszkalnego w mieście. W następnym roku przeniosła się 
do wykańczanego budynku szpitala na terenie wojskowym. Doszedłem 
do wniosku, że remontowany budynek należy oddać dywizjonom, a dla flotylli 
zbudować nowy. Znalazło to zrozumienie u przełożonych, a szefowi sztabu 
udało się wcisnąć to do planu. Lokalizacja w samym porcie z widokiem na oba 
baseny i redę wzbudziła niechęć okrętowej braci, woleli odsunąć dowództwo 
jak najdalej.

Trzeba powiedzieć, że wówczas budowano i remontowano na Helu dość 
dużo. Kończono budowę dużej kotłowni na miał węglowy, przebudowywano na 
basen kąpielowy dużą halę w porcie, służącą poprzednio za garaż, budowano 
w mieście mieszkania dla kadry. Hel, jako garnizon i jako miasto, cieszył się 
możliwością rozwoju.

Dojazd mieszkających w Gdyni był dość utrudniony. Codziennie „Bryza” 
lub holownik, chodziły rano z Gdyni na Hel, a popołudniu z Helu do Gdyni, 
o ile nie uniemożliwiał tego stan pogody lub zalodzenia. Traciło się na to 
przeciętnie cztery godziny. Kadra wołała jednak dojeżdżać niż brać mieszkania 
na Helu lub w Juracie. Na czas służby na Helu udało mi się uzyskać 
jednopokojowe mieszkanie w nowych blokach, nie musiałem więc poddawać 
się trudom częstych dojazdów. Chociaż one tez miały swoje dobre strony - 
wesołe, dowcipne opowiadania, żarty, a niekiedy i całkiem poważne rozmowy.

Flotylla nie miała jakiegoś, choć trochę umocnionego, stanowiska 
dowodzenia. Nie stać nas było na jego budowę. Po dłuższych poszukiwaniach 
odpowiedniego obiektu, postanowiono przystosować w tym celu poniemieckie 
stanowisko, przygotowywane w czasie wojny, dla niemieckiej baterii artylerii 
kalibru 406 mm. Komendant portu kmdr Fursewicz zabrał się do tego 
energicznie i wkrótce mogliśmy tam przenieść węzeł łączności i stanowisko 
oficera operacyjnego flotylli. Uniknęliśmy przez to perturbacji przenoszenia tej 
służby przy przechodzeniu na wyższe stany gotowości. Komenda portu także 
przystosowała na swe bojowe stanowisko dowodzenia jeden z elementów 
wspomnianej baterii. W ogóle kmdr Fursewicz lubił, gdy coś się działo - 
poprawiać, remontować, rozbudowywać - bez tego nudził się. Na ten temat 
chodziła kiedyś następująca anegdotka: Pewien pagórek wydał się 
komendantowi portu nazbyt wyniosłym, a dolinka obok, niesłusznie obniżającą 
ogólny poziom. Zwołał setkę marynarzy i zaczął ścinać górę a jednocześnie 
zasypywać dolinę. Zainteresowało to przechodnia, zagadnął więc jednego 
z marynarzy - co tu się dzieje? Jak to co! Po prostu cud! Wiara przenosi góry!
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Każda służba, dobrowolna czy przymusowa, wiąże się z uciążliwościami. 
O trudach służby na okrętach napisano wiele, służący w marynarskich 
mundurach na lądzie też nie byli ich pozbawieni. Większość uważa, że służba 
na okrętach to prawie sama przyjemność, a ponieważ uczucie smaku to rzecz 
bardzo indywidualna - tysiące odcieni - jakże więc o tym pisać? Komenda 
Portu Hel miała kilka magazynów uzbrojenia schowanych w lesie. Niektóre 
były skupieniem betonowych, przedwojennych jeszcze, bunkrów inne grupą 
lekkich wiat. Magazyny te, z ciągnącymi się wokół nich podwójnymi 
ogrodzeniami z kolczastego drutu, wymagały zgodnie z naszym przepisami, 
znacznej liczby wartowników. Podobno np. w Danii, takie magazyny, także 
w lesie, były zamknięte tylko na kłódkę i nikt nie wystawiał przy nich warty. 
Wynikający z etatu stan kompanii wartowniczej KPW nie zapewniał możności 
wystawiania takiej liczby posterunków by sprostać wszystkim przepisom 
ochrony obiektów, szkolenia, potrzebom prac gospodarczych i nie wyznaczaniu 
na wartę częściej niż co trzeci dzień. Swe zakłócenia wnosiły także choroby, 
urlopy itp. Profil terenu i dążenie, by nie wydzielał się dla patrzącego z góry, 
uniemożliwiały zastąpienie wartowników systemem technicznym. Najbardziej 
uciążliwym obowiązkiem był obchód w pojedynkę strzeżonych magazynów 
przejściem między podwójnym ogrodzeniem, szczególnie w czasie jesiennej 
pluch i szarugi, sztormu, śnieżycy. Słaba widzialność, wiatr wyjący w koronach 
sosen, hałas powodowany np. przez buszujące w lesie dziki, wywoływały 
w wyobraźni wartownika, napompowanego ostrzeżeniami o dywersantach, 
szpiegach itp. fałszywy, stresujący obraz sytuacji. Nie było wówczas komórek, 
a możność nawiązania łączności z wartownią przenośnym telefonem wartownik 
miał tylko z kilku miejsc. Psychofizyczne wymagania wobec przydzielanych do 
kompanii wartowniczych były mniejsze niż dla załóg okrętów. Chcąc 
zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wartowników, a tym samym i ich 
skuteczność, postanowiono, by, w ciężkich warunkach atmosferycznych, 
obchód odbywał się we dwójkę, chociaż zmniejszało to częstotliwość 
obchodów. Przy stwierdzeniu stanów depresyjnych odsuwano danego 
marynarza od służby z bronią. Nie zawsze to pomagało. Właśnie taki 
przeniesiony do kuchni, mimo zastosowanych środków zapobiegawczych, 
popełnił samobójstwo rzucając się pod ruszający ze stacji pociąg. Był to jeden 
z najczarniejszych dni mojej służby. Tejże nocy zastrzelił się wartownik 
na posterunku przy działach 3 BAS, oraz poniósł śmierć kierowca ciężarówki 
na skutek uderzenia w drzewo.

W ogóle łatwo ulegamy pokusie mnożenia posterunków dla własnego 
spokoju, mniemanego zwiększenia bezpieczeństwa obiektu, zbyt gorliwego 
trzymania się litery przepisu, a nawet na pokaz. Dwa przykłady.

W latach siedemdziesiątych, w czasie pokazu sprzętu przez dowództwo 
wojsk Układu Warszawskiego, przed rumuńskim namiotem, na postumentach 
metrowej wysokości, z automatami na piersiach i w kompletnym bezruchu, 
stało dwóch wartowników ponad dwumetrowego wzrostu. W namiocie trudno 
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było znaleźć coś ciekawego, wszyscy jednak wyrażali swój zachwyt 
wartownikami. Przykład działa. Po kilku miesiącach, w czasie corocznej 
odprawy szkoleniowej Paktu, tym razem w Berlinie, przed willą, w której 
kwaterował marszałek Kulikow gospodarze wystawili wartowników nie mniej 
rozrosłych i w równie posągowych pozach.

W pierwszych miesiącach służby w 9. FOW zetknąłem się z następująca 
sprawą. Stwierdzono kradzież sprzed magazynu technicznego KPW beczki 
po oleju. Prokurator wystąpił o ukaranie kmdr. Czesława Obzejty, w tym czasie 
dowódcy garnizonu, za to, że nie wystawił przy beczce wartownika. Długo 
musiałem tłumaczyć prokuratorowi, że beczka kosztuje kilkadziesiąt złotych 
a samo roczne utrzymanie wartownika (według obliczeń adm. Rudomino) około 
stu tysięcy złotych.

Koszt przechowywania zapasów, rezygnacja w porę ze zbędnych, to 
problem, który nam zawsze doskwierał. Zbyt obszerny, by się nim w tym 
miejscu zająć.

W latach 1966 i 1967 były sojusznicze ćwiczenia, kończące się tradycyjnym 
desantem na poligonie pod Ustką. Występowałem w nich w roli dowódcy 
Zespołu Lądowania. Ponieważ nie były to moje pierwsze, ani ostatnie 
ćwiczenia, trudno dziś, bez zaglądania do dokumentów, przyporządkować 
pozostałe w pamięci zdarzenia do konkretnego roku.

W jednym z ćwiczeń w ramach Marynarki, bodajże latem 1968 r. 
umownym przeciwnikiem flotylli była 8. FOW. Nie pamiętam ani założenia, ani 
jego przebiegu. Pamiętam tylko burę, jaką dostałem od gen. Bordziłowskiego za to, 
że gdy wszystkie jednostki w pełnej gotowości wykonywały wyznaczone 
zadania, wąsaty kpt. mar. K. najspokojniej łowił ryby w pustym portowym 
basenie. Ćwiczenie skończyło się desantem na cypel Helu, a następnie 
zawodami sportowymi. Miałem zaszczyt je otwierać. Moje wystąpienie, 
ponieważ nie było w nim spraw tajnych, zachowało się w papierzyskach. 
Pozwolę sobie zacytować z niego nieco przydługą partię: We współczesnej 
wojnie, w większym jeszcze stopniu niż w poprzednich, decydować będzie 
wola walki, mistrzowskie opanowanie sprzętu, sprawność fizyczna, odporność 
psychiczna oraz rozumna inicjatywa każdego żołnierza, marynarza, podoficera 
i oficera. Decydować będzie także sprawność organizacyjna na wszystkich 
szczeblach. Jednakże ani umiejętność, ani hart, ani sprawność organizacyjna nie 
przychodzą do nas same. Zdobycie ich wymaga stałych, nieraz jakże 
jednostajnych i szarych, wysiłków. Duże zwycięstwa wymagają ciągłego 
łańcucha małych, niejednokrotnie drogo okupionych, zwycięstw przede 
wszystkim nad samym sobą. Walka to narzucenie swej woli przeciwnikowi, a to 
właśnie wymaga umiejętności podporządkowania się. Okruch kamienia raniący 
ciało perłopława daje początek perle. Jej wielkość zależy od aktywności tego 
mięczaka. Codzienny trud służby wojskowej, cierpkie nieraz słowa kolegi czy 
przełożonego, pobudza w was płomień obowiązku, waszą aktywność, właściwie 
kanalizuje wasz młodzieńczy zapał, przekształca was w cenne perły naszych Sił 
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Zbrojnych, naszej ojczyzny. Od was samych jednak zależy jak duża i cenna 
będzie ta perła. Sprzyja temu także ożywczy duch zdrowego 
współzawodnictwa. Przed kilku dniami ścieraliśmy się ze sobą na morzu, jako 
dwie walczące strony, dziś będziemy walczyli o miano lepszego w sporcie, 
specjalnościach i rozrywce. Sprzyja to wzmocnieniu obu naszych garnizonów, 
leżących na dwóch krańcach naszej ojczyzny i spinających swymi 
patriotycznymi sercami, sprawnością bojową załóg i sprzętu, jak cennymi 
klamrami, naszą morską granicę. Życzę, by stoczone za chwilę boje na boisku 
i konkursach, jeszcze bardziej scementowały więzi między naszymi 
garnizonami. Życzę, by zapał walki znacznie przewyższał żar piekącego nas 
dzisiaj słońca. Życzę, żeby zwyciężał lepszy, a kibice stron i nasi drodzy goście 
przyjezdni, i Helanie przeżyli wraz z zawodnikami dramatyczne chwile walki - 
gorycz porażek i blask zwycięstwa. Turniej między garnizonami Świnoujście 
i Hel ogłaszam za otwarty. Rekordów nie pamiętam, ale zabawa była.

Oba garnizony i Świnoujście, i Hel mają swój odrębny urok. Pierwszy 
znam tylko z krótkich pobytów, chociaż na jednym z ćwiczeń w latach 
pięćdziesiątych przez kilka dni byłem teoretycznym dowódcą tamtejszej Bazy. 
Natomiast bardzo mi się podoba sama wyspa Wolin, wyniosła w środkowej 
części, zamieszkała od neolitu (krzemienie jeszcze dziś można zbierać na 
ulicach Lubina). Bogate ukształtowanie - klify, jeziora i przede wszystkim 
wspaniały starodrzew Parku Wolińskiego. Kiedyś, przelatując śmigłowcem 
widziałem w rejonie Międzyzdrojów dwa orły polujące na ryby - żywy oddech 
puszczańskiej przeszłości i świadectwo, że człowiek jeszcze wszystkiego nie 
zniszczył.

Mierzeja Helska jest znacznie młodsza geologicznie - twór działania 
prądu, fal i wiatru. Samą nazwę Hel złośliwi wywodzą od niemieckiego - die 
Helle, czyli piekło. Bardziej złośliwi, sięgając do mitologii skandynawskiej, od 
Hel, władczyni i uosobienia Krainy Ciemności - przeciwieństwo Walhalli. Ten 
inferialny rodowód jest z gruntu fałszywy. Opowiadam się raczej za odniesienie 
się do Heliosa - greckiego boga uosabiającego słońce. Przecież stąd te 
słoneczne plaże oraz słoneczna pogoda, chwalone przez wczasowiczów 
i mieszkańców. Inna grupa złośliwców, według kształtu państwa na mapie, 
nazywa Hel „Krowim Ogonem Rzeczypospolitej”. Protestuję! Ze względu na 
kształt na mapie i swój urok, można byłoby zgodzić się jedynie na „Zielono- 
złoty Warkocz Rzeczypospolitej”. Ponoć jeszcze w połowie XIX w. był gołym 
i bezleśnym, co wydaje się wprost nieprawdopodobieństwem. Helski las rośnie 
wolno, miejscami rzadko, jednak każda sosna ma w sobie dużo 
indywidualności. Swymi dolnymi gałęziami starają się one przykrywać piasek, 
chroniąc go przed wywiewaniem, a tym samym przed ogalaniem swych 
korzeni, postępują jak istoty myślące. Plaże mają delikatny piasek i kojący 
szum łagodnego przyboju. Tylko morze bywa nieco zimne i zbyt krótki sezon 
kąpielowy.
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W czasie jesiennych i zimowych sztormów łagodny półwysep potrafi się 
zbiesić, ale tym się Helanie zbytnio się nie przejmują - kiedyś grudzień był 
okresem obfitych połowów dorsza. Jednak 17 października 1967 r. zdarzył się 
wyjątkowo niszczycielski huragan. Po ciepłym i spokojnym dniu, wieczorem 
wichura zaczęła zrywać dachy, łamać drzewa, spiętrzać w basenach portowych 
wodę do wystąpienia jej z brzegów. Ścięła napiętymi cumami okrętów kilka 
polerów na nabrzeżu, wyrwany z nabrzeża masywny granitowy płaskownik 
wbiła w burtę trałowca. Mniejszym okrętom, cumującym przy wschodnim 
nabrzeżu, groziło wystrędowanie. Wszystkie okręty przeszły do Gdyni, bardziej 
osłoniętej przed zachodnimi wiatrami. Tu także były zniszczenia, między 
innymi zatonęła roztrzaskana wiatrem o molo bardzo przydatna motorówka 
„K -1”, miała drewniany kadłub i była jedyną, czynną jeszcze pozostałością 
po „Gneisenau”. Na Helu spiętrzona fala wdarła się do portowych kanałów 
grzewczych, do niżej położonych budynków, przeciekła warstwą piasku 
do piwnic niektórych domów mieszkalnych. W holu KPW wraz z wodą 
znalazły się nawet ryby. Rozszalałe fale zalały niżej położone tereny 
zachodniego brzegu półwyspu, a w jednym miejscu wyłamały do połowy 
asfaltową drogę. Po silnym deszczu przyszedł mróz. Ściągnięte z całego 
województwa wozy strażackie osuszały kanały, domy i piwnice. Gdyby woda 
zamarzła w kanałach straty byłyby znacznie wyższe. Stany osobowe wszystkich 
jednostek dzielnie walczyły z huraganem oraz pracowały z całym oddaniem 
przy usuwaniu jego następstw. Całe szczęście, że sztormy tej siły są u nas 
rzadkością. Zatoka ścięta lodem nie niszczy brzegów, chociaż kra połączona ze 
sztormowym wiatrem może być także dzikim, niszczycielskim żywiołem. 
Wnoszone sztormową falą do helskiego portu lodowe bryły kilkakrotnie 
atakowały nabrzeże południowego falochronu. Uderzeniami od spodu wybijały 
betonowe płyty pokrywające kanały z taka siła, że niektóre z nich przelatywały 
przez falochron. Wybijały szyby usytuowanego przy wyjściu z portu redowego 
punktu obserwacyjnego oraz więziły, nawet na kilkanaście godzin, 
dyżurujących tam sygnalistów, odciętych przewalającą się przez molo krą, falą 
i ślizgawicą obmarzającego nabrzeża.

Lato na Helu było także niespokojne jednak z całkiem innego powodu. 
Był to okres napływu gości - wysokich, kontrolerów, odwiedzających, 
odpoczywających itp. Garnizon sięgał do południowej granicy Juraty. Pilnował 
jej płot od zatoki do zatoki i wartownia ze szlabanem na drodze do Helu. 
Odcięta w ten sposób część półwyspu pozostawała, zgodnie z decyzją 
prezydenta z 1934 r., obozem warownym, objętym obostrzonym reżimem 
wjazdu i pobytu. Praktycznie obowiązywał on tylko między szlabanami na 
wspomnianej drodze - obcokrajowiec był na szlabanie wysadzany z autobusu 
przez patrol, z uprzejmym pouczeniem, że może pójść na stację kolejową 
(około kilometra) i spokojnie pojechać do Helu pociągiem bez jakichkolwiek 
trudności.
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Usytuowany nad Zatoką Pucką, Ośrodek Rządowy nie był wówczas zbyt 
uciążliwy. Najmniejsze wymagania miał Władysław Gomułka - wystarczał mu 
spokój i łódź czwórka, ponieważ lubił wiosłować.

Mile wspominam prywatną wizytę w porcie członka Rady Państwa 
i posła na Sejm gen. Jerzego Ziętka - interesował się okrętami, portem, 
warunkami służby. Towarzyszyłem mu na motorówce przy wypadzie na 
zwiedzanie Gdańska. Zachęcał mnie do uprawy w KPW sałaty, rzodkiewki, 
ogórków i innych warzyw, potrzebnych kuchni i w kasynie, metodą hydroponii, 
zamiast przywozić je z odległego o 42 km Pucka. - Weź 40 tysięcy pożyczki, 
a ja ci przyślę inżyniera, jest to najlepsze dla Helu rozwiązanie. Nie 
skorzystałem z tak zachęcającej oferty - nawet gdyby to dobrze funkcjonowało, 
tzw. życzliwi mogliby zatruć życie KPW pomówieniami.

Były narzekania kadry, że latem są trudności z zaopatrzeniem, chodziło 
głównie o mleko i świeży chleb (stonka wszystko wykupuje). Zaproponowałem 
więc, by sklep WCH wprowadził dla chętnych system koszykowy - kupujący 
składa stałe zamówienie - co mają mu dostarczać codziennie, a co w określone 
dni. Naturalnie zamawiający za dostawę do domu musiałby coś dopłacać. 
Niestety, mimo starań kmdr. Ostrowskiego, nie dało się tego wprowadzić 
z powodu konserwatyzmu obu stron.

W tym czasie garnizon nie był już taki głuchy, chociaż utrzymywało się 
jeszcze powiedzonko - z trzech stron woda, a z czwartej WSW. Garnizonowe 
kino „Wicher” oprócz filmów, było także miejscem występów przyjezdnych 
zespołów, przeważnie jednak tylko latem. Dużym aplauzem publiczności 
cieszył się zespół, który od lat z dobrym skutkiem prowadziła p. Kropidłowska. 
Były to przeważnie dzieci kadry.

Działało kasyno. Były jakieś wieczorki, chociaż życie klubowe nie miało 
u nas tradycji, a i zasoby oficerskiej kieszeni wpływały hamująco. Złośliwi 
twierdzą, że od wieków pijemy wódkę, a jeszcze tego nie nauczyliśmy się. Nie 
umiemy też organizować ciekawego życia towarzyskiego. Sądzę, że te 
umiejętności powinna zaszczepiać już podchorążym AMW.

Sala tradycji, starała się w miarę swych skromnych możliwości, 
przedstawić przeszłość garnizonu, jako części MW. Ze szczególnym pietyzmem 
przedstawiano dzieje walk we wrześniu 1939 r. w tym dokonania baterii im. 
Heliodora Laskowskiego dowodzonej przez kpt. mar. Zbigniewa Przybyszewskiego. 
Porównanie pocisku 152,4 mm baterii z 280 mm pancernika „Schleswig - 
Holstein” dawało dobitnie odczuć stosunek sił i pojąć męstwo załogi baterii. 
Przedstawiano też ważne epizody życia OWR BG i flotylli.

Sam Hel, jedno z najmniejszych miast, oprócz złotych plaż, miał też inny 
swój urok. Praktycznie jedna długa ulica z małymi odgałęzieniami. Siedzące 
ciasno, stare, z małymi oknami, niskie domy, sprawiające wrażenie powoli 
wrastających w ziemię, a mimo to miłych dla oka. Ubogość tej ziemi nie 
zniechęcała helan. Dzielność ich dostrzegł Tadeusz Kotarbiński pisząc 
o ludziach osiągających - cytuję: cenny wynik w granicach danych warunków 
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zewnętrznych. Ale gdy o tym mówię, zaraz przypominają mi się ogrody, cudnie 
ukwiecone, przy domach niektórych rybaków na Helu. Kawałek podwórka, 
z pozoru zdatny co najwyżej na śmietnik, zamieniony w marzenia Szeherezady. 
Urodziwe malwy sięgały nieraz prawie okapu dachu. W drugiej połowie lat 
sześćdziesiątych „Lwia Jama”, z pięknego pruskiego muru, słynna z jej 
bywalców oraz tego, co tam wypito i zjedzono, straciła już sporo ze swej 
atrakcyjności i wyłączności. Żyło jeszcze trochę starych helan. Wśród nich 
osobą wyróżniającą się był „Wuja Klemens”- Konkol, przedwojenny wójt, 
osobowość bujna, chodząca historia miasta i jego mieszkańców. Szkoda, że 
nieutrwalona chociaż krótkim filmem.

Piękno ziemi, chociaż nieco inne niż naszej mierzei, mogłem poznać 
w czasie wizyt w krajach skandynawskich. Byłem dowódcą zespołu w składzie 
ORP „Wicher”, ORP „Sęp” i ORP „Sokół” wizytującego w dniach 2-25. 09 1967 r. 
Sztokholm. Na przyzwyczajonym do płaskiego wybrzeża wrażenie robi 
przejście malowniczymi szkierami zatoki Sajtsjon. Na powitanie dostałem od 
wybieranej wśród studentek „Królowej Melaren” symboliczny klucz do miasta. 
Czas wypełniały wizyty u oficjeli, ich rewizyty na okręcie, zwiedzanie miasta 
i jego zabytków. Szczególną atrakcją było muzeum okrętu „Waza” 
podniesionego z dna portu gdzie zatonął w 1628 r. Następnego roku, w dniach 
11-15. 07. na ORP „Wicher” w towarzystwie dwóch trałowców, składałem 
wizytę w Helsinkach. W tej funkcji byłem tu już po raz drugi. W czasie obu 
pobytów towarzyszyła nam życzliwość fińskiej marynarki i społeczeństwa. 
Helsinki to piękne miasto, także jego nowe dzielnice, umiejętnie 
wkomponowane w skaliste zalesione otoczenie. Miałem okazję wyjechać także 
poza miasto. Osiedla funkcjonalnie zabudowane i zadbane. Jazda tamtejszymi 
drogami, wijącymi się między grupami skał, przypominała huśtawkę na 
martwej fali. Powiedziano mi, że to kiedyś były ścieżki wydeptane przez krowy, 
a potem przykryto je tylko asfaltem.

W pewne październikowe popołudnie 1968 r. znalazłem przy drodze 
kilka jędrnych kęp opieniek. Lubię grzyby, więc taszczę je do domu. Wchodzę, 
a tu z grzybowego odurzenia wyrywa mnie telefon. Dzwoni z Warszawy Jaś F„ 
dokąd go w jakiejś sprawie zaniosło, i winszuje mi awansu na kontradmirała. 
Byłem przekonany, że ktoś go dla kawału wpuścił w maliny. Pośmieliśmy się 
i tyle. Gratulacje na niby - bardziej realne grzyby. Nie spodziewałem się 
awansu. Uważałem, że było więcej przeciw, niż za. Gratulacje adm. 
Janczyszyna w dniu następnym nie mogłem już uważać za żarty. Stało się - 
starego, dziesięcioletniego komandora, uczyniono „młodym” admirałem. 
Naturalnie była to młodość mniemana. Awans wewnętrznie niczego nie 
zmieniał, może tylko umacniał wiarę w swe siły. Cieszyłem się, przyjaciele 
także. Podwładni przeważnie przyjęli to z aprobatą jako niewątpliwe 
wyróżnienie ich służby i pracy, a także jak dzieci po otrzymaniu zabawki, której 
nikt inny nie miał na danym podwórku. Dostałem dużo gratulacji także spoza 
marynarki i wojska. Z okazji awansu, w jurackiej „Bryzie” odbyło się 
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spotkanie, siłą rzeczy w ograniczonym składzie - dostatecznie poważne, 
chociaż bardzo wesołe.

Dowodzenie flotyllą dało mi praktycznie poznać stan naszej obrony 
przeciwminowej, możliwości zwalczanie okrętów podwodnych oraz rakiet 
„woda-woda” i „powietrze - woda” bliskiego zasięgu. Nie nadążaliśmy 
z przeciwstawianiem się technicznym postępom w tych dziedzinach 
u potencjalnego przeciwnika.

Na naszym wybrzeżu należało się liczyć z potrzebą zwalczania głównie 
min dennych, także zagłębionych, lub o kamuflującym kształcie, dobranym do 
dna, na którym miały leżeć. Sprawą kluczową było minę znaleźć i określić 
miejsce z dużą dokładnością. Nad tym zaczynaliśmy pracować.

W zwalczaniu okrętów podwodnych - biorąc za podstawę lokalizację 
okrętu podwodnego przez odpowiednio wyposażone śmigłowce - należało 
zdobyć się na współdziałające ze śmigłowcami nosiciele torped przeciw 
okrętom podwodnym, skuteczniejsze niż bomby głębinowe.

W zwalczaniu wspomnianych rakiet należało rozwiązać, działający 
z pożądanym skutkiem, ciąg zadań: wykryć, technicznie „ogłupić” lub 
zestrzelić. Automatycznie wiązało się to z walką radioelektroniczną. Dla 
niedużych okrętów, jakimi dysponowała flotylla, był to problem nie do 
rozwiązania. W ogóle dla małych marynarek wojennych niezbyt zasobnych 
państw nadążanie jest swoistą kwadraturą koła. Tych problemów nie mogła 
wówczas rozwiązać ani flotylla, ani dowództwo MW.

Dowodzenie flotyllą zmusiło mnie do bardziej wszechstronnego 
zapoznania się z praktyką logistyki i mobilizacji. Mogłem też poznać życie 
małego garnizonu, leżącego na półwyspie oraz wynikającą stąd potrzebę 
współpracy z instytucjami państwowymi i rybakami.

W lutym 1969 r., wolą przełożonych przechodziłem do WSMW na jej 
komendanta. Odchodząc z flotylli było mi żal rozstawać się z całym, 
pięćdziesięcioosobowym zespołem dowództwa, sztabu i wydziału politycznego. 
Szczególnie miło wspominam kpt. mar. Czesława Gołębiowskiego, kpt. mar. 
Stanisława Ramusa, kmdr. ppor. Józefa Holeksę, kmdr. ppor. Tadeusza Lisa, 
kmdr. ppor. Zbigniewa Kowszuna. Ceniłem i miło wspominam wielu oficerów 
z jednostek, m. in. kmdr. Władysława Rosoła, kmdr. ppor. Mieczysława 
Łęckiego, kmdr. por. Zenona Odyńca, kmdr. ppor. Mariana Smolińskiego, 
bosm. Boruckiego.

Szczególnie wdzięczny byłem i jestem dowódcom jednostek i ich 
zespołom wykonawczym za samodzielność i sprawność w służbie.

Przekazując flotyllę kmdr. dypl. Mieczysławowi Lechowskiemu, 
życzyłem mu i flotylli powodzenia, przekonany, że podwładni będą wobec 
niego równie życzliwi i wspierający.
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POLSKIE SIŁY MORSKO-DESANTOWE

Podczas II wojny światowej, w której zaangażowanych było 61 
z 67 ówczesnych państw, specyficznymi działaniami były kombinowane 
operacje desantowe. W latach 1940-1945 walczące strony wysadziły ogółem od 

500 do 600 desantów w tym 125 operacyjnych i 10 strategicznych1. Zestawiając 
powyższe maksymalne dane daje to statystycznie około 10 desantów w ciągu 
miesiąca, średnio jeden, co trzy dni1 2. W zależności od skali morskiej operacji 
desantowej różne były wydzielane do ich przeprowadzenia siły i środki. 
Ogółem tylko w desantach o znaczeniu strategicznym uczestniczyło blisko 
5 min żołnierzy, użyto do nich 13 tys. środków transportowo-desantowych, 
5 tys. okrętów wojennych oraz ponad 35 tys. samolotów transportowych 
i bojowych.

Desanty z uwagi na charakter rejonu zmagań, stanowiły podstawową 
formę działań zbrojnych na Dalekowschodnim Teatrze Działań Wojennych.

W działaniach desantowych uczestniczyły okręty polskiej Marynarki 
Wojennej i jednostki floty handlowej oraz siły powietrzne3. Udział 
w działaniach desantowych stanowił dla personelu floty cenne doświadczenie 
w dziedzinie współdziałania z wojskami lądowymi. Oceniając skuteczność 
alianckich, połączonych operacji desantowych w II wojnie światowej można 
stwierdzić, iż na pewno miały one znaczny wpływ na jej przebieg oraz 
przyczyniły się do szybszego zakończenie działań wojennych w Europie.

1 Szerzej W. Gliński, Morskie operacje desantowe, Gdynia 1969; S. Gorszkow, Potęga morska 
współczesnego państwa, Warszawa 1979; W. Grządkowski, Morskie operacje desantowe 
z okresu II wojny światowej przeprowadzone na europejskim i śródziemnomorskim Teatrze 
Działań Wojennych, „Przegląd Morski” nr 1/1991; M. Lacki, Desanty taktyczne i operacyjne, 
WSMW, Gdynia 1974; A. M. Wasiliew, G. P. Złobin, J. W. Skorochod, Współczesne desanty 
morskie, Warszawa 1972.

2 S. Gorszkow, op. cit., s. 352.
3 Okręty Polskiej Marynarki Wojennej i jednostki Polskiej Marynarki Handlowej uczestniczyły 

w następujących operacjach desantowych: „Ironclad” - lądowanie aliantów na Madagaskarze 
w maju 1942; „Jubilee” - lądowanie pod Dieppe w sierpniu 1942; „Torch” - lądowanie w Afryce 
Północnej w listopadzie 1942; „Husky” - lądowanie na Sycylii w lipcu 1943; „Baytown” 
i „Awalanche” - lądowanie we Włoszech we wrześniu 1943; „Neptune” - lądowanie w Normandii 
w czerwcu 1944; „Manna” - lądowanie oddziałów brytyjskich w Grecji w październiku 1944 r.
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Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, podstawowym 
zadaniem polskiej MW była ochrona przejętego na wybrzeżu majątku 
i infrastruktury oraz organizacja ochrony morskiej granicy państwa. 
Początkowe założenia polskiej doktryny wojennej były typowo obronne, 
nastawione z uwagi na braki sprzętowe na walce na tzw. pozycjach artyleryjsko 
- minowych. Podstawowymi celami poza wymienionymi było również 
stworzenie systemu bazowania floty, organizacja szkolenia i obrony wybrzeża 
jako kierunku najbardziej zagrożonego w wypadku konfrontacji zbrojnej na linii 
wschód - zachód. Wraz rozwojem MW, wcielaniem do służby kolejnych 
jednostek, rodzących się nowych koncepcji użycia sił morskich wynikających 
z faktu funkcjonowania w określonych warunkach politycznych, zmianom 
ulegały zadania stawiane przed nią na wypadek wojny. Cezurę szczególną dla 
rozwoju MW stanowi rok 1955 - utworzenie Układu Warszawskiego, 
organizacji polityczno-wojskowej nastawionej na konfrontację z odmiennymi 
ustrojowo i gospodarczo państwami zachodnimi.

Wśród zadań, jakie stawiano przed Marynarką Wojenną na szczególną 
uwagę zasługują działania desantowe, jako najbardziej skomplikowane 
i wymagające szczególnych umiejętności oraz posiadania wyspecjalizowanych 
sił. Organizacja działań (operacji) desantowych, z uwagi na uczestniczenie 
w nich wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych stawiała szczególne wymagania 
dowódcom poszczególnych komponentów jak i wyznaczonym do ich 
przeprowadzenia jednostkom wojskowym w dziedzinie współdziałania 
na lotniczo - morsko - lądowym polu walki.

Początki sił desantowych w Marynarce Wojennej w latach 50.

Polskie siły desantowo-amfibijne sformowane zostały po zakończeniu 
II wojny światowej w strukturze Marynarki Wojennej. Choć pomysł 
sformowania jednostek desantu morskiego zrodził się już w 1946 roku 
i sporządzono plan ich powołania do życia w dwa lata później, to 
zorganizowano je dopiero pod koniec 1951 roku4. Wg. „Wytycznych do 
rozwoju MW na lata 1946-1949 z 21 lipca 1946 r.” zamierzano zorganizować 
dwie jednostki - pułk piechoty morskiej dla Obszaru Gdyńskiego oraz batalion 

4 Potrzebę sformowania w strukturze MW piechoty morskiej uwzględniono już w 1946 r. w wielu 
dokumentach. Np. gen. Stefan Mossor postulował sformowanie zmotoryzowanej dywizji 
piechoty morskiej z organicznym oddziałem pancernym i silną artylerią. Zob. Cz. Ciesielski, 
W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. Zarys dziejów, Warszawa 
1992, s. 207, 231, 233, 271.; A. Polak, Batalion (pułk) piechoty morskiej w strukturze obrony 
wybrzeża (1951-1963), „Przegląd Morski” nr 2/2005; idem, Wojska obrony Wybrzeża w Polsce 
w latach 1920-1967, (praca magisterska), Słupsk 1997; idem, Wybrane zagadnienia obrony 
Wybrzeża w Polsce, Warszawa 2002.
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dla Obszaru Szczecińskiego5. Istotnym impulsem powołania do życia sil 
desantowych były udane operacje amfibijne, przeprowadzone przez wojska 
amerykańskie podczas wojny koreańskiej6. Inczhońska operacja desantowa jak 
i desanty o znaczeniu taktycznym wysadzane przez obie strony potwierdzały 
skuteczność działań amfibijnych pod warunkiem odpowiedniego ich przygotowania 
i zaangażowania do nich dobrze przygotowanych sił desantowych.

W listopadzie 1951 r. na mocy zarządzenia szefa Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego powstały Flotylla Środków Desantowych (FŚD) oraz 
3. batalion piechoty morskiej (bpm). Te pierwsze w dziejach oręża polskiego 
jednostki miały być w zamyśle dowództwa Wojska Polskiego, wysoce 
wyspecjalizowanymi pododdziałami szkolonymi i przeznaczonymi do 
prowadzenia działań desantowych. Obie jednostki podporządkowane były 
początkowo dowództwu Bazy Marynarki Wojennej (BMW) w Świnoujściu, 
przy czym 3. bpm stacjonował w Dziwnowie, a flotylla po krótkim pobycie 
w tym samym garnizonie, przeniesiona została do Świnoujścia. Batalion 
przeszedł w podporządkowanie utworzonemu w sierpniu 1957 r. Dowództwu 
Jednostek Nadbrzeżnych (DJN). Dowództwa i sztaby BMW i DJN były 
przygotowywane do działania w roli odpowiednio, dowództwa Sił Lądowania 
i dowództwa Wojsk Desantu. Oba dowództwa odbyły wspólnie szereg ćwiczeń 
i treningów sztabowych, w tym z wojskami z zakresu przygotowania oraz 
przeprowadzenia działań desantowych. Po reorganizacji BMW i powstaniu 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża pierwsze z zadań przejęło dowództwo i sztab 
flotylli, realizacją drugiego zajęło się dowództwo Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego.

Nowo sformowany bpm w początkowym okresie istnienia składał się 
z dowództwa, sztabu, plutonu łączności, kompanii szkolnej (tylko na czas 
„P” - pokoju), dwóch kompanii piechoty, kompanii ciężkich karabinów 
maszynowych, plutonu saperów, baterii armat 76 mm, kompanii moździerzy 
82 mm, plutonu przeciwlotniczego, kwatermistrzostwa, ambulatorium i sekcji 
finansowej. Nieetatowym pododdziałem batalionu był pluton gospodarczy 
powołany do wykonywania prac o charakterze logistyczno-administracyjnym, 
w tym prowadzenia przykoszarowego gospodarstwa rolnego. Pluton 
sformowano kosztem pododdziałów bojowych i liczył on w różnych okresach 
od 30 do 60 żołnierzy. Batalion o takiej strukturze miał liczyć etatowo 
579 żołnierzy7, a jego podstawowe uzbrojenie składało się z 4 armat 76 mm ZIS 
- 3, 12 moździerzy 82 mm, 4 przeciwlotniczych wielkokalibrowych karabinów 
maszynowych kal. 12,7 mm DSzK., 24 granatników przeciwpancernych, 
16 ciężkich karabinów maszynowych Goriunowa kal. 7, 62 mm oraz indywidualnego 

5 Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski..., s. 359.
6 Szerzej: K. Kubiak, Korea 1950, Warszawa 1994; idem. Działania sił morskich po drugiej 

wojnie światowej. Studium przypadków, Warszawa 2007.
7 A. Polak, Wybrane..., s. 109.
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uzbrojenia strzeleckiego tj. pistoletów, pistoletów maszynowych i karabinków8. 
Batalion nie był jednostką w pełni zmotoryzowaną, a część sprzętu miała ciąg 
konny. Konie i pierwsze pojazdy samochodowe w ilości 12 przekazał do 
batalionu 36 pułk artylerii ze Szczecina. W uzbrojeniu nie było sprzętu 
amfibijnego - czołgów i transporterów pływających, tak więc raczej trudno 
uznać 3. bpm w pierwszych latach istnienia za pełnowartościowy pododdział 
desantowy.

W październiku 1951 roku wcielono do batalionu pierwszych żołnierzy 
zasadniczej służby wojskowej, skompletowano pododdziały i rozpoczęto 
szkolenie programowe poborowych. Kadra skierowana do batalionu wywodziła 
się głównie z jednostek MW, natomiast podoficerowie zasadniczej służby 
wojskowej (ZSW) rekrutowali się również z wojsk lądowych. Ogółem 
w październiku 1951 trafiło do batalionu 77 podoficerów - kaprali i matów, co 
pozwoliło obsadzić prawie wszystkie stanowiska dowódców drużyn i obsług 
(działonów artylerii)9. Atutem jednostki wg zamysłów jej organizatorów miał 
być wysoki i wszechstronny poziom wyszkolenia żołnierzy. Szkolenie jednostki 
realizowano początkowo w oparciu o zwykły program szkolenia dla pułku 
piechoty, z uwzględnieniem specyfiki zadań, do których była 
przygotowywana10.

8 Ibidem, s. 111. Zob. też W. Pater, Uzbrojenie Polskiej Marynarki Wojennej, „Przegląd Morski” 
nr 1/ 1991.

9 Archiwum Marynarki Wojennej (dalej AMW), akta 3. pułku piechoty morskiej (dalej 3 ppm), 
sygn., 2626/63/193 k. 9 - 12, Rozkaz dzienny nr 03 dowódcy 3. batalionu piechoty morskiej 
z dnia 29. 10. 1951 r.

10 Szkolenie odbywało się na podstawie następujących wydawnictw: Użycie piechoty morskiej 
jako taktyczny desant morski. Mar. Woj. 1954., Tymczasowy program szkolenia batalionu 
piechoty morskiej, Program szkolenia bojowego oficerów III Batalionu Piechoty Morskiej na 
rok 1952/1953., Program szkolenia z przedmiotów wojenno-morskich dla III Batalionu 
Piechoty Morskiej na rok szkoleniowy 1951/1952, Poza wydawnictwami, na każdy rok 
szkoleniowy wydawane były przez odpowiednie dowództwa i sztaby wytyczne wyszkoleniowe, 
stawiające jednostkom szczegółowe zadania na dany rok.
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Tabela 1
Etatowy stan jednostek desantowych Marynarki Wojennej 

na początku 1952 r.

Nazwa 
i numer

Stan 
osobowy

Indywidualne 
uzbrojenie 
strzeleckie

Broń 
strzelecka, 
zespołowa 
i wsparcia 
piechoty

Artyleria 
(w tym 

okrętowa)

Środki 
desantowe

jednostki, - ofic. - pistolety - granatniki - 85 mm -BDD
numer etatu - podof. - pm -moździerze - 76 mm -BDS

- mar. -kbk - wkm - 37 mm -BDM
Razem żoł. - kbw - ckm

- rkm
- 25 mm -KM

-ŁD
Flotylla - 14 -47 - 0 -2 -2
Środków - 127 -94 - 0 -0 -7
Desantowych - 59 -59 - 10 -9 -2
JW. 2750
Nr 35 /165

-200 - 0 - 0
- 0

-3 -6
-6

3. batalion - 59 - 83 -24 -0
piechoty - 115 - 189 - 12 -4
morskiej -405 -250 - 4 -0
JW. 3185
Nr 35 / 164

-579 - 18 -16
-24

-0

Łączny etatowy stan osobowy polskich jednostek desantowych - 779 żołnierzy

Źródło: Opracowanie własne.

W podanej strukturze batalion dotrwał do 1957, w którym został poddany 
reorganizacji. Zamiarem przeprowadzonych zmian było zwiększenie 
możliwości bojowych jednostki, poprzez doposażenie jej w nowoczesne, 
wprowadzane wówczas w całych Siłach Zbrojnych uzbrojenie nowych wzorów. 
W etacie nr 35/349 wg którego batalion liczył 548 żołnierzy znalazły się: 
dowództwo i sztab, pluton łączności, pluton rozpoznawczy, pluton czołgów - 
3 wozy T - 34 - 85M1, pluton saperów, bateria artylerii, kompania szkolna, 
dwie kompanie piechoty morskiej oraz elementy logistyczne.

W pracach nad nowym etatem jednostki duży nacisk położono na 
zwiększenie samodzielności w prowadzaniu działań bojowych kompanii 
piechoty morskiej poprzez wprowadzenie do jej składu oprócz dwóch plutonów 
piechoty, plutonu dział bezodrzutowych 82 mm, plutonu dział przeciw
pancernych - działa bezodrzutowe kal. 107 mm, plutonu przeciwlotniczych 
karabinów maszynowych PKM - 2, plutonu przeciwlotniczych karabinów 
maszynowych PKM - 4. Jednocześnie batalion całkowicie zmotoryzowano 
poprzez wprowadzenie do jego struktury 56 pojazdów różnego rodzaju 
i przeznaczenia11. Artyleria w całości otrzymała trakcję mechaniczną, zamiast 11 

11 A. Polak, Wybrane..., s. 115.

137



„BIULETYN HISTORYCZNY” W. MAZUREK 2009 NR 24

dotychczasowej konnej. Dalej jednak mankamentem batalionu był brak 
pływającej techniki bojowej, gdy w wojskach lądowych do eksploatacji 
wchodziły już czołgi pływające i inżynieryjne transportery pływające PTG. Ten 
dość dziwny stan rzeczy uległ zmianie w 1958 roku, tj. w roku kolejnej zmiany 
w organizacji batalionu i jego rozbudowy w wyniku połączenia 
z 29 Kołobrzeskim Batalionem Saperów Morskich w pułk piechoty morskiej. 
Wprowadzone zmiany organizacyjno - kadrowe zwiększyły liczbę żołnierzy do 
2381 (192 oficerów, 434 podoficerów i 1755 marynarzy) jednak tylko na czas 
„W” - wojny. W strukturze pokojowej pułk składał się z jednego batalionu 
piechoty morskiej, batalionu saperów morskich, kompanii czołgów, 
pododdziałów artylerii, dowodzenia i logistycznych i miał liczyć jedynie 
832 wojskowych tj. około 40% stanu czasu „W”. W wypadku ogłoszenia 
mobilizacji i powołaniu rezerwistów pułk przechodził na organizację wojenną 
i składał się z dowództwa, sztabu, trzech batalionów piechoty morskiej, 
kompanii czołgów - 10 wozów T - 34 - 85M1, kompanii saperów - 
16 transporterów PTG, kompanii rozpoznawczej, kompanii łączności, plutonu 
obrony przeciwchemicznej, plutonu miotaczy ognia, dywizjonu 
przeciwlotniczego, baterii artylerii dział kal. 85 mm, baterii moździerzy, baterii 
82 mm dział bezodrzutowych oraz kwatermistrzostwa z kompanią transportowo 
- gospodarczą. Znacznej rozbudowie miały ulec pododdziały artylerii, na 
uzbrojeniu których powinno znaleźć się m.in.: 63 działa bezodrzutowe B - 10, 
6 dział 85 mm D - 44, 6 dział przeciwlotniczych kal. 37 mm, 6 moździerzy 
kal. 120 mm i 24 PKM - 2. Do uzbrojenia pułku planowano wprowadzenie 
1735 nowych radzieckich karabinków AK - 47 zwanych początkowo w WP 
7,62 mm pistoletami maszynowymi Kałasznikowa (pmK)12. W powyższej 
strukturze pułk dotrwał do likwidacji przeprowadzonej w lutym 1963 r. Na 
bazie stanu osobowego pułku liczącego w chwili rozwiązywania 705 żołnierzy 
(w tym 60 oficerów i 69 podoficerów)13 14, sformowano 29. Kołobrzeski Batalion 
Saperów - JW 5018 oraz 93. pułk desantowy (pd) - JW 1995 wchodzący 
w skład nowopowstałej 23. Dywizji Desantowej. Większość sprzętu bojowego 
i pojazdów samochodowych oddziału przejął 93 pd w dobrym stanie 
technicznym .

Flotylla Środków Desantowych miała za zadanie zapewnić przerzut 
desantu na nieprzyjacielski brzeg. Organizacyjnie wg etatu 35/165 flotylla 
została podzielona na dywizjon barek desantowych oraz grupę kutrów 
motorowych i łodzi desantowych. Dywizjon barek desantowych składał się 
z grupy barek desantowych dużych (dwie jednostki), grupy barek desantowych 
małych (dwie jednostki), trzech grup barek desantowych średnich (po dwie 

12 A. Polak, Wojska..., załączniki - dokument 4.
13 AMW, akta Dowództwa Jednostek Nadbrzeżnych (dalej DJN), sygn., 3054/65/24 k. 7, 11, s. 7,

11 Protokół przejęcia 3. pułku piechoty morskiej z Marynarki Wojennej do 23. Dywizji 
Desantowej Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

14 Ibidem, k. 24-26, s. 26-27.

138



POLSKIE SIŁY MORSKO-DESANTOWE

barki) oraz BDS nr 7 jako samodzielnej barki desantowej. Początkowo 
zamierzano uzbroić wszystkie jednostki pływające za wyjątkiem kutrów15. 
Poprzestano jednak na uzbrojeniu jedynie jednostki oznaczonej numerem BDD - 1.

Etatowa należność uzbrojenia artyleryjskiego dla barek desantowych
Tabela 2

JEDNOSTKA 
UZBROJENIE BDD BDS BDS BDM

RAZEM FŚD
Nr jednostki 
pływającej L2 1,4,5. 6 2, 3,7 L 2

Rodzaj uzbrojenia Ilość dla poszczególnych jednostek pływających

12,7 mm wkm plot. 2 1 - 1 10
25 mm arm. 
morska plot. - - 1 - 3

37 mm arm. 
morska plot. 1 1 1 - 9

85 mm morska 
arm. uniwersalna 1 - - - 2

Źródło: Opracowanie własne.

Wraz z wcielaniem do flotylli nowych jednostek jej organizacja ulegała 
przebudowie przez wprowadzanie poprawek lub nowych etatów. Do końca 
1952 roku FŚD eksploatowała 15 jednostek. Zmiana w strukturze jednostki 
została przeprowadzona w 1953 r. na mocy zarządzenia nr 295/Org. Szefa 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 29.08.1953 r. Rozformowano 
wówczas powstałą zaledwie rok wcześniej grupę Konserwacyjną i sformowano 
2 grupę barek desantowych dużych o stanie osobowym 74 wojskowych16. 
Grupę tę na dwa lata podporządkowano dywizjonowi trałowców. Jednocześnie 
na mocy tego zarządzenia przeniesiono flotyllę z etatu 35/165 na etat 35/229 
zwiększając liczbę stanowisk do 284 wojskowych. W strukturze tej flotylla 
przetrwała do 1956 roku. W tym też roku wprowadzono nowy etat 35/31417. 
Rok wcześniej zmieniono również określenie jednostek z barka na okręt, 
zaliczając je do okrętów IV rangi18. Nowa struktura przedstawiała się 
następująco: dowództwo flotylli, sztab, dywizjon okrętów desantowych dużych, 
dywizjon okrętów desantowych średnich, dywizjon okrętów desantowych 

15 AMW, akta Flotylli Okrętów Desantowych (dalej FOD), sygn. 3947/90/1, 13, Tabela 
należności do Etatu 35/165.

16 AMW, akta Oddziału VI Organizacyjnego Sztabu Marynarki Wojennej (dalej VI OSMW), 
sygn. 912/55/2 k. 222, Zarządzenie nr 295/Org. szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
z dnia 29. 08. 1953 r.

17 AMW, akta VI OSMW, sygn. 3563/76/7, k. 541, Zarządzenie nr 0200 / Org. Szefa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego z dnia 31. 10. 1956 r.

18 AMW, akta VI OSMW, sygn. 912/55/2, k. 228-229, Rozkaz Organizacyjny MON nr 0068 / Org.
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małych i Kutrów Desantowych, grupa Konserwacyjna Okrętów Desantowych 
będąca zapleczem remontowo - technicznym flotylli.

Pod koniec 1956 roku FOD posiadając na stanie 7 dużych okrętów 
desantowych, 10 średnich okrętów desantowych, 3 małe okręty desantowe oraz 
6 kutrów desantowych19, była najliczniejszym pod względem eksploatowanych 
jednostek pływających oddziałem MW o łącznej wyporności 3150 ton, 
stanowiącym 10% ogólnego tonażu polskiej floty20.

Stan FOD w stosunku do Marynarki Wojennej w 1956 r.
Tabela 3

Wyszczególnienie

Stan etatowy ludzi i sprzętu

FOD
MW

(na jednostkach 
pływających)

% stanu FOD 
do całości MW

Stan osobowy 242 3385 7,15
Ilość jednostek 
pływających 26 144 18

| Tonaż (ton) _______ 3150 31550 10

Źródło: J. Przybylski, Marynarka Wojenna PRL w latach 1956-1980. (Studium historyczno- 
-wojskowe), cz. I, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej nr 096, Gdynia 1988, s. 28-29.

W tym też roku Marynarka Wojenna osiągnęła na krótko maksymalne 
zdolności przewozowe, które wynosiły łącznie 61 czołgów, 3 lekkie działa 
samobieżne SU - 76 i od 1700 do 2216 żołnierzy desantu w zależności od 
przyjętego wariantu załadowania jednostek. Była to liczba wystarczająca do 
przewiezienia w jednym rzucie całego 3. batalionu piechoty morskiej wraz 
z ewentualnym wzmocnieniem ze składu wojsk lądowych pod warunkiem 
pełnej sprawności technicznej wszystkich okrętów i kutrów oraz pełnej obsady 
etatowej wszystkich jednostek pływających. Zestawienie sił i środków 
wyspecjalizowanych jednostek amfibijnych w 1958 roku w składzie Marynarki 
Wojennej ilustruje poniższa tabela.

19 J. Przybylski, Rola i miejsce Marynarki Wojennej w organizacji obrony Wybrzeża w latach 
1949-1956 (maszynopis w zbiorach Biblioteki Muzeum Marynarki Wojennej), sygn. 587, s. 19.

20 B. Zalewski, Polska morska myśl wojskowa, Gdynia 2000, s. 335.
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Tabela 4
Etatowy stan jednostek desantowych Marynarki Wojennej w 1958 r.

Łączny etatowy stan osobowy polskich jednostek desantowych - 2623 żołnierzy czasu „W”

Nazwa
i numer 

jednostki, numer

Stan 
osobowy

Broń 
strzelecka 

indywidualna

Broń 
strzelecka, 
zespołowa 
i wsparcia 
piechoty

Artyleria 
(w tym 

okrętowa)

Wozy bojowe 
i środki 

transportu

- ofic.
- podof.
- mar.

- pistolety
- pm
-kbk

- granatniki 
- dz. b. o 
- moździerze

- 85 mm
- 37 mm

- czołgi
-TO
-PTG

Razem 
żoł.

- kbw - wkm
- ckm
- km

- sam. o -1 
- sam. c -1.
- sam. spec 
- ciągniki art.
- motocykl

Flotylla Okrętów 
Desantowych 
JW. 2750

- 35
- 42
- 165

-77
-66
-21

-0
- 1

Nr 35/314 242 - 0

3. pułk piechoty 
morskiej
JW. 3278

- 83
- 160
-589

-150
-618
-49

-20
- 10
- 4

-4
-3

-10
- 0
- 16

Nr 35/363 832 - 0 - 7
- 9
-21

- 5 
-24
- 16
- 17
- 2

3. pułk piechoty 
morskiej 
po mobiliza-

- 192
- 434
- 1755

- 308 
- 1735 
- 162

-91
-63
-6

-6
-6

- 10
- 2
- 16

cyjnym 
rozwinięciu

2381 - 81 -24
-27
-95

- 6
-31
-29
-24
- 11

Łączny etatowy stan osobowy polskich jednostek desantowych - 1074 żołnierzy czasu „P”

Źródło: Opracowanie własne.

Struktura flotylli wielokrotnie ulegała przebudowie pod wpływem 
wcielania do służby lub wycofywania z niej kolejnych jednostek. Początkowo 
do eksploatacji wcielono duże poniemieckie barki desantowe typu „MFP” - 
Marinefahrprahm odmiany „D” oraz „DM”. Ogółem w latach 1951-1962 
eksploatowano cztery barki odmiany „D” i dwie „DM”. Różnica konstrukcyjna 
między nimi polegała na wyposażeniu tych ostatnich w tory minowe i szerszym 
o 2 metry pokładzie. Z uwagi na małą dzielność morska mogły one ustawić
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odcinki zagród minowych jedynie na wodach przybrzeżnych. Obie barki były 
w stanie ustawić jednorazowo 68 min (po 34 na jednostkę).

Poza dużymi barkami desantowymi produkcji niemieckiej w MW 
znalazła się również jedna jednostka włoska typu „MZ”. Była ona mniejsza 
od niemieckich o 10 metrów i w odróżnieniu od nich mogła jednorazowo 
przewieść ładunek 3 czołgów średnich bez żołnierzy desantu. Łącznie więc 
możliwości przewozowe zespołu złożonego z dużych barek desantowych 
wynosiły 21 czołgów średnich i 720 żołnierzy desantu, co stanowiło 
równowartość batalionu czołgów i wzmocnionego batalionu piechoty lat 50-tych. 
Wszystkie wymienione „BDD” nosiły oznaczenia typu, do jakiego należały 
oraz numery taktyczne od „1” do „7”.

Najliczniej eksploatowanymi w FŚD barkami desantowymi były średnie 
barki desantowe (BDS) amerykańskiego typu „LCT MkV” - „Landing Craft 
Tank, Mark V”. Jednostki te zostały zbudowane w latach 1942-1943 
i pochodziły z amerykańskiego demobilu. Ogółem Polska przejęła 19 tego typu 
jednostek, z czego 11 trafiło do MW21. Wcielanie jednostek do służby 
rozpoczęto w kwietniu 1951 r., a zakończono w lipcu 1954 r.22, kiedy to na 
podstawie rozkazu Dowództwa MW nr 036/Org. z dnia 17.07.1954 r. 
dowództwu FŚD podporządkowano cztery ostatnie jednostki pozyskane od 
Ministerstwa Komunikacji i dostosowane do potrzeb wojskowych. Ładowność 
każdej z jednostek wynosiła 4 czołgi średnie i 100 żołnierzy desantu. Co łącznie 
dawało wszystkim „BDS” możliwość załadowania 44 czołgów i 1100 żołnierzy 
desantu. Załoga każdej z jednostek liczyła 13 ludzi w tym jednego oficera. 
Mogły one jak i w przypadku „BDD” realizować zadania morskie przy stanie 
morza 4 stopni w skali Beauforta. Pierwsze „BDS” nosiły numery od 1 do 7. 
W wyniku wcielania do służby kolejnych jednostek i porządkowania spraw 
organizacyjnych wszystkim barkom średnim nadano numery taktyczne 
począwszy od „50” do „60” poprzedzone oznaczeniem typu - „BDS”23.

Oprócz jednostek pływających zakwalifikowanych do dużych i średnich 
w MW eksploatowano również trzy jednostki małe. Były to poamerykańskie 
barki typu „LCM.Mk III” - czyli „Landing Craft Mechanised Mark III.” 
Jednostki te trafiły do Polski wraz ze wszystkimi „BDS”, przy czym MW 
przejęła je od razu. Jednostki miały zdolności morskie jak większe od nich barki 
i mogły zabierać na pokład pojazd o masie ok. 11 ton lub 120 żołnierzy desantu. 
Łącznie więc mogły one zabrać na pokład 3 samochody ciężarowe lub 3 działa 
samobieżne SU - 76 albo 360 żołnierzy desantu jednorazowo. Załogę każdej 
z barek stanowiło 8 ludzi24.

21 M. Soroka, Polskie okręty wojenne 1945-985, Gdańsk 1986, s. 74 p.
22 W. Polus, Wykaz jednostek pływających Marynarki Wojennej w latach 1945-1956, maszynopis 

w zbiorach Biblioteki Muzeum Marynarki Wojennej, s. 10, 12.
23 M. Soroka, op. cit., s. 74.
24 Ibidem, s. 77.

142



POLSKIE SIŁY MORSKO-DESANTOWE

Poza wymienionymi typami barek desantowych w FŚD eksploatowane 
były kutry desantowe, nazywane początkowo kutrami motorowymi - „KM”. 
Możliwości przewozowe wszystkich 6 kutrów wynosiły 22, 4 tony ładunku lub 
216 żołnierzy desantu. Załogi liczyły etatowo po 7 ludzi w tym jeden podoficer 
zawodowy25. Mogły one operować wyłącznie na wodach przybrzeżnych.

Początkowo w FŚD znajdowały się również łodzie desantowe, które 
jednak już w 1952 r. wycofano z jej składu i przekazano 3. bpm. Służyły one do 
podstawowego szkolenia morskiego batalionu. Wraz z upływem lat jednostki 
pływające FOD były stopniowo wycofywane z eksploatacji. Skreślanie 
poszczególnych typów okrętów ze stanu floty spowodowane było 
ograniczonymi możliwościami pozyskiwania do nich części zamiennych, lecz 
przede wszystkim wyczerpującymi się resursami technicznymi. Stan techniczny 
jednostek czynił je niebezpiecznymi w eksploatacji, zarówno dla załóg jak 
i okrętowanego desantu. Ostatecznie w 1963 roku wycofano z floty ostatnie 
3 „ODD” i 3 „ODM”, a rok wcześniej wszystkie kutry starego typu. Spowodowało 
to krótkotrwały kryzys sprzętowy i praktycznie MW na kilka miesięcy straciła 
w ogóle możliwość zorganizowania jakichkolwiek działań desantowych. 
Od 1962 roku do FOD zaczęto wcielać nowe jednostki polskiej konstrukcji. 
Były to Kutry Desantowe projektu 709 oraz Średnie Okręty Desantowe „ODS” 
proj. 770. Ogółem w latach 1962-1965 wprowadzono do służby 15 nowych 
kutrów oraz 9 okrętów. Kolejne jednostki tych i nowszych projektów 
wprowadzono do uzbrojenia 2. Brygady Okrętów Desantowych (2. BOD) 
w latach 1966-1975.

Siły desantowe w strukturze Marynarki Wojennej 
i wojsk lądowych w latach 60. i 70.

Począwszy od 1963 r. w wyniku ustaleń międzynarodowych w dowództwie 
Układu Warszawskiego oraz decyzji najwyższych czynników wojskowych 
w Polsce dokonano podziału sił desantowych między Marynarkę Wojenną 
a wojska lądowe.

W ramach wojsk lądowych w strukturze Pomorskiego Okręgu Wojskowego 
przeformowano 23. Dywizję Piechoty w dywizję desantową o stanie pokojowym 
3064 żołnierzy26. W Marynarce Wojennej natomiast w wyniku zmian 
organizacyjnych w oparciu o kadrę FOD powstała 2. BOD licząca etatowo 
344 żołnierzy27.

Po zaledwie kilku miesiącach we wrześniu zmieniono numer i nadano 
dywizji zaszczytne miano „łużyckiej” na pamiątkę 7. Łużyckiej Dywizji 
Piechoty, walczącej w składzie 2AWP na froncie wschodnim. Nowa dywizja 

25 AMW, akta FOD, sygn. 3947/90/1, k. 6, Etat 35/165.
26 A. Polak, Wybrane..., s. 145.
27 AMW, VI OSMW, sygn. 3563/76/31, k. 263, Zarządzenie nr 0127/Org. Szefa Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego z dnia 28. 10. 1964 r. (wprowadzające etat 35/438).

143



„BIULETYN HISTORYCZNY” W. MAZUREK 2009 NR 24

otrzymała zwiększony o ponad 1500 żołnierzy etat i była jednostką o wysokim 
stopniu ukompletowania w sprzęt ludzi dochodzący do 90% etatu stanu 
wojennego. Mimo zwiększenia etatu nowej dywizji i tak ustępowała ona 
zarówno pod względem liczebności ludzi i sprzętu ogólnowojskowym 
związkom taktycznym wojsk lądowych, będąc jak złośliwie mawiano „dywizją 
kieszonkową”. Zasadniczym wozem bojowym pułków desantowych były 
transportery opancerzone (TO) TOPAS28 po 46 TO w dwóch pułkach i 38 
w pułku gdańskim oraz czołgi pływające PT - 76 początkowo po 7, a następnie 
po 16 wozów. 7. ŁDD składała się z trzech pułków desantowych - wszystkie 
o identycznej strukturze organizacyjnej29, batalionu czołgów średnich, 
zreorganizowanego w drugiej połowie lat 70. w batalion czołgów pływających, 
dywizjonu artylerii rakietowej, dywizjonu rakiet taktycznych, batalionu 
saperów, batalionu remontowego, baterii artylerii przeciwlotniczej, oraz 
samodzielnych kompanii na prawach jednostek wojskowych, łączności, 
rozpoznania, obrony przeciwchemicznej, ochrony i regulacji ruchu, medycznej 
i zaopatrzenia. Stan dywizji nie przekraczał 5 tys. żołnierzy. Ostatnim 
pododdziałem sformowanym w jej strukturze w 1977 r. była 33. kompania 
dowodzenia szefa OPL. Zasadniczy sprzęt bojowy stanowiły wspomniane już 
TO TOPAS w liczbie 148 i czołgi PT - 76 razem w trzech pułkach od 21 do 48, 
a ponadto moździerz M - 82 - 45 szt., moździerz M - 120 - 18 szt., 
przeciwlotniczy karabin maszynowy PKM - 2 - od 12 do 22 szt., armata 
przeciwlotnicza 23 mm ZU - 23 - 2 - 6 szt., samochody ciężarowo-terenowe - 
304 szt., lekkie transportery rozpoznawcze FUG i BRDM - 33 szt., wyrzutnie 
przeciwpancernych pocisków kierowanych na podwoziu BRDM - PPK - 18 szt., 
wyrzutnie rakietowe BM - 21 - 8 szt., samochody osobowo - terenowe - 239 szt., 
transportery inżynieryjne pływające PTG - 38 szt., samobieżne działa 
przeciwlotnicze ZSU - 57 - 2 - 6 szt., czołgi T - 55 - 49 szt. wyrzutnie rakiet 

28 TO TOPAS - w pierwotnej wersji produkcyjnej dostarczone do 7 DD nie posiadały uzbrojenia 
stałego. TOPAS-y otrzymały uzbrojenie dopiero w 1972 r. Wozy uzbrojono w wieże polskiej 
konstrukcji 2AP, w których zainstalowano 14,5 mm wkm KPWT oraz sprzężony 7,62 mm km PKT. 
Przezbrojenie pułków odbywało się kompaniami z zachowaniem wymogów gotowości bojowej 
dla każdej jednostki. - Relacja gen. bryg, w st. spocz. Edwarda Wejnera - byłego dowódcy 
35 pd z Gdańska Wrzeszcza - w zbiorach autora.

29 Pułki desantowe 7. ŁDD miały nietypową strukturę kompanijną i liczyły po około 1000 żołnierzy . 
Organizacyjnie pułk składał się z dowództwa, sztabu, kwatermistrzostwa, służb technicznych, 
kompanii czołgów pływających, 5. kompanii desantowych, kompanii remontowej, baterii 
przeciwpancernej, baterii moździerzy 120 mm, baterii przeciwlotniczej, plutonu łączności, 
plutonu ochrony i regulacji ruchu, plutonu rozpoznawczego, plutonu saperów - płetwonurków, 
plutonu medycznego, plutonu zaopatrzenia. W 35 pd w TOPAS-y uzbrojone były cztery 
kompanie. 5 kd pułku jako środki transportu miała samochody ciężarowo-szosowe. Pułki 
zmechanizowane (o strukturze batalionowej) WP miały natomiast po około 2000 żołnierzy.
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taktycznych - 2 szt.30. Ogółem wg kalkulacji przyjmowanych w Marynarce 
Wojennej wraz z pojazdami samochodowymi w 7. ŁDD było ponad 700 jednostek 
sprzętu, dla którego należało zapewnić transport.

Początkowo możliwości przewozowe 2. BOD były znikome. Brygada 
posiadanymi środkami - okrętami i kutrami desantowymi była zdolna do 
przerzutu co najwyżej 45 wozów bojowych (czołgów i transporterów) i około 
1500 żołnierzy desantu31 tj. niewielkiego desantu taktycznego. W latach 1966-1973 
potencjał desantowy 2. BOD systematycznie wzrastał, aby w 1975 roku 
osiągnąć na następną dekadę maksymalne zdolności bojowe. Organizacyjnie 
brygada podzielona była na dwa dywizjony okrętów (po 3 grupy okrętów 
w każdym dywizjonie) oraz dywizjon kutrów desantowych (trzy grupy kutrów 
po 5, a od 1975 r. po 6 kutrów). 1 dywizjon eksploatował 11 okrętów proj. 770, 
w drugim było 11 jednostek proj. 771 i okręt dowodzenia desantem proj. 776. 
W 3. dywizjonie użytkowano 15 kutrów proj. 709 i 3 nowocześniejsze proj. 719 
„Marabut”. Ogółem w latach 1962-1975 do służby w Marynarce Wojennej 
wcielono 23 okręty desantowe i 18 kutrów. Była to ilość zapewniająca transport 
122 czołgów i transporterów opancerzonych i około 4500 żołnierzy, zakładając 
maksymalne wykorzystanie powierzchni ładunkowej okrętów i kutrów oraz ich 
pełną sprawność techniczną. Nowe okręty i kutry desantowe były 
nowoczesnymi jednostkami pływającymi powstałymi w polskich biurach 
konstrukcyjnych z uwzględnieniem panujących w światowym budownictwie 
okrętowym trendów. Żywotność konstrukcyjna wprowadzonych do służby 
okrętów obliczona była na 20 lat eksploatacji z możliwością przedłużenie 
okresu eksploatacji o kolejne 2 lata pod warunkiem nieprzekroczonego resursu 
motogodzin silników32.

Polskie ODS posiadały uzbrojenie w postaci 30 mm morskich armat 
przeciwlotniczych typu AK - 230 i osiemnastoprowadnicowych wyrzutni 
niekierowanych pocisków rakietowych WM - 18 kalibru 140 mm. Wyrzutnie 
były wykorzystywane do zwalczania celów zarówno morskich, lotniczych - 
nisko lecących jak i lądowych. Na początku lat 70. „ODS” doposażono 

30 A. Zych, Analiza i ustalenia kierunków rozwoju środków desantowych w warunkach Morza 
Bałtyckiego, (rozprawa doktorska), WSMW, Gdynia 1977. Podobne stany sprzętu oraz 
organizację dywizji przedstawili również inni autorzy. Szerzej. W. Kisiel, Możliwości, rola 
i zasady wykorzystania wojsk desantowych i zmechanizowanych w ramach kombinowanej 
operacji desantowej w celu opanowania wysp w strefie cieśnin morskich (rozprawa doktorska), 
„Zbiór Prac” ASG, 3/1972; A. Polak, op. cit.; E. Wejner, Wojsko i politycy bez retuszu, Toruń 
2006; Zarys historii niebieskich beretów, Gdańsk 1993. Należy jednak zaznaczyć, iż w ciągu 
dekady lat 70., struktura dywizji jak i stan jej sprzętu ulegały drobnym zmianom, nie mającym 
jednak ujemnego wpływu na zdolności bojowe wojsk.

31 Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, op. cit., s. 275. Faktyczne możliwości załadunku 
żołnierzy były nieco wyższe i wynosiły 2105 ludzi.

32 Szerzej, J. Klejnow, Możliwości i sposoby maskowania przeciwradiolokacyjnego zespołu 
desantowego w rejonie wyczekiwania i formowania w okresie przygotowania operacji 
desantowej, (rozprawa doktorska), WSMW, Gdynia 1977.
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w wyrzutnie ładunków wydłużonych polskiej konstrukcji ŁWD do wykonywania 
przejść w zaporach przeciwdesantowych na podejściach do punktów lądowania 
desantu. Okręty dozbrojono w latach 80. w czteroprowadnicowe wyrzutnie 
FASTA - 4 M, przeciwlotniczych rakiet kierowanych „STRZAŁA”. Wyrzutni 
tych nie zainstalowano jedynie na okręcie dowodzenia ORP „Grunwald” 
(nr taktyczny 811). Było to rozwiązanie traktowane jako przejściowe w związku 
z planowanym wyposażeniem okrętów w nowoczesne rakietowe środki OPL, 
których jednak niezrealizowano. Kutry proj. 719 były uzbrojone w wkm kal. 14,5 mm 
KPWT i sprzężony z nim 7,62 mm karabin maszynowy PKT, umieszczone 
w wieży 2 AP - identycznej jak w transporterach TOPAS. Stan etatowy 
brygady w 1975 r. osiągnął liczbę 1120 żołnierzy w tym 145 oficerów33. 
Eksploatując łącznie 41 jednostek pływających (23 okręty i 18 kutrów) 
o łącznym tonażu ponad 20 tys. ton, 2 BOD była największą jednostką bojową 
w historii PMW. Wchodziła ona w skład sił operacyjnych MW, 
podporządkowanych na wypadek wojny dowództwu Zjednoczonej Floty 
Bałtyckiej Układu Warszawskiego34.

Tabela 5
Stan 2. BOD w stosunku do Marynarki Wojennej w 1976 r.

Wyszczególnienie

Stan etatowy ludzi i sprzętu

2. BOD
MW

(na jednostkach 
pływających)

% stanu 2. BOD 
do całości MW

Stan osobowy 1120 7455 15
Ilość jednostek 
pływających 41 183 22

Tonaż (ton) 20120 ok. 80000 25

Źródło: J. Przybylski, Marynarka Wojenna PRL w latach 1956 - 1980. (Studium historycz.no- 
-wojskowe), cz. III, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej nr 096, Gdynia 1988, 
s. 167-171.

W dekadzie lat 70. ostatnie zmiany organizacyjne nastąpiły w siłach 
desantowych Marynarki Wojennej w 1977 r., kiedy to włączono do 2. BOD 
dywizjon saperów morskich (dsm) sformowany na bazie 44. kompanii saperów 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża (FOW). W chwili przyjmowania dywizjonu do 
brygady, w sierpniu 1977 r. liczył on faktycznie 7 oficerów, 3 chorążych, 
5 podoficerów zawodowych oraz 86 podoficerów i marynarzy ZSW35. Braki do 
pełnego stanu etatowego pododdziału na czas „P” wynosiły ogółem 

33 AMW, akta dywizjonu okrętów transportowo-minowych (dalej, dOTR-Min.), sygn. 3721/82/247, 
k. 60, s. 2, Wyciąg z protokołu kontroli utrzymania stanu stałej gotowości bojowej oraz 
osiągania podwyższonej gotowości bojowej przez podległe jednostki.

34 J. Przybylski, Marynarka Wojenna PRL..., Cz. I. s. 78.
35 AMW, akta dOTR-Min., sygn. 3721/82/263, k. 86-87, Meldunek dowódcy 2. BOD 

do dowódcy 8. FOW o przejęciu w podporządkowanie 1 dywizjonu saperów morskich.
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31 żołnierzy. Zadaniem dywizjonu było wspólne z saperami 7. ŁDD wykonanie 
przejść w zaporach przeciwdesantowych oraz organizacja wyładowania 
niepływającej techniki bojowej, wojsk i zaopatrzenia z okrętów 
i transportowców w relacji „okręt - brzeg”36. Dywizjon składał się z kompanii 
pomostów pływających i kompanii rozminowania z plutonem płetwonurków. 
Wojska inżynieryjne obu związków taktycznych posiadały pododdziały 
saperów - płetwonurków przygotowywanych i szkolnych do wykonywania 
przejść w zaporach rozmieszonych w wodzie od izobaty 5 w kierunku brzegu 
i na nim. Do saperów należało również organizowanie dojazdów do punktów 
załadowczych desantu oraz ich przygotowanie i organizacja. Zasadniczym 
pojazdem amfibijnym dywizjonu były inżynieryjne transportery pływające 
PTG, poza którymi eksploatowano również morski park pontonowy MPP-71, 
marynizowaną wersję polskiego parku pontonowego PP-64.

Tabela 6
Etatowy stan polskich wojsk i sił desantowo-morskich w 1977 r.

Nazwa
i numer 

jednostki 
numer etatu

Stan 
osobowy

Okręty 
i kutry 

desantowe

Broń 
wsparcia 
piechoty

Artyleria 
(w tym 

okrętowa)

Wozy bojowe 
i środki 

transportu
- ODS 770
-ODS 771
- ODS 776
- KD 709
-KD719

- moździerze 
- wkm plot.

-WM- 18
-BM-21
- AK - 230
- ZSU - 57-2
-PPK

- czołgi
- TO TOP AS
-BRDM
-PTG
-BAW
-GSP

2. Brygada 1120 - 11 -0 -46 -0
Okrętów + 236 - 11 -0 - 0 -0
Desantowych (w dsm) - 1 -46 -0
Nr 35/438 - 15 - 0 -4
JW. 2750 - 3 -0

-0

36 Działania desantowe mogły być prowadzone kilkoma sposobami. Metoda desantowania „brzeg 
- brzeg” polegała na podjęciu desantu z punktów załadowczych, przejściu morzem 
i wysadzenie desantu bezpośrednio na nieprzygotowany brzeg. Inną metodą była technika 
desantowania „okręt - brzeg”, który polegała na dokonaniu przeładunku załadowanej na 
transportowiec techniki na środki desantowe lub desantowo-przeprawowe i transport jej do 
punktów lądowania desantu. Sposób ten stosowany był głównie w wypadku udziału 
w działaniach desantowych mobilizowanych z gospodarki narodowej statków pełnomorskich, 
o dużym zanurzeniu uniemożliwiającym bliskie podchodzenie do brzegu. Ostatnia metoda to 
desantowanie „kombinowane”, łączące oba powyższe sposoby. Sposób działania zależny był 
od wielkości wysadzanego desantu. Jeżeli miał być to niewielki desant taktyczny stosowano 
był sposób „brzeg - brzeg”, natomiast podczas działań w skali operacyjnej desant wysadzano 
metodą kombinowaną.
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Łączny etatowy stan osobowy polskich jednostek desantowych - 5994 żołnierzy czasu „W”

7. Łużycka 
Dywizja 
Desantowa 
Nr 30 / 001 
JW. 3522

4638 -63
-22

- 0
- 6
- 0
- 6
- 18

1 
1 

1 
1 1 1

C
D -U

ej
 oo -U o

o -J

Źródło: Opracowanie własne.

Mimo wzrostu wyspecjalizowanych sił desantowych kierownictwo MON 
uznało, iż przeprowadzenie działań w skali operacyjnej posiadanymi wojskami 
nie będzie możliwe. To też w latach 1967-1968 rozważano i przeprowadzono 
prace studyjne nad sformowaniem w strukturze wojsk lądowych korpusu 
desantowego. W jego skład planowano włączenie trzech dywizji; 6. Pomorskiej 
Dywizji Powietrznodesantowej (6 PDPD), 7. ŁDD oraz 15. Dywizji Zmechanizowanej 
(15 DZ) wraz z dodatkowymi jednostkami korpusowymi różnego szczebla. 
Dowództwo i sztab korpusu miało znajdować się w Warszawie, a jego 
pierwszym dowódcą miał zostać gen. bryg. Edwin Rozłubirski - były dowódca 
„czerwonych beretów”. Dla mającego powstać korpusu zaprojektowane nawet 
zostały oznaki rozpoznawcze37. Ostatecznie koncepcje powołania do życia tego 
związku operacyjno-taktycznego zarzucono, a prawdopodobną przyczyną tego 
kroku była niechęć ówczesnego kierownictwa MON do tworzenia struktur 
dowódczych o niejasnych kompetencjach w stosunku do podporządkowanych 
mu wojsk. Uznano, że wystarczającym będzie sformowanie korpusu w razie 
mobilizacji, na wypadek zagrożenia wybuchem wojny. Kadrę dowódczo- 
-sztabową korpusu mieli stanowić oficerowie z dowództwa Pomorskiego 
Okręgu Wojskowego. Stan wojsk korpusu wraz z załogami 2. BOD przekraczał 
liczbę 20 tys. żołnierzy, bez załóg samolotów i śmigłowców transportowych 
oraz przydzielanych jednostek wzmocnienia i wsparcia.

Siły desantowe MW mimo systematycznego wzrostu nie były jednak 
w stanie dokonać przerzutu tak znacznych sił zgrupowania operacyjnego wojsk 
posiadanymi etatowymi środkami desantowymi (EŚD), tak więc 2. BOD miała 
za zadanie dokonać przewozu części wojsk I rzutu desantu z 7. ŁDD, natomiast 
drugi rzut (15 DZ i jednostki korpusie) miał być przerzucony zmobilizowanymi 
z polskiej Marynarki Handlowej transportowcami38. Wg wyliczeń wykonanych 
m. in. przez kpt. dr. Romana Rychtera z WSMW, do przewozów operacyjnych 

37 W. Parfieniuk, 6 Pomorska Dywizja Powietrznodesantowa, „Mundur i broń”, 9/2001, s. 12.
38 Autor przyjął umowną nazwę Polska Marynarka Handlowa na określenie polskich armatorów 

tj. Polskich Linii Oceanicznych, Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, Polskiej Żeglugi Morskiej, Żeglugi 
Szczecińskiej i Żeglugi Gdańskiej. W latach 1952-1977 armatorzy polscy dysponowali od 62 do 
ponad 300 statków, które mogły być użyte do działań desantowych. Niektóre z budowanych 
jednostek, już na etapie projektowania były przewidziane do wykorzystania w działaniach 
operacyjnych - desantowych. W statkach takich wzmacniano ładownie pod przyjęcie techniki 
bojowej oraz przewidywano miejsca na rozmieszczenie środków obrony przeciwlotniczej.
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desantu (DZ) należało użyć od 29 do 37 transportowców39, co w warunkach 
polskich było możliwe.

Tabela 7
Skład korpusu desantowego

Związek 
Taktyczny 

Wyszczególnienie

6. Pomorska 
Dywizja Pow. 

Desantowa

7. Łużycka 
Dywizja 

Desantowa

15. Dywizja 
Zmechanizowana

Razem 
w korpusie 1 

desantowym |
Stan osobowy 4100 4638 11012 19759
Czołgi średnie 
(działa pancerne) 25 49 213 287

Czołgi pływające — 25-48 25 50-73
TO TOPAS — 148 - 148
TO SKOT — - 415 415
BRDM i FUG — 44 50 94

! Środki desantowo 
przeprawowe* - 46 13 59

Środki 
artyleryjskie 60 71 165 296

Środki 
przeciwpancerne 32 18 55 105

Środki OPL 30 28 57 115
1 Wyrzutnie
1 rakiet takt.________ 2 3-4 5-7

* do środków tych zaliczano pływające transportery gąsienicowe PTG, samobieżne promy 
gąsienicowe GSP, oraz kołowe transportery pływające BAW.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Kisiel, Możliwości, rola i zasady wykorzystania 
wojsk desantowych i zmechanizowanych w ramach kombinowanej operacji desantowej w celu 
opanowania wysp w strefie cieśnin morskich (rozprawa doktorska), „Zbiór Prac" ASG 3/1972; 
A. Zych, Analiza i ustalenia kierunków rozwoju środków desantowych w warunkach Morza 
Bałtyckiego, (rozprawa doktorska), WSMW, Gdynia 1977.

Planowana w rejonie cieśnin duńskich operacja desantowa miała mieć 
charakter sojuszniczy. Poza polskimi jednostkami, wojska amfibijne Układu 
Warszawskiego w końcu lat 70. w basenie Morza Bałtyckiego, składały się 
z 28. i 29. pułków strzelców zmotoryzowanych Narodowej Armii Ludowej 
byłej NRD, dla których transport zapewniała 3. Brygada Okrętów Desantowych 
Ludowej Marynarki Niemieckiej o stanie 12 okrętów desantowych średnich 
i małych oraz 6 kutrów desantowych. Jednostki sił desantowych byłego ZSRR 
składały się z 336. Brygady Piechoty Morskiej Floty Bałtyckiej, dla której 
transport organizowany był przez Dywizję Okrętów Desantowych liczącą 
40 dużych, średnich i małych okrętów desantowych, w tym jednostki na 
poduszce powietrznej. Transport rzutu powietrznego sił polskich (6 PDPD) 
zapewnić miały 13. pułk lotnictwa transportowego, 17. pułk śmigłowców 

39 R. Rychter, Koncepcja użycia środków transportowych Polskiej Marynarki Handlowej 
w działaniach desantowych, Gdynia 1979, s. 105.
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transportowych, 49. pułk śmigłowców Wojsk Lądowych oraz środki 
zmobilizowane z PLL LOT oraz ewentualnie transportowe lotnictwo radzieckie. 
Do przerzutu całości sił dywizji w jednym rzucie potrzeba było użyć około 
180 samolotów transportowych.

Siły desantowe w strukturze Marynarki Wojennej 
i wojsk lądowych w latach 80.

Stan wojsk wyspecjalizowanych w działaniach morsko-desantowych 
osiągnięty w 1977 r. utrzymywał się mniej - więcej do połowy lat 80. Pierwsze 
niewielkie cięcia przeprowadzono w Marynarce Wojennej w 1984 roku, 
wycofując z jej składu - kutry proj. 719. Te udane jednostki wykonane 
z laminatów wcielono do służby w 1975 r. w celu zdobycia doświadczeń 
w eksploatacji jednostek z tworzyw sztucznych40. Schyłek lat osiemdziesiątych 
to już powolna agonia sił desantowych, a początek lat 90 to prawie całkowita 
ich likwidacja.

2 sierpnia 1986 r. rozpoczęto reorganizację 7. ŁDD przeformowując jąna 
7. Brygadę Obrony Wybrzeża41, zachowując nazwę wyróżniającą - Łużycka 
oraz oznaki rozpoznawcze dywizji42, jednak nie zmieniono jej zasadniczego 
przeznaczenia tj. operowania w strefie nadmorskiej w tym prowadzenie działań 
desantowych. Na stanie brygady znajdowało się wówczas 88 lekkich czołgów 
pływających PT - 76 B43 oraz około 140 transporterów opancerzonych (TO) 
TOPAS. Nic wówczas nie wskazywało, iż zmiany te stanowiły początek końca 
polskiej piechoty morskiej i likwidację sił desantowych.

W nowej strukturze na przełomie lat 1986/1987 sformowano brygadowy 
batalion dowodzenia (7 bdow), łącząc trzy samodzielne do tej pory kompanie; 
23. łączności (kł), ochrony i regulacji ruchu (korr) oraz przeniesioną z Lęborka 
52. kompanię rozpoznawczą (krozp), które funkcjonowały przed reorganizacją 
na prawach jednostek wojskowych. Zasadniczym sprzętem bojowym bdow były 
transportery rozpoznawcze BRDM - 2 w liczbie 12 oraz wozy dowodzenia na 

40 J. Ciślak, Polska Marynarka Wojenna 1995, Gdynia 1996, s. 117.
41 Zarys historii niebieskich beretów, Gdańsk 1993, s. 67.
42 Oznakę rozpoznawczą stanowił wizerunek kotwicy w wieńcu laurowym z obwódką na 

niebieskim tle - Zob. szerzej, Dziennik Rozkazów MON Nr 6 poz. 25 z 1967 r. oraz Dziennik 
Rozkazów MON Nr 3 poz. 12 z 1972 r. Oznaki wprowadzili ministrowie obrony narodowej na 
podstawie przytoczonych dokumentów. Obecnie oznaka ta jest używana przez 7. Pomorską 
Brygadę Obrony Wybrzeża ze Słupska.

43 Faktycznie stan wozów PT - 76 B wynosił: w trzech pułkach desantowych - kompanie po 
16 czołgów tj. 48 + 40 czołgów w 11 bczp, tj. razem w 7 BOW - 88 czołgów. 11 bczp składał 
się w chwili likwidacji z dowództwa i sztabu, plutonu łączności, 1 kczp - 14 czołgów (w tym 
czołg dowódcy batalionu), 2 kczp - 13 czołgów, 3 kczp - 13 czołgów, kompanii remontowej, 
plutonu zaopatrzenia i medycznego Batalion liczył około 250 żołnierzy. Relacja ppłk, rez 
Adama Żurawskiego - oficera operacyjnego sztabu 11 bczp.

150



POLSKIE SIŁY MORSKO-DESANTOWE

podwoziach transporterów TOPAS, MTLB oraz samochodu ciężarowo - 
terenowego STAR 266. Pluton przeciwlotniczy był uzbrojony w 2 działa 
ZU - 23 - 2 na podwoziu STAR 266 oraz przenośne przeciwlotnicze zestawy 
rakietowe (PPZR) STRZAŁA - 2 M. Reorganizacji poddane zostały również 
pododdziały przeciwlotnicze. Po zmianach, którym uległy jednostki, 
pododdziały przeciwlotnicze 7. ŁBÓW - reprezentowane były przez 33. kompanię 
dowodzenia (33 kdow) szefa OPL, 29. dywizjon artylerii przeciwlotniczej 
(29 daplot), baterie artylerii przeciwlotniczej pułków desantowych oraz plutony 
bdow i 41. dywizjonu rakiet taktycznych (drt). Dywizjon sformowano na bazie 
29. (samodzielnej) baterii artylerii przeciwlotniczej (baplot) i składał się z trzech baterii, 
przy czym 2 baplot była pododdziałem skadrowanym - powoływanym na czas „W”.

Rozbudowano artylerię dywizyjną - 20. dywizjon artylerii rakietowej 
(dar) wprowadzając do jego uzbrojenia samobieżne armato - haubice 2S1 
„Goździk” z zachowaniem dotychczasowego stanu wyrzutni BM - 21 
i zmieniając nazwę jednostki na 20. dywizjon artylerii mieszanej (dam). Łącznie 
20 dam etatowo miał liczyć 12 samobieżnych armato - haubic 2S1 (w dwóch 
bateriach artylerii samobieżnej - bas) i 6 wyrzutni BM -21

Tabela 8
Skład i dyslokacje jednostek 7. ŁBÓW w latach 1986-1994

Pełna nazwa oddziału 
(pododdziału)

Numer oddziału, 
pododdziału jako 

jednostki wojskowej

Miejsce stacjonowania 
(garnizon)

Dowództwo i sztab brygady JW 3522 Gdańsk
4. Pomorski Pułk Desantowy JW 3596 Lębork
34. Budziszyński Pułk Desantowy JW 3601 Słupsk
35. Gdański Pułk Desantowy JW 1995 Gdańsk
11. batalion czołgów pływających JW 3613 Słupsk
7. batalion dowodzenia JW 2755 Gdańsk
41. dywizjon rakiet taktycznych JW 3632 Gdańsk
20. dywizjon artylerii mieszanej JW 2344 Gdańsk
29. dywizjon artylerii przeciwlotniczej JW 2965 Gdańsk
18. batalion saperów JW 3580 Lębork
7. batalion remontowy JW 2201 Słupsk
7. kompania przeciwchemiczna JW 2835/Ch Lębork
23. kompania medyczna JW2835/M Gdańsk
7. kompania zaopatrzenia JW 2835 Gdańsk
33. kompania dowodzenia szefa OPL JW 2965/D Gdańsk
pluton dow. szefa artylerii Bez numeru Gdańsk

Źródło: Opracowanie własne.
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9 marca 1989 rozwiązaniu uległy dwa pododdziały brygady 44, były to 
41. dywizjon rakiet taktycznych (drt)45, uzbrojony w 4 wyrzutnie rakiet taktycznych 
oraz liczący 40 wozów bojowych PT - 76 B, 11. batalion czołgów pływających 
ze Słupska.

Kolejne zmiany przeprowadzone na przełomie 1989/1990 sięgnęły 
głębiej, a reorganizacji poddano oddziały desantowe. Stan brygady po 
reorganizacji spadł do 2,7 tys. żołnierzy zawodowych i zasadniczej służby 
wojskowej46. Zasadnicze zmiany etatowe przeprowadzone zostały w pułkach 
desantowych (pdes). Cały proces przechodzenia na nową strukturę był 
rozłożony w czasie, lecz przeprowadzony sprawnie tak, że jednostki przeszły na 
nowe etaty z dniem 1 stycznia 1990 r.47

W sformowanych na bazie pułków desantowych batalionach obrony 
wybrzeża (bow) występowały dwa rodzaje kompanii obrony wybrzeża (kow). 
Dwie z kompanii były podooddziałami „ciężkimi”, których podstawowym 
środkiem walki i transportu były TO TOPAS - 2 AP (po 9 TO i Wóz 
Dowodzenia - R - 2 na podwoziu TOPAS-a), trzecia kompania każdego 
z trzech batalionów była „lekką” kompanią piechoty, przewożoną samochodami 
ciężarowe - terenowymi STAR 266. Oba typy pododdziałów posiadały 
strukturalne plutony przeciwpancerne uzbrojone w 2 ciężkie granatniki 
przeciwpancerne SPG - 9, zamiast dotychczasowych plutonów moździerzy. 
Broń pancerną w każdym z bow stanowiła kompania czołgów pływających 
(3 plutony po 3 wozy + wóz dowódcy kompanii)48. W porównaniu do 
wcześniejszej organizacji zmniejszono liczbę czołgów i plutonów. Ograniczeniu 
uległa OPL batalionów - baterię artylerii przeciwlotniczej zreorganizowano 
w liczący 2 armaty ZU - 23 - 2 i dwie drużyny po 4 PPZR S - 2 M pluton49. 
Zmiany dotknęły również pułkowe plutony saperów - płetwonurków. Od 1990 r. 
były to plutony saperów. Zmieniono również etatowy sprzęt plutonów 
wycofując z jego składu pływające transportery samobieżne PTS - M oraz bazę 
płetwonurków „ORTOLAN” na podwoziu samochodowym. Dotychczasowe 
samodzielne plutony łączności, rozpoznawczy oraz ochrony i regulacji ruchu 
połączono w kompanię dowodzenia (kdow). Pluton rozpoznawczy kdow liczył 
około 30 żołnierzy, uzbrojony był w 8 TO BRDM - 2, w tym dwa w wersji 
dowódczej R - 550. Baterie PPK i moździerzy pozostały w niezmienionej 
strukturze z tą samą ilością sprzętu. Przeprowadzona reorganizacja zmniejszała 
liczbę żołnierzy w jednostkach o ponad 300 oraz ograniczyła liczbę TO z 46 do 
około 20 w każdym z pododdziałów. Bataliony miały nietypową strukturę 

44 J. Ciślak, op. cit., s. 17; Zarys historii..., op. cit., s. 69.
45 Oficjalna nazwa jednostki brzmiała41 pułk artylerii.
46 Relacja kpt. Tadeusza Lewalskiego.
47 J. Ciślak, op. cit., s. 17.
48 Struktura kczp/ 35 bow, zbiory własne autora.
49 Relacja kpt. Andrzeja Wirskiego - dowódcy plaplot / 35 bow.
50 Relacja mjr. rez. Pawła Łuczaka - szefa rozpoznania 35 pd, a następnie 35 bow.
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w porównaniu do innych jednostek szczebla batalionu ogólnowojskowego 
wojsk lądowych. Dysponowały własnymi pododdziałami plot., rozpoznania, 
ppanc. i plutonami logistycznymi. Zasadniczym indywidualnym uzbrojeniem 
strzeleckim brygady aż do końca 1991 r. były 7,62 mm kbk AKM różnych 
wersji. W 1992 r. wszystkie bow zostały przezbrojone w broń polskiej 
konstrukcji opartej o system Kałasznikowa - 5,45 mm kbk wz. 88 TANTAL, 
przy czym jako pierwsze pododdziały otrzymały je kow. Batalion remontowy 
brygady składał się z kompanii remontu uzbrojenia (kruzbr), kompanii remont 
pojazdów kołowych (krpk) i kompanii remontu pojazdów gąsienicowych (krpg).

Na początku 1991 r. wg oficjalnych danych w jednostkach 7. BOW 
wykazywano ogółem 30 czołgów PT - 76, 72 TO TOPAS wszystkich wersji 
użytkowych51, w tym wg wyliczeń własnych autora 54 TOPAS - y wersji 
uzbrojonej 2 AP, 40 TO BRDM - 2 różnych wersji rozpoznawczych, 
18 wyrzutni PPK na podwoziu BRDM, 18 moździerzy 120 mm i tyleż 
granatników SPG - 9, 20 armat plot ZU - 23 - 2, około 80 zestawów 
przeciwlotniczych „Strzała - 2 M”, 6 wyrzutni BM - 21 i 12 samobieżnych 
haubico - armat 2S1 „Goździk”.

W przedstawionej strukturze organizacyjnej, ze wskazaną ilością sprzętu 
bojowego 7 BOW dotrwała do 1994 r., kiedy to została rozformowana.

Tabela 9
Etatowy stan polskich wojsk i sił desantowo-morskich w 1993 r.

Nazwa 
jednostki

Stan 
osobowy

Okręty 
i kutry 

desantowe

Broń 
wsparcia 
piechoty

Artyleria 
(w tym okrętowa)

Wozy bojowe 1 
i środki | 

transportu ||
-ODS 771
- ODS 776
- ODS 767
-KD716

- moździerze
- SPG - 9

-WM- 18
-BM-21
-AK-230
- ZU - 23 - 2
-STRZAŁA-2
-PPK

- czołgi
-TOTOPAS
-BRDM
- PTS

dywizjon ok. 400 - 1 - 2 -0
Okrętów - 1 - 0 -0
Transportowo- -5 - 4 -0
-Minowych -3 -23

- 8
- 0

-4

1 7. Brygada 
Obrony 
Wybrzeża

2740 - 18
- 18

- 0
- 6
- 0
-20
- ok. 80
- 18

O C
N O 

C
M 

1 
1 

1 
1

| Łączny etatowy stan osobowy polskich jednostek desantowych - 3100 żołnierzy

Źródło: Opracowanie własne.

51 J. Kajetanowicz, Polskie wojska lądowe 1985-2000, „Przegląd Wojsk Lądowych”, 9/2000, 
s. 104; inny stan czołgów - 58 wozów PT - 76 podaje J. Ciślak, op. cit., s. 17. Rozbieżność ta 
jest najprawdopodobniej wynikiem nie przekazania przez brygadę nadwyżkowych, ponad 
etatowych wozów do składnic sprzętu lub do zniszczenia.
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Powolnej likwidacji ulegała niemalże równocześnie 2. Brygada Okrętów 
Desantowych (2 BOD) zapewniająca transport desantu. Choć jeszcze w połowie 
lat 80 zakładano wyposażenie 2. BOD w nowe okręty, to zamówienia te MW 
anulowała. Wg planów dowództwa MW z lat 80, w 1996 r., 2. BOD miała być 
zdolna do jednorazowego podjęcia i przerzutu ponad 200 jednostek sprzętu 
bojowego desantu. Do służby miało wejść 12 średnich okrętów desantowych, 
20 małych okrętów desantowych, 4 okręty wsparcia ogniowego, 1 okręt 
dowodzenia desantem oraz 12 kutrów desantowych52. Tych ambitnych planów 
nie zrealizowano z uwagi na zmianę sytuacji geopolitycznej i likwidację Układu 
Warszawskiego. 21.07.1990 r. na podstawie rozkazu szefa Sztabu Generalnego 
WP nr 073/Org. brygadę przemianowano na 2. Brygadę Okrętów Transportowo- 
-Minowych53. Wycofywane ze służby kolejne okręty i kutry zostały zastąpione 
nielicznymi nowymi, doskonalszymi jednostkami w liczbie 5 okrętów proj. 767 
i 3 kutrów proj. 716. Efektem zmian było ograniczenie zdolności przewozowych 
MW i na podstawie rozkazu dowódcy MW nr 069/Org. z dnia 14.07.1992 
przeformowanie nowej brygady po zaledwie dwóch latach, w 2. dywizjon 
okrętów transportowo-minowych54.

Czy Polska potrzebowała sił desantowo-morskich? Istoty ich sformowania 
należy upatrywać w warunkach politycznych, w jakich funkcjonowało państwo 
i jego Siły Zbrojne po II wojnie światowej. Powojenna Polska, o której 
granicach i przynależności do bloku państw tzw. „demokracji ludowej”, 
zadecydowały zwycięskie mocarstwa, musiała budować własne bezpieczeństwo 
w oparciu o sojusz gwarantujący jej nienaruszalność granic. Członkostwo 
w bloku polityczno-wojskowym o określonych celach, zobowiązywało Polskę 
do realizacji koncepcji państwa wiodącego w pakcie, a więc ZSRR. Posiadanie 
ofensywnych sił desantowych było wynikiem wyznaczonych SZ PRL zadań na 
Północnoeuropejskim Teatrze Działań Wojennych, do którego należał 
Jutlandzki Kierunek Operacyjny. Warunkiem wywiązania się ze zobowiązań 
sojuszniczych było posiadanie silnej MW, a w jej składzie sił desantowych 
gotowych do wspólnej z wojskami lądowymi realizacji operacji desantowej 
w rejonie cieśnin duńskich. Zrealizowanie planu opanowania wysp było 
możliwe do wykonania tylko przez odpowiednio wyszkolone wojska desantowe 
o wysokich walorach bojowych. Idea sformowania tych wojsk jako formacji 
doborowej była w ówczesnych uwarunkowaniach politycznych słuszna i czyniła 
Polskę wiarygodnym uczestnikiem Układu Warszawskiego. Nie małe od 
połowy lat 60. nakłady finansowe 55, poniesione na sformowanie sił i wojsk 

52 J. Ciślak, op. cit., s. 115.
53 Strona internetowa, http://www.8-fow.pl/?p=p_1158Name=-!ad-2,-dywizjon-br-okretow- 

transportowo-minowych. 15. 03. 2008 r.
54 Ibidem.
55 Wg cenników uzbrojenia z lat 60. i 70. okręty i kutry desantowe kosztowały łącznie budżet MW - 

1 643 000 000 zł, natomiast uzbrojenie (bez indywidualnego uzbrojenia strzeleckiego) jednego 
pułku desantowego 7. ŁDD - 172 308 000 zł.
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desantowych, dały efekt w postaci posiadania dobrze zgranych oraz 
wyszkolonych desantowych związków taktycznych, choć nielicznych. Autor 
w tym miejscu odżegnuje się od dokonania oceny zdolności bojowych sił 
i wojsk desantowych oraz stopnia ich wyszkolenia, choć na podstawie źródeł 
jakie do tej pory przestudiował wypada ona raczej dodatnio. W niniejszym 
materiale autor nie dokonuje oceny możliwości przeprowadzenia połączonej 
operacji desantowej na Jutlandzkim Kierunku Operacyjnym, gdyż 
wykraczałoby to poza przyjętą koncepcję artykułu, w którym autor chciał 
przedstawić skrótowo dzieje polskich sił amfibijno-desantowych.

Czy likwidacja polskich sił desantowych była słuszna? Na pewno była to 
decyzja podjęta z pobudek czysto politycznych, bez szerszej analizy jej 
skutków. Krótkowzroczność decydentów początku lat 90., spowodowała 
rozwiązanie wyszkolonych na wysokim poziomie jednostek. Należy się zgodzić 
z faktem zmian i przeorientowania polskiej doktryny wojennej początku lat 90. 
na typowo obronną, lecz nie powinno to oznaczać wyzbywania się jednostek 
elitarnych, na odtworzenie których potrzeba wielu lat ciężkiej pracy i nie 
małych wydatków. Po 1994 r. Polska stała się jednym z niewielu państw 
morskich, którego Siły Zbrojne nie mają wyspecjalizowanych w prowadzenia 
działań amfibijnych jednostek wojskowych.

Wykres 1

aN & <r& <■?> ęN d?> óD Al* ok<3° xor <5® <3° <3® <8®

■------okręty desantowe - kutry desantowe

Stan ilościowy okrętów i kutrów desantowych MW w wybranych latach
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Możliwości przewozowe MW EŚD w wybranych latach

Oznaka rozpoznawcza 7. ŁDD. Obecnie używana przez 
7. Pomorską Brygadę Obrony Wybrzeża ze Słupska. 
Motywem oznak rozpoznawczych piechoty morskiej 
w większości krajów jest kotwica.
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Załącznik 1

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE PODSTAWOWEGO SPRZĘTU BOJOWEGO WOJSK MORSKO-DESANTOWYCH W LATACH 70.

WYSZCZEGÓLNIENIE TOPAS 2 AP PT-76 BRDM - 2 T —55 ZSU-57-2

RODZAJ SPRZĘTU Transporter opancerzony Lekki czołg pływający Transporter 
rozpoznawczy Czołg średni Samobieżne działo 

plot.
UZBROJENIE 
główne 1 x 14,5 mm wkm KPWT 1 x 76,2 mm D 56T 1 x 14,5 mm wkm KPWT 1 x 100 mm D - 10T2G 2 x 57 mm S - 68

dodatkowe 1 x 7,62 mm km PKT 1 x 7,62 mm km SGMT
1 x 12,7 mm wkm DSzK. plot 1 x 7,62 mm km PKT 2 x 7,62 mm km SGMT

1 x 12,7 mm wkm DSzK. plot -

PRĘDKOŚĆ (km/ h) 
po drodze 60 44 do 100 60 50

pływania 10,8 10,2 9-10 N/p N/p

ZAŁOGA 2 + 16 3 6 4 6
WYMIARY (cm) 
długość x wysokość 
x szerokość 700 X 322,5 X 272,5 762,5x314x219,5 575 x 235 x 231 900 X 3,27 X 2,35 8,48 x 3,27 x 3,27

WAGA (tony) 15,1 14 6, 6 36 28
POKNYWANIE 
PRZESZKÓD 
TERENOWYCH

wzniesienia - 38’ 
rowy szerokość - 2,8 m 
ściana pionowa - 1,1 m

wzniesienia - 38° 
rowy szerokość - 2,8 m 
ściana pionowa - 1,1 m

wzniesienia - 30’ 
rowy szerokość - 1,22 m 
ściana pionowa - 0,4 m

wzniesienia - 30° 
rowy szerokość - 2,7 m 
ściana pionowa - 0,8 m

wzniesienia - 30’ 
rowy szerokość - 2,7 
ściana pionowa - 0,8 m

ZASIĘG (km) 
po drodze do 550 do 450 do 750 do 500 do 420

pływania do 150 do 150 do 190 N/p N/p

SYLWETKA
...-..-.■..y-T'''""'’-. ______

-■ y rit » : • ’‘““3 * -

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Magnuski, Wozy bojowe LWP 1943-1983, Warszawa 1985.; D. Użycki, T. Begier, S. Sobala, Współczesne 
gąsienicowe wozy bojowe, Warszawa 1996.
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Załącznik 2

MOŻLIWOŚCI PRZEWOZOWE MARYNARKI WOJENNEJ ETATOWYMI ŚRODKAMI DESANTOWYMI W WYBRANYCH LATACH

A) lata 1951-1961

LATA

1951

TYP OKRĘTÓW I KUTRÓW ORAZ ŁĄCZNE MOŻLIWOŚCI PRZEWOZOWE DLA TYPÓW W LATACH

1 X ODD - MFP (D) I (DM)

ILOŚĆ OKRĘTÓW DESANTOWYCH
1xODD-MZ | 7xODS-LCTMk. V J 2 x ODM LCM Mk. III

ILOŚĆ KUTRÓW

6 x KD LCP (L)
Warianty załadunku i łączne dla typu możliwości przewozowe

Wariant 1: 3 x T - 34 + 
120 żołnierzy desantu. 
Wariant 2: 81 ładunku + 
34 miny 
(tylko typ DM)

Wariant 1: 3 x T-34 Wariant 1: 28 x T - 34 +
700 żołn, desantu

Wariant 1: 2 x SU-76
Wariant 2: 2 x sam. c -1
Wariant 3: 200 żołnierzy 
desantu

Wariant 1: ładunek 22,21 
Wariant 2: 216 żołnierzy 
desantu

1953

4x ODD-MFP(D)I(DM) 1 XODD — MZ 10 x ODS - LCT Mk. V 2 x ODM LCM Mk. III 6 x KD LCP (L)
Wariant 1: 12 x T - 34 + 
480 żołnierzy desantu.
Wariant 2:321 ładunku + 
68 miny 
(tylko typ DM)

Wariant 1: 3 x T - 34 Wariant 1: 40 xT-34 +
1000 żołn, desantu

Wariant 1: 2 x SU-76
Wariant 2: 2 x sam. c -1
Wariant 3: 200 żołnierzy 
desantu

Wariant 1: ładunek 22,2 t
Wariant 2: 216 żołnierzy 
desantu

1956

4 x ODD - MFP (D) I (DM) 1 x ODD - MZ 10 X ODS - LCT Mk. V 3 x ODM LCM Mk. III 6 X KD LCP (L)
Wariant 1 :12 x T - 34 + 
480 żołnierzy desantu. 
Wariant 2: 321 ładunku + 
68 miny 
(tylko typ DM)

Wariant 1: 3 x T - 34 Wariant 1: 40x T - 34 + 
1000 żołn, desantu

Wariant 1: 3 x SU - 76
Wariant 2: 3 x sam. c -1
Wariant 3: 300 żołnierzy 
desantu

Wariant 1: ładunek 22,21 
Wariant 2: 216 żołnierzy 
desantu

1958

6 X ODD - MFP (D) 1 (DM) 1 x ODD - MZ 10 x ODS - LCT Mk. V 3 X ODM LCM Mk. III 6 X KD LCP (L)
Wariantu 18xT-34 + 
720 żołnierzy desantu. 
Wariant 2: 481 ładunku + 
68 miny 
(tylko typ DM)

- Wariant 1:40 x T - 34 +
1000 żołn, desantu

Wariant 1: 3 x SU-76
Wariant 2: 3 x sam. c -1
Wariant 3: 300 żołnierzy 
desantu

Wariant 1: ładunek 22,21 
Wariant 2: 216 żołnierzy 
desantu

1961

5 X ODD - MFP (D) 1 (DM) ODD - MZ ODS - LCT Mk. V 3 x ODM LCM Mk. III 6 X KD LCP (L)
Wariant 1:15 xT - 34 + 
600 żołnierzy desantu. 
Wariant 2: 42 t ładunku + 
68 miny 
(tylko typ DM)

- -

Wariant 1: 3 x SU - 76
Wariant 2: 3 x sam. c -1
Wariant 3: 300 żołnierzy 
desantu

Wariant 1: ładunek 22,21
Wariant 2: 216 żołnierzy 
desantu
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B) lata 1964-1975

TYP OKRĘTÓW I KUTRÓW ORAZ ŁĄCZNE MOŻLIWOŚCI PRZEWOZOWE DLA TYPÓW W LATACH

LATA ILOŚĆ OKRĘTÓW DESANTOWYCH 
WARIANTY ZAŁADOWCZE

ILOŚĆ KUTRÓW DESANTOWYCH 
WARIANTY ZAŁADOWCZE

1964

4 X ODS 770 11 X KD 709
20xT-55 

lub 
TOPAS 
+ 660 
żołn.

36x 
sam. c-t. 
80 żołn.

20 X 
ZSU- 
57-2 

80 żołn.
440 żołnierzy desantu

1973

11 X ODS 770 11 X ODS 771 1 x ODS 776 15xKD 709
W1 W2 | W3 W1 W2 W3 W1 W1

55xT-55 
lub 

TOPAS 
+ 1815 
żołn.

99xsam 
c-t.

220 żdn

55xZSU- 
57-2 

220żdn.

66xT-55 
lub 

TOPAS 
+ 1815 
żołn.

110x 
sam. ot 
220żdn

66xZSU- 
57-2 

220żdn

Pomieszczenia ładowni 
przebudowane na potrzeby 

sztabu sił desantowych 
1 x TOPAS 

możliwość załadowcza 
dla 54 żołnierzy sztabu

600 żołnierzy desantu

1975

L_

11 X ODS 770 11 X ODS 771 1 x ODS 776 15xKD709 3 X KO 719 Marabut
W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W1 W1 W2

55xT-55 
lub 

TOPAS 
+ 1815 
żołn.

99xsam. 
c-t.

220żdn

55xZSU- 
57-2 

220 żdn.

66xT-55 
lub

TOPAS 
+ 1815 

żołn

110x 
sam. ot 
220żdn

66xZSU- 
57-2 

220żdn

Pomieszczenia ładowni 
przebudowane na potrzeby 

sztabu sił desantowych 
1 x TOPAS 

możliwość załadowcza 
dla 54 żołnierzy sztabu

600 żołnierzy desantu 216żdn.

3 X BRDM 
+ 15 

(załogi 
wozów 

bojowych)
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C) lata 1986-1993

LATA
TYP PŁYWAJĄCYCH JEDNOSTEK DESANTOWYCH ORAZ ŁĄCZNE MOŻLIWOŚCI PRZEWOZOWE DLA TYPÓW W LATACH

ILOŚĆ OKRĘTÓW DESANTOWYCH 

WARIANTY ZAŁADOWCZE

ILOŚĆ KUTRÓW DESANTOWYCH 

WARIANTY ZAŁADOWCZE

1986

11 x ODS 770 11 X ODS 771 1 X ODS 776 15 x KD 709
Wariant 1: 55 x
TOPAS lub PT - 76 + 
1815 żołnierzy 
desantu
Wariant 2: 99 x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy + 220 
żołnierzy desantu

Wariant 1: 66 x
TOPAS lub PT-76 + 
1815 żołnierzy 
desantu
Wariant 2: 110x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy + 220 
żołnierzy desantu

Wariant 1: 1 xTO
TOPAS 
Pomieszczenie 
ładowni okrętu 
przebudowane 
na potrzeby sztabu sił 
lądowania 
z możliwością 
zaokrętowania 
54 żołnierzy desantu

600 żołnierzy 
desantu

1988

11 X ODS 770 11 X ODS 771 1 X ODS 776 14 X KD 709
Wariant 1: 55 x
TOPAS lub PT-76 + 
1815 żołnierzy 
desantu
Wariant 2: 99 x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy + 220 
żołnierzy desantu

Wariant 1: 66 x
TOPAS lub PT - 76 + 
1815 żołnierzy 
desantu
Wariant 2: 110x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy + 220 
żołnierzy desantu

Wariant 1: 1 x TO
TOPAS 
Pomieszczenie 
ładowni okrętu 
przebudowane 
na potrzeby sztabu sił 
lądowania 
możliwością 
zaokrętowania 
54 żołnierzy desantu

560 żołnierzy 
desantu

1989

2 X ODS 770 11 x ODS 771 1 X ODS 776 1 x ODS 767 12 x KD 709 1 x KD 716
Wariant 1: 10 x
TOPAS lub PT-76 + 
330 żołnierzy desantu
Wariant 2:18 x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy + 40 
żołnierzy desantu

Wariant 1: 66 x
TOPAS lub PT-76 + 
1815 żołnierzy 
desantu
Wariant 2: 110 x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy + 220 
żołnierzy desantu

Wariant 1: 1 x TO 
TOPAS
Pomieszczenie 
ładowni okrętu 
przebudowane 
na potrzeby sztabu sił 
lądowania 
możliwością 
zaokrętowania 
54 żołnierzy desantu

Wariant 1: 9 x TOPAS 
lub PT-76+ 135 
żołnierzy desantu 
Wariant 2: 17 x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy +135 
żołnierzy desantu

480 żołnierzy 
desantu

1 x BRDM lub 
TOPAS lub PT-76 + 
50 żołnierzy desantu
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cd. załącznika 2

1991

2 X ODS 770 2 X ODS 771 | 1 x ODS 776 5 x ODS 767 3 x KD 716
Wariant 1: 10 x
TOPAS lub PT - 76 + 
330 żołnierzy desantu
Wariant 2:18 x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy + 40 
żołnierzy desantu

Wariant 1: 12 x
TOPAS lub PT - 76 + 
330 żołnierzy desantu 
Wariant 2: 20 x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy + 40 
żołnierzy desantu

Wariant 1: 1 x TO
TOPAS 
Pomieszczenie 
ładowni okrętu 
przebudowane 
na potrzeby sztabu sił 
lądowania 
możliwością 
zaokrętowania 
54 żołnierzy desantu

Wariant 1: 45 x
TOPAS lub PT - 76 
+675 żołnierzy desantu 
Wariant 2: 85 x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy + 675 
żołnierzy desantu

3 x BRDM lub 
TOPAS lub PT - 76 + 
150 żołnierzy desantu

1993

1 X ODS 771 1 x ODS 776 5 x ODS 767 3 X KD 716
Wariant 1: 6 x TOPAS 
lub PT-76+ 165 
żołnierzy desantu 
Wariant 2:10 x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy + 20 
żołnierzy desantu

Wariant 1:1 xTO
TOPAS
Pomieszczenie 
ładowni okrętu 
przebudowane 
na potrzeby sztabu sił 
lądowania 
możliwością 
zaokrętowania 
54 żołnierzy desantu

Wariant 1: 45 x
TOPAS lub PT-76 + 
675 żołnierzy desantu 
Wariant 2: 85 x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy + 675 
żołnierzy desantu

3 x BRDM lub 
TOPAS lub PT-76 + 
150 żołnierzy desantu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. Zarys dziejów, Warszawa 1992; J. Ciślak, Polska 
Marynarka Wojenna 1995, Warszawa 1995; M. Soroka, Polskie okręty wojenne 1945-1980, Gdańsk 1986; Taktyka okrętów nawodnych. Cz. III. Taktyka okrętów desantowych, 
obrony przeciwminowej i nawodnych stawiaczy min. WSMW, Gdynia 1984; A. Zych, Analiza i ustalenia kierunków rozwoju środków desantowych w warunkach Morza Bałtyckiego, 
(rozprawa doktorska), WSMW, Gdynia 1977.

Przedstawione warianty załadowania wojsk desantu nie były jedynymi. W zależności od przyjętego urzutowania desantu opracowane byty tabele załadowcze, w których 
uwzględniono konieczność nasycania walczących na przyczółku wojsk odpowiednim sprzętem i środkami walki. Największy problem przy załadunku sprawiały wyrzutnie rakiet 
taktycznych oraz artyleria ciągniona. Wg. przyjętych w MW i wojskach desantowych norm czasowych załadunkowych okrętów i kutrów, załadowanie jednego ODS 
z nieprzygotowanego brzegu powinno trwać do 10 minut, grupy ODS do 25 minut a jednego KD do 3 minut. Czasy załadunku był możliwe do osiągnięcia jedynie pod warunkiem 
bardzo dobrego wyszkolenia kierowców - mechaników i dowódców załadowywanych wozów - pojazdów.
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Załącznik 3

STAN OSOBOWY - 2740 oficerów, chorążych, podoficerów i żołnierzy 
zasadniczej służby wojskowej.

Kompanie strukturalne

Kompanie samodzielne

Źródło: Opracowanie własne.

ZASADNICZE UZBROJENIE BRYGADY:
Czołg PT - 76 - 30
TO TOPAS - 2AP - 54
HA 2S1-12
Wyrzutnia BM - 21 - 6

ZU - 23 - 2 - 20
PPZR „STRZAŁA 2 M” - OK. 80
120 mm M-120-18
73 mm SPG-9-18

BRDM - 2 - 40 (w tym wersje rozp. chem. i inż.) WD R - 2 (TOPAS) - 9
BRDM-PPK-18
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Załącznik 4
UPROSZCZONA STRUKTURA ORGANIZACYJNA 2. BRYGADY OKRĘTÓW DESANTOWYCH W 1977 r.

Źródło: Opracowanie własne.
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Załącznik 5

PODSTAWOWE DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE OKRĘTÓW I KUTRÓW EKSPLOATOWANYCH 
W 2. BRYGADZIE OKRĘTÓW DESANTOWYCH

1 TYP

DANE

OKRĘTY DESANTOWE KUTRY DESANTOWE

Proj. 770 Proj. 771 Proj. 776 Proj. 709 Proj. 719

1 Ilość jednostek 
eksploatowanych 11 11 1 ’5 3

1 Wymiary (m) 
długość x szerokość 
x zanurzenie 
maksymalne

73,0-8,6-1,8 75,0-8,6-1,8 81,3-0-8,6-1,8 16,4-4,3-1,0 19,7-4,2-2,8

Wyporność (tony) 
normalna / pełna

700
834

700
834

1250
1921 28,0 28,8

Prędkość (w / h) 
maksymalna 19,5 19,5 17 18 18

Załoga 37-42 37-42 45 4 5

Warianty załadowcze

Wariant 1: 5xT-55 
lub TOPAS lub 
PT-76 + 165 
żołnierzy desantu 
Wariant 2: 9 x 
samochód 
ciężarowo- 
-terenowy + 
20 żołn.
Wariant 3:5xZSU- 
57-2 + 20 żołnierzy

Wariant 1: 6 x T - 55 
lub TOPAS lub PT - 76
+ 165 żołnierzy 
desantu
Wariant 2: 9 x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy
+ 20 żołnierzy desantu 
Wariant 3: 5 x ZSU- 
57-2 + 20 żołnierzy 
desantu

Wariant 1:1 x TO 
TOPAS
Pomieszczenie ładowni 
okrętu przebudowane 
na potrzeby sztabu sił 
lądowania. Możliwość 
zaokrętowania 
54 żołnierzy

Wariant 1: 40 żołnierzy 
desantu

Wariant 1: 60 żołnierzy desantu
Wariant 2: samochód osobowo-

-terenowy lub BRDM
Wariant 3: 6 ton ładunku

Uzbrojenie

1

2 x AK 230 (23 mm morska armata plot.)
2 x WM -18 (18 prowadnicowa 140 mm 
wyrzutnia niekierowanych pocisków 
rakietowych)
2x4 PASTA (4 prowadnicowa wyrzutnia 
kierowanych pocisków „Strzała - 2 M)

_______________ . ... .._____________ I

2 X AK 230 (23 mm 
morska armata plot.) 
2x WM-18 
(18 prowadnicowa 
140 mm wyrzutnia 
niekierowanych pocisków 
rakietowych)

N/u 1 x 14,5 mm wkm KPWT
1 x 7,62 mm km PKT
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cd. załącznika 5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Soroka, Polskie okręty wojennel945-1980 r., Gdańsk 1986, Taktyka okrętów nawodnych. Cz. III. 
Taktyka okrętów desantowych, obrony przeciwminowej i nawodnych stawiaczy min. WSMW, Gdynia 1984 r.; A. Zych, Analiza i ustalenia kierunków 
rozwoju środków desantowych w warunkach Morza Bałtyckiego, (rozprawa doktorska), WSMW, Gdynia 1977 r.
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Załącznik 6
85 PODSTAWOWE DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE ŚRODKÓW DESANTOWYCH MARYNARKI WOJENNEJ EKSPLOATOWANYCH 

WE FLOTYLLI ŚRODKÓW (OKRĘTÓW) DESANTOWYCH W LATACH 1951-1963
typ

| DANE -------

BARKI (OKRĘTY DESANTOWE) KUTER DESANTOWY

MFP (D); (DM) MZ LCT Mk. V LCM Mk. III LCP (L)

Rodzaj środka Okręt (barka) desantowa duża Okręt (barka) desantowa 
średnia

Okręt (barka) desantowa 
mała Kuter desantowy

Producent Niemcy Włochy USA USA USA

Ilość jednostek 4xD
2 x DM 10 3 6

Wymiary (m) 
długość x szerokość 
x zanurzenie max.

49,8 x 6,6 x 1,35 39 x 6,5 x 1,2 38,5x10x1,4 15,2x4,3x1,4 11,2x3,3x1

Wyporność (t) 
normalna / pełna 239 Z 306 235 / 339 143/311 22/52 6,5/10

Prędkość (w/h) 
marszowa / 
maksymalna

7,5/7 10/- -/8 8,5/- 8/6

lzałoga_^ 19 19 13 8 4
Możliwość pływania 
(dzielność morska) do 4® B do 4® B do 4® B do 4® B do 3® B

Warianty załadowcze

Wariant 1: 3 xT-34 + 
120 żołnierzy desantu. 
Wariant 2: 81 ładunku + 
34 miny (tylko typ DM)

Wariant 1: 3xT-34 Wariant 1: 4 x T - 34 +
100 żołnierzy desantu

Wariant 1: 1 x SU - 76
Wariant 2: 1 x sam. c -1
Wariant 3: 100 żołnierzy 
desantu

Wariant 1: ładunek 3,71
Wariant 2: 36 żołnierzy I 
desantu

Wr

/J
TfSŚł J

„Ł. IsąLU.;,

H
 4 

! i I i 
T

Sylwetki jednostek
4

Barka (Okręt) MFP

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Ciślak, Okręty desantowe projektów 770/771/773/776, [w:] Morza Statki i Okręty nr 3/98: M. Soroka, Polskie okręty wojenne 
1945-1980 r„ Gdańsk 1986.

Łącznie FŚD- mogła dokonać jednoczesnego przewiezienia 61 czołgów + 3 x SU - 76 i od 1720 do 2236 żołnierzy desantu w zależności od przyjętego wariantu załadowania 
jednostek. Były to możliwości wystarczające do przewiezienia w jednym rzucie całego 3. pułku piechoty morskiej wraz z ewentualnym wzmocnieniem ze składu wojsk 
lądowych, pod warunkiem pełnej sprawności technicznej wszystkich jednostek pływających.
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Załącznik 7
PODSTAWOWE DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE ŚRODKÓW DESANTOWYCH MARYNARKI WOJENNEJ EKSPLOATOWANYCH 

WE FLOTYLL! ŚRODKÓW (OKRĘTÓW) DESANTOWYCH W LATACH 1951-1963
TYP BARKI (OKRĘTY DESANTOWE) KUTER DESANTOWY

DANE ----- MFP (D); (DM) MZ LCT Mk. V LCM Mk. III LCP (L)

Rodzaj środka Okręt (barka) desantowa duża Okręt (barka) desantowa 
średnia

Okręt (barka) desantowa 
mała Kuter desantowy

Producent Niemcy Włochy USA USA USA

Ilość jednostek 4xD
2 x DM 1 10 3 6

Wymiary (m) 
długość x szerokość 
x zanurzenie mar.
Wyporność (t) 
normalna / pełna

49,8 x 6,6 x 1,35

239 / 306

39x6,5x1,2

235 / 339

38,5x10x1,4

143/311

15,2 x 4,3 x 1,4

22/52

11,2x3,3x 1

6,5/10

Prędkość (w / h) 
marszowa / 
maksymalna

7,5/7 10/- —/8 8, 5/- 8/6

Załoga 19 19 13 8 4
Możliwość pływania 
(dzielność morska) do 4eB do 45B do 4«B do 4e B do 35B

Warianty załadowcze

Sylwetki jednostek

Wariant 1: 3 x T- 34 + II Wariant 1: 3 x T - 34
120 żołnierzy desantu. I
Wariant 2: 8 t ładunku + 1
34 miny (tylko typ DM) [

Barka (Okręt) MFP

Wariant 1: 4 x T - 34 + 
100 żołnierzy desantu

-

Wariant 1: 1 x SU - 76
Wariant 2: 1 x sam. c -1
Wariant 3: 100 żołnierzy 
desantu

Wariant 1: ładunek 3,71
Wariant 2: 36 żołnierzy 
desantu

I

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Ciślak, Okręty desantowe projektów 770/771/773/776, [w:] Morza Statki i Okręty nr 3/98; M. Soroka, 
Polskie okręty wojenne1945-1980 r., Gdańsk 1986.
Łącznie FŚD - mogła dokonać jednoczesnego przewiezienia 61 czołgów + 3 x SU - 76 i od 1720 do 2236 żołnierzy desantu w zależności od przyjętego 
wariantu załadowania jednostek. Były to możliwości wystarczające do przewiezienia w jednym rzucie całego 3. pułku piechoty morskiej wraz 
z ewentualnym wzmocnieniem ze składu wojsk lądowych, pod warunkiem pełnej sprawności technicznej wszystkich jednostek pływających.
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£ Załącznik 8
00

MOŻLIWOŚCI PRZEWOZOWE MARYNARKI WOJENNEJ ETATOWYMI ŚRODKAMI DESANTOWYMI
W WYBRANYCH LATACH

A) lata 1951-1961

LATA
TYP OKRĘTÓW I KUTRÓW ORAZ ŁĄCZNE MOŻLIWOŚCI PRZEWOZOWE DLA TYPÓW W LATACH

ILOŚĆ OKRĘTÓW DESANTOWYCH ILOŚĆ KUTRÓW
1 x ODD - MFP (D) I (DM) 1 x ODD - MZ 7 X ODS - LCT Mk. V 2 X ODM LCM Mk. HI 6 x KD LCP (L)

1951
Warianty załadunku i łączne dla typu możliwości przewozowe

Wariant 1: 3 x T - 34 + 
120 żołnierzy desantu. 
Wariant 2: 81 ładunku + 
34 miny 
(tylko typ DM)

Wariant 1: 3 x T - 34 Wariant 1: 28 x T - 34 + 
700 żołn, desantu

Wariant 1: 2 x SU-76
Wariant 2: 2 x sam. c -1
Wariant 3: 200 żołnierzy 
desantu

Wariant 1: ładunek 22,21
Wariant 2: 216 żołnierzy 
desantu

4 x ODD - MFP ( D ) 1 ( DM ) 1 x ODD - MZ 10 x ODS - LCT Mk. V 2 x ODM LCM Mk. III 6 X KD LCP (L)

1953
Wariant 1:12xT-34 + 
480 żołnierzy desantu. 
Wariant 2: 32 t ładunku + 
68 miny 
(tylko typ_DMj__

Wariant 1: 3 x T - 34 Wariant 1: 40 x T - 34 + 
1000 żołn, desantu

Wariant 1: 2 x SU - 76
Wariant 2: 2 x sam. c -1
Wariant 3: 200 żołnierzy 
desantu

Wariant 1: ładunek 22,21 
Wariant 2: 216 żołnierzy 
desantu

4 X ODD - MFP ( D ) I ( DM ) 1 x ODD - MZ 10 X ODS - LCT Mk. V 3 X ODM LCM Mk. III 6 x KD LCP (L)

1956
Wariant 1: 12xT-34 + 
480 żołnierzy desantu.
Wariant 2: 321 ładunku + 
68 miny 
(tylko typ DM)

Wariant 1: 3 x T - 34 Wariant 1: 40x T - 34 +
1000 żołn, desantu

Wariant 1: 3 x SU - 76
Wariant 2: 3 x sam. c -1
Wariant 3: 300 żołnierzy 
desantu

Wariant 1: ładunek 22,21
Wariant 2: 216 żołnierzy 
desantu

6 X ODD - MFP ( D ) I ( DM ) 1 x ODD - MZ 10 X ODS — LCT Mk. V 3 X ODM LCM Mk. III 6 x KD LCP (L)

1958
Wariant 1: 18 xT-34 + 
720 żołnierzy desantu. 
Wariant 2:481 ładunku + 
68 miny 
(tylko typ DM)

Wariant 1: 40 x T - 34 +
1000 żołn, desantu

Wariant 1: 3 x SU - 76
Wariant 2: 3 x sam. c -1
Wariant 3: 300 żołnierzy 
desantu

Wariant 1: ładunek 22,21
Wariant 2:216 żołnierzy 
desantu

5 x ODD - MFP ( D ) 1 ( DM ) ODD - MZ ODS - LCT Mk. V 3 x ODM LCM Mk. III 6 x KD LCP (L)

1961
Wariant 1: 15 x T- 34 + 
600 żołnierzy desantu. 
Wariant 2:421 ładunku + 
68 miny 
(tylko typ DM)

-

____

Wariant 1: 3 x SU-76
Wariant 2: 3 x sam. c -1
Wariant 3: 300 żołnierzy 
desantu

Wariant 1: ładunek 22,21
Wariant 2: 216 żołnierzy 
desantu
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cd. załącznika 8

B) lata 1964-1975

I LATA TYP OKRĘTÓW I KUTRÓW ORAZ ŁĄCZNE MOŻLIWOŚCI PRZEWOZOWE DLA TYPÓW W LATACH

ILOŚĆ OKRĘTÓW DESANTOWYCH 
WARIANTY ZAŁADOWCZE

ILOŚĆ KUTRÓW DESANTOWYCH 
WARIANTY ZAŁADOWCZE

1964

4 x ODS 770 11 xKD709
20xT-55 

lub 
TOPAS 
+ 660 
żołn.

36xsam 
c-t.

80 żołn.

20 X 
ZSU- 
57-2 

80 żołn.
440 żołnierzy desantu

oza

11 X ODS 770 11 x ODS 771 1 X ODS 776 15xKD709
W1 W 2 W3 W1 W2 W3 W1 W1

55 xT-
55 lub 

TOPAS 
+ 1815 
żołn.

99 x 
sam. 
c-t.
220 
żołn.

55 X 
ZSU- 
57-2 
220 
żołn.

66 xT- 
55 lub 

TOPAS 
+ 1815 
żołn.

110x 
sam. 
c-t.
220 
żołn.

66 x 
ZSU- 
57-2 
220 
żołn.

Pomieszczenia ładowni 
przebudowane na potrzeby 

sztabu sił desantowych 
1 x TOPAS 

możliwość załadowcza dla 
54 żołnierzy sztabu

600 żołnierzy desantu

719 Marabut |

1975

11 X ODS 770 11 x ODS 771 1 x ODS 776 15xKD709 3 x KD

W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W1 W1 W2

55 xT- 
55 lub 

TOPAS 
+ 1815 
żołn.

99 x 
sam. 
c-t.
220 
żołn.

55 x 
ZSU- 
57-2 
220 
żołn.

66 xT- 
55 lub 

TOPAS 
+ 1815 

żołn

110x 
sam. 
c-t.
220 
żołn.

66 X 
ZSU- 
57-2 
220 
żołn.

Pomieszczenia ładowni 
przebudowane na potrzeby 

sztabu sił desantowych 
1 x TOPAS 

możliwość załadowcza dla 
54 żołnierzy sztabu

600 żołnierzy desantu 216 
żołn.

3 x BRDM I 
+ 15 

(załogi 
wozów 

bojowych)
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170 cd. załącznika 8

C) lata 1986-1993

I TYP PŁYWAJĄCYCH JEDNOSTEK DESANTOWYCH ORAZ ŁĄCZNE MOŻLIWOŚCI PRZEWOZOWE DLA TYPÓW W LATACH j
LATA ILOŚĆ OKRĘTÓW DESANTOWYCH 

WARIANTY ZAŁADOWCZE
ILOŚĆ KUTRÓW DESANTOWYCH | 

WARIANTY ZAŁADOWCZE
11 x ODS 770 11 X ODS 771 1 x ODS 776 15xKD709

। 1986 Wariant 1: 55 x
TOPAS lub PT-76 + 
1815 żołnierzy 
desantu
Wariant 2: 99 x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy + 220 
żołnierzy desantu

Wariant 1: 66 x
TOPAS lub PT-76 + 
1815 żołnierzy 
desantu
Wariant 2: 110x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy + 220 
żołnierzy desantu

Wariant 1:1 x TO 
TOPAS
Pomieszczenie 
ładowni okrętu 
przebudowane 
na potrzeby sztabu sił 
lądowania 
z możliwością 
zaokrętowania 
54 żołnierzy desantu

600 żołnierzy 
desantu

11 X ODS 770 11 X ODS 771 1 X ODS 776 14 X KD 709

1988

Wariant 1: 55 x
TOPAS lub PT - 76 + 
1815 żołnierzy 
desantu
Wariant 2: 99 x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy + 220 
żołnierzy desantu

Wariant 1: 66 x
TOPAS lub PT - 76 + 
1815 żołnierzy 
desantu
Wariant 2:110x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy + 220 
żołnierzy desantu

Wariant 1: 1 x TO
TOPAS 
Pomieszczenie 
ładowni okrętu 
przebudowane 
na potrzeby sztabu sił 
lądowania 
możliwością 
zaokrętowania 
54 żołnierzy desantu

560 żołnierzy 
desantu

2 x ODS 770 11 x ODS 771 1 X ODS 776 1 X ODS 767 12 x KD 709 1 X KD 716

1989

Wariant 1: 10 x
TOPAS lub PT - 76 + 
330 żołnierzy desantu
Wariant 2: 18 x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy + 40 
żołnierzy desantu

Wariant 1: 66 x
TOPAS lub PT-76 + 
1815 żołnierzy 
desantu
Wariant 2: 110 x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy + 220 
żołnierzy desantu

Wariant 1:1 x TO
TOPAS 
Pomieszczenie 
ładowni okrętu 
przebudowane 
na potrzeby sztabu sił 
lądowania 
możliwością 
zaokrętowania 
54 żołnierzy desantu

Wariant 1: 9 x TOPAS 
lub PT-76+ 135 
żołnierzy desantu 
Wariant 2:17 x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy + 135 
żołnierzy desantu

480 żołnierzy 
desantu

1 x BRDM lub 
TOPAS lub PT - 76 + 
50 żołnierzy desantu
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cd. załącznika 8

1991

2 x ODS 770 2 x ODS 771 1 X ODS 776 5 X ODS 767 3 X KD 716
Wariant 1:10 x
TOPAS lub PT -76 + 
330 żołnierzy desantu 
Wariant 2: 18 x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy + 40 
żołnierzy desantu

Wariant 1:12 x
TOPAS lub PT-76 + 
330 żołnierzy desantu 
Wariant 2: 20 x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy + 40 
żołnierzy desantu

Wariant 1: 1 x TO
TOPAS 
Pomieszczenie 
ładowni okrętu 
przebudowane na 
potrzeby sztabu sił 
lądowania 
możliwością 
zaokrętowania 
54 żołnierzy desantu

Wariant 1: 45 x
TOPAS lub PT - 76 
+675 żołnierzy desantu 
Wariant 2: 85 x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy + 675 
żołnierzy desantu

3 x BRDM lub 
TOPAS lub PT-76 +
150 żołnierzy desantu

1993

1 x ODS 771 1 x ODS 776 5 x ODS 767 3 x KD 716
Wariant 1: 6 x TOPAS 
lub PT-76+ 165 
żołnierzy desantu 
Wariant 2: 10x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy + 20 
żołnierzy desantu

Wariant 1: 1 x TO
TOPAS
Pomieszczenie 
ładowni okrętu 
przebudowane 
na potrzeby sztabu sił 
lądowania 
możliwością 
zaokrętowania 
54 żołnierzy desantu

Wariant 1: 45 x
TOPAS lub PT - 76 + 
675 żołnierzy desantu 
Wariant 2: 85 x 
samochód ciężarowo- 
-terenowy + 675 
żołnierzy desantu

3 x BRDM lub 
TOPAS lub PT - 76 + 
150 żołnierzy desantu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. Zarys dziejów, Warszawa 1992; J. Ciślak, Polska 
Marynarka Wojenna 1995, Warszawa 1995; M. Soroka, Polskie okręty wojenne 1945-1980, Gdańsk 1986; Taktyka okrętów nawodnych. Cz. III. Taktyka okrętów desantowych, 
obrony przeciwminowej i nawodnych stawiaczy min. WSMW, Gdynia 1984; A. Zych, Analiza i ustalenia kierunków rozwoju środków desantowych w warunkach Morza 
Bałtyckiego, (rozprawa doktorska), WSMW, Gdynia 1977.

Przedstawione warianty załadowania wojsk desantu nie były jedynymi. W zależności od przyjętego urzutowania desantu opracowane były tabele załadowcze, w których 
uwzględniono konieczność nasycania walczących na przyczółku wojsk odpowiednim sprzętem i środkami walki. Największy problem przy załadunku sprawiały wyrzutnie rakiet 
taktycznych oraz artyleria ciągniona. Wg. przyjętych w MW i wojskach desantowych norm czasowych załadunkowych okrętów i kutrów, załadowanie Jednego ODS 
z nieprzygotowanego brzegu powinno trwać do 10 minut, grupy ODS do 25 minut a jednego KD do 3 minut. Czasy załadunku był możliwe do osiągnięcia Jedynie pod 
warunkiem bardzo dobrego wyszkolenia kierowców - mechaników i dowódców załadowywanych wozów - pojazdów.
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Kmdr ppor. SG rez. dr Ireneusz BIENIECKI

JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE MORSKIEJ 
BRYGADY OKRĘTÓW POGRANICZA 

W LATACH 1966-1991

Po zakończeniu działań wojennych, granice państwa polskiego w 
tym i granicę morską, przez ponad 45 lat ochraniały Wojska 
Ochrony Pogranicza. Formacja ta, powołana 13 września 1945 r., wykonywała 

swoje zadania do roku 1991. W tym okresie, głównym zadaniem WOP było 
zabezpieczenie polskich wód przed ewentualnymi naruszeniami przez obce 
jednostki pływające, zapewnienie szczelności granicy oraz niedopuszczenie 
do ucieczek z Polski.

Do realizacji tych zadań niezbędne było posiadanie odpowiednich 
jednostek pływających. W pierwszych latach działalności służby morskiej WOP 
nie było w kraju warunków do zbudowania pełnowartościowych jednostek 
patrolowych. W związku z tym już od drugiej połowy lat 40. do służby morskiej 
WOP wcielano wiele jednostek różnorodnego pochodzenia, które były doraźnie 
przystosowywane do potrzeb ochrony granicy. Do wykonywania zadań 
w ochronie granicy morskiej wykorzystywano również kutry rybackie, które 
otrzymały oznaczenie DP - dozorowiec patrolowy. Jednostki te pełniły służbę 
do połowy lat 60. Ostatnią z tych jednostek DP-51 przebudowano w 1966 r. na 
zbiornikowiec paliwa.

W roku 1953 w Świnoujściu odnaleziono kadłub niemieckiego R-boota, 
który odbudowano w stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni i wcielono w roku 
1956 do służby, jako okręt patrolowy OP-201. Na bazie tej jednostki w CBKO-2 
opracowano projekt nowego okrętu dozorowego t. 9, a następnie w drugiej 
połowie lat 50. w Stoczni MW zbudowano trzy takie okręty. W tym czasie były 
to jednostki stosunkowo nowoczesne o dobrych walorach taktycznych. Jedyną 
niedogodnością podczas ich eksploatacji była konieczność okresowej 
konserwacji drewnianego kadłuba. Konserwację tą przeprowadzano w okresie 
letnim, a więc wtedy, gdy występowało największe zagrożenie granicy morskiej 
przestępczością graniczną.

Na bazie tego projektu w końcu lat 50. CBKO-2 opracowało kolejny 
projekt okrętu patrolowego noszący oznaczenie t. 902. W odróżnieniu od 
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poprzedniego projektu (9) nowy dotyczył jednostki o kadłubie stalowym, a jego 
budowy podjęła się Stocznia Północna w Gdańsku.

Jednostki proj. 9 i 902 oprócz podstawowych zadań, jakim było pełnienie 
służby granicznej stanowiły dla MW znaczne wzmocnienie sił zwalczania 
okrętów podwodnych, bowiem w tym czasie formacja ta dysponowała tylko 
8 ścigaczami t. „Kronsztad”, w nienajlepszym stanie technicznym, dzierżawionymi 
od ZSRR.

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 0135/Org. z 22 grudnia 1965 r. i Głównego 
Inspektora Obrony Terytorialnej nr 028/Org. z 25 lutego 1966 r. sformowano 
1 kwietnia 1966 r. - 6. Brygadę Okrętów Pogranicza (6. BOP) w Gdańsku 
Nowym Porcie.

Sztab jednostki utworzono na bazie byłego Szefostwa Służby Morskiej 
WOP. Jednocześnie ze składu nadmorskich BWOP, tj. 12., 15. i 16. BWOP 
wydzielono dywizjony Okrętów Pogranicza (dOP), które wraz ze Szkołą 
Specjalistów Morskich WOP, będącą dotychczas samodzielną, 
podporządkowano nowej jednostce. W skład 6. BOP (późniejszej Morskiej 
Brygady Okrętów Pogranicza) weszły trzy dOP, które stacjonowały: 30. dOP 
w Świnoujściu, 32. dOP w Kołobrzegu i 31. dOP w Gdańsku Westerplatte1.

W końcu lat 60. w CBKO-2 opracowano kolejny projekt okrętu dla WOP, 
oznaczony jako proj. 912, a budowę tych jednostek powierzono Stoczni MW 
w Gdyni. Od roku 1965 do 1968 zbudowano i wcielono do służby pięć takich 
jednostek. Na drugą połowę lat 60. przypadł okres intensywnego rozwoju 
okrętów patrolowych. Ogółem w MBOP znalazło się 18 jednostek tego typu. 
Niestety, w wyniku procesu zużycia stan ich ulegał pogorszeniu, a kolejne 
jednostki wycofywano ze służby. W roku 1987 w służbie pozostawało już tylko 
5 okrętów proj. 912. W związku z tym przystąpiono do prac koncepcyjnych nad 
nowym typem dużego okrętu patrolowego, którego założenia opracowywano 
pod kryptonimem „Pstrokosz”. Prace koncepcyjne dotyczące tej jednostki 
prowadzono przy współudziale Szefostwa Techniki Morskiej Głównego 
Inspektoratu Techniki Wojska Polskiego do roku 1991. Przerwano je w związku 
ze zmianą koncepcji ochrony granicy morskiej, wynikającą z powstania Straży 
Granicznej.

Z uwagi na występowanie stałego zagrożenia polskich obszarów 
morskich i wzrastającą ich penetrację ze strony statków z państw zachodnich 
już w latach 70. i 80. przewidywano budowę nowych jednostek pływających dla 
potrzeb ochrony granicy morskiej, celem uzupełnienia sprzętu wycofanego 
z eksploatacji. O ile na 1 stycznia 1969 r. wykorzystywano ogółem 87 jednostek 
pływających różnych typów to w połowie lat 70. zakładano ich zmniejszenie 1 

1 AIMON, Akta GIOT, sygn. nr 21/91, t. 142, Notatka służbowa szefa ZPWW płk. J. Puławskiego 
dotycząca 6. Brygady Okrętów Pogranicza z 10.05.1966 r., s. 1.
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do 82, a w połowie lat 80. do 68 jednostek. W grupie 68 jednostek pływających 
na 1 styczna 1986 r. w MBOP przewidywano wykorzystanie w ochronie 
granicy: 35 motorówek, 21 okrętów patrolowych, 12 kutrów i 3 kutrów 
pościgowych (wodolotów)2.

Zestawienie podstawowych parametrów taktyczno-technicznych jednostek 
pływających MBOP z początku lat 70. zawiera poniższa tabela.

Tabela 1

Parametry taktyczno-techniczne jednostek pływających MBOP
26 czerwca 1970 r.

Wyszczególnienie
Typ jednostki pływającej

OP-902 KP-361 KP-101 M-14

Wyporność (t) 
Prędkość (w) 
Zasięg pływania (Mm) 
Stan załogi (osoby) 
Średni koszt 1 mtg (zł) 
Roczny koszt utrzymania 
jednostki (zł)

180
19-25

55
35

1,970

967,000

17
14

9 
381

152,000

27
14

9 
381

152,000

3
12

2
70

54,500

Źródło: ASG, Akta DWOP, sygn. nr 1841, t. 9, Informacja o węzłowych problemach ochrony 
granic państwowych PRL wykonana przez ppłk. Kasprzyszaka 26.06.1970 r., s. 24-25.

Jednak bliżej nieokreślona perspektywa budowy nowych okrętów dla 
potrzeb ochrony granicy była przyczyną poszukiwania doraźnych rozwiązań 
w tej dziedzinie. Ostatecznie w końcu lat 80. zdecydowano się na 
przystosowanie do potrzeb służby granicznej wycofywanych w MW jednostek 
proj. 205 (kutry rakietowe t. „Osa”). Przebudowy i adaptacji tych jednostek 
dokonano w Stoczni MW w Gdyni w latach 1989-1990. Wcielenie 
poszczególnych jednostek do służby nastąpiło:

• 301 - ORP „Gdynia” - 15 listopada 1989 r. w PdOP w Świnoujściu,
• 302 - ORP „Szczecin” - 30 czerwca 1990 r. w KdOP w Gdańsku,
• 303 - ORP „Elbląg” - 20 września 1990 r. w PdOP w Świnoujściu.
Okręty te charakteryzowały się dużym zużyciem paliwa, a więc drogą 

eksploatacją. Ponadto występowały na nich problemy wynikające ze zużycia 
konstrukcji kadłubów i mechanizmów napędowych, w związku z czym do 
służby granicznej w morzu wychodziły bardzo rzadko. Po ich przejęciu przez 
SG wycofano je ze służby (SG-301 i SG-303 - 1 marca 1995 r.)3.

2 ASG w Szczecinie (dalej ASG), Akta DWOP, sygn. nr 1841, t. 9, Opracowanie zespołu 
oficerów pt. „Ogólny zarys kierunków rozwoju WOP do roku 1980” z 17.07.1970 r„ s. 9-10.

3 B. Dwojacki, Morska Służba Graniczna 1945-1991 (odpis w zbiorach autora), Gdańsk 2006, 
s. 12-13.
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W końcu 1982 r. wszystkie jednostki pływające MBOP klasyfikowano 
pod względem posiadanych możliwości bojowych w trzech podstawowych 
kategoriach jako: okręty III rangi, okręty IV rangi i pjp.

Tabela 2
Klasyfikacja jednostek pływających MBOP

14 grudnia 1982 r.

Typ 
jednostki 
pływającej

Kategoria jednostek pływających

III rangi IV rangi PjP

902
912
912M
205
206P

918 
918M 
90

724

B-306 
C-45 

„Vega”

Źródło: AMW, Akta DMBOP, sygn. nr 3852/88, t. 73, Ocena skuteczności ochrony morskiej 
granicy państwa i nadzoru nad prawem uprawiania połowów na obszarze PSRM w okresie 
wiosenno-letnim 1982 r. z 14.12.1982 r., s. 3.

W tym czasie środki pływające znajdujące się na stanie MBOP 
charakteryzowały się bardzo zróżnicowanymi właściwościami taktyczno- 
-technicznymi. Z punktu widzenia zadań wykonywanych w ochronie granicy do 
najważniejszych parametrów okrętów zaliczano prędkość poszukiwania oraz 
możliwy czas pobytu okrętu w morzu (czas wykonywania postawionego 
zadania). Poniżej przedstawiono podstawową charakterystykę zasadniczych 
środków pływających, wykorzystywanych w ochronie polskiej granicy morskiej 
w omawianym okresie.

Okręty patrolowe t. 9

W połowie lat 60. okręty te były przeznaczone do wykonywania następujących 
zadań:

• Patrolowania wód terytorialnych i wód pasa przyległego,
• pełnienia służby w ochronie granicy morskiej w systemie radiolokacyjnego 

(r./lok.) w wypadku awarii stacji na wybrzeżu,
• wyjaśniania konkretnych sytuacji na morzu, poza zasięgiem działania 

motorówek będących w dyspozycji strażnic i przy niesprzyjających dla nich 
warunkach hydrometeorologicznych,

• udziału w operacjach granicznych na morzu,
• pełnienia stałej służby dyżurnej,
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• wykonywania innych zadań wynikających z konkretnej sytuacji 
operacyjnej .4

Wg stanu na 1 kwietnia 1966 r. - 6. BOP posiadała cztery okręty patrolowe 
t. 9. Jednostki te zbudowano w Stoczni MW w Gdyni w latach 1957-1959. 
Pierwszy z nich OP-201 był zbudowany na kadłubie niemieckiego trałowca 
i wszedł do służby w roku 1956 - wyporność 160 t, prędkość 19 w. Z powodu 
znacznego zużycia kadłuba i silników okręt posiadał obniżone właściwości 
morskie. Przydatność do służby z ograniczeniem stanu morza i rejonu pływania 
szacowano na ok. 2 lata.

Kształt i linie teoretyczne tego okrętu zachowano przy budowie 
kolejnych: OP-202, OP-203 i OP-204. Kadłub i pokład okrętów był drewniany 
a nadbudówka metalowa - wyporność 173 t, prędkość 18 w. Do eksploatacji 
zostały oddane w roku 1958. Jako okręty drewniane posiadały ograniczone 
zastosowanie zimą, w warunkach lodowych. Nie posiadały szeregu urządzeń 
specjalnych. Żywotność tych okrętów była stosunkowo niewielka. W połowie 
lat 60. szacowano ją na ok. 7 lat5. W następnych latach wyporność tych 
jednostek w zależności od konstrukcji wahała się w granicach 160-1801, 
natomiast ich prędkość wynosiła 18-19,7 w. Zasięg pływania - 55 Mm, załoga 
35 osób, w tym: 5 oficerów, 8 podoficerów zawodowych, 4 podoficerów 
zasadniczej służby wojskowej i 18 marynarzy. Okręty te były wyposażone 
w urządzenia nawigacyjne, r./lok., hydroakustyczne i radiostacje. Na uzbrojeniu 
posiadały 2 plot armaty 37 mm, 1 zdwojony WKM 12,7 mm oraz wyrzutnie 
bomb głębinowych6. W roku 1967 zmieniono numery taktyczne okrętów 
i nadano im nazwy: OP-201 na OPa-301, OP-202 na OPa-302, OP-203 na 
OPa-303 i OP-204 na OPa-304. W końcu lat 60. na okrętach tego projektu 
znajdowały się tylko stacje r./lok. t. „Żarnica”, gdyż stacje hydrolokacyjne 
t. „Tamir-10”, etaty hydroakustyków oraz zadania zwalczania okrętów 
podwodnych zostały z nich zdjęte decyzją szefa Sztabu MW7. W 1969 r. jako 
pierwszy wycofano ze służby OPa-301 a następne w latach 1974-19798.

4 ASG, Akta DWOP, sygn. nr 1611, t. 72, Notatka służbowa w sprawie budowy okrętów 
pogranicza typu „912” w latach 1965-1970 w świetle perspektyw i kierunku rozwoju WOP 
kmdr. por. Konopki z 6.12.1963 r., s. 3.

5 Tamże, s. 7.
6 AIMON, Akta GIOT, sygn. nr 21/91, t. 142, Notatka służbowa szefa ZPWW płk. J. Puławskiego 

dotycząca 6. BOP 10.05.1966 r., s. 4.
7 AMW, Akta DMBOP, sygn. nr 3541/75, t. 172, Ocena stanu obserwacji technicznej na okrętach 

MBOP za 1969/1970 r. z 9.03.1970 r„ s. 3.
8 Monografia Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza (praca zbiorowa - odpis w posiadaniu 

autora), Gdańsk, s. 58-59.
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Okręty patrolowe t. 902

W połowie lat 60. okręty te były przeznaczone do wykonywania 
podobnych zadań jak okręty patrolowe t. 99. Jednostki te w liczbie 9 zbudowano 
w Stoczni MW w Gdyni w latach 1959-1961. Posiadały kadłub stalowy 
i aluminiową nadbudówkę. Dysponowały dobrymi właściwościami morskimi. 
Wyporność 180 t, prędkość 19,7 w. Były wyposażone w urządzenia 
nawigacyjne i specjalne. Okrętom nadano numery taktyczne od OP-205 do 
OP-213, a następnie zmieniono na OPa-311 do OPa- 319. W połowie lat 60. ich 
żywotność przewidywano do 1980 r. W latach 1971-1975 okręty zostały 
zmodernizowane przez Stocznię MW. Wycofano je z eksploatacji w latach 
1984-198710. Zasadniczo okręty tego typu były przeznaczone do pełnienia 
służby dozorowej oraz patrolowania, prowadzenia pościgu, konwojowania 
statków na obszarze wód terytorialnych PRL i Polskiej Strefy Rybołówstwa 
Morskiego (PSRM). Natomiast podczas działań wojennych miały: poszukiwać 
i zwalczać okręty podwodne, pełnić służbę dozorową i ochraniać morskie 
transporty przybrzeżne. Okręty posiadały niezatapialność jednoprzedziałową 
i zachowywały stateczność bezpieczną przy sile wiatru 8-9 °B. Niezależność 
okrętu pod względem zapasów żywności i wody była zapewniona na 10 dni, 
przy użyciu na jedną osobę w ciągu doby 3,5 kg żywności i 14 1 wody.

Okręty dysponowały uzbrojeniem artyleryjskim w postaci dwóch armat 
pojedynczych kal. 37 mm (jedna na dziobie i jedna na rufie) oraz 1 x WKM 
12,7 mm na pokładzie pokładówki. Uzbrojenie broni podwodnej stanowiło 
12 szt. bomb głębinowych umieszczonych po 6 szt. na dwu wyrzutniach pod 
pokładem, w skrajniku rufowym. Ponadto załoga posiadała uzbrojenie osobiste 
w postaci: 13 pistoletów P-64 w okresie „P”, 12 pistoletów P-64 w okresie „W”, 
23 pm 7,62 mm w okresie „P” i 27 pm 7,62 mm w czasie „W”. Kadłub okrętów 
był typu wypornościowego, stalowy o podłużnym systemie wiązań. 
Pokładówka wykonana była z hydronalium. Napęd główny stanowiły dwa 
silniki t. 6KVD-43 o mocy 882 KW (1.200 KM) przy 520 obr./min., każdy 
pracujący na swoją śrubę, poprzez rozłączne sprzęgło cierne. Wyposażenie 
nawigacyjne stanowił m.in. „Pirs-IM” pracujący w systemie Decca (nie 
posiadały go jednostki o nr 315, 318, 319) oraz automatyczny radionamiernik 
z anteną ramową t. ARP-50. Okręty dysponowały urządzeniami łączności 
w postaci radiostacji t.: R-615, R-619, R-754, radiotelefonu t. FM-309, 
rozgłośni t. 61-02 oraz wewnętrznej sieci telefonicznej t. KTK-7. Na okrętach

9 ASG, Akta DWOP, sygn. nr 1611, t. 72, Notatka służbowa w sprawie budowy okrętów 
pogranicza typu „912” w latach 1965-1970 w świetle perspektyw i kierunku rozwoju WOP 
kmdr. por. Konopki z 6.12.1963 r., s. 3.

10 Monografia Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza, Gdańsk, (odpis w posiadaniu autora), 
s. 59-60.
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t. 902 znajdował się następujący sprzęt obserwacji technicznej:
• Stacje r./lok. t. „Żamica” - na wyposażeniu wszystkich okrętów tego 

typu,
• Stacje hydrolokacyjne t. „Tamir-10” - na OP-311, 312, 313, 314, 315, 

316,317,
• Stacje hydrolokacyjne t. „Tamir-11” - na OP-318 i 319.
W końcu lat 60. stacje r./lok. t. „Żamica” na wszystkich okrętach tego 

projektu za wyjątkiem OP-313 i OP-319 były sprawne. Jednak ze względu na 
ich słabe parametry i ograniczone możliwości wykorzystania ich do celów 
operacyjnych WOP (niemożność wykrywania małych obiektów na dużych 
odległościach, małą dokładność w określaniu kierunku i odległości, słabą 
rozróżnialność celów) w ramach modernizacji okrętów przewidywano ich 
wymianę na stacje t. RN-231. Również stacje t. „Tamir-10” ze względu na zły 
stan techniczny spowodowany długoletnią eksploatacją oraz częste awarie nie 
gwarantowały ciągłej pracy, a zaniżone parametry tych stacji ograniczały 
możliwości wykorzystania do zadań związanych z wykrywaniem okrętów 
podwodnych11. W późniejszych latach do obserwacji technicznej służyły 
następujące urządzenia:

• Radary t. TRN-823 (na jednostkach o nr 311, 312, 313, 314, 316, 318, 
319),

• Radary t. RN-231 (na jednostkach o nr 315, 317),
• Stacje hydroakustyczne t. MG-11 lub T-ll (na jednostkach o nr 318, 

319),
• Urządzenia rozpoznawcze t. „Nichrom” .1112
W połowie 1981 r. oceniano, że okręty te były w stanie wykonać zadanie 

pełnienia służby bojowej na wyznaczonej linii dozoru o długości 12 Mm, 
z możliwością zatrzymania celu płynącego z prędkością 5-6 w, przy zasięgu 
wykrycia 40 kabli z prawdopodobieństwem 0,7, co odpowiadało parametrom 
kutra rybackiego. Zatrzymanie małego środka pływającego wykrytego 
z odległości 1,7-2,00 Mm było możliwe z założonym prawdopodobieństwem 
0,7, przy max. prędkości celu = 3 w13.

W wyniku postępującego procesu starzenia się jednostki te w 1982 r. 
dysponowały prędkością w granicach 14-15 w, która nie zabezpieczała 
w pełnym zakresie możliwości wykonania postawionych zadań, a szczególnie 
zadań interwencyjno-pościgowych (poszukiwania przestępcy granicznego 
dysponującego szybkim środkiem pływającym). Przyjmując do prowadzenia 

11AMW, Akta DMBOP, sygn. nr 3541/75, t. 172, Ocena stanu obserwacji technicznej 
na okrętach MBOP za 1969/1970 r. z 9.03.1970 r„ s. 2.

12 Biblioteka MOSG, Możliwości bojowe sił własnych (opracowanie DMBOP) z 25.06.1983 r„ 
s. 6-9.

13 AMW, Akta DMBOP, sygn. nr 3852/88, t. 47, Ocena skuteczności ochrony morskiej granicy 
państwowej, nadzoru nad PSRM i kontroli polskiego szelfu kontynentalnego za okres jesienno- 
-zimowy 1980 r. wykonana przez kmdr. E. Kubale z 18.05.1981 r„ s. 4.
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kalkulacji taktycznej ich działalność na głównym kierunku zagrożenia, na 
którym odległość od wybrzeża polskiego do wód terytorialnych Danii wynosiła 
51 Mm, przy czasie obiegu informacji nieprzekraczającym 5 min., okręty tego 
typu były w stanie zatrzymać cel poruszający się z prędkością 10,3-11,25 
w (przy nieprzerwanej obserwacji celu od momentu wykrycia do chwili 
zatrzymania) lub cel poruszający się z prędkością do 6,5 w (przy poszukiwaniu 
w sektorze prawdopodobnych kursów, przy wstępnej informacji o celu).

Cechą dodatnią okrętów t. 902 był długi czas wykonywania postawionego 
zadania, równy autonomiczności przewidzianej dla tego typu okrętów (10 dni). 
Powyższe zadanie okręt mógł wykonać z prawdopodobieństwem nieprzekraczającym 
prawdopodobieństwa kontaktu. Ww. właściwości bojowe potwierdzały, że 
najbardziej efektywne wykorzystanie powyższych okrętów miało miejsce 
w wypadku wcześniejszego rozwinięcia sił do prawdopodobnych rejonów 
działań granicznych (np. rozwinięcie manewrowych pozycji wyczekiwania, 
na których okręt pozostawał w dryfie lub na kotwicy w gotowości nr 3 oraz 
podczas patrolowania PSRM).

Okręty patrolowe t. 912

Zbudowane w Stoczni MW Dąbrowszczaków w Gdyni w liczbie pięciu 
jednostek w latach 1965-1968. Były to jednostki o kadłubach stalowych 
i aluminiowych nadbudówkach. Okrętom tym nadano numery taktyczne 
OP-301 do OP-305, a następnie zamieniono na OPa-321 do OPa-325 oraz 
nadano nazwy14. Okręty te były przeznaczone do pełnienia służby dozorowej 
oraz trałowania, prowadzenia pościgów i konwojowania statków na obszarze 
wód terytorialnych PRL i PSRM, w ramach służby morskiej WOP. Natomiast 
podczas działań wojennych okręty przeznaczone był do: poszukiwania 
i zwalczania okrętów podwodnych, pełnienia służby dozorowej i ochrony 
morskich transportów przybrzeżnych.

W grudniu 1965 r. przyjęto od Stoczni MW - OP t. 912 - pierwszy z serii 
5 okrętów budowanych dla potrzeb WOP. Okręty te wyposażono w najnowo
cześniejsze w tych latach uzbrojenie, sprzęt oraz urządzenia i osiągały prędkość 
25 w. Wprowadzenie nowoczesnych urządzeń pozwoliło na zmniejszenie załogi 
do 28 ludzi, przy jednoczesnym zachowaniu ich wysokich walorów taktyczno- 
-technicznych i bojowych. Zgodnie z planem budowy okrętów w roku 1966 
przekazane miały być do eksploatacji w ochronie granicy kolejne dwa okręty 
tego typu, a w 1967 r. przewidywano zakończenie budowy całej serii15.

14 Monografia Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza Gdańsk, (odpis w posiadaniu autora), s. 60-61.
15 AIMON, Akta GIOT, sygn. nr 21/91, t. 142, Notatka służbowa szefa ZPWW płk. J. Puławskiego 

dotycząca 6. BOP 10.05.1966 r., s. 4.
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Jednostki te posiadały wyporność pełną - 231,8 t, a ich prędkość 
ekonomiczna wynosiła 17,5 w. Załoga składała się ogółem z 30 osób 
(5 oficerów, 10 podoficerów i 15 marynarzy). Okręty posiadały niezatapialność 
jednoprzedziałową oraz stateczność do stanu morza 6 °B włącznie, z tym, że 
przy powyższym stanie morza kąt zalewania nie mógł przekraczać zrębicy luku 
do ładowania bomb głębinowych. Niezależność okrętu pod względem zapasów 
żywności i wody była zapewniona na 12 dób, przy zużyciu na jedną osobę 
3,5 kg żywności i 14 1 wody. Uzbrojenie artyleryjskie okrętów stanowiły 
2 zdwojone automatycznie armaty t. AK-230 kal. 30 mm. Naprowadzanie armat 
na cel i prowadzenie ognia odbywało się na drodze elektrycznej, przy pomocy 
celownika optycznego. Broń podwodną stanowiły dwie wyrzutnie bomb 
głębinowych t. B-l i 18 bomb (12 umieszczonych po 6 szt. na dwu wyrzutniach 
pod pokładem i po 3 szt. na dwóch wyrzutniach na pokładzie). Broń strzelecką 
stanowiło 15/13 pistoletów P-64 i 15 pistoletów maszynowych kal. 7,62 mm. 
Kadłub wykonany był ze stali okrętowej ST-41, całkowicie spawany 
o podłużnym systemie wiązań. Pokładówka i szyb maszynowy wykonany 
z hydronalium. Napęd główny zapewniały dwa silniki t. 40DM każdy o mocy 
Ne=1.838 kW (2.500 KM). Każdy silnik pracował na swoją śrubę poprzez 
rozłączalne sprzęgła pneumatyczne16. W końcu lat 60. okręty t. 912 posiadały 
na wyposażeniu następujące rodzaje stacji r./lok:

• Stacje r./lok. t. RN-231 - okręty OP -324, OP-323,
• Stacje r./lok. t. „Reja” - okręty OP-321, OP-322, OP-333,
• Stacje r./lok. t. „Tamir-11” (,,MG-H”) - wszystkie okręty tego projektu,
• Stacje rozpoznawcze t. „Nichrom” - okręty OP- 321, OP-322, OP-323.
Stan techniczny stacji r./lok. t. RN-231 i t. „Reja” oraz stacji hydro- 

akustycznych t. MG-11 i urządzeń rozpoznawczych t. „Nichrom” nie budził 
poważniejszych zastrzeżeń17. W połowie 1981 r. oceniano, że okręty te były 
w stanie zatrzymać cel na linii dozoru wykryty z odległości 40 kabli płynący 
z prędkością 6-7 w natomiast mały środek pływający płynący z max. prędkością 
4,5 w18.

W latach 80. jednostki te posiadały wyposażenie nawigacyjne, na które 
składały się m.in. „Pirs - IM” pracujący w systemie Decca, automatyczny 
radionamiernik z anteną ramową t. ARP-50 oraz urządzenia łączności w postaci 
radiostacji t.: R-615, R-619, R-754 i radiotelefonu FM-309, rozgłośni TP-2 
„Kasztan” oraz wewnętrznej sieci telefonicznej KTK 7. Na urządzenia 

16 Biblioteka MOSG, Możliwości bojowe sił własnych (opracowanie DMBOP) z 25.06.1983 r„ 
s. 1-3; oraz tamże Podstawowe dane taktyczno-techniczne okrętów, kutrów patrolowych 
i pomocniczych jednostek pływających MBOP, s. 1-5.

17 AMW, Akta DMBOP, sygn. nr3541/75, t. 172, Ocena stanu obserwacji technicznej na okrętach 
MBOP za 1969/1970 r. z 9.03.1970 r„ s. 1.

18 AMW, Akta DMBOP, sygn. nr 3852/88, t. 47, Ocena Skuteczności ochrony morskiej granicy 
państwowej, nadzoru nad PSRM i kontroli polskiego szelfu kontynentalnego za okres jesienno- 
-zimowy 1980 r. wykonana przez kmdr. E. Kubale z 18.05.1981 r„ s. 5.

180



JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE MORSKIEJ BRYGADY OKRĘTÓW POGRANICZA...

obserwacji technicznej składały się: radar t. TRN-832, stacja hydroakustyczna 
t. MG-11 i urządzenie rozpoznawcze t. „Nichrom”19. Jednostki te posiadały 
największą efektywność prowadzenia działań ze względu na możliwość 
rozwinięcia prędkości w granicach 22-24 w. oraz długi czas pobytu na morzu, 
równy autonomiczności określonej dla tego typu okrętu (12 dób). Działając na 
głównym kierunku zagrożenia okręty tego typu były w stanie zatrzymać cel 
poruszający się z prędkością 17,3 - 19,2 w, przy nieprzerwanej obserwacji celu 
lub celu poruszającego się z prędkością do 12 w przy poszukiwaniu w sektorze 
prawdopodobnych kursów. Prawdopodobieństwo wykonania zadania było 
równe prawdopodobieństwu kontaktu. Okręty t. 912 mogły wykonywać 
wszystkie zadania graniczne począwszy od działań interwencyjno-pościgowych 
poprzez stałe dozory okrętowe do długotrwałego patrolowania PSRM20.

W drugiej połowie 1980 r. wszystkie okręty tego typu były już po jednym 
kapitalnym remoncie i posiadały zużycie resursu docelowego silników 
głównych w granicach 60-80%. Okręty nadal znajdowały się w linii21. Ostatnią 
jednostkę patrolową proj. 912 - SG-325 wycofano z eksploatacji i służby 
w Morskim Oddziale Straży Granicznej. Uroczystość opuszczenia bandery na 
tej jednostce miała miejsce 18 marca 2008 r. w Kołobrzegu22.

Okręty patrolowe t. 205

W latach 1989 i 1990 Stocznia MW w Gdyni przeprowadziła 
modernizację trzech kutrów rakietowych t. 205 przekazanych z 3. FOW 
z przeznaczeniem do kontroli PSRM. Były to jednostki zbudowane w latach 
1964-196623.

Kutry patrolowe

Już w latach 40. i 50. obok większych okrętów patrolowych, które 
oznaczano symbolem DP w ochronie granicy wykorzystywano szereg 
mniejszych jednostek oznaczonych w późniejszym czasie jako kutry patrolowe - KP. 
Część z nich stanowiły dawne kutry rybackie lub otrzymane zdemobilizowane 
kutry desantowe (LCP-L). W połowie lat 80. XX w. widziano następujące 
możliwości wykorzystania kutrów patrolowych do działań granicznych na 

19 Biblioteka MOSG, Możliwości bojowe sił własnych (opracowanie DMBOP) z 25.06.1983 r., s. 3-4.
20 AMW, Akta D MBOP, sygn. nr 3852/88, t. 73, Ocena skuteczności ochrony morskiej granicy 

państwa i nadzoru nad prawem uprawiania połowów na obszarze PSRM w okresie wiosenno- 
letnim 1982 r. z 14.12.1982 r., s. 3.

21 AMW, Akta DMBOP, sygn. nr 3962/91, t. 76, Informacja dowódcy MBOP do dowódcy WOP 
z 11.09.1990 r.

22 G. Goryński, SG-325 zakończył służbę, Morze, Statki i Okręty, 2008 nr 5, s. 28.
23 Monografia Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza (odpis w posiadaniu autora), Gdańsk, s. 69.
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południowym Bałtyku:
• Pełnienia dyżurów w portach,
• Prowadzenia rozpoznania i pościgów,
• Pełnienia dozorów stałych i na kierunkach zagrożonych,
• Eskortowania jednostek na wodach wewnętrznych i morzu 

terytorialnym.

Kutry patrolowe rzeczne 1.101 „Węgierka”

Kutry rzeczne t. 101 były przeznaczone do: pełnienia dozorów stałych lub 
ruchomych na Zalewie Szczecińskim, interwencji i wyjaśniania celów 
sygnalizowanych przez punkty obserwacji wzrokowo-technicznej (POWT) oraz 
wykonywania innych doraźnych zadań w ochronie granicy, wynikających 
z konkretnej sytuacji operacyjnej.

Już w latach 50. rozpoczęto poszukiwania możliwości budowy seryjnych 
kutrów patrolowych dla WOP. Pierwsze zamówienie na takie jednostki złożono 
w węgierskiej Stoczni Rzecznej Balaton Fured. W latach 1954-1955 w stoczni 
tej zbudowano serię 7 kutrów patrolowych proj. 101 zwanych popularnie 
„węgierkami”. Otrzymały one numerację od KP-101 do KP-107. Były 
przeznaczone do patrolowania wód Zalewu Szczecińskiego oraz wód 
terytorialnych. Kutry posiadały konstrukcję stalową. Wyporność 27 t, prędkość 
14,7 w. Stan załogi - 9 osób. Uzbrojenie 12,7 mm WKM. Z eksploatacji zostały 
wycofane w latach 1974-197524.

Kutry patrolowe t. 361 S i 361T

Kutry pogranicza KP t. 361 były przeznaczone do realizacji następujących 
zadań:

• Pełnienia dozorów w rejonach granicy z NRD oraz na ustalonej linii 
zamykającej Zatokę Gdańską w okresie letnim,

• Patrolowania torów wodnych,
• Interwencji i wyjaśniania celów sygnalizowanych przez POWT,
• Działalności profilaktycznej w rejonach plaż i rejonach rybołówstwa 

przybrzeżnego,
• Udziału w operacjach granicznych na Zatoce Pomorskiej i Zatoce 

Gdańskiej,

24 Monografia Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza (praca zbiorowa - odpis w posiadaniu 
autora), Gdańsk, s. 61; oraz ASG, Akta DWOP, sygn. nr 1611, t. 72, Notatka służbowa w sprawie 
budowy okrętów pogranicza typu „912” w latach 1965-1970 w świetle perspektyw i kierunku 
rozwoju WOP kmdr. por. Konopki z 6.12.1963 r., s. 4; a także AIMON. Akta GIOT, sygn. 
nr 21/91, t. 142, Notatka służbowa szefa ZPWW płk. J. Puławskiego dotycząca 6. BOP 
10.05.1966 r„ s. 4.
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• Zabezpieczania red portów Gdańsk i Gdynia w okresie letnim,
• Wykonywania innych zadań w granicach wód terytorialnych 

i przyległych .25
W latach 1956-1958 Stocznia Północna zbudowała na licencji radzieckiej 

kutry proj. 361. Były one budowane w dwóch wariantach - sanitarnym (361S) 
i trałowym (361T).

Zbudowane w liczbie 21 kutry posiadały numery taktyczne od KP-108 
do KP-128. Były to jednostki pomocnicze do patrolowania głównie wód Zatoki 
Gdańskiej i Zalewu Szczecińskiego oraz wód terytorialnych. MBOP posiadała 
21 kutrów patrolowych (KP) o konstrukcji drewnianej w tym tzw. „sanitarne” - 
t. 361S (11 jednostek) i „trałowe” - t. 361T (10 jednostek). Stan załogi - 9 ludzi. 
Dowódcami ich byli podoficerowie zawodowi. Na uzbrojeniu posiadały 
12,7mmWKM26.

Kutry patrolowe t. 361S (KP-108 do KP-117) o konstrukcji drewnianej 
posiadały wyporność 17 t, prędkość 14 w. Promień pływania od portu 20 Mm. 
Jednak już w połowie 1975 r. nastąpiło poważne obniżenie się stanu 
technicznego jednostek KP-111 i KP-117, w związku z czym zaszła 
konieczność ograniczenia warunków ich eksploatacji. Powołana komisja 
stwierdziła szereg niedomagań w zakresie stanu technicznego kadłubów 
i mechanizmów. Stwierdzono przecieki kadłubów obu jednostek oraz poważne 
wypracowanie silników napędowych. Ponadto na KP-111 skorodowany był 
blok silnika napędowego, co powodowało jego przecieki. Spisanie tych 
jednostek ze stanu planowano na rok 1972, w związku z czym zachodziła 
konieczność dalszej ich eksploatacji z pewnymi ograniczeniami. Mając 
na uwadze bezpieczeństwo pływania oraz zdrowia ludzkiego dowódca MBOP 
zarządził, aby:

• Jednostki KP-111 i KP-117 eksploatować do stanu zatoki 2 °B,
• Rejon pływania jednostek ograniczyć do Zatoki Gdańskiej w zasięgu 

pracy stacji r./lok. POWT i kanałów portowych,
• Ograniczyć obroty silników napędowych do „pół naprzód” a biegu 

„cała” i „max” używać w wypadkach manewrowych.
Powyższe zarządzenie obowiązywało do czasu spisania ww. jednostek ze 

stanu MBOP27. Wycofano je ze służby w połowie lat 70.
Kutry trałowe t. 361T (KP-118 do KP-128) o konstrukcji drewnianej 

posiadały wyporność 19 t i prędkość 13,5 w. Promień pływania od portu 
20 Mm. Stateczność ich była nieco gorsza od jednostek 361S ze względu na 

25ASG, Akta DWOP, sygn. nr 1611, t. 72, Notatka służbowa w sprawie budowy okrętów 
pogranicza typu 912 w latach 1965-1970 w świetle perspektyw i kierunku rozwoju WOP kmdr, 
por. Konopki z 6.12.1963 r., s. 4-5.

26 AIMON, Akta GIOT, sygn. nr 21/91, t. 142, Notatka służbowa szefa ZPWW płk. J. Puławskiego 
dotycząca 6. BOP 10.05.1966 r., s. 4.

27 AMW, Akta DMBOP, sygn. nr 3961/91, t. 7, Zarządzenie dowódcy MBOP nr pf 37 
z 19.05.1971 r. w sprawie eksploatacji jednostek KP-111 i KP-117, s. 1.
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posiadanie zdwojonego WKM - 2 M28.

Kutry patrolowe t. 918 i 918 M

Kutry projektu 918 były przeznaczone do pełnienia służby granicznej 
w ramach zadań wykonywanych w ochronie granicy morskiej państwa oraz 
w okresie wojny do: pozorowania radiolokacyjnie celów, prowadzenia 
obserwacji wzrokowej w systemie obrony przeciwminowej, prowadzenia 
zwiadu chemicznego i dozymetrycznego oraz przewozu i zabezpieczenia 
działań grup płetwonurków. Kutry proj. 918 M oprócz zadań, które 
wykonywały kutry proj. 918 przeznaczone były do poszukiwania i zwalczania 
przy pomocy torped okrętów podwodnych samodzielnie, grupowo lub przy 
współdziałaniu z Okrętową Grupą Poszukiwawczo-Uderzeniową (OGPU).

Decyzja dotycząca budowy nowych jednostek, które miały zastąpić kutry 
proj. 361 zapadła w pierwszej połowie lat 70. Postanowiono wówczas zaprojektować 
równolegle dwa typy kutrów o zróżnicowanej wielkości i możliwościach 
taktycznych. W CBKO-2 powstał projekt kutra 918 („Pilica”) natomiast 
w Biurze Projektowo-Technologicznym Morskich Stoczni Remontowych 
„Protem” w Gdańsku kutra proj. 90 („Wisłoka”). Podczas budowy kutrów proj. 
918 przystąpiono do opracowania nowej zmodernizowanej wersji tej jednostki 
oznaczonej jako 918M. Były to kutry przeznaczone do zwalczania okrętów 
podwodnych wyposażone w puszczaną stację hydroakustyczną i dwa aparaty 
torpedowe29. Kutry t. 918 budowała Stocznia MW. Były one przeznaczone 
do służby we wszystkich dOP i na wszystkich akwenach.

Rodowód tych jednostek sięgał przełomu lat 60. i 70. Wtedy to do służby 
w MW weszła motorówka reprezentacyjna M-l. Właśnie kształt kadłuba tej 
jednostki stał się podstawą do projektowania nowych kutrów. Projekt, który 
otrzymał nr 918 opracowano w CBKO nr 2, a dokończono w Centrum Techniki 
Okrętowej. Ta niewielka jednostka pływająca o wyporności niespełna 901 
i długości 29 m osiągała znaczną prędkość, przekraczającą 28 w. Plan budowy 
tych jednostek był związany z dużym programem wymiany jednostek 
pływających w MBOP. Oprócz 9 jednostek t. 918 planowano dostarczenie 
również znacznie mniejszych i wolniejszych kutrów patrolowych t. 90. Budowę 
nowych kutrów powierzono Stoczni MW w Gdyni. Pierwsza jednostka 
z numerem burtowym 161 trafiła do PdOP w Świnoujściu w pierwszej połowie 
1973 r. Do tego dywizjo-nu trafiły także kolejne cztery okręty zbudowane 
w latach 1973-1975. Jednostki te sklasyfikowano jako kutry pościgowe.

28 Monografia Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza..., s. 62; oraz ASG, Akta DWOP, sygn. 
nr 1611, t. 72, Notatka służbowa w sprawie budowy okrętów pogranicza typu „912” w latach 
1965-1970 w świetle perspektyw i kierunku rozwoju WOP kmdr. por. Konopki z 6.12.1963 r„ s. 8.

29 B. Dwojacki, Morska Służba Graniczna..., s. 22-23.
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Ponieważ w okresie „W” kutry te miały realizować zadania ZOP należało 
je dozbroić. Przy dotychczas posiadanym uzbrojeniu w postaci jednej armaty 
dziobowej 2M-3M kal. 25 mm kutry te nie miały możliwości spełniania funkcji 
ZOP. Dlatego też rozpoczęto prace projektowe zmierzające do dodania tym 
jednostkom odpowiedniego uzbrojenia. Zgodnie ze zmodernizowanym 
projektem jednostek t. 918 M na każdej burcie umieszczono po jednej wyrzutni 
torped kal. 533 mm, a na rufie zlokalizowano opuszczaną antenę stacji 
hydrolokacyjnej t. MG-329M, przeznaczonej do wykrywania okrętów 
podwodnych. Dodatkowe uzbrojenie i wyposażenie spowodowało zwiększenie 
wyporności okrętów o ponad 6,5 t, co nieznacznie zmniejszyło prędkość tych 
jednostek, która teraz nie przekraczała 28 w. Po zatwierdzeniu nowego projektu 
podjęto decyzję, aby ostatnie 4 z planowanych 9 kutrów zbudować w nowej 
wersji. Wg projektu t. 918 zbudowano jednostki KP-161, KP-162, KP-163, 
KP-164 i KP-165. Natomiast kutry KP-166, KP-167, KP-168 i KP-169 
zbudowano zgodnie ze zmodernizowanym projektem.

Do PdOP w Świnoujściu przydzielono pięć kutrów pościgowych 
pierwszego wariantu natomiast do KdOP w Gdańsku Westerplatte przydzielono 
kolejne cztery zmodernizowane jednostki. Do roku 1979 dostarczono do MBOP 
planowaną pierwotnie ilość 9 kutrów.

Ponieważ jednostek tego typu nie posiadał BdOP w Kołobrzegu zapadła 
decyzja o wydłużeniu serii tych okrętów o kolejne jednostki KP-170 do 
KP-176. Tak więc w okresie 10. lat do MBOP trafiło 16 jednostek tego typu 
w dwóch zasadniczych wersjach.

Jednostki te zachowywały bezpieczne pływanie do stanu morza 5 °B 
i posiadały niezatapialność jednoprzedziałową. Niezależność od bazy pod 
względem żywności i wody dla całego stanu osobowego była zapewniona na 
okres 5 dób przy założeniu 3,5 kg żywności i 301 wody na dobę na jedną osobę. 
Kadłub kutra był typu wypornościowego, stalowy, całkowicie spawany 
o poprzecznym systemie wiązań. Pokładówka była wykonana ze stopów 
aluminium PA-11. Uzbrojenie kutrów stanowiła armata plot. - zdwojona 
t. 2M-3M kal. 25 mm. Armata posiadała napęd elektrohydrauliczny. Kutry 
posiadały dwie wyrzutnie torped elektrycznych 533 mm oraz 2 urządzenia 
dozymetryczne t. „Andromeda”. Napęd główny stanowiły 3 silniki t. M50F6, 
z których każdy pracował na swoją linię wału. Moc max. silników wynosiła 
1.200 KM przy 1.850 obr./min. Kutry dysponowały urządzeniami łączności 
w postaci: radiostacji t.: R-617, R-619, R-754, radiotelefonu t. FM-309K 
i telefonu t. SPU-7. Do prowadzenia obserwacji technicznej służyły: stacja 
hydroakustyczna t. MG-329 M (tylko na kutrach 918 M) oraz radary t. TRN-311 
lub SRN-30130. W połowie 1981 r. oceniano, że okręty te były w stanie 
zatrzymać cel wykryty na odległości 40 kabli płynący z prędkością 9 w, a mały 

30 Biblioteka MOSG, Możliwości bojowe sił własnych (opracowanie DMBOP) z 25.06.1983 r., 
s. 1-3.
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środek pływający idący z max. prędkością 5 w31 32.
Okręty te należały do najnowszych typów jednostek, które weszły na 

wyposażenie MBOP. Charakteryzowały się one dużą prędkości manewrową od 
26 do 27 w oraz krótkim czasem pobytu na morzu, związanym z jednozmienną 
załogą. Zalecany średni czas pobytu w morzu tych jednostek miał nie 
przekraczać 8 godz. Duża prędkość manewrowania (poszukiwania) umożliwiała 
im prowadzenie pościgu celu poruszającego się z prędkością od 19,9 do 20,6 w, 
przy prowadzeniu ciągłej obserwacji celu i naprowadzania oraz celu 
poruszającego się z prędkością do 14 w przy poszukiwaniu w sektorze 
prawdopodobnych kursów. Ważnym czynnikiem ograniczającym możliwości 
użycia tych okrętów był stan morza oraz zalodzenie powierzchni morza. Stan 
morza 3-4 °B przy niesprzyjającym kierunku fali (sektor dziobowy) 
w znacznym stopniu ograniczał możliwości uzyskania pełnej prędkości 

• 32 manewrowania .
W połowie 1981 r. za najbardziej efektywne wykorzystanie do działań 

granicznych uważano jednostki projektu 918 a następnie 912. Czynnikiem 
determinującym małą efektywność działań okrętów proj. 902 była ich mała 
prędkość, wynikająca z normalnego procesu zużycia33.

W końcu 1985 r. kutry patrolowe t. 918 występowały w MBOP w dwóch 
podstawowych wersjach: 918-5 szt. i 918 M - 11 szt. Zgodnie z etatem były 
one przydzielone do: PdOP - 5 szt. t. 918, BdOP - 6 szt. t. 918 M i KdOP - 5 szt. 
t. 918 M. W tym czasie na załogach wspomnianych kutrów miał spoczywać 
główny wysiłek w ochronie granicy morskiej. Oceniano, że mogły one pływać 
do dopuszczalnego stanu morza 5 °B przy sile wiatru 6-7 °B34. Zasięg pływania 
tych jednostek wynosił przy prędkości minimalnej - 1.020 Mm, przy prędkości 
maksymalnej - 246 Mm. Średni resurs międzyremontowy w stosunku rocznym 
wynosił 150 mtg, a remonty przeprowadzano co 3-3,5 roku. Załogi tych kutrów 
były jednozmienne i w zależności od wersji kutra liczyły od 13-15 osób. 
Maksymalny czas pobytu w morzu zgodnie z pismem DMW nr 1054 
z 30 sierpnia 1985 r. mógł wynosić do 16 godz. W tym okresie jednostki te 
dysponowały urządzeniami okrętowymi w postaci sprzętu nawigacyjnego jak: 
żyrokompas, kompas magnetyczny, echosonda i radionamiernik. Ponadto 

31 AMW, Akta DMBOP, sygn. nr 3852/88, t. 47, Ocena Skuteczności ochrony morskiej granicy 
państwowej, nadzoru nad PSRM i kontroli polskiego szelfu kontynentalnego za okres jesienno- 
-zimowy 1980 r. wykonana przez kmdr. E. Kubale z 18.05.1981 r., s. 5.

32 AMW, Akta DMBOP, sygn. nr 3852/88, t. 73, Ocena skuteczności ochrony morskiej granicy 
państwa i nadzoru nad prawem uprawiania połowów na obszarze PSRM w okresie wiosenno- 
-letnim 1982 r. z 14.12.1982 r., s. 3.

33 AMW, Akta DMBOP, sygn. nr 3852/88, t. 47, Ocena skuteczności ochrony morskiej granicy 
państwowej, nadzoru nad PSRM i kontroli polskiego szelfu kontynentalnego za okres jesienno- 
-zimowy 1980 r. wykonana przez kmdr. E. Kubale z 18.05.1981 r., s. 5.

34 AMW, Akta DMBOP, sygn. nr 3961/981, t. 27, Ocena efektywności wykorzystania kutrów 
t. 918 oraz stopnia przygotowania załóg tych kutrów do przejęcia głównego ciężaru w ochronie 
morskiej granicy państwa z 20.11.1985 r., s. 1-9.

186



JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE MORSKIEJ BRYGADY OKRĘTÓW POGRANICZA...

posiadały na wyposażeniu urządzenia obserwacji technicznej i łączności 
w postaci: radiostacji UKF, radiostacji KF, radiostacji FM, stacji r./lok. i stacji 
hydroakustycznej.

Zgodnie z „Zasadami Współdziałania MW z WOP” okręty MBOP na 
wykonanie zadań granicznych powinny przeznaczać 70% rocznego limitu mtg. 
W praktyce realizacja tego wskaźnika była trudna do utrzymania, szczególnie 
w odniesieniu do kutrów t. 918. Np. w BdOP na 15 listopada 1985 r. pozostało 
do wykorzystania jeszcze 223 mtg dla grupy kutrów i oceniano, że do końca 
roku limit na działania graniczne nie zostanie wykorzystany. Podobnie sytuacja 
wyglądała również w pozostałych dywizjonach, w związku z czym wystąpiono 
o obniżenie tego limitu.

Po rozwiązaniu MBOP - KP projektu 918 M z uzbrojeniem torpedowym, 
ze względu na duże możliwości ZOP, zgrupowano w nowej jednostce MW. 
Od 1 września 1991 r. sformowano 16. Dywizjon Kutrów ZOP, do którego 
wcielono 11 okrętów z KdOP i BdOP. Odtąd były one klasyfikowane jako kutry 
ZOP w ramach zadań realizowanych przez nowąjednostkę MW35.

Kutry patrolowe t. 90

Kutry patrolowe proj. 90 były zdolne do wykonywania zadań przy niskim 
stanie morza i przy stosunkowa małej wyporności dobrze spisywały się na 
akwenach osłoniętych. Zbudowane w ilości 12 szt. w Stoczni „Wisła” w Gdańsku 
w latach 1973-1977. Przeznaczone do wykonywania zadań w ochronie morskiej 
granicy państwa na wodach terytorialnych i wewnętrznych36. W okresie wojny 
planowano ich wykorzystanie do prowadzenia obserwacji wzrokowej w systemie 
obrony przeciwminowej. Kutry posiadały niezatapialność jednoprzedziałową 
oraz spełniały wymagania Polskiego Rejestru Statków w zakresie stateczności 
dla rejonu żeglugi przybrzeżnej. Zapas żywności i wody słodkiej były 
wystarczające dla 10 osób na okres 5 dób, przy założeniu dobowego zużycia 
wody 22 1 (osobodobę). Kadłub stalowy, całkowicie spawany o poprzecznym 
systemie wiązań. Pokładówka wykonana była z hydronalium. Kutry były 
napędzane dwoma silnikami t. „WOLA 31” AEM-28HRA o mocy 500 KM 
przy 1.800 obr./min., które poprzez przekładnie redukcyjne nawrotne t. 2R25 
o przełożeniu 2:1 obracały dwie śruby. Kutry były wyposażone w środki 
łączności - radiostację t. R-619 i radiotelefon t. FM-309K37.

Czasokres eksploatacji jednostek tego typu wynosił ok. 10 lat w związku 
z czym ich prędkość manewrowania znacznie się zmniejszyła i w końcu 1982 r. 
wynosiła ok. 14 w. Stan wyposażenia nawigacyjnego i środków łączności nie 

35 P. Gurgurewicz, W pościgu za OP, cz. 1, „Bandera”. 2006 nr 1915, s. 24 oraz cz. 2, „Bandera”, 
2006 nr 1916, s. 24.

36 Monografia Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza..., s. 65.
37 Biblioteka MOSG w Gdańsku, Możliwości bojowe sił własnych (opracowanie DMBOP) 

z 25.06.1983 r„ s. 1-3.
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pozwalał na wykorzystywanie ich poza strefą przybrzeżną, gdzie mogły 
wykonywać działania rozpoznawcze i interwencyjno-pościgowe we 
współdziałaniu z brzegowym systemem obserwacji. Możliwości bojowe 
jednostek t. 90 były zbliżone do możliwości okrętów t. 902 ze względu na 
podobny zakres prędkości38. We wrześniu 1990 r. jednostki te dysponowały 
prędkością 16 w a ich stan techniczny oceniano jako dobry39.

Kutry patrolowe (portowe) t. 724

Jednostki te były przeznaczone do: przewozu elementów służby 
granicznej w portach w okresie jesienno-zimowym, prowadzenia działalności 
profilaktycznej na łowiskach przybrzeżnych oraz wykonywania innych zadań40.

Zbudowane w ilości 3 szt. w Stoczni Północnej w latach 1963-1964. 
Posiadały numery taktyczne KPa-129 do KPa-131. Były to kutry o konstrukcji 
stalowej, wyporności 201 i prędkości 10 w41. Jednostki te, ze względu na zakres 
prędkości 8-10 w oraz brak wyposażenia nawigacyjnego, wykorzystywano do 
pełnienia służby granicznej na wodach zamkniętych i redach portów. Mogły 
one działać tylko w ścisłym współdziałaniu z POWT WOP. Mała dzielność 
morska jednostek t. 724 warunkowała ich użycie do stanu morza 3 °B. Jednostki 
tego typu nie posiadały stacji r./lok. Z eksploatacji zostały wycofane w latach 
1988-198942. Ponadto w ochronie polskiej granicy morskiej wykorzystywano 
szereg innych środków pływających w tym m. in.: łodzie motorowe t. 14, 
motorówki t. B-306, kutry t. SMK-75, jachty morskie i inne jednostki.

Możliwości pełnego wykorzystania posiadanych sił do celów związanych 
z ochroną granicy morskiej były uzależnione od stanu wyposażenia okrętów 
MBOP w sprzęt nawigacyjny. Np. w końcu 1982 r. był on bardzo 
zróżnicowany. W tym czasie okręty OP-318, OP-319 i OP-315 nadal nie 
posiadały na swoim wyposażeniu urządzeń „PIRS” (na okręcie OP-315 
urządzenie to nie zostało uruchomione ze względu na brak kabli 

38 AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. nr 3852/88, t. 73, Ocena skuteczności ochrony morskiej 
granicy państwa i nadzoru nad prawem uprawiania połowów na obszarze PSRM w okresie 
wiosenno-letnim 1982 r. z 14.12.1982 r., s. 3.

39 AMW w Gdyni, Akta D MBOP, sygn. nr 3962/91, t. 76, Informacja dowódcy MBOP 
do dowódcy WOP w Warszawie z 11.09.1990 r., s. 2.

40 ASG, Akta DWOP, sygn. nr 1611, t- 72, Notatka służbowa w sprawie budowy okrętów 
pogranicza typu „912” w latach 1965-1970 w świetle perspektyw i kierunku rozwoju WOP 
kmdr. por. Konopki z 6.12.1963 r„ s. 5.

41 Monografia Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza (praca zbiorowa - odpis w posiadaniu 
autora), Gdańsk, s. 63; oraz ASG, Akta DWOP, sygn. nr 1611, t. 72, Notatka służbowa 
w sprawie budowy okrętów pogranicza typu „912” w latach 1965-1970 w świetle perspektyw 
i kierunku rozwoju WOP kmdr. por. Konopki z 6.12.1963 r„ s. 9.

42 AMW, Akta DMBOP, sygn. nr 3852/88, t. 73, Ocena skuteczności ochrony morskiej granicy 
państwa i nadzoru nad prawem uprawiania połowów na obszarze PSRM w okresie wiosenno- 
-letnim 1982 r. z 14.12.1982 r., s. 3.
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połączeniowych), co uniemożliwiało ich wykorzystanie do prowadzenia 
kontroli w PSRM. Natomiast na okrętach t. 918, 918M i 90 jedynym środkiem 
umożliwiającym określenie pozycji była stacja r./lok. Sposób ten jak również 
sposób określania pozycji z radionamiarów był mało dokładny, w związku 
z czym ograniczał możliwości ich wykorzystania.

Tabela 3

Możliwości wykrywania celów nawodnych przez okręty MBOP 
(14 grudnia 1982 r.)

Środek 
wykrycia 
-1. stacji 

r./lok.

Rodzaj 
celu

Odległość wykrycia w kablach
Mate

rac 
gumo

wy
Kajak Ponton 

t. „Gryf’

Łódź 
okrę
towa

Łódź 
ryba
cka

Kuter 
ryba
cki

Kuter 
patro
lowy

Okręt 
patro
lowy

TRN-823
RN-231 A

Okręt 
t. 902, 
t. 912

7 12 12 14 30 56 67 105

TRN-311
SRN-301

Okręt 
t. 918, 
t. 918M, 
t. 90, 
t. B-306

6 8 11 12 18 50 63 80

Źródło: AMW, Akta DMBOP, sygn. nr 3852/88, t. 73, Ocena skuteczności ochrony morskiej 
granicy państwa i nadzoru nad prawem uprawiania połowów na obszarze PSRM w okresie 
wiosenno-letnim 1982 r. z 14.12.1982 r., s. 6.

Działalność sił MBOP w składzie okrętowych grup taktycznych była 
możliwa po normalnym czasie wynoszącym 2,5 godz. dla PdOP i BdOP oraz 
4 godz. dla KdOP. Po osiągnięciu tego czasu dOP były w stanie użyć do działań 
100% sił znajdujących się w składzie I i II linii, sformowanych w składzie - 
3 okrętów III rangi i 3 okrętów IV rangi proj. 918 i 918 M43. Powyższe środki 
MBOP mogły prowadzić poszukiwania z różną wydajnością. Największą 
wydajnością podczas prowadzonych poszukiwań dysponowały jednostki t. 912 
oraz t. 918 i 918M. Wykazana w tabeli poniżej wydajność poszukiwania 
(w Mm/godz.) zapewniała wykonanie zadań z prawdopodobieństwem wykrycia 
równym 70%.

43 AMW, Akta DMBOP, sygn. nr 3852/88, t. 73, Ocena skuteczności ochrony morskiej granicy 
państwa i nadzoru nad prawem uprawiania połowów na obszarze PSRM w okresie wiosenno- 
-letnim 1982 r. z 14.12.1982 r„ s. 7.
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Tabela 4

Wydajność poszukiwania środków pływających przez okręty MBOP 
(14 grudnia 1982 r.)

Źródło: AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. nr 3852/88, t. 73, Ocena skuteczności ochrony 
morskiej granicy państwa i nadzoru nad prawem uprawiania połowów na obszarze PSRM 
w okresie wiosenno-letnim 1982 r. z 14.12.1982 r., s. 7.

Typ okrętu MBOP
Wydajność poszukiwania środka pływającego w Mm/godz.

ponton gumowy t. „Gryf’ łódź rybacka kuter rybacki

t. 902 75,6 189,0 422,1

t. 912 129,6 324,0 723,6

t. 918 i t. 918 M 124,8 218,7 510,3

Stacje r./lok. t. SRN-301 zainstalowane na okrętach MBOP wykrywały 
również aparaty latające, które sporadycznie wykorzystywano do prób 
nielegalnych przekroczeń granicy (npg). Największy zasięg wykrywalności 
urządzenia te posiadały w stosunku do obiektów latających przemieszczających 
się na wysokości 200-250 m.

Tabela 5

Możliwości wykrycia śmigłowca Mi - 14PŁ przez radar okrętowy t. SRN-301 
(25 maja 1988 r.)

Źródło: AMW, Akta DMBOP, sygn. nr 3961/91, t. 90, Analiza wykorzystania samolotów 
i śmigłowców 16. PLS do poszukiwani przestępcy granicznego opracowana przez zespół oficerów 
z 25.05.1988 r„ s. 9.

Parametr lotu Zasięg wykrywania śmigłowca w kablach

Wysokość lotu śmigłowca (m) 50 100 150 200 250

Odległość wykrycia śmigłowca (kable) 31 40 36 57 56

Odległość zaniku śmigłowca (kable) 50 51 43 58 60

Podsumowując dotychczasowe ustalenia dotyczące charakterystyki 
jednostek pływających znajdujących się w latach 1966-1991 na wyposażeniu 
MBOP i możliwości ich wykorzystania do prowadzenia działań granicznych 
należy stwierdzić, że Brygada ta dysponowała w tym czasie kilkudziesięcioma 
jednostkami różnych typów. Zróżnicowane parametry taktyczno-techniczne 
jednostek pływających określały zarówno charakter zadań, jakie mogły one 
realizować w ochronie granicy oraz obszary wodne, na których mogły pływać.

W tym okresie podstawowym zadaniem realizowanym w ochronie granic, 
w tym również granicy morskiej, było przeciwdziałanie podejmowanym 
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próbom npg, które najczęściej realizowano przy wykorzystaniu lekkich 
środków pływających w postaci: pontonów, łodzi motorowych i kajaków 
wyposażonych w silniki przyczepne. Dlatego też w ochronie polskiej granicy 
morskiej największą rolę do spełnienia miały te jednostki pływające, które 
dysponowały stosunkowo dużą prędkością i odpowiednim wyposażeniem 
technicznym, pozwalającym na naprowadzenie i zlokalizowanie środków 
pływających dokonujących npg. Ponieważ jednak zdarzało się, że podejmowane 
próby ucieczek, przy sprzyjających warunkach, były udane stąd do ich 
likwidowania angażowano często nie tylko pojedyncze okręty, ale grupy 
jednostek pływających. Środki pływające znajdujące się na wyposażeniu 
MBOP nie były jedynymi, jakie wykorzystywano w ochronie granicy morskiej, 
bowiem mniejszymi obiektami w postaci kutrów rozpoznawczych (KR) 
dysponowały również w latach 70. i 80. XX w. trzy nadmorskie Brygady WOP 
(Pomorska, Bałtycka i Kaszubska). One też odgrywały decydującą rolę 
w zatrzymywaniu osób usiłujących dokonać npg drogą morską, w pierwszym 
etapie prowadzenia działań granicznych - w pasie wód przybrzeżnych.
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OKRĘTY - MUZEA WYRÓŻNIONE 
MARITIME HERITAGE AWARD.

HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY

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

nakładów finansowych, aby mogły dalej służyć ludziom jako najcenniejsze 
morskie artefakty. Wśród historycznych jednostek pływających pokaźną liczbę 
stanowią okręty. Blisko 50 państw utrzymuje takie jednostki, a światowy rejestr 
każdego roku powiększa się o kolejne obiekty wykazywane jako okręty zabytkowe.

Inicjowaniem działań na rzecz zachowania historycznych jednostek 
pływających na świecie zajmuje się organizacja Word Ship Trust założona 
w 1979 r. w Wielkiej Brytanii, która siedzibę swoją ma w Londynie. Od 1980 r. 
przyznaje ona specjalną nagrodę Światowego Dziedzictwa Morskiego 
(Maritime Heritage Award) dla najlepiej utrzymanych historycznych statków 
i okrętów. Dotychczas przyznanych zostało 28 takich nagród, z których prawie 
połowę otrzymały okręty - muzea.

25 listopada 2007 r. nagroda Maritime Heritage Award przekazana 
została również załodze polskiego okrętu muzeum - ORP „Błyskawica”. 
Nagrodę z rąk prezesa Word Ship Trust, lorda Ambrose’a Charlesa Greenwaya, 
odebrał reprezentujący Marynarkę Wojenną RP admirał floty Roman 
Krzyżelewski. Tym samym nasz sławny niszczyciel dołączył do elitarnego 
grona okrętów wyróżnionych tą prestiżową nagrodą.

Przed ORP „Błyskawica” nagrodę Maritime Heritage Award otrzymały 
następujące historyczne okręty:

• szwedzki okręt liniowy „Waza” z 1627 r.,
• „Mary Rosę” - brytyjski okręt flagowy floty królewskiej z 1510 r.,
• duńska fregata parowa „Jylland” z 1860 r.,
• amerykańska fregata żaglowa „Constitiution” z 1797 r„
• brytyjski okręt liniowy „Warrior” z 1860 r.,
• japoński okręt liniowy „Mikasa” z 1900 r.,
• holenderski parowy monitor artyleryjski „Buffel” z 1867 r.,
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• chilijski monitor obrony przybrzeżnej „Huascar” z 1865 r„
• „Argonautę” - francuski okręt podwodny typu Arethusa z 1957 r„
• „Dom Fernando II e Gloria” - portugalska fregata żaglowa z 1843 r„
• „Trincomalee” - brytyjska fregata żaglowa z 1817 r„
• „Aurora” - rosyjski krążownik z 1900 r„
• „Victory” - brytyjski okręt liniowy, flagowa jednostka admirała 

Horatio Nelsona, z 1765 r.

„WAZA” - SZWEDZKI OKRĘT LINIOWY

Został zbudowany w latach 1626-1628 w Królewskiej Stoczni w Sztokholmie, 
na zamówienie króla Szwecji Gustawa II Adolfa. Nadzór nad budową 
prowadził duński budowniczy Henrik Hybertsson. „Waza” miał być jednym 
z najważniejszych okrętów szwedzkiej floty wojennej. Wyposażony został 
w sześćdziesiąt cztery działa, z których 48 stanowiły „dwudziestoczterofuntówki” 
(wystrzeliwały kule ważące dwadzieścia cztery funty, czyli ponad jedenaście 
kilogramów), 8 - „trzyfuntówki” i dwa - „jednofuntówki”. Dodatkowo „Waza” 
posiadał 6 moździerzy (1 x 62-funtowy, 4 x 35-untowe, 1 - 16-funtowy).

Trzy maszty, na których można było podnieść dziesięć żagli o łącznej 
powierzchni 1275 m2, były zbyt wysokie w stosunku do pozostałych gabarytów 
okrętu. Wysokość galeonu wynosiła bowiem, od kilu do topu grotmasztu, 52 m, 
długość 54,86 m, szerokość 11,58 m, maksymalne zanurzenie 4,8 m, przy 
wyporności 1210 ton. Załogę stanowiło 437 oficerów i marynarzy.

W tamtym czasie Szwecja była w posiadaniu około dwudziestu okrętów, 
lecz żaden z nich nie miał tak licznego i ciężkiego uzbrojenia jak „Waza”. 
Zbudowano go w celu wzięcia udziału w wojnie z Polską, w latach, gdy 
antypolska histeria osiągnęła w Szwecji apogeum (stąd m. in. umieszczone pod 
latrynami galeonu rzeźby przedstawiające polskich szlachciców).

Król miał wpływ na prace projektowe. Między innymi życzył sobie, aby 
nowy liniowiec był największym ze wszystkich galeonów na Bałtyku, a przy 
tym był smukły i wyposażony w wysokie oraz bogato zdobione nadbudówki. 
W rezultacie powstała jednostka, na której 120 ton balastu niewystarczająco 
równoważyło ciężar uzbrojenia, rozmieszczonego na dwóch górnych 
pokładach. Mimo to admirał Klas Fleming dopuścił do wypłynięcia galeonu 
w próbny rejs.

10 sierpnia 1628 r„ „Waza” pod dowództwem kapitana Sófringa Janssona, 
odbił od sztokholmskiego nabrzeża i obserwowany przez tłumy mieszkańców 
stolicy, wyruszył w pierwszy rejs. Po przejściu około 1 Mm, kiedy galeon 
wydostał się zza osłony przybrzeżnych skał, dwa kolejne podmuchy wiatru 
spowodowały, że okręt przechylił się mocno na burtę. W rezultacie tego, przez 
furty działowe, do wnętrza kadłuba wlała się woda i „Waza” zatonął pociągając 
za sobą od 30 do 50 członków załogi. Zwołana później komisja nie obarczyła 
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odpowiedzialnością za katastrofę nikogo z budowniczych okrętu, a jedynie 
o sabotaż oskarżono domniemanych polskich agentów, którzy mieli celowo 
zmienić dane konstrukcyjne galeonu.

W latach 1664-1665 z wraku, spoczywającego na głębokości 32 m, 
wydobyto większość dział za pomocą dzwonu nurkowego, usuwając przy tym 
część pokładów. Potem, zapomniano o nim na 328 lat.

W 1956 wrak „Wazy” został odnaleziony przez archeologa-amatora 
Andersa Franzena. Zdecydowano się wydobyć go, aby pozyskać cenny zabytek. 
Wrak galeonu zachował się w dobrym stanie, między innymi dzięki brakowi 
w Bałtyku organizmów Teredo navalis żywiących się drewnem.

24 kwietnia 1961 r. „Waza” został wydobyty na powierzchnię za pomocą 
pontonów. Po odpompowaniu wody z kadłuba rozpoczęto konserwację okrętu. 
Początkowo wrak spryskiwano wodą w celu zapobieżenia jego wysychaniu. 
Od 1962 r. zaczęto spryskiwać go roztworem konserwującym, w skład którego 
wchodził politlenek etylenu (PEG). Trwało to 17 lat i ostatecznie zostało 
zakończone w 1979 r. W latach 80. podjęto prace nad odbudową nadbudówek 
i dołączaniem luźnych części, jak rzeźb i ornamentów. Rekonstrukcja galeonu, 
nad którym wzniesiono specjalnym budynek muzeum, nadal trwa. Na jego 
wraku i na dnie morza znaleziono ponad 14 000 różnych przedmiotów, w tym 
ponad 700 rzeźb oraz 6 zapasowych żagli. Zostały one zamontowane lub 
umieszczone ponownie na swoich miejscach. Według stanu z lat 
dziewięćdziesiątych minionego wieku „Waza” jest oryginalny prawie w 95%.

Nagrodę Maritime Heritage Award przyznano „Wazie” jako pierwszemu 
okrętowi muzeum na świecie. Na ręce przewodniczącego rady Muzeum Torę 
Tallrotha 3 kwietnia 1982 r. przekazał ją król Szwecji Karol Gustaw XVI.

„MARY ROSĘ” - BRYTYJSKI OKRĘT FLAGOWY 
FLOTY KRÓLEWSKIEJ

Zbudowany został w latach 1509-1511 przez Królewską Stocznię 
Portsmouth na polecenie króla angielskiego Henryka VIII, którego uznaje się za 
twórcę Royal Navy, gdyż zwiększył on stan floty z 5 do 53 okrętów. 
Początkowo okręt mógł pełnić funkcję jednostki handlowej, lecz zaraz po jego 
wodowaniu rozpoczęto przebudowę, która spowodowała, że „Mary Rosę” stal 
się największym okrętem floty królewskiej. Nadano mu imię na cześć siostry 
Henryka VIII - Marii Tudor (róża była symbolem królewskiej linii Tudorów).

Początkowo wyporność „Mary Rosę” wynosiła około 500 ton. Miał on 
ożaglowanie rejowe oraz cztery maszty, dzięki którym mógł rozwijać prędkość 
około 9 węzłów. Długość okrętu na linii kilu wynosiła 32 m, a na linii wodnej 
38,5 m, szerokość: 11,89 m, a zanurzenie - 4,27 m. Pierwotnie wyposażono go 
w 78 osiem dział, których liczba wzrosła do 91 po przebudowie dokonanej 
w 1536 r. Zwiększyło to również wyporność okrętu do ponad 700 ton 
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(wyporność pełna: 1150 ton). Załogę jednostki stanowiło 411 osób, w tym 
185 żołnierzy.

Swoją pierwszą kampanię wojenną „Mary Rosę” odbył w 1512 r. 
Dowodzony przez sir Edwarda Howarda był flagową jednostką floty angielskiej 
w wojnie z Francją. W bitwie pod Brestem uszkodził flagowy okręt francuski, 
na którym zostało zabitych lub odniosło rany około 300 członków załogi.

Po śmierci sir Edwarda Howarda dowódcą „Mary Rosę” został jego brat 
lord Thomas Howard. Dowodził on okrętem w czasie kampanii przeciw 
Szkotom i kolejnymi wojnami z Francją w 1514 i 1522 r.

Ostatni epizod w dziejach flagowego okrętu floty króla Henryka VIII 
miał miejsce 19 lipca 1545 r. Anglia toczyła wtedy ponownie wojnę z Francją, 
która zgromadziła w pobliżu północno-wschodniego cypla wyspy Wight 
235 okrętów i szykowała się do ataku na wybrzeża Wielkiej Brytanii. Anglicy 
nie dysponując tak wielką potęgą, chcieli wciągnąć francuskie karaki na 
mielizny pobliskiej płycizny Soleniu, lub wprowadzić je w zasięg dział 
twierdzy Southsea Castel, w której przebywał i oglądał bitwę Henryk VIII.

„Mary Rosę”, dowodzony wówczas przez wiceadmirała Georga Carewa, 
manewrując w czasie bitwy, niespodziewanie zmienił kurs i skierował się do 
Portsmouth. Przez jakiś czas szedł w głębokim przechyle, co prawdopodobnie 
spowodowało wlanie się wody do kadłuba przez otwory strzelnicze. Ostatecznie 
okręt stracił stateczność, przewrócił się i zatonął spoczywając na głębokości 
14 m. Rozsierdzony tym faktem król Henryk VIII kazał 20 lipca 1545 r. 
powiesić konstruktorów i szkutników, którzy zbudowali „Mary Rosę”.

W 1836 r., prawie całkowicie niewidoczny wrak „Mary Rosę” został 
odnaleziony przez pionierów nurkowania Johna Deane'a oraz Williama 
Edwardsa. Dean posługując się pierwszym w historii hełmem nurka, wydobył 
z dna kilka dział oraz drewno z burt i pokładów. Następnie ponownie 
zapomniano o okręcie Henryka VIII na kilkadziesiąt lat.

Do penetracji wraku powrócono w latach 1971-1979. W 1982 r. został on 
wydobyty na powierzchnię i wzorem szwedzkiego „Wazy” zrekonstruowany, 
i ustawiony na nabrzeżu w Portsmouth. Dzisiaj stanowi jeden z najstarszych 
obiektów morskich na świecie, udostępnionych do zwiedzania. Jego 
właścicielem jest Mary Rosę Trust.

Nagroda Maritime Heritage została przekazana dla „Mary Rosę” 
28 października 1983 r. w pałacu Buckingham, przez królową angielską 
Elżbietę II, na ręce prezydenta Mary Rosę Trust - księcia Karola.
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„JYLLAND” - DUŃSKA FREGATA PAROWA

Zbudowana została przez stocznię Marynarki Wojennej Nyholm 
w Kopenhadze w 1860 r. Był to w tamtym czasie najdłuższy okręt świata 
z drewnianym kadłubem. Jego długość wynosiła 95 m, szerokość 13,11 m, 
a zanurzenie 6 m, przy wyporności 2450 ton. Fregata posiadała dwa rodzaje 
napędu: żaglowy, oparty na trzech masztach z ożaglowaniem rejowym oraz 
silniki parowe pracujące w układzie poziomym. Zasadnicze uzbrojenie 
stanowiło 44 działa.

Najważniejszą bitwą morską, w której fregata „Jylland” wzięła udział, 
była bitwa pod Helgolandem, stoczona pomiędzy okrętami duńskimi, 
a połączoną eskadrą prusko-austriacką. 9 maja 1864 r. zespół duńskich okrętów 
dowodzony przez komandora Eduarda Suensona i składający się z fregat 
„Jylland” (44 działa), „Niels Juel” (42 działa) oraz korwety „Heimdal” 
(16 dział), starł się z eskadrą prusko-austriacką złożoną z fregat: 
„Schwarzenberg” (50 dział) i „Radetzky” (31 dział) oraz trzech małych 
kanonierek. Bitwa polegała głównie na wymianie ognia artyleryjskiego 
pomiędzy obydwoma zespołami okrętów idących równolegle względem siebie 
w szykach torowych. Nie została rozstrzygnięta, gdyż siły obydwu stron 
wycofały się na swoje wody terytorialne. Uszkodzenia w wyniku wymiany 
ognia odniosły jednak dwie największe fregaty: „Jylland” i „Schwarzenberg”.

Do 1890 r. fregata „Jylland” wykorzystywana była w służbie liniowej, 
a następnie już tylko jako nieruchoma baza Marynarki Wojennej. W wyniku 
postępujących zniszczeń kadłuba w 1908 r. rozważano kasację okrętu, lecz 
ostatecznie zdecydowano się zachować go jako obiekt historyczny. W 1960 r. 
„Jylland” została przebazowana do Ebeltof. Prace nad restauracją fregaty 
podjęto jednak dopiero w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Została ona 
umieszczona w specjalnym suchym doku i całkowicie odbudowana. Dzisiaj 
spełnia funkcję muzeum morskiego. Jej właścicielem jest Den Selvejende 
Institution Fregatten Jylland.

Nagroda Maritime Heritage została nadana fregacie 3 kwietnia 1985 r. 
i przekazana przez duńską królową Margaret II na ręce jej małżonka księcia 
Henryka, który jest patronem Den Selvejende Institution.

„CONSTITIUTION” - AMERYKAŃSKA FREGATA ŻAGLOWA

Okręt powstał w latach 1795-1797 w stoczni Edmund Hartts w Bostonie. 
Jego kadłub zbudowany został z białego amerykańskiego dębu, który uważany 
jest za jedno z najtwardszych drzew świata. Wodowanie odbyło się 
10 października 1797 r., a w 11 dni potem został wcielony do służby 
w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych. Fregacie nadano imię dla 
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uczczenia pierwszej konstytucji na świecie. Była jedną z trzech dużych fregat, 
budowę której Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił w 1794 r.

USS „Constitiution” miała: 2200 ton wyporności, 62,18 m długości 
(między pionami: 53,34 m), 13,26 m szerokości, oraz 6,0 m zanurzenia. Napęd 
stanowiło ożaglowanie rejowe składające się z: 3 masztów, 13 żagli rejowych 
i kilku sztaksli o łącznej powierzchni 3970 m2. Pozwalało to rozwijać prędkość 
13,5 węzła. Początkowo uzbrojenie fregaty stanowiło 38 armat (w tym 
28 dwudziestoczterofuntowych i 10 dwunastofuntowych), rozmieszczonych na 
dwóch pokładach. Z czasem liczba dział wzrosła do 52. Załogę stanowiło 
460 marynarzy.

W dniu 22 lipca 1798 r. fregata po raz pierwszy wyszła w morze pod 
dowództwem kapitana Samuela Nicholsona, który był jednym z inspektorów 
budowy. W trakcie swojej długiej służby USS „Constitiution” przeprowadził 
wiele znakomitych akcji bojowych. W 1803 r. rozpoczął trwającą wiele lat 
walkę z piratami na Atlantyku oraz Morzu Śródziemnym. Łącznie odniósł 
40 zwycięstw.

W 1812 r. brał udział w przełamaniu blokady amerykańskich portów 
przez flotę brytyjską. W kolejnych bitwach morskich: 19 sierpnia 1812 r. 
doprowadził do poddania się fregaty HMS „Guerriere” (49 dział), 12 grudnia 
zatopił fregatę HMS „Java” (38 dział), a 12 lutego 1815 r. pokonał i zdobył 
fregatę HMS „Cyane” (38 dział) oraz slup HMS „Lewant” (18 dział).

W r. 1830 po raz pierwszy podjęto decyzję o wycofaniu fregaty z linii 
i sprzedaży w celu rozbiórki. Jednak sława, jaką cieszył się USS „Constitution” 
sprawiła, że ostatecznie do tego nie doszło. Miłośnikom okrętu udało się 
przekonać władze i zebrać pieniądze, które pozwoliły na wyremontowanie 
jednostki. W roku 1835 fregata została ponownie wprowadzona do służby 
i pozostawała w niej przez następne 20 lat, do roku 1855. Następnie po raz 
kolejny postanowiono sprzedać ją i po raz kolejny wycofano się z tej decyzji. 
W 1860 została więc skierowana do Annapolis, gdzie służyła jako jednostka 
szkolna, a następnie uczestniczyła w wojnie domowej.

W 1882 r. USS „Constitution” został wycofany ze służby i przeholowany 
na powrót do macierzystego portu w Bostonie. W 1905 r., dzięki społecznej 
zbiórce pieniędzy rozpoczęto remont fregaty, który w dwadzieścia lat potem 
doprowadził do jej całkowitej niemal rekonstrukcji i przekazania do 
wykonywania roli okrętu muzeum. 1 lipca 1931 r. US Navy ponownie wcieliła 
USS„Constitution” do służby liniowej. Na znak tego okręt odbył długi rejs 
zawijając do 90 portów w Stanach Zjednoczonych.

USS „Constitution” pozostaje w czynnej służbie do dnia dzisiejszego, co 
powoduje, że jest najstarszym okrętem świata, znajdującym się w linii 
i posiadającym etatową załogę. Ostatni kapitalny remont przeszedł w latach 90. 
ubiegłego wieku. Na stałe stacjonuje w stoczni Marynarki Wojennej 
w Charleston, który stanowi część starego Bostonu. W specjalnym budynku 
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usytuowanym na nabrzeżu można obejrzeć pamiątki związane z budową 
i historią okrętu.

Nagroda Maritime Heritage została przekazana dla USS „Constitution” 
17 grudnia 1987 r. Wręczył ją prezydent Stanów Zjednoczonych, Ronald 
Reagan, dowódcy fregaty kmdr por. Davidowi M. Cashmanowi.

HMS „WARRIOR” - BRYTYJSKI OKRĘT LINIOWY

Zbudowany został w stoczni Ditchburn & Marę w Blackwall w Anglii. 
Budowę rozpoczęto 25 maja 1859 r. Wodowanie nastąpiło 29 grudnia 1860 r„ 
a wejście do służby: 1 sierpnia 1861 r. HMS „Warrior” był pierwszym 
i wówczas największym, zbudowanym z metalu okrętem liniowym, 
posiadającym opancerzenie o grubości do 114 mm. Jego wymiary wynosiły: 
długość 118,57 m, szerokość 17,78 m, wyporność 9210 ton. Ze względu na zbyt 
mały zapas węgla, jaki „Warrior” mógł zabrać na swe pokłady (853 tony) 
wyposażono go w dwa rodzaje napędu: żaglowy i parowy. Silniki parowe miały 
moc 1250 KM, a ożaglowanie rejowe podnoszone było na trzech masztach.

Służba HMS „Warrior” nie trwała zbyt długo. Szybki rozwój technologii 
morskich pod koniec XIX wieku spowodował, że już w 1875 r. okręt został 
przesunięty do rezerwy Royal Navy, a 31 maja 1883 wycofany ze służby 
morskiej. Po usunięciu z jego pokładów dział i masztów służył jako jednostka 
magazynowa, a w latach 1902-1904 jako okręt-baza niszczycieli. W 1904 r. 
okrętowi nadano nową nazwę: HMS „Vernon III” i przeznaczono do 
zaopatrywania w parę i prąd cumujących obok jednostek.

W 1929 r. stary okręt został przebazowany do Pembrroke w Walii, gdzie 
przez 50 lat pełnił funkcję zbiornikowca. 3 września 1979 okręt przeholowano 
do Hartlepool, gdzie podjęto prace remontowe zmierzające do przywrócenia 
„Warriorowi”, dawnego wyglądu w celu wykorzystania go jako jednostki 
muzealnej.

Restaurację zakończono 16 czerwca 1987 r. przywracając okrętowi nie 
tylko pierwotny wygląd, ale i pierwszą nazwę. Obecnie jego właścicielem jest 
Warrior Preservation Trust, a okręt cumuje w Portsmouth w pobliżu 
wyeksponowanych na lądzie HMS „Victory” i „Mary Rosę”.

Nagrodę Maritime Heritage przekazano dla HMS „Warrior” 24 marca 
1988 r. Wręczył ją książę Filip sir Johnowi Smithowi, będącego 
przedstawicielem zwolenników zachowania sędziwego okrętu dla przyszłych 
pokoleń.
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„MIKASA” - JAPOŃSKI OKRĘT LINIOWY

W związku z faktem, że na przełomie XIX i XX wieku japoński przemysł 
stoczniowy był jeszcze słabo rozwinięty rząd Japonii zamówił budowę 
6 okrętów pancernych w stoczniach zagranicznych. Ostatni z nich, któremu 
nadano imię „Mikasa”, zbudowany został w brytyjskiej stoczni Vickers, Sons 
and Maxim w Barrow. Stępkę pod niego położono 24 stycznia 1899 r., 
wodowano go 8 listopada 1900 r„ a do służby w imperialnej flocie wszedł 
1 marca 1902 r.

„Mikasa” miał 15140 ton wyporności, długość 131,67 m, szerokość 
23,16 m, a zanurzenie 8,23 m. Pancerz jego składał się z płyt wytworzonych ze 
specjalnej stali Kruppa, o grubości od 51 mm na pokładach do 356 mm na 
nadbudówkach. Napęd pancernika stanowiły maszyny parowe potrójnego 
rozprężenia o łącznej mocy 15000 KM, zasilane parą z kotłów opalanych 
węglem. Pozwalało to na osiągnięcie maksymalnej prędkości 18 węzłów. Przy 
prędkości 10 węzłów pancernik mógł przebyć 4600 Mm. Jego załogę stanowiło 
830 marynarzy.

Uzbrojenie „Miksy” składało się z 4 dział kalibru 305 mm rozmieszczonych 
w dwóch wieżach, 14 dział kalibru 152 mm znajdujących się w wewnętrznych 
kazamatach, 20 dział kalibru 76 mm oraz 8 dział kalibru 37 mm. Broń 
podwodną stanowiły 4 stałe wyrzutnie torpedowe kalibru 457 mm.

W dwa lata po wejściu do służby pancernik wziął udział w wojnie 
rosyjsko-japońskiej toczonej w latach 1904-1905. Był flagowym okrętem 
głównodowodzącego japońskiej floty - admirała Heihachiro Togo. 10 sierpnia 
uczestniczył w bitwie na Morzu Żółtym, w której odniósł niewielkie 
uszkodzenia. 27 maja 1905 r. brał udział w bitwie pod Cuszimą, w której flota 
japońska całkowicie rozbiła rosyjską II Eskadrę Pacyfiku. Już po podpisaniu 
pokoju z Rosją, pancernik zatonął 11 września 1905 w porcie w Sasebo, na 
skutek wybuchu, jaki miał miejsce w rufowej komorze amunicyjnej (339 ofiar). 
W sierpniu 1906 r. został jednak podniesiony i wyremontowany, a w 1908 r. 
przywrócony do służby.

1 września 1921 r. „Mikasa” przeklasyfikowany został na okręt obrony 
wybrzeża I klasy. W kilkanaście dni potem uszkodził sobie kadłub na skałach 
pod Władywostokiem, w wyniku czego znów został skierowany do remontu. 
20 września 1923 r. ostatecznie wycofano go ze służby liniowej, a w trzy lata 
potem przeznaczono go do funkcji pływającego muzeum.

„Mikasa” odniósł poważne uszkodzenia w czasie działań w drugiej 
wojnie światowej. Odremontowano go przy pomocy rządu Stanów 
Zjednoczonych i 27 maja 1961 r. ponownie udostępniony do zwiedzania 
w suchym doku w Yokosuka.

Nagrodę Maritime Heritage nadaną dla „Miksy” wręczył 8 czerwca 1992 r. 
minister obrony Japonii na ręce pana Toru Hara - dyrektora Mikasa 
Preservation Society.
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„BUFFEL” - HOLENDERSKI MONITOR ARTYLERYJSKI

Okręt zbudowany został dla Holenderskiej Królewskiej Marynarki 
Wojennej w 1867 r. przez szkocką stocznię Napier w Glasgow. Przeznaczony 
był do obrony wybrzeża, niszczenia celów morskich i brzegowych za pomocą 
artylerii oraz taranowania innych jednostek pływających. Posiadał metalowy 
kadłub o wyporności 2261 ton, długości 62,70 metrów, szerokości, 12,26 
metrów i zanurzeniu 7,60 metrów. Napędzany był tłokowym silnikiem 
parowym o mocy 2200 KM, przekazującym obroty na dwie sprzężone śruby.

„Buffet” po zakończeniu służby liniowej był wykorzystywany jako 
szkolny hulk w amsterdamskiej Stoczni Marynarki Wojennej. Następnie został 
przekazany do Muzeum Księcia Henryka. Po odrestaurowaniu oryginalnego 
wyposażenia i uzbrojenia jest udostępniony do zwiedzania jako muzeum 
morskie w Rotterdamie.

Nagrodę Maritime Heritage „Buffel” otrzymał 8 września 1995 r. Wręczył ją 
inspektor generalny holenderskich Królewskich Sił Zbrojnych, wiceadmirał 
J. A. L. Van Aaalst, na ręce dyrektora Muzeum księcia Henryka, pana Lexa 
Katera.

„HUASCAR” - CHILIJSKI MONITOR OBRONY PRZYBRZEŻNEJ

Okręt zbudowany został na zamówienie peruwiańskiej Marynarki 
Wojennej przez brytyjską stocznię Laird Brothers z Birkenhead. Zaprojektował 
go znany konstruktor okrętowy Copwar Coles. Wraz z fregatą „Independecia” 
był jednym z dwóch okrętów pancernych Peru.

Zamówienie na niego złożone zostało 12 sierpnia 1864 r. Koszt budowy 
wyniósł blisko 71 tysięcy funtów szterlingów. Monitor wodowano 7 października 
1865 r. Nazwę „Huascar” otrzymał z inicjatywy prezydenta Peru, na cześć 
jednego z władców Inków, który to właśnie imię nosił.

Monitor, jak na drugą połowę XIX w., był jednostką nowoczesną, 
posiadającą następujące parametry: długość 57,91 metrów, szerokość 10,82 
metrów, zanurzenie 4,88 metrów i wyporność 1870 ton. Napędzany był 
parowym silnikiem poziomym o mocy 1200 KM, co pozwalało mu rozwijać 
maksymalną prędkość ponad 12 węzłów. Jego załogę stanowiło 170 marynarzy. 
Uzbrojony był w dwa działa odprzodkowe firmy Armstrong, kalibru 254 mm, 
zainstalowane w jednej obrotowej wieży. Obracana ona była ręcznie, a czas 
obrotu z jednej burty na drugą o 274° wynosił 15 minut. Dodatkowe uzbrojenie 
stanowiły: dwa działa kalibru 120 mm, 1 działo kalibru 76 mm oraz karabin 
maszynowy typu Gatling.

Kadłub okrętu pokryto pancerzem żelaznym o grubości od 64 do 115 mm 
i podzielono na 5 przedziałów wodoszczelnych. Opancerzenie posiadał również 
pokład, wieża artyleryjska i umieszczone za nią stanowisko dowodzenia.
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Początkowo napę pomocniczy okrętu stanowiło również ożaglowanie 
rozmieszczone na dwóch masztach. Zostało jednak ono ostatecznie usunięte 
przed rokiem 1879.

„Huascar” do służby wszedł 12 stycznia 1866 r. Jego pierwszym dowódcą 
mianowany został komandor Jose Maria Salcedo. W trzy dni potem Peru i Chile 
przystąpiły do wojny z Hiszpanią. W skutek tego nowo budowany monitor wraz 
z fregatą „Independecia” opuściły Europę i w drodze do kraju zatopiły trzy 
statki hiszpańskie. W czerwcu dołączyły do zjednoczonej floty w chilijskim 
porcie Ancud. Jednakże działania wojenne zostały w tym czasie zakończone 
i „Huascara” przebazowano do Peru.

W lutym 1868 r. dowódca monitora mianowany został komandor Miguel 
Grau, który stanowisko to piastował przez osiem lat. W tym czasie udaremnił 
on m.in. dwukrotnie (w latach 1872 i 1874) powstanie antyrządowe Nicolasa de 
Pieroli. W 1877 r. „Huascar” opanowany został przez zwolenników N. Pieroli, 
który po raz trzeci podjął próbę przejęcia władzy w Peru. W skutek tego 
przeciwko monitorowi skierowano brytyjskie okręty: fregatę „Shah” i korwetę 
„Ametyst”.

29 maja 1877 r. doszło do bitwy pod Illo w Zatoce Pacocha. „Huascar” 
został ostrzelany przez okręty brytyjskie, które trafiły go wielokrotnie, ale nie 
zniszczyły. Nie trafiła też monitora, użyta po raz pierwszy w historii wojen 
morskich, torpeda. „Huascar” w ciemnościach zdołał wyrwać się z pułapki. 
Następnego dnia załoga poddała się jednak siłom rządowym.

W 1879 r. „Huascar”, ponowie pod dowództwem kontradmirała M. Grau, 
wziął udział w wojnie o saletrę toczoną na wodach Pacyfiku przez floty Peru 
i Boliwii przeciwko Chile. W tym czasie monitor zatopił 13 statków chilijskich, 
przerwał oceaniczny kabel telegraficzny, ostrzelał chilijskie baterie nadbrzeżne, 
zdobył statek transportujący broń i żołnierzy. To wszystko spowodowało, że 
Chile skierowało przeciwko niemu najlepsze swoje siły morskie. 8 października 
w bitwie pod Angamos dwa pancerniki kazamatowe najpierw skutecznie 
ostrzelały peruwiański okręt, a potem zdobyły go poprzez abordaż. W walce 
poległ kontradmirał Grau wraz z 33 marynarzami z załogi.

Po wyremontowaniu „Huascar” uczestniczył dalej w wojnie na Pacyfiku 
w składzie floty chilijskiej. Zakończono ją w 1881 r. Rok później monitor 
otrzymał nowocześniejsze działa kalibru 203 mm firmy Els wiek i maszynerię 
parową obracająca wieżę artyleryjską. W jakiś czas potem wymieniono też 
pozostałą artylerię na: dwa działa odtylcowe kalibru 120 mm, 1 działo 
odtylcowe kalibru 76 mm, 2 działa kalibru 57 mm oraz trzy pięciolufowe działa 
kalibru 37 mm typu Hotchkiss.

Kolejny remont monitor przeszedł w latach 1896-1897. Jednakże na 
skutek wybuchu kotła i śmierci 14 członków załogi, do których doszło zaraz po 
remoncie, został wycofany ze służby liniowej. Od 1901 r. wykorzystywany był 
jako koszarowiec, a w latach 1917-1930 jako baza okrętów podwodnych. 
W cztery lata potem został jednostką flagową dowódcy Drugiej Strefy Morskiej 
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i po raz pierwszy udostępniono go do zwiedzania. Oficjalnie okrętem-muzeum 
został 8 października 1952 r„ w rocznicę bitwy pod Angamos. W dalszym ciągu 
stanowi własność Marynarki Wojennej Chile, ale jest również pomnikiem 
chwały Marynarki Wojennej Peru. Zakotwiczony jest w bazie wojennej 
Talcahuano.

„Huascar” nagrodę Maritime Heritage otrzymał 15 listopada 1995 r. 
Została ona wręczona w Santiago de Chile przez ministra obrony Chile na ręce 
dowódcy Drugiej Strefy Morskiej Chile, admirała Jorze Balaresque Walbauma.

„ARGONAUTĘ” - FRANCUSKI OKRĘT PODWODNY 
TYPU ARETHUSA

Okręt został zbudowany jako druga jednostka z czterech okrętów 
podwodnych klasy Arethusa, zamówionych w latach pięćdziesiątych XX w. 
przez francuska Marynarkę Wojenną. Jednostki te były wzorowane częściowo 
na niemieckim U-boocie typu XXIII z okresu drugiej wojny światowej.

„Argonautę” zbudowany został przez stocznię Arsenał de Cherbourg. 
Wodowano go 29 czerwca 1957 r., a do służby wszedł 11 lutego 1959 r. 
z numerem burtowym S 636. Posiadał 543 tony wyporności nawodnej i 669 ton 
wyporności podwodnej. Jego długość wynosiła 49,68 metrów, szerokość 
5,79 metrów, a zanurzenie, 3,96 metra. Posiadał jedną śrubę, którą napędzały 
dwa 12-cylindrowe silniki diesla o łącznej mocy 1060 KM i silniki elektryczne 
o mocy 1300 KM. Pozwalało mu to rozwijać maksymalną prędkość 12,5 węzła 
na powierzchni oraz 16 węzłów w zanurzeniu. Uzbrojenie „Argonautę” 
stanowiły 4 wyrzutnie torped kalibru 550 mm z zapasem 8 torped. Załoga 
składała się z 39 marynarzy.

„Argonautę” przez 24 lata służby liniowej był flagową jednostką 
Dywizjonu Okrętów Podwodnych stacjonującego w Tulonie. W tym czasie 
spędził około 2000 dni w morzu, przy czym przez ponad 32 000 godzin 
przebywał w zanurzeniu. Ze służby został wycofany 31 lipca 1982 r.

Po siedmiu latach negocjacji prowadzonych przez Stowarzyszenie 
Amerami okręt przetransportowany został, najpierw drogą morską, a potem 
lądową, z Tulonu do Paryża, gdzie w 1991 r. wystawiono go na ląd w Parku de 
Villette i udostępniono do zwiedzania. Jego aktualnym właścicielem jest 
stowarzyszenie des Amerami du Musee de la Mer.

Nagrodę Maritime Heritage „Argonautę” otrzymał 16 grudnia 1999 r. 
Na ręce prezesa Stowarzyszenia Amerami pana M. Jacąuesa Chauveau 
przekazał ją prezydent senatu francuskiego Christian Poncelet.
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„DOM FERNANDO II E GLORIA” - PORTUGALSKA 
FREGATA ŻAGLOWA

Żaglowiec został zbudowany w 1843 r. w Stoczni Marynarki Wojennej 
w Damao w Indiach Portugalskich. Do budowy użyto drewna tekowego. Jego 
napęd stanowiło ożaglowanie rejowe podnoszone na trzech masztach. Długość 
fregaty wynosiła 48,77 metra, szerokość 12,80 metra, a zanurzenie 6,10 metra. 
Uzbrojenie stanowiło 50 dział.

Fregata nigdy nie uczestniczyła w działaniach wojennych, jednakże 
w czasie drugiej wojny światowej uratowała załogę i pasażerów amerykańskiego 
statku tonącego w pobliżu Azorów. W 1963 r. okręt został mocno zniszczony 
przez pożar, który wybuchł na jego pokładzie, w czasie, gdy pełnił służbę jako 
jednostka szkolna marynarki portugalskiej.

Żaglowiec odrestaurowany został w 1992 r. i obecnie jest najstarszym 
okrętem zachowanym w Portugalii. Stanowi w dalszym ciągu własność 
Marynarki Wojennej. Jako pływające muzeum zakotwiczony jest na stałe 
w Lizbonie.

Medal Maritime Heritage został nadany „Dom Fernando II e Gloria” 
11 marca 1999 r. Wręczył go prezydent Portugalii Jorze Sampaio na ręce szefa 
sztabu Marynarki Wojennej Portugalii admirała Nuńo Gonęalo Vieira Matiasa.

„TRINCOMALEE” - BRYTYJSKA FREGATA ŻAGLOWA

W 1812 r. brytyjska Admiralicja Brytyjska złożyła w stoczni Wadia 
w Bombaju zamówienie na kolejną fregatę udanego typu Leda. Okręty te 
wzorowano na konstrukcji zdobytej wcześniej fregaty francuskiej typu „Hebe”. 
Łącznie Brytyjczycy zbudowali 47 takich jednostek. Z uwagi na braki drewna 
dębowego budowę HMS „Trincomalee” zamówiono w stoczni w Bombaju, 
która dysponowała odpowiednim surowcem, jakim było drewno tekowe. Plany 
wysłano do stoczni na pokładzie okrętu HMS „Java”, który w drodze do Indii 
został zatopiony przez amerykańską fregatę USS „Constitution” i z tego powodu 
budowa HMS „Trincomalee” została opóźniona o 3 lata. Okręt zwodowano 
dopiero w 1817 r. i zaraz potem przeprowadzono do Wielkiej Brytanii.

HMS „Trincomalee” miał wyporność standardową 1066 ton, a pełną 
1400 ton oraz długość 54,86 metrów, szerokość 12,27 metrów i zanurzenie 
wynoszące 4,11 metra. Napęd stanowiło ożaglowanie rejowe oparte na trzech 
masztach. Uzbrojenie fregaty stanowiło: 28 dział 18 funtowych i 10 dział 
9 funtowych. Załoga składała się z 250 marynarzy.

W 1847 r. HMS „Trincomalee” został zmodernizowany i skierowany 
do strzeżenia interesów brytyjskich w rejonie Kanady i Indii Zachodnich. 
W 1852 r. przydzielono go do Dywizjonu Pacyfiku, który stacjonował 

203



„BIULETYN HISTORYCZNY" J. ŁUBK0WSK1 2009 NR 24

w Vancouver. Razem z dywizjonem wziął udział w wojnie krymskiej, która 
toczona była m.in. na wodach dalekowschodnich.

Do Wielkiej Brytanii HMS „Trincomalee” powrócił w 1857 r. i został 
przeniesiony do rezerwy Royal Navy. W cztery lata potem skierowano go 
do Portsmouth, gdzie przez wiele lat pełnił rolę stacjonarnej jednostki szkolnej. 
W 1897 r. HMS „Trincomalee” został przeznaczony do rozbiórki, ale 
ostatecznie zakupił go Wheatly Cobb, który przystosował go do roli szkoły pod 
żaglami jednocześnie zmieniając jednostce nazwę na „Foudroyant”.

W nowej roli okręt występował aż do 1986 r. W trzy lata potem podjęto 
decyzję o odrestaurowaniu fregaty i przeznaczeniu jej do roli pływającego 
muzeum. W 1992 r. okrętowi przywrócono pierwotną nazwę, a jego 
właścicielem został HMS Trincomalee Trust. Miejscem postoju jest port 
Hartlepool.

Nagrodę Maritime Heritage przyznano HMS „Trincomalee”, jako 
najstarszej, drewnianej jednostce brytyjskiej utrzymywanej na wodzie, 
29 listopada 2001 r. W pałacu Buckingham wręczył ją książę Filip na ręce 
pułkownika Michaela Stewarta - prezesa HMS Trincomalee Trust.

„AURORA” - ROSYJSKI KRĄŻOWNIK Z 1900 R.

„Aurora” została zaprojektowana jako krążownik pancernopokładowy 
(w klasyfikacji rosyjskiej: krążownik I rangi). Wraz z dwoma bliźniaczymi 
okrętami: „Diana” i „Pałłada” należała do krążowników typu Diana. 
Zbudowana został w stoczni Rosyjskiej Marynarki Wojennej Galerni Island 
w Sankt Petersburgu. Stępkę pod okręt położono 20 września 1896 r„ a kadłub 
wodowano 24 maja 1900 r. Krążownik do służby wszedł ostatecznie 29 lipca 
1903 r. Nazwa okrętu pochodzi od rzymskiej bogini Aurory (Jutrzenka').

Krążownik posiadał wyporność standardową wynoszącą 5622 tony, 
normalną 6630 ton i pełną 6731 ton. Parametry jego kadłuba wynosiły: długość 
126,8 metra, szerokość 16,76 metra, a zanurzenie 6,40 metra. Uzbrojenie 
stanowiło: 8 dział kalibru 152 mm, 24 działa 75 mm, 8 dział kalibru 37 mm 
oraz 3 wyrzutnie torpedowe kalibru 381 mm. System napędowy składał się 
z trzech maszyn parowych potrójnego sprężania napędzających trzy śruby 
i zasilanych 24 kotłami typu Belleville opalanymi węglem. Dzięki temu 
krążownik mógł osiągnąć maksymalną prędkość 19 węzłów, a przy prędkości 
10 węzłów jego zasięg wynosił 7200 mil morskich. Załoga składała się 
z 590 marynarzy.

W latach 1906-1922 uzbrojenie „Aurory” było kilkakrotnie zmieniane. 
W skutek tego dzisiaj posiada 14 dział kalibru 152 mm, 4 działa 75 mm oraz 
trzy wyrzutnie torpedowe.

„Aurora” pierwszy raz została użyta bojowo w wojnie rosyjsko- 
japońskiej toczonej w latach 1904-1905. Pod dowództwem kapitana 
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E. Jegoriewa okręt wszedł w skład dywizjonu krążowników II Eskadry Oceanu 
Spokojnego, złożonej z okrętów Floty Bałtyckiej wysłanych na Daleki Wschód. 
27-28 maja 1905 r. „Aurora” wzięła udział w bitwie pod Cuszimą, w której 
razem z innymi krążownikami miała za zadanie ochraniać statki transportowe. 
W toku bitwy walczyła z japońskimi krążownikami, otrzymując 18 trafień. 
Zginęło na niej 16 ludzi, w tym dowódca, uszkodzono jedno działo 152 mm 
i pięć dział 75 mm. „Aurora” przetrwała jednak bitwę i wraz z krążownikami 
„Oleg” i „Żemczug” zdołała dotrzeć do amerykańskiej bazy w Manili, gdzie 
została internowana do końca wojny. W 1906 r. została zwrócona Rosji 
i powróciła na Bałtyk, gdzie stała się okrętem szkolnym.

W końcu 1916 r. krążownik skierowany do Sanki Petersburga na remont. 
Duża część jego załogi uległa wówczas panującej tam atmosferze rewolucyjnej 
i agitacji komunistycznej. W marcu 1917 r. załoga „Aurory” aktywnie 
uczestniczyła w burżuazyjnej rewolucji lutowej. Na okręcie, wciąż 
przebywającym w stoczni, powołano komitet rewolucyjny, podczas gdy 
w mieście trwały przygotowania do rewolucji bolszewickiej. 7 listopada 1917 r. 
o godzinie 21.40 z działa „Aurory” oddano strzał, będący umówionym 
sygnałem do szturmu na Pałac Zimowy, który zapoczątkował Rewolucję 
Październikową, a następnie wojnę domową w Rosji, zakończoną zwycięstwem 
bolszewików i utworzeniem Rosyjskiej Republiki Radzieckiej.

W 1922 r. „Aurora” została okrętem szkolnym. Po wybuchu drugiej 
wojny światowej zdjęto z niego działa i przeznaczono je do lądowej obrony 
Leningradu. Sam krążownik został uszkodzony i osadzony na dnie w porcie 
Oranienburg.

Z dna podniesiono go i wyremontowano w latach 1945-1947. Do 1956 r. 
pełnił funkcję okrętu szkolnego Szkoły Wojennomorskiej w Leningradzie. 
Następnie został skreślony z listy jednostek liniowych i przeznaczony do roli 
nawodnego muzeum w Sankt Petersburgu (Leningradzie).

Medal Maritime Heritage został wręczony dla „Aurory” 27 czerwca 2003 r. 
przez gubernatora Sankt Petersburga Aleksandra Biglowa na ręce kontradmirała 
Lwa Czernawina - dyrektora Muzeum Aurory.

HMS „VICTORY” - BRYTYJSKI OKRĘT LINIOWY

Okręt został zbudowany w latach 1759-1765 przez jedną z najstarszych 
stoczni angielskich Chatham Dockyard w Chatham. Plany okrętu były gotowe 
już w czerwcu 1759 r. i oparte były na planach konstrukcyjnych okrętu 
liniowego HMS „Royal George” zbudowanego trzy lata wcześniej przez 
stocznię Woolwich Dockyard. Głównym projektantem okrętu był sir Thomas 
Slade, który postanowił wykorzystać do budowy HMS „Victory”, nowo 
powstały suchy dok Old Single, przeznaczony do budowy dużych jednostek 
wojennych. Stępka pod okręt została położona 23 lipca 1759 r„ a imię dla 
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okrętu zostało wybrane w październiku 1760 r., na pamiątkę zwycięstw armii 
brytyjskiej odniesionych podczas wojny siedmioletniej.

Budowę okrętu zakończono jego wodowaniem w dniu 7 maja 1765 r., 
zamykając ją kosztami 63.176 funtów i 3 szylingów - co wg dzisiejszych cen 
odpowiada sumie 20 milionów funtów szterlingów. Dla potrzeb budowy zużyto 
drewno z 6000 drzew, a 90% wykorzystanego materiału stanowiła dębina 
sprowadzona aż z Pomorza Gdańskiego.

Nowowybudowany HMS „Victory” posiadał wyporność 3500 ton, 
a jego długość wynosiła 68,88 metra (z bukszprytem: 84,43 metra), szerokość 
15,80 metra i zanurzenie 6,55 metra. Ożaglowanie rejowe, oparte na trzech 
masztach (wysokość grotmasztu wynosiła: 67,05 m), o łącznej powierzchni 
żagli około 5440 m2, pozwalało na rozwinięcie maksymalnej prędkości 
10 węzłów. Początkowo okręt uzbrojony był w działa żelazne, w tym: 30 dział 
42 oraz 32-funtowych, 30 dział 24-funtowych oraz 40 dział 12-funtowych 
Później dodano jeszcze dwie karonady 68-funtowe. Załoga składała się z około 
820 osób.

Pierwsze lata służby HMS „Victory” spędził w rezerwie. Przez 13 lat stał 
ze zdjętymi masztami u ujścia rzeki Medway. W marcu 1778 r. na pierwszego 
dowódcę okrętu desygnowany został John Lindsay. Jednak w maju tego samego 
roku flagę na okręcie podniósł admirał Augustus Keppel, a dowództwo okrętu 
przejął kontradmirał John Campbell. W tym samym roku okręt uczestniczył 
w pierwszej bitwie pod Ushant stoczonej z flotą francuską, a w 1781 r. 
w drugiej bitwie morskiej pod Ushant również walcząc z okrętami francuskimi. 
W 1797 r., pod dowództwem komandora Roberta Caldera, HMS „Victory” 
wziął udział w bitwie koło przylądka św. Wincentego, którą flota brytyjska 
stoczyła z flotą hiszpańską dowodzoną przez księcia Asturii.

Po powrocie do Chatham w lutym 1798 r. okręt przeniesiony został 
ponownie do rezerwy i zamieniony na jednostkę szpitalną dla rannych jeńców 
francuskich i hiszpańskich. Jednak w 1800 r., Admiralicja Brytyjska 
postanowiła przywrócić liniowiec do służby. W związku z tym poddany 
on został remontowi, który zamknął się potężnymi wówczas kosztami 70.933 
funtów. W czasie remontu na HMS „Victory” dodano kolejne furty 
artyleryjskie, dzięki czemu liczba dział zwiększyła się do 104, oraz przedłużono 
maszty. Remont ukończono 11 kwietnia 1803 r., a w miesiąc potem okręt 
wyszedł w morze celem dołączenia do floty na Atlantyku. W jej ramach działał 
przez następne dwa lata.

4 kwietnia 1805 r. na okręt dotarła wieść o wyjściu z Tulonu floty 
francuskiej pod dowództwem admirała Villeneuve i połączeniu się jej z flotą 
hiszpańską w Kadyksie. W sierpniu 1805 r. HMS „Victory” dołączył więc do 
głównych sił floty brytyjskiej skoncentrowanej pod Kadyksem, gdzie również 
znajdowała się zablokowana flota francusko-hiszpańska. Był to początek bitwy 
pod Trafalgarem, w której dzięki niekonwencjonalnym manewrom okrętów 
brytyjskich, dowodzonych przez admirała Nelsona, Royal Navy odniosła 
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wspaniałe zwycięstwo. W bitwie na pokładzie HMS „Victory” zginął jednak 
sam Nelson i 56 marynarzy z załogi, a 102 innych zostało rannych.

Po bitwie okręt z ciałem Nelsona powrócił do Anglii. Admirał 
pochowany został 6 stycznia 1806 r. w katedrze św. Pawła a jego flagową 
jednostkę poddano kolejnemu remontowi.

W latach następnych HMS „Victory” wykonywał rejsy w ramach blokady 
wybrzeży Francji, a także dwukrotnie, pod flagą admirała Jamesa Saumareza, 
pływał w kampaniach po Bałtyku. Swą służbę liniowiec zakończył 7 listopada 
1812 r., kiedy został zmieniony na hulk i zacumowany w Gosport.

Dzięki decyzji byłego dowódcy okrętu, a później Pierwszego Lorda 
Admiralicji Thomasa Hardy'ego, okręt nie został przeznaczony do rozbiórki. 
Przez szereg lat wykorzystywano go w różnym charakterze, aż wreszcie 
w styczniu 1922 r. został poddany kompleksowej restauracji i umieszczony 
w suchym doku, w którym pozostaje do dzisiaj.

HMS „Victory” jest wciąż okrętem flagowym Royal Navy. W tej chwili 
flagę na okręcie podnosi obecny Drugi Lord Admiralicji1, pełniący rolę szefa 
sztabu Royal Navy's Home Command.

Nagroda Maritime Heritage trafiła na HMS „Yictory” 11 marca 2005 r. 
Wręczył ją książę Filip na ręce Drugiego Lorda Morskiego Admiralicji 
Brytyjskiej wiceadmirała sir Jamesa Burnell-Nugenta.

ORP „BŁYSKAWICA” - 
NISZCZYCIEL POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ

ORP „Błyskawica” jest najstarszym i zarazem najbardziej zasłużonym 
okrętem polskiej Marynarki Wojennej. Legendarny niszczyciel szczególnie 
wsławił się dokonaniami w okresie drugiej wojny światowej, a swoją 
długoletnią służbę pod biało-czerwoną banderą pełni nieprzerwanie od 
25 listopada 1937 r. Jego dzieje utożsamiają losy wielu marynarskich pokoleń. 
Są niezbitym dowodem głębokich związków Polski z Bałtykiem oraz morskiej 
historii naszego narodu.

„Błyskawica” i „Grom” zbudowane zostały w angielskiej stoczni Samuel 
White and Co. W Cowes na wyspie White. Umowa ze stocznią na budowę 
okrętów podpisana została 29 marca 1935 r.

Według projektu umowy stocznia Samuel White podejmowała się 
budowy dwóch niszczycieli o jednakowych parametrach. Termin przekazania 
pierwszego okrętu ustalono na 26, a drugiego na 28 miesięcy od daty 
podpisania umowy. Do umowy załączono 18 planów głównych, według których 
kontrtorpedowce miały posiadać następujące parametry:

- długość 114 m,
- szerokość całkowita 11,264 m,

1 Aktualnie od 25.10.2005 r. jest to wiceadmirał sir Adrian Johns.
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- wysokość kadłuba na śródokręciu 6,48 m,
- zanurzenie na dziobie 3,15 m,
- zanurzenie na rufie 3,45 m,
- wyporność standardowa/normalna - 2011 t / 2144 t,
- moc turbin na wałach 54000 KM,
- prędkość maxymalna 39 węzłów,
- zapas paliwa maksymalny 350 t,
- zasięg pływania przy prędkości 15 w. - 3500 Mm.
Pomimo 118 dni opóźnienia w budowie niszczyciela, z chwilą pomyślnego 

zakończenia prób odbiorczych, 25 listopada 1937 r. podpisano protokół odbioru 
jednostki. Do kraju po raz pierwszy ORP „Błyskawica” przybył 1 grudnia 1937 r. 
16.02.1938 r. jafcręt rozpoczął pierwszą kampanię morską w służbie polskiej 
Marynarki Wojennej, która trwała do 15.09.1938 r. W tym czasie okręt przebył 
9663,1 mil morskich.

W narastającej gorączce przedwojennej 30.08.1939 r. ORP„Błyskawica” 
wraz z OORP „Grom” i „Burza” opuściły port na Oksywiu i udały się do 
Wielkiej Brytanii. Po wypowiedzeniu wojny Niemcom przez Francję i Anglię 
polskie okręty zostały skierowane do działań bojowych. Przez ponad 6 lat 
wojny ORP „Błyskawica” brał udział w różnorodnych działaniach na 
europejskim i afrykańskim teatrze działań wojennych. Do ważniejszych z nich 
zaliczyć należy:

• patrolowanie przybrzeżnych wód Wielkiej Brytanii w początkowym 
okresie wojny, niszczenie niemieckich okrętów podwodnych i konwojowanie 
statków alianckich (na konto „Błyskawicy” Admiralicja Brytyjska zaliczyła 
pierwsze w drugiej wojnie światowej ciężkie uszkodzenie U-boota.);

• udział w walkach o Narwik i ewakuacji wojsk alianckich spod 
Dunkierki (w tych działaniach załoga polskiego okrętu zestrzeliła trzy samoloty 
wroga i jako pierwsza dokonała rozpoznania portu w Dunkierce);

• obronę miasta Cowes w kwietniu i maju 1942 r. przed ciężkimi 
nalotami niemieckiej Luftwaffe (w dniach 2-5 maja „Błyskawica” była 
w zasadzie jedynym punktem obrony miasta, gdyż niemieckie samoloty omijały 
błędnie usytuowaną na wzgórzach brytyjską artylerię przeciwlotniczą; w tych 
starciach polscy marynarze po raz kolejny uszkodzili samolot wroga, a ich 
odwaga została uwieczniona trzema tablicami pamiątkowymi ufundowanymi 
przez społeczeństwo Cowes w latach 1982-2002);

• służbę konwojową na Atlantyku 1941-1942, w której m.in. osłania 
największy statek pasażerski świata „Quinn Elizabeth” oraz lotniskowiec HMS 
„Furious”;

• udział w operacji „Torach”, to jest lądowaniu wojsk alianckich 
na północnych wybrzeżach Afryki, podczas których stacza najcięższy bój 
z lotnictwem niemieckim (w walkach pod Bougie „Błyskawica” najpierw 
atakuje i prawdopodobnie topi niemieckiego U-boota, a następnie odpiera atak 
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ponad 40 samolotów; w skutek kolejnych nalotów okręt doznaje poważnych 
uszkodzeń oraz traci 4 członków załogi, 42 odnosi rany);

• udział w siłach Q zwanych „czerwonymi diabłami” wspierającymi 
działania sprzymierzonych na Morzu Śródziemnym wiosną 1943 r.;

• działania w składzie 10 Międzynarodowej Flotylli Niszczyciel, podczas 
których „Błyskawica” w okresie lądowania w Normandii, w dwóch kolejnych 
bitwach morskich pod Quessant i La Rochelle bierze udział w rozbiciu 
i zniszczeniu niemieckiego zespołu niszczycieli w składzie 4 okrętów oraz 
konwoju złożonego z tej samej liczby jednostek;

• udział w operacji „Deadlight”, podczas której jesienią 1945 r. zniszczono 
niemieckie U-booty zdobyte przez aliantów w związku z zakończeniem działań 
wojennych.

ORP „Błyskawica” był jednym z trzech najczęściej eksploatowanych 
okrętów Polskiej Marynarki Wojennej podczas drugiej wojny światowej. 
W trakcie wojennych działań przebył ogółem 148 tys. Mm, uczestniczył 
w 108 operacjach i patrolach bojowych, eskortował 85 konwoje. Wspólnie 
z innymi okrętami zatopił 2 niszczyciele, 1 eskortowiec, 1 okręt podwodny, 
1 kuter i 2 statki transportowe. Prawdopodobnie uszkodził również 3 inne 
okręty podwodne wroga. W walkach z lotnictwem „Błyskawica” na pewno 
zestrzeliła 4 samoloty, a 3 kolejne prawdopodobnie.

4 lipca 1947 r. o godz. 9.00, po 94 miesiącach służby na obczyźnie, ORP 
„Błyskawica” powrócił do macierzystego portu, cumując ponownie w swoim 
starym miejscu z lat 1937-1939. Przez następne 20 lat, po przejściu kapitalnego 
remontu i przezbrojeniu, służył jako okręt szkoleniowo-bojowy, na pokładzie 
którego kształcono nowe pokolenia oficerów, podoficerów i marynarzy. 
Niszczyciel odbył wiele rejsów zagranicznych.

Przełom w powojennych dziejach „Błyskawicy” nastąpił w 1967 r. 
W początkach sierpnia bowiem, w czasie ćwiczeń na morzu, doszło do 
rozerwania rurociągu głównego systemu parowego i eksplozji pary, w wyniku 
której śmierć poniosło siedmiu członków załogi2. To tragiczne wydarzenie 
spowodowało, że niszczyciel został wycofany z linii. Włączono go jednak do 
systemu obrony przeciwlotniczej baz morskich.

W czerwcu 1969 r. „Błyskawicę” przyholowano do Świnoujścia i podpo
rządkowano Dowództwu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Od tego czasu okręt 
i jego załoga realizowali zadania z zakresu obrony przeciwlotniczej portu.

Po 5 latach w nowej roli „Błyskawica” praktycznie zbliżała się 
do ostatecznego kresu swej służby na morzu. Jednakże w tym samym czasie 
w jeszcze gorszym stanie technicznym znajdował się inny polski niszczyciel 

2 W tym tragicznym wydarzeniu zginęli: ppor. mar. Jerzy Malinowski, bsmt Kazimierz 
Marulewski, st. mar. Edward Stachniuk, st. mar. Stefan Lepczyński, st. mar. Stefan Kowalczyk. 
W wyniku doznanych obrażeń zmarł w szpitalu bsmt Ignacy Kondrat oraz st. mar. Roman 
Jurczyga, Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej (AMMW), Dokumenty i materiały. Kronika 
ORP „Błyskawica” 1937-1969, s. 108.
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ORP „Burza”, który po przebudowie od 1960 r. pełnił funkcję okrętu - 
muzeum. Dlatego też dowódca Marynarki Wojennej rozkazał przekształcić 
ORP „Błyskawicę” w jego następcę3. Tak więc, po 37 latach służby liniowej 
zasłużony niszczyciel zyskiwał nową perspektywę swego istnienia.

W dniu 06.11.1974 r. ORP „Błyskawica” ponownie został przebazowany 
do Gdyni, gdzie w następnym roku przebudowano go w Stoczni Marynarki 
Wojennej na jednostkę przystosowaną do wykonywania funkcji reprezenta
cyjnych i muzealnych. Po raz pierwszy w tej roli okręt został zaprezentowany 
1 maja 1976 r. Zadania te wykonuje do dnia dzisiejszego.

Nagrodę Maritime Heritage ORP „Błyskawica” otrzymała 25 listopada 
2007 r. Wręczył ją prezes World Ship Trust, lord Ambrose Greenway, 
admirałowi floty Romanowi Krzyżelewskiemu reprezentującemu Dowództwo 
Marynarki Wojennej.

BIBLIOGRAFIA:

M. Błuś, „Odrodzenie Trincomalee”, Morza Statki i Okręty nr 1/1999,
N. J. Brouwer „The international register of historie ships”, Chatham Publishing, 

Londyn, (wydanie trzecie),
J. Batchelor, Ch. Chant „Encyklopedia statków żaglowych od 2000 p.n.e. 

do 2007 n.e. ”, Wydawnictwo Bellona, Warszawa,
M. Glock „Japoński pancernik Mikasa”, Okręty wojenne nr 3/2005, 
pl.wikipedia.org/wiki/HMS_Trincomalee, 
pl.wikipedia.org/wiki/Aurora_1903, 
pl.wikipedia.org/wiki/Fregata pancerna, 
pl.wikipedia.org/wiki/HMS_Victory, 
pl. wikipedia.org/wiki/V asa, 
pl.wikipedia.org/wiki/Mary_Rose , 
www.historicdockyard.co.uk/, 
www.hms-victory.com,
www.maryrose.org/city/index.htm, 
www.voodoo.cz/victory/index.html, 
www.hms.trincomalee.co.uk .

3 Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego WP nr 086/Org. z dnia 22.11.1974 r. Archiwum 
Marynarki Wojennej, sygn. 3619/79/32, s. 91.
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Kmdr por. rez. mgr Walter PATER

INTERNATIONAL MARITIME HERITAGE 
AWARD WORLD SHIP TRUST 

DLA ORP „BŁYSKAWICA”

Okręt muzeum „Błyskawica” to wyjątkowy okręt. Stanowi przedmiot 
dumy, nie tylko jego załogi i personelu Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni oraz Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, także 

Wojska Polskiego oraz dużej części ludności naszego kraju. Ale szczycą się nim 
również Brytyjczycy, głównie mieszkańcy wyspy Wight, a zwłaszcza 
miejscowości Cowes, gdzie został zbudowany i której bronił przed 
zbombardowaniem przez niemieckie samoloty w 1942 r., gdzie funkcjonuje, 
bratnie polskiemu Towarzystwu Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica” - 
brytyjskie towarzystwo Friends of the ORP „Błyskawica” Society. Pamiętają 
oni o tragicznych wydarzeniach w nocy z 4 na 5 maja 1942 r„ nazywanej przez 
nich „nocą, gdy Polacy uratowali Cowes”, organizują obchody rocznicowe oraz 
utrzymują bliskie kontakty z Muzeum Marynarki Wojennej i załogą okrętu, 
wspierają utrzymanie „Błyskawicy”. Dumna bardzo była z niego stocznia, 
obecnie już nieistniejąca, w której został zbudowany, czemu dawała wyraz 
wykorzystując jego walory do reklamowania swoich osiągnięć.

ORP „Błyskawica” był okrętem polskiej Marynarki Wojennej lat 
międzywojennych, brał udział w II wojnie światowej pod brytyjskim 
dowództwem operacyjnym, a po powrocie do kraju i okresie uczestnictwa w 
powojennej działalności, został okrętem muzealnym. Jest wspaniałym 
symbolem ciągłości tradycji polskiej Marynarki Wojennej, okrętem 
powszechnie znanym i dostępnym, który stale prezentuje polską banderę 
wojenną, proporzec Marynarki Wojennej i znak dowódcy okrętu oraz inne 
symbole Marynarki Wojennej, pozwala obserwować elementy ceremoniału 
morskiego i umożliwia spotkania z personelem Marynarki Wojennej.

W 2007 r., w hołdzie dla jego zasług wojennych, w 70. rocznicę 
podniesienia bandery wojennej, międzynarodowe stowarzyszenie World Ship 
Trust1 przyznało okrętowi muzeum „Błyskawica” swoje najwyższe wyróżnienie - 

1 Stowarzyszenie Okręt Świata.
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medal International Maritime Heritage Award2. Było to wydarzenie wielkiej 
rangi, ponieważ przez to ORP „Błyskawica”, jako pierwszy historyczny okręt 
z Polski, wszedł do grona okrętów i statków, które nie tylko zostały zachowane 
dla kolejnych pokoleń, ale są utrzymywane na wysokim poziomie 
i udostępniane do zwiedzania.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 25 listopada 2007 r. na 
pokładzie okrętu. Prezes stowarzyszenia lord Ambrose Greenway wręczył 
medal i dyplom nagrody dowódcy Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej 
Polskiej, pod nieobecność chorego dowódcy okrętu kmdr. por. Jerzego 
Łubkowskiego, zastępcy dowódcy ORP „Błyskawica”. W ceremonii tej udział 
wzięli przedstawiciele zarządów stowarzyszenia World Ship Trust z Londynu 
i towarzystwa Friends of the ORP „Błyskawica” Society z Cowes oraz zarząd 
Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica”, kierownictwo Muzeum 
Marynarki Wojennej i przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, Ministerstwa Obrony Narodowej i Dowództwa Marynarki Wojennej.

Niszczyciel „Błyskawica”3, obecnie okręt muzeum, zbudowała dla 
polskiej Marynarki Wojennej w latach 1935-1937 stocznia John Samuel White 
& Company Ltd. Shipbuilders and Engineers w Cowes, na wyspie Wight. 
Zwodowany został 1 października 1936 r., polską banderę wojenną pierwszy 
raz podniesiono na nim 25 listopada 1937 r., a 1 grudnia tego roku po raz 
pierwszy wszedł do macierzystego portu w Gdyni. Pierwotny projekt okrętu 
został wzbogacony licznymi elementami polskiej myśli technicznej, także 
znaczna część jego wyposażenia pochodziła z dostaw krajowych.

Do II wojny światowej niszczyciel „Błyskawica”, tak jak pozostałe 
polskie okręty tej klasy, wchodził w skład Dywizjonu Kontrtorpedowców. 
Przed wybuchem wojny, w wykonaniu założeń planu operacyjnego „Peking”, 
dywizjon, z wyjątkiem niszczyciela „Wicher”, skierowany został do Wielkiej 
Brytanii. W latach wojny załoga ORP „Błyskawica” walczyła pod brytyjskim 
dowództwem operacyjnym w składzie odtworzonej w Wielkiej Brytanii 
Polskiej Marynarki Wojennej.

Po wojnie, w 1947 r. okręt powrócił do Polski i kontynuował służbę. Był 
remontowany i przezbrajany. W 1969 r. został przeklasyfikowany na okręt 
obrony przeciwlotniczej. A gdy zakończył ten etap służby, został dostosowany 
do nowych funkcji i w 1976 r. zastąpił „Burzę” w roli okrętu muzeum. 
„Błyskawica” została przebudowana w celu uzyskania większej powierzchni 
wystawowej, gdyż w związku z kasacją budynku Muzeum Marynarki 
Wojennej, przejęła jego funkcję wystawienniczą.

2 Nagroda Światowego Dziedzictwa Morskiego.
3 Sławomir Kudela, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Informator, Wrocław 2004; 

Zbigniew Wojciechowski, ORP „Błyskawica”. Przewodnik, Wrocław 2002.
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ORP „Błyskawica” jest najbardziej popularnym i zasłużonym okrętem 
polskiej Marynarki Wojennej. Od 1969 r. był na stałe zacumowany przy 
nabrzeżu w Świnoujściu, a od 1976 r. przy nabrzeżu Pomorskim portu w Gdyni, 
stając się stałym elementem skweru Kościuszki i gdyńskiego krajobrazu.

W dniu 28 czerwca 1987 r„ po półwiecznej służbie dla kraju, niszczyciel 
„Błyskawica”, jako jedyny okręt w historii Marynarki Wojennej, został 
odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Odznaczenie 
to było uzasadniane4 zasługami bojowymi okrętu w czasie II wojny światowej, 
przynależnością do kręgu, nielicznych na świecie, zachowanych okrętów, które 
brały udział w tej wojnie, że jego dzieje symbolizują ciągłość tradycji polskiej 
Marynarki Wojennej i po przekształceniu w okręt muzeum prowadzi efektywną 
działalność, ciesząc się uznaniem i popularnością oraz wywołując akcje 
o charakterze patriotycznym.

Na okręcie muzeum „Błyskawica”, który jest swego rodzaju wielkim 
eksponatem Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, obecnie można podziwiać 
historyczne uzbrojenie artyleryjskie i broni podwodnej, przedziały maszynowo- 
kotłowe, fragment pomieszczeń załogi i radiostację oraz corocznie zmienianą 
wystawę, ukazującą dzieje oręża polskiego na morzu.

Na jego pokładzie odbywają się najważniejsze uroczystości Marynarki 
Wojennej - promocje, dekoracje orderami i odznaczeniami, awanse na wyższe 
stopnie wojskowe, apele, spotkania i pożegnania, sympozja itd.

Jest to najstarszy na świecie okręt tej klasy i jeden z niewielu 
zachowanych, które brały udział w II wojnie światowej. Corocznie odwiedza go 
kilkadziesiąt tysięcy osób z Polski i zagranicy.

Na uroczystość wręczenia International Maritime Heritage Award 
oczekiwaliśmy od grudnia 2005 r„ ponieważ wówczas do dowódcy Marynarki 
Wojennej nadszedł list intencyjny od lorda Ambrose Greenwaya - 
przewodniczącego World Ship Trust, potwierdzający wcześniej znany 
nieoficjalnie fakt, że stowarzyszenie zamierza uhonorować okręt muzeum 
„Błyskawica” medalem International Maritime Heritage Award5. W swej 
pozytywnej odpowiedzi adm. floty Roman Krzyżelewski, stwierdził, że 
przyznanie tej nagrody jest zaszczytem dla okrętu muzeum „Błyskawica”, który 
symbolizuje najlepsze polskie tradycje morskie oraz podziękował, w imieniu 
personelu Marynarki Wojennej, za podjęcie tej decyzji6.

Uroczystości związane z wręczeniem International Maritime Heritage 
Award odbyły się w 70. rocznicę podniesienia bandery wojennej na ORP 

4 Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, ORP „Błyskawica”. Nadanie Orderu Virtuti 
Militari, sygn. 288A.

5 Jerzy Łubkowski, Okręty muzealne na świecie, „Biuletyn Historyczny”, 2007 nr 22, s. 9.
6 Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, ORP „Błyskawica”. Przyznanie 

International Maritime Heritage Award. Kopia pisma dowódcy MW do prezesa World Ship 
Trust z 13 stycznia 2006 r.
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„Błyskawica”7. W programie uroczystości przewidziano spotkanie delegacji 
brytyjskich z dowódcą Marynarki Wojennej w Dowództwie Marynarki 
Wojennej, a następnie, w Salonie Kaprów na „Błyskawicy”, spotkanie 
organizacyjne z zarządem Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum 
„Błyskawica”, przedstawienie programu uroczystości oraz zwiedzanie okrętu 
przez delegacje.

Uroczyste wręczenie medalu odbyło się w niedzielę 25 listopada na 
pokładzie okrętu. W obecności dowódcy Marynarki Wojennej, w asyście 
Kompanii Honorowej MW i Orkiestry Reprezentacyjnej MW, lord Ambrose 
Greenway wręczył odznaczenie dla ORP „Błyskawica”. Po wręczeniu nagrody, 
w Salonie Kaprów na „Błyskawicy” odbyło się spotkanie uczestników 
uroczystości, a następnie uroczysty obiad wydany na cześć brytyjskich 
delegacji. Pozostałe dni zostały wypełnione zwiedzaniem muzeów Gdyni, 
Gdańska i Malborka, z tym, że 28 listopada delegacje z Wielkiej Brytanii 
uczestniczyły w uroczystości Święta Marynarki Wojennej i inauguracji 
obchodów 90. rocznicy powstania Marynarki Wojennej w kinoteatrze „Grom”. 
W dniu następnym w Salonie Kaprów, odbyło się spotkanie pożegnalne. 
W uroczystościach udział brało 28 przedstawicieli stowarzyszenia World Ship 
Trust oraz towarzystwa Friends of the ORP „Błyskawica” Society8, w tym: 
przewodniczący, powiernicy i członkowie World Ship Trust oraz 
przewodniczący, prezydent, wiceprezydent i członkowie Friends of the ORP 
„Błyskawica” Society, burmistrz Cowes, przewodniczący i radni rady Wight, 
radni Cowes i East Cowes; były pracownik stoczni J. S. White w Cowes, który 
pracował przy remoncie „Błyskawicy” w 1945 r. oraz córka kmdr. Wojciecha 
Franckiego, dowódcy „Błyskawicy” m. in. w latach 1941-1942.

Z okazji wręczenia nagrody okręt otrzymał od towarzystwa Friends of the 
ORP „Błyskawica” Society z Cowes pamiątkową srebrzysto - złocistą secesyjną 
czarę o wymiarach 17,5 na 15 cm. Na jej pokrywie, z uchwytem w kształcie 
złotej korony, wygrawerowano nazwę okrętu: ORP „Błyskawica”. Natomiast 
oba uchwyty czary są wykonane jako stylizowane figurki zwierząt, symboli 
dwóch gmin Cowes, na wyspie Wight: prawy - koziorożca, a lewy - lwa. Czara 
jest ustawiona trwale na czarnej podstawie w postaci podłużnego 
prostopadłościanu o wymiarach 25,5 x 13 x 4 cm. Na jednym z dłuższych 
boków podstawy, na złocistej tabliczce wygrawerowano okolicznościową 
dedykację: November 2007. Presented by Michael Aiken President the ORP 
„Błyskawica” Society.

Najważniejsza nagroda stowarzyszenia - medal International Maritime 
Heritage Award - przyznawana jest od 1980 r. dla najlepiej zachowanych na świecie 
historycznych okrętów i statków. Przyznaje się tylko jedno wyróżnienie w roku.

7 Ibidem, Program obchodów 70. rocznicy służby ORP „Błyskawica”, wręczenia nagrody 
International Maritime Award oraz pobytu delegacji Word Ship Trust i Friends of the ORP 
„Błyskawica” Society w dniach 23-30 listopada 2007 r., sygn. 653A.

8 Ibidem, Lista gości.
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Wśród wyróżnionych znajdują się znane okręty i statki, najbardziej słynne, to: 
HMS „Victory” - okręt liniowy Royal Navy zbudowany w latach 1759-1765, 
„Vasa” - szwedzki galeon królewski zbudowany w latach 1626-1628, USS 
„Constitution” - trójmasztowa fregata wprowadzona do służby w 1797 r., 
,Mikasa” - japoński pancernik zbudowany w latach 1900-1902 i „Mary Rosę” - 
okręt flagowy króla Anglii, który zatonął podczas pierwszego rejsu w 1545 r.

Jednostronnie wybity w brązie medal International Maritime Heritage 
Award jest okrągły, o średnicy 10,5 cm i 0,9 cm grubości. W środkowej części 
znajduje się, ulokowany w kole, symbol Word Ship Trust. Naokoło niego 
rozmieszczono nazwę nagrody: w górnej części: Word Ship Trust, w dolnej: 
Maritime Heritage Award. Pomiędzy dolną częścią napisu a dolną częścią 
rysunku rufy okrętu, tworzącego symbol Word Ship Trust, znajdują się słowa 
wymownej sentencji medalu: „IMPLACABLE” NEVER AGAIN”9. Na 
odwrocie medalu wyryto: nazwę okrętu i poniżej - rok przyznania nagrody: 
ORP „Błyskawica” - 2007. Medal umieszczony jest w prostym etui z drewna 
dębowego w kształcie kwadratu o boku 17 cm, podobnym do tych, w jakich 
umieszcza się przybory nawigacyjne, tylko staranniej wykonanym.

Do medalu załączono dyplom przyznania nagrody, wypisany10 na białym 
papierze formatu 41,5 na 20 cm, umieszczony na czerwonym tle w złoconej 
ramie o wymiarach 56,5 na 45,5 cm. Z treści dyplomu wynika, że w 70. rocznicę 
zbudowania okrętu Word Ship Trust przyznaje Maritime Heritage Award dla 
ORP „Błyskawica”, po zapoznaniu się ze staniem zachowania i utrzymania tego 
historycznego niszczyciela, jedynego zachowanego okrętu tego typu 
zbudowanego w okresie międzywojennym, i dla uczczenia pamięci udziału tego 
okrętu i Polskiej Marynarki Wojennej, jako części sił Sprzymierzonych, 
w osiągnięciu zwycięstwa w II wojnie światowej. Dyplom podpisał 28 listopada 
2007 r„ w imieniu powierników - Ambrose Greenway - przewodniczący Word 
Ship Trust.

World Ship Trust jest międzynarodową organizacją z siedzibą 
w Londynie, zrzeszającą członków w ponad 40 krajach. Stowarzyszenie działa 
na rzecz ratowania i upamiętniania okrętów i statków, które wniosły znaczący 
wkład do historii morskiej świata. Zajmuje się poszukiwaniem zabytków 
morskich, zbieraniem informacji na temat osiągnięć jednostek pływających - 
i jest głównym sponsorem wydawania Międzynarodowego rejestru 
historycznych jednostek pływających. Powołane zostało w celu rozwoju 
edukacji społeczeństwa światowego w zakresie zachowywania dla następnych 

9 „Nieubłagany” nigdy znów.
10 Word Ship Trust. On the 70 th anniversary of Her commissioning the World Ship Trust makes 

this Maritime Heritage Award to ORP “Błyskawica” in recognition on the out standing 
preservation and maintenance of this historie built destroyer, sole surviving example of her 
type built during the inter - war period and in commemoration of the valiant part she and of her 
units of the Polish Navy played in helpings the allied cause to achieve finał victory in the 
World War II. On behalf of the Trustees this 28 th day of November 2007, Chairman.
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pokoleń oraz udostępniania do zwiedzania historycznych okrętów i statków 
oraz zrzeszenia ich w jednej organizacji. Rejestruje i inicjuje różne działania na 
rzecz zachowania historycznych jednostek pływających na całym świecie.

Stowarzyszenie jest zarządzane przez międzynarodową radę. W jej skład 
wchodzą wiceprezydenci, powiernicy, członkowie i doradcy. Do pokrywania 
kosztów obsługi i działalności stowarzyszenia przeznaczone są wpływy 
uzyskiwane z prenumerat i darowizn. Natomiast do realizacji statutowych celów 
stowarzyszenia jest używany Frank Carr11 Memoriał Fund. Najważniejszym 
źródłem sukcesów osiąganych przez stowarzyszenie World Ship Trust jest 
inicjatywa i poświęcenie członków stowarzyszenia oraz ich wkład w dzieło 
zbierania i rozpowszechniania informacji o historycznych okrętach i statkach 
oraz wspierania finansowego stowarzyszenia i zdecydowanie, aby zachowywać 
historyczne okręty i statki w różnych krajach świata.

W realizacji statutowych celów działalność stowarzyszenia jest 
skoncentrowana na:

• Sponsorowaniu wydawania międzynarodowego rejestru historycznych 
okrętów i statków (International Register of Historie Ships);

• Inspirowaniu różnych organizacji narodowych do zachowywania 
historycznych okrętów i statków;

• Zachęcaniu do prowadzenia studiów i badań naukowych w zakresie 
historii morskiej oraz do gromadzenia i wymiany informacji o liczbie, 
stanie zachowania i problematyce konserwacji historycznych okrętów 
i statków;

• Przyznawaniu prestiżowej nagrody - medalu International Maritime 
Heritage Award - dla wybitnych przykładów odtwarzania historycznych 
okrętów lub statków i zachowywania ich dla przyszłych pokoleń;

• Nadawaniu wyróżnień za wybitne zasługi w zakresie zachowywania 
historycznych okrętów i statków.

Stowarzyszenie World Ship Trust wykorzystuje przejmującą, zwłaszcza 
dla historyków marynarki wojennej i miłośników okrętów i statków, symbolikę 
związaną z losami HMS „Implacable”. Uproszczony wizerunek rufy tego okrętu 
stanowi symbol stowarzyszenia. Jest umieszczony także na medalu 
International Maritime Heritage Award. Na medalu znajdują się także słowa 
sentencji bezpośrednio odnoszące się do tragicznych losów HMS „Implacable”.

HMS „Implacable” („Nieubłagany”) pierwotnie był okrętem liniowym 
francuskiej marynarki wojennej o nazwie „Duguay - Trouin”, zbudowanym 
w 1800 (a według innych źródeł - w 1789 lub 1795 r. Brał udział w bitwie pod 
Trafalgarem w 1805 r., w składzie floty francuskiej. Był jednym z czterech * 

"Frank Carr (1903-1991), pisarz, bibliotekarz, muzealnik, żeglarz i działacz organizacji 
morskich, założył World Ship Trust 29 grudnia 1979 r. Był dyrektorem National Maritime 
Museum w Greenwich w latach 1947-1966, nazywano go „ratownikiem statku”, człowiek 
o wyjątkowych zasługach w zakresie zachowania historycznych jednostek pływających, 
zwłaszcza klipra „Cutty Sark” i okrętu liniowego „Yictory”.
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okrętów francuskich, które uszły z pogromu. Okręty te, wkrótce zostały 
osaczone i trzy z nich - zniszczone, ocalał tylko poważnie uszkodzony „Duguay 
- Trouin”. Następnie został wcielony do Royal Navy pod nową nazwą 
„Implacable” i służył jako angielski okręt liniowy do roku 1842. Później został 
przeznaczony na jednostkę o charakterze pomocniczym - był hulkiem 
mieszkalnym, okrętem szkolnym i w końcu pływającym magazynem węgla. 
W 1943 r. otrzymał nową nazwę - „Foudroyant”. I ten historyczny okręt, 
będący po HMS „Victory” drugim najstarszym okrętem brytyjskiej marynarki 
wojennej, w 1949 r. został bezpowrotnie zniszczony. Ocalał z niego tylko 
galion i fragment rufy, które eksponowane są obecnie w National Maritime 
Museum w Greenwich. Członkom World Ship Trust chodzi o to, aby już nigdy 
taki wypadek się nie powtórzył.

W trzeciej edycji International Register of Historie Ships12 opisanych 
zostało przeszło 2 000 okrętów i statków z 72 państw, zamieszczono w nim 
ponad 1 200 fotografii i dużą liczbę różnych szczegółów. Umieszczono w niej 
także informacje o jednostkach pływających mających znaczną wartość 
historyczną, które powinny zostać zachowane oraz przygotowane do 
eksponowania i zwiedzania, ale dotychczas nie zostały nabyte przez muzeum 
albo stowarzyszenie morskie lub chociażby grupę osób powołaną w celu 
zachowania określonego okrętu lub statku. Ukazano w nim miejsca, gdzie te 
jednostki znajdują się, ich stan zachowania, w jakich warunkach istnieją oraz 
ich historyczne znaczenie. Można się spodziewać, że czytelnicy tych informacji 
w ten sposób zostaną pobudzeni, aby coś uczynić w kierunku ich uratowania 
i wyremontowania.

W dostępnym nam drugim wydaniu rejestru13, którego autorem jest 
amerykański historyk marynarki z South Street Seaport Museum w Nowym 
Jorku, wymieniono m.in. polskie historyczne jednostki pływające: okręt 
muzeum „Błyskawica” i kuter pościgowy „Batory”, obecnie eksponowany jako 
pomnik stojący na nabrzeżu w porcie wojennym Hel oraz statki muzealne 
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku: cumująca w Gdyni - „biała 
fregata” - „Dar Pomorza” i zacumowany w Gdańsku były rudowęglowiec 
„Sołdek”, a także stalową motorówkę „Samarytanka”, zbudowaną w Stoczni 
Gdyńskiej w 1931 r. dla Urzędu Morskiego w Gdyni, eksponowaną na skwerze 
przed budynkiem biurowym Stoczni Gdynia SA.

Stowarzyszenie World Ship Trust dla wybitnych przykładów uratowania 
historycznego okrętu lub statku przyznaje nagrodę - International Maritime 
Heritage Award. Znaczenie tej nagrody jest w znacznym stopniu podnoszone 
poprzez fakt, że głowy państw i inne wybitne osobistości, angażują się do ich 
wręczania, co powoduje szersze zainteresowanie społeczeństw tą problematyką.

12 Pierwsza edycja rejestru ukazała się w 1985 r.
13 Norman J. Brouwer, International Register of Historie Ships, Oswestry 1993, s. 230.
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Stowarzyszenie World Ship Trust, realizując jeden ze swych statutowych 
celów, rozwijania edukacji w zakresie ukazywania historycznych statków 
i okrętów oraz ich zachowywania, rozprowadza do swych członków kwartalnik 
„Word Ship Review”, który pierwszy raz ukazał się jesienią 1982 r. Przynosi on 
wiadomości i poglądy na wiele różnych aspektów problematyki zachowywania 
historycznych okrętów i statków oraz morskiej działalności muzeów na świecie. 
Zawiera informacje o wszystkich typach okrętów i statków, morskich muzeach 
i organizacjach. Przyjmuje artykuły od wszystkich osób czynnych w morskim 
i żeglarskim świecie. Jeden z działów czasopisma jest zbiorem sprawozdań 
nadsyłanych z wszystkich regionów świata. Są publikowane materiały 
o charakterze źródłowym, zapowiedzi ważnych zdarzeń i informacje 
o wydawanych książkach.

Znaczące osiągnięcia narodowe w zakresie zachowania historycznego 
okrętu albo statku mogą zostać wyróżnione nagrodą. Najważniejsza nagroda - 
medal International Maritime Heritage Award - przyznawana jest od 1980 r„ 
w zasadzie tylko jeden raz w roku. Lista wyróżnionych jednostek pływających, 
które są udostępniane do zwiedzania, znajduje się w aktualnej edycji 
International Register of Historie Ships, opracowanej przez Normana 
J. Brouwera, opublikowanej staraniem stowarzyszenia. Z listy tej, która jest 
zapisem aktów wręczeń nagrody, dokonanych od początku jej nadawania do 
roku wydania rejestru, wynika, że: nagroda pierwsza została przyznana 
producentowi i reżyserowi filmu „Ghost of Cape Horn” z okazji jego światowej 
premiery w 1980 r„ drugą nagrodę w roku 1982 otrzymał szwedzki galeon 
„Vasa”, trzecią przyznano „Mary Rosę” w 1982 r„ czwarta została w 1985 r. 
przyznana duńskiej fregacie „Jylland”, piątą otrzymała w 1987 r. fregata USS 
„Constitution” a szóstą - HMS „Warrior” w 1988 r„ nagrodę siódmą przyznano 
w 1988 r. australijskiemu żaglowcowi „Polly Woodside”, a ósma została 
przyznana w 1992 r. dla „Suphannahong” - królewskiej barki z Tajlandii, 
dziewiątą - w 1992 r. - przyznano japońskiemu okrętowi liniowemu „Mikasa”, 
dziesiątą - w 1995 r. - holenderskiemu monitorowi obrony przybrzeżnej 
„Buffet”, nagrodę 11 przyznano w 1995 r. chilijskiemu monitorowi obrony 
przybrzeżnej „Huascar”, 12 - otrzymała s/s „Great Britain” w 1996 r„ 13 - 
przyznano w 1997 r. „Bergantim Real”, największej w zbiorze portugalskich 
paradnych barek królewskich, 14 - przyznano francuskiemu okrętowi 
podwodnego „Argonautę” w 1999 r„ 15 - otrzymała portugalska fregata 
żaglowa „Dom Fernando II e Gloria” w 1999 r., 16 - otrzymał amerykański 
żaglowiec „Star of India” (ex- „Euterpe”) a 17 - przyznano w 2000 r. 
brytyjskiemu kliprowi „Cutty Sark”, 18 - otrzymał żaglowiec „Charles 
W. Morgan” w 2000 r„ 19 - w 2001 r. - angielska fregata żaglowa HMS 
„Trincomalee”, 20 - została przyznana w 2001 r. niemieckiej Hanse Cogge 
z 1380 r„ a 21 - „Cap San Diego” w 2001 r„ 22 - otrzymał w 2003 r. najstarszy 
żaglowiec handlowy Australii „May Queen”, 23 - w 2003 r. - żaglowiec 
„James Craig”, 24 - dostał w 2003 r. amerykański statek s/s „Jeremiah O'Brien”, 
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25 - w 2003 r. - amerykański - s/s John W. Brown”, 26 - w 2003 r. - rosyjski 
krążownik „Aurora”, 27 - fiński żaglowiec „Pommem” w 2004 r„ 28 - w 2005 r. 
HMS „Victory” a 29 - w 2007 r. - ORP „Błyskawica”.

Stowarzyszenie World Ship Trust przyznaje też nagrody specjalne. 
Pierwszą nagrodę specjalną w 2000 r. otrzymał żaglowiec „Balclutha”, 
pływające muzeum w San Francisco National Maritime Park, drugą w 2002 r. - 
kuter pilotowy „Edmund Gardner”, wyeksponowany w Albert Dok 
w Liverpoolu, przylegającym do Merseyside Maritime Museum, trzecią, 
w 2004 r. - Zamek w Bombaju, odgrywający znaczącą rolę w morskiej historii 
Indii, w 2004 r. - czwartą - „Wellington”, zbudowany w 1934 r. eskortowiec 
Royal Navy, służący jako Livery Hall, zacumowany w Embankment na Tamizie 
w Londynie, nagrodę piątą, w 2007 r. - s/s „Lane Victory”, statek z serii 
„Victory” (następczyni serii „Liberty”), zbudowany w 1945 r., przeznaczony na 
National Historie Landmark, zacumowany w San Pedro, skąd wykonuje 
regularne morskie podróże, obsługiwany przez członków United States 
Merchant Marinę Yeterans of World War II.

Stowarzyszenie World Ship Trust może przyznać nagrodę za 
indywidualne osiągnięcia. W roku 1992 takie nagrody otrzymali: Andreas 
Laursen, autor serii książek o duńskich statkach, Holm Petersem - założyciel 
Maritime History Museum w Troense, Peter von Busch z Naval Museum 
w Karlskronie, Jack Churchouse z Maritime Museum w Wellington, Miroslav 
Tsanov z Bułgarii i Karl Kortum z San Francisco za działalność w zakresie 
zachowywania historycznych statków; dr Fred Yalouris z Portland za projekt 
Snowsąuall, prof. Elisha Linder - założycielka Undersea Exploration Society, 
George Dracopolous - założyciel Aegean Maritime Museum oraz kmdr Alan 
Bax za osiągnięcia w dziedzinie archeologii podwodnej. A w 1993 r. nagrodę 
otrzymał: Jacob Isbrandtsen z Nowego Jorku, w roku 1994 - James A. Forsythe 
- za działalność w stowarzyszeniach Norfolk Wherry Trust i World Ship Trust 
oraz Alan Williams, za złożenie cennego znaleziska „Spry”. W 1995 r. - 
Clifford Mallory za zachowywanie statków w Mystic Seaport Museum 
w Connecticut; adm. Thomas J. Patterson za statek typu „Liberty” - s/s „Jeremiah 
O'Brien”, kmdr Rennie Stewart za HMS „Unicom” oraz Wil van Son za dźwig 
pływający „Schorpioen”, Alan Wingood z Sea Venture Trust na Bermudach 
i dr Ewan Corlett z za s/s „Great Britain”. Natomiast w roku 1996: Jack 
Hayward za s/s „Great Britain” i John Smith z Falkland Islands Museum, 
a w 1998 r. - Meriel Larken za projekt „Yavari”, w roku 1999 - Sid Anning za 
HMS „Cavalier”, a w roku 2001 - kmdr David T. Smith za HMS 
„Trincomalee”. W roku 2002 - John Kearon za kuter pilotowy „Edmund 
Gardner” i zachowanie statków w Merseyside Maritime Museum w Liverpoolu; 
dr Ernst Schmidt za zachowanie parowca „Kaiser Wilhelm”, Michaele 
i Bernard Cadoret za działalność naukowo-wydawniczą oraz powołanie 
i popieranie festiwali morskich. W roku 2003 nagrodę za indywidualne 
osiągnięcia otrzymali: dr Ray Parkin - autor pracy HM Bark „Endeavour”, 
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Albert Robert za oddanie dla dziedzictwa morskiego i za przywracanie dobrego 
stanu barku „James Craig”, William Foster - założyciel i dyrektor May Queen 
Trust oraz adm. Mahjvendra Singh za pracę nad przywracaniem świetności 
Zamku w Bombaju. W roku 2004 - kmdr Gote Erik Sundberg za badania 
historyczne, prace o żaglowcach XIX i XX wieku oraz zachowanie barku 
„Pommern”. Natomiast w roku 2005 - dr Alan Mc Goran - przewodniczący 
„Victory” Advisory Technical Committee, Peter Goodwin - kurator na HMS 
„Victory” oraz George Lawrence - koordynator Fleet Support Limited 
Technical i właściciel pracowni na HMS „Victory”. Ponadto w 1998 r. nagrodę 
specjalną za stulecie działalności, w dowód uznania od stowarzyszenia Word 
Ship Trust, otrzymało stowarzyszenie Norfolk Wherry w Wielkiej Brytanii.
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WZNIEŚMY WSPÓLNIE DACH dla HISTORII MARYNARKI WOJENNEJ 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

4 maja 1922 r. Kazimierz PORĘBSKI 
wiceadmirał

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

którym jest droga PAMIĘĆ o dziejach oręża polskiego na morzu.

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

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

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

Dołóżmy więc i my swoją choćby najskromniejszą dachówkę do DACHU dla HISTORII 
BIAŁO-CZERWONEJ BANDERY, do umocnienia tak drogo okupionej przez polskiego 
marynarza racji stanu POLSKI MORSKIEJ.

Jesteśmy to winni naszym dzieciom i następnym pokoleniom. To patriotyczny 
obowiązek każdego z nas!

Zarząd Fundacji
„O DACH dla HISTORII MARYNARKI WOJENNEJ RP”

Bank PEKAO B.P. I Oddział w Gdyni, ul. Pułaskiego 8
Nr konta: 24 1020 1853 0000 9102 0068 0710

ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Gdyni, Skwer Kościuszki 13
Nr konta: 65 1050 1764 1000 0022 6623 4620



Do wszystkich!

Głównym celem Towarzystwa Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica” jest 
zachowanie dla przyszłych pokoleń Okrętu-Muzeum „Błyskawica”, bezcennej 
pamiątki narodowej, ostatniego okrętu polskiego z okresu przedwojennego i lat 
II wojny światowej. Towarzystwo cele swoje realizuje we współdziałaniu z Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni, mając przede wszystkim na uwadze utrzymanie 
okrętu w odpowiednim stanie technicznym i udostępnienie go społeczeństwu. 
Działalność ta ma sprzyjać upowszechnianiu polskich tradycji morskich i kształto
waniu osobistego stosunku do morskiej przeszłości narodu.

Towarzystwo Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica” może posiadać fundusze 
oraz majątek ruchomy i nieruchomy.

Na fundusze towarzystwa składają się środki finansowe pochodzące z:
• składek członkowskich,
• wpływów z dotacji, subwencji itp.,
• dochodów z działalności statutowej,
• zapisów i darowizn,
• dochodów pochodzących z działalności gospodarczej.

Każdy może wspierać naszą działalność.

TOWARZYSTWO 
Przyjaciół Okrętu-Muzeum 

„BŁYSKAWICA” 
w Gdyni

Konto: PKO B.P. I O/GDYNIA 24 1020 1853 0000 9102 0068 0710



355.4 (091) - Wojna - sztuka wojenna - historia PL ISSN 0137 -5539

Górski Tadeusz: Morskie aspekty powstań narodowych

„Biuletyn Historyczny”, 2009 nr 24, s. 7

Publikacja przedstawiająca morskie aspekty powstań narodowych: kościusz

kowskiego, listopadowego i styczniowego

355.4 (091)7623.8/9. - Wojna - sztuka wojenna - historia PL ISSN 0137 - 5539 
Marynarka Wojenna - technika

Kudela Sławomir: Służby techniczne i zaopatrzenia Marynarki Wojennej 

w latach 1936-1939, cz. II, Działalność w latach 1936-1939

„Biuletyn Historyczny”, 2009 nr 24, s. 27

Artykuł zawiera wnioski z badań historycznych kontynuowanych nad strukturą 

i działalnością służb logistycznych Marynarki Wojennej w latach 1936-1939



359ALPHA.71 - Marynarka Wojenna 

Pieśni patriotyczne

PL ISSN 0137-5539

Kondracki Tadeusz: Pieśń jako forma popularyzacji Polskiej Marynarki Wojennej 
i obrony morskiej w okresie II Rzeczypospolitej

„Biuletyn Historyczny”, 2009 nr 24, s. 70

Publikacja o znaczeniu pieśni morskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego

355.4 - Wojna - sztuka wojenna - historia PL ISSN 0137-5539

Kryger Zdzisław: Andrzej Jaraczewski i jego „S-3” w działaniach z Fowey

„Biuletyn Historyczny”, 2009 nr 24, s. 78

Artykuł opisuje epizod z działalności ścigacza „S-3” oraz jego dowódcy ppor. mar. 

Andrzeja Jaraczewskiego



94 (100) „1939/1945” :: 355.49 - Wojna morska - II wojna światowa PL ISSN 0137 - 
5539

Pater Walter: Sukcesy bojowe Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie światowej (6). 
Udział niszczyciela „Burza” w zatopieniu 22 lutego 1943 r. 
niemieckiego okrętu podwodnego „U 606”

„Biuletyn Historyczny”, 2009 nr 24, s. 91

Szósty artykuł z serii o sukcesach bojowych uzyskanych przez okręty Polskiej 

Marynarki Wojennej w II wojnie światowej odnoszący się do źródłowych materiałów 

o udziale niszczyciela „Burza” w zniszczeniu niemieckiego okrętu podwodnego 
„U 606” 22 lutego 1943 r.

93/94/355.31 - Historia - Siły zbrojne - formacje i jednostki PL ISSN 0137 - 5539

Pietraszkiewicz Henryk: Na Helu

„Biuletyn Historyczny”, 2009 nr 24, s. 119

Wspomnienia kontradm. w st. spocz. Henryka Pietraszkiewicza z okresu jego służby 

na stanowisku dowódcy 9. Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu



93/94/355.31 - Historia - Siły zbrojne - formacje i jednostki PL ISSN 0137-5539

Mazurek Wojciech: Polskie siły morsko-desantowe

„Biuletyn Historyczny”, 2009 nr 24, s. 133

Zarys historyczny zespołów okrętów i jednostek lądowych desantu morskiego w Polsce

355.4 (091 )/351.746.1 - Wojna - sztuka wojenna - historia 

Granice państw - straż graniczna
PL ISSN 0137-5539

Bieniecki Ireneusz: Jednostki pływające Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza 

w latach 1966-1991

„Biuletyn Historyczny”, 2009 nr 24, s. 172

Artykuł przedstawiający okręty i kutry patrolowe MBOP w latach 1966-1991



355.4 (091 )/629.5/069 - Wojna - sztuka wojenna - historia
Okręty. Muzea

PL ISSN 0137-5539

Łubkowski Jerzy: Okręty muzea wyróżnione Maritime Heritage Award. Historia 

i dzień dzisiejszy

„Biuletyn Historyczny”, 2009 nr 24, s. 192

Zarys historii oraz współczesne problemy okrętów muzealnych - laureatów nagrody

International Maritime Heritage Award

355.4 (091 )/629.5/069 - Wojna - sztuka wojenna - historia

Okręty. Muzea
PL ISSN 0137-5539

Pater Walter: International Maritime Award Word Ship Trust 

dla ORP „Błyskawica”

„Biuletyn Historyczny”, 2009 nr 24, s. 211

Artykuł o przyznaniu nagrody International Maritime Award Word Ship Trust dla 
ORP „Błyskawica”


