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WSTĘP

Oddajemy naszym Czytelnikom kolejny 25 numer „Biuletynu 
Historycznego”. Zamieszczone w nim artykuły tradycyjnie zostały 

przygotowane przez współpracujących z nami przedstawicieli środowiska 
historyków Marynarki Wojennej, pracowników Muzeum Marynarki Wojennej 
oraz przez nowych autorów. Znajdują się w nim materiały źródłowe, odnoszące 
się do dziejów Marynarki Wojennej w latach II wojny światowej i w okresie 
powojennym. Tematyka tego numeru jest dość różnorodna, chociaż prawie 
wszystkie prace zajmują się problemami, zagadnieniami i epizodami 
dotyczącymi działalności pokojowej i wojennej polskich sił morskich. 
Opublikowane w nim artykuły zajmują się m.in. działalnością ludzi, okrętów 
oraz lądowych jednostek, instytucji i zakładów Marynarki Wojennej w latach 
przedwojennych, w czasie wojny i po wojnie, problemami natury strategicznej, 
operacyjno-taktycznej, politycznej, kontrwywiadowczej, organizacyjnej i kadrowej, 
ochroną granicy morskiej, sprawami logistyki Marynarki Wojennej, zabezpieczenia 
działań, szkolenia personelu oraz innymi.

Na wstępie zamieszczono opracowanie płk. rez. mgr. Jarosława Padzika 
i ppor. mgr. Aleksandra Szydłowskiego podejmujące zagadnienie dynamicznego 
rozwoju flot wojennych i towarzyszącej mu ewolucji strategii morskiej, jako 
determinant kształtowania traktatowych praw wojny na morzu. W następnym 
artykule kmdr. ppor. w st. spocz. dr. Tadeusza Górskiego zostały przedstawione 
elementy morskie, które w większym lub mniejszym zakresie znajdowały 
miejsce w problemach będących przyczynami wojen polsko-tureckich 
w czasach od panowania Zygmunta III do Jana III Sobieskiego.

Kolejne artykuły dotyczą już okresu międzywojennego i wojennego. 
Kmdr rez. prof. dr hab. Zdzisław Misztal w swym artykule opisał istotną rolę 
pierwszych warsztatów portowych Marynarki Wojennej w tworzeniu polskiej 
floty wojennej. Kontradm. prof. dr hab. Antoni Komorowski z mgr Izabelą Hinz 
przedstawili rolę, zadania i organizację sztabu Marynarki Wojennej - 
zmieniającą się w rezultacie zmian warunków zewnętrznych, uzbrojenia, 
okrętów, zadań sojuszniczych itp. w latach 1939-1950. Z kolei kmdr por. mgr 
inż. Jerzy Łubkowski opisał działania niszczycieli „Wicher” i „Burza” 
w kampanii wrześniowej 1939 roku, a kmdr ppor. rez. mgr inż. Zdzisław Kryger - 
planowane i rzeczywiste możliwości bojowe polskich ścigaczy. Artykuł kmdr. por. 
rez. mgr. Waltera Patera stanowi kontynuację serii prac pod ogólnym tytułem 
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Sukcesy bojowe Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie światowej. 
W tym numerze zamieszczone zostały kolejne części tej serii, zajmujące się 
działalnością bojową niszczyciela „Piorun” w nocy z 13 na 14 czerwca 1944 roku 
w rejonie wyspy Jersey oraz w dniu 12 sierpnia 1944 roku koło La Rochelle.

Następnie kmdr por. SG dr Grzegorz Goryński przedstawił materiał 
o Samodzielnym Referacie Informacyjnym Dowództwa Floty w świetle 
dokumentów, jakie powstały w wyniku rozpracowania obiektowego pod 
kryptonimem „Targowica”, które realizowane było w latach 1949-1954 poprzez 
organa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

Kolejne prace dotyczą działalności Marynarki Wojennej w latach 
powojennych. Artykuł kpt. rez. mgr. Wojciecha Mazurka zajmuje się 
problematyką powstania i rozwoju 2. Brygady Okrętów Desantowych w latach 
1964-1970, natomiast kmdr ppor. SG rez. dr Ireneusz Bieniecki - zagrożeniem 
terrorystycznym jednostek pływających na polskim wybrzeżu morskim w latach 
1965-1991.

W dalszych artykułach znajdziemy wspomnienia. Pierwsze - to kontynuacja 
interesujących wspomnień kontradm. w st. spocz. Henryka Pietraszkiewicza, 
tym razem z czasu jego służby na stanowisku komendanta Wyższej Szkoły 
Marynarki Wojennej. Drugi materiał przygotował do druku kmdr por. dr Sławomir 
Kudela. To wspomnienia o „wilkach morskich” Janiny Milisiewicz. Pani 
Milisiewicz była żoną kmdr. Jerzego Milisiewicza, który m.in. dowodził kutrem 
„Batory” w czasie ucieczki do Szwecji w 1939 roku. Autorka, w czasie II wojny 
światowej, pracowała w Kierownictwie Marynarki Wojennej w Londynie. 
Jej relację z tego okresu uzupełniają wspomnienia o mało znanych problemach 
emigracyjnego życia polskich marynarzy.

Prezentowany numer zamykają dwa materiały. Pierwszy - to niezwykła 
biografia oficera polskiej Marynarki Wojennej - kontradmirała w stanie 
spoczynku Jerzego Tumaniszwilego, opracowana przez kmdr. por. rez. mgr. 
Waltera Patera, oraz list Andrzeja S. Bartelskiego nadesłany do redakcji 
odnoszący się do informacji zawartych w artykule dotyczącym udziału 
niszczyciela „Kujawiak” w zniszczeniu trzech statków w rejonie wyspy 
Alderney w nocnej akcji z 3 na 4 lutego 1942 roku i przekazujący pewne 
uzupełnienia.

Redakcja

6



Płk rez. mgr Jarosław PADZIK
Ppor. mgr Aleksander SZYDŁOWSKI

ROZWÓJ FLOT WOJENNYCH I WOJENNEJ 
STRATEGII MORSKIEJ JAKO DETERMINANTY 

KSZTAŁTOWANIA TRAKTATOWYCH 
PRAW WOJNY NA MORZU

Choć proces dynamicznego rozwoju flot wojennych i towarzysząca 
mu ewolucja morskiej sztuki wojennej przypadają dopiero na wiek 

XIX, ślad ich istnienia znajdujemy już we wczesnym okresie antycznym.
Pierwsze historyczne wzmianki o flocie wojennej pochodzą z okresu 

Starego Państwa Egipskiego, utworzonego pod koniec IV wieku p.n.e. W jej 
skład wchodziły okręty wiosłowe, służące do przewozu wojsk na obce terytoria, 
grabieżczych wypraw i przewozu łupów. Warto podkreślić, że działania floty 
miały w tym okresie charakter całkowicie autonomiczny. Do XIII - XII wieku 
p.n.e. bowiem działania bojowe toczyły się niemal wyłącznie na lądzie, flota 
zaś - jeśli towarzyszyła armii - co najwyżej biernie obserwowała jej 
poczynania. Dopiero podczas pierwszej historycznie znanej bitwie morskiej, 
pomiędzy flotą egipską Ramzesa III a okrętami „ludów morskich”, doszło do 
zorganizowanego współdziałania floty z wojskami lądowymi1.

Od połowy ostatniego tysiąclecia p.n.e., w konsekwencji wojen 
prowadzonych przez Greków z Persami oraz wojny peloponeskiej, dochodzi do 
rozwoju morskiej sztuki wojennej. Z uwagi bowiem na geografię 
i ukształtowanie terenu znaczącą rolę w działaniach zbrojnych podczas tych 
wojen odgrywały floty, w skład których wchodziły okręty odpowiadające 
techniką poziomowi ówczesnej wiedzy szkutniczej. Ich główną siłą napędową 
były wiosła i chociaż już starożytni Egipcjanie posługiwali się żaglami, nie 
posiadano jeszcze umiejętności manewrowania nimi. Początkowo budowano 
okręty o jednym rzędzie wioseł, z biegiem czasu jednak potrzeba zwiększenia 
ich szybkości doprowadzać zaczęła do zmian konstrukcyjnych. Pierwsze próby 
w tym zakresie polegały na zwiększaniu długości kadłuba dla pomieszczenia 1 

1 Zygmunt Ryniewicz, Bitwy morskie. Leksykon wydarzeń militarnych na morzach i oceanach 
świata, Wiedza Powszechna, Warszawa 1998, s. 256.
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w nim większej liczby wioślarzy. Szybko jednak projekt ten okazał się 
niefortunny gdyż granica wytrzymałości drewnianego kadłuba wynosiła 
od 30 do 40 metrów, okręty dłuższe zaś łatwo ulegały przełamaniu2.

Ostateczne problem rozwiązano poprzez zastosowanie kolejnych rzędów 
wioseł, początkowo dwóch (fenickie diery), trzech (greckie tiery), pięciu 
(pentery) aż do dziewięciu.

Najpopularniejszym typem okrętu w tym okresie była grecka tiera, 
długość której dochodziła do 40 metrów. Jej głównym środkiem zaczepnym był 
taran - wykonany z miedzi lub drewnianej beli okutej żelazem - umieszczony 
na dziobie w jednej linii z powierzchnią wody. Dzięki swoistej „zwinności” 
i szybkości tiery odegrały znaczącą rolę w wygranej przez Greków bitwie 
z flotą perską pod Salaminą, w 480 r. p.n.e.

W omawianym okresie bitwy morskie rozstrzygano głównie dwoma 
sposobami taktycznymi: taranowaniem i abordażem. Sposobem uzupełniającym 
było łamanie wioseł, pozbawiające okręty przeciwnika szybkości i zdolności 
manewrowej.

Pewne innowacje, szczególnie w zakresie budownictwa okrętowego, 
wprowadzone zostały przez Rzymian. Już w okresie wojen punickich 
z Kartaginą udoskonalili oni sposób abordażu, wykorzystując ruchome pomosty 
opuszczane z własnych okrętów na okręty nieprzyjaciela i tam zaczepiane. 
Pomosty te były także swego rodzaju środkiem obronnym przeciw taranowaniu, 
uniemożliwiając przeciwnikowi zastosowanie jednego z podstawowych 
wówczas taktycznych sposobów prowadzenia walki. Rzymskie okręty posiadały 
już na swoich pokładach urządzenia miotające, w postaci katapult i balist, 
zdolne do wyrzucania ciężkich głazów i specjalnej konstrukcji pocisków 
obciążanych ołowiem. Pociski te stopniowo zastępowane były glinianymi 
garnkami wypełnionymi płonącą mieszanką smoły, siarki i saletry, nazwanymi 
później „ogniami greckimi”. Stopniowym przeobrażeniom ulegał także wygląd 
okrętu. Przy jego budowie zaczęto wykorzystywać konstrukcję szkieletową, 
pokrywając podwodną część kadłuba warstwą ołowiu chroniącego przed 
taranem przeciwnika. Okręty zaopatrywane były w jeden lub dwa składane 
maszty, żagle na nich podnoszono jednak tylko podczas dłuższych rejsów. Siłą 
napędową rzymskich okrętów podczas walki pozostawał w dalszym ciągu 
napęd wiosłowy.

Wprawdzie pod względem taktycznym podstawowymi sposobami walk 
toczonych przez flotę rzymską pozostawały taranowanie i abordaż, dzięki 
zastosowaniu ruchomych pomostów ten ostatni sposób walki uległ znacznemu 
udoskonaleniu. Między innymi jemu właśnie Rzymianie zawdzięczają 
zwycięstwo nad flotą kartagińską podczas I wojny punickiej, w bitwie 
u przylądka Eknomos w 256 r. p.n.e. Była to zresztą największa bitwa morska 

2 E. Koczorowski, Dzieje Okrętu, Warszawa 2002, s. 37.
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stoczona w starożytności na wodach zachodnich3. O jej rozmiarach świadczyć 
mogą chociażby straty poniesione przez Kartagińczyków, obejmujące 50 okrętów 
zatopionych, 64 zdobyte przez Rzymian oraz 30 tys. marynarzy i żołnierzy 
zabitych, rannych lub wziętych do niewoli. Rzymianie stracili w tej bitwie 
24 okręty. Pod względem taktycznym - poza udoskonalonym sposobem 
abordażu - w bitwie tej zastosowano nowe szyki bojowe okrętów (skośny 
i torowy) oraz manewr odwrotny. Jednocześnie podczas walk okręty bojowe 
wykorzystane zostały do osłony statków transportowych, co świadczy o stale 
poszerzającym się zakresie działań wykonywanych przez flotę.

Okres wczesnego średniowiecza nie wprowadza zasadniczych zmian ani 
w taktyce ani w sposobie walki prowadzonej przez okręty. Odnotować jednak 
warto znaczny postęp w dziedzinie wyposażania okrętów w machiny miotające. 
Prym na tym polu wiedli bez wątpienia Bizantyjczycy, doprowadzając sposób 
posługiwania się „ogniami greckimi” niemal do perfekcji. Dzięki temu 
środkowi rażenia Bizantyjczycy uzyskiwali przewagę nad przeciwnikiem, 
zanim jeszcze doszło do abordażu i walki wręcz zaokrętowanych oddziałów 
zbrojnych. Z czasem na okrętach bizantyjskich wyposażonych w „ognie 
greckie” zaniechano montowania taranów, gdyż toczyły one walkę wstępną na 
odległość a dopiero później podejmowały abordaż.

Budzące przerażenie i postrach wśród załóg okrętów arabskich „ognie 
greckie”, zastosowano umiejętnie podczas oblężenia i ataków Arabów na 
Konstantynopol, w okresie od roku 664 do 668 oraz w latach 717 i 718. 
Wkrótce zresztą podobny środek rażenia użyty został przez Arabów. Ich 
miotacze ognia oraz strzały łucznicze zakończone pojemnikami z naftą 
powodowały ten sam efekt co „ognie greckie” Bizancjum.

Zainicjowany w starożytności proces tworzenia i rozwoju flot wojennych 
począł w średniowieczu przenosić się stopniowo z obszaru Morza 
Śródziemnego w kierunku północnym. Prekursorami w tej dziedzinie byli 
Normanowie, zamieszkujący Półwysep Skandynawski i Jutlandzki. Na obszarze 
tym, już w III w.n.e. powstawać zaczęły związki rodowe chłopów, nie 
mogących wyżywić się z nieurodzajnej ziemi. Celem tych związków była 
budowa morskich łodzi - okrętów i podejmowanie nimi grabieżczych wypraw. 
Z czasem wykształciła się organizacja, zadaniem której było wystawianie przez 
poszczególne okręgi kraju okrętów gotowych do obrony i ataku. Tak więc obok 
prywatnych okrętów królewskich , dworzan i lenników w skład floty wojennej 
Normanów weszły także okręty wystawiane przez okręgi4

Celem ataków Normanów rzadko były statki kupieckie na otwartym 
morzu, znacznie częściej atakowali oni osiedla i ośrodki handlowe południowo 
- zachodniego wybrzeża Morza Północnego, południowego wybrzeża Bałtyku, 
Islandii, Grenlandii wreszcie północnej Ameryki. Korzystając z dróg 

3 Z. Ryniewicz, op. cit., s. 113.
4 E. Koczorowski, op. cit., s. 53.
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śródlądowych Normanowie docierali również do wybrzeży Morza 
Śródziemnego i Morza Czarnego. Okręty Normanów, tzw. łodzie Wikingów5, 
charakteryzowały się dużą dzielnością morską. Były to jednostki szybkie 
i zwrotne o napędzie wiosłowo-żaglowym. Na wodach przybrzeżnych, 
zwłaszcza w gotowości do ataku, żagiel zdejmowano maszt zaś kładziono na 
specjalne podpory. Okrętom pozostawał zatem jedynie napęd wiosłowy, 
uniezależniający je od kierunku i siły wiatru.

Normanowie nie znali wprawdzie jeszcze kompasu, lecz prymitywny 
zegar słoneczny pozwalał im określić w przybliżeniu szerokość, a dokładniej 
długość geograficzną. Jednocześnie znajomość układu gwiazd, zwłaszcza 
wskazania Gwiazdy Polarnej, umożliwiały im na tyle nawigację, by mogli dość 
łatwo przemierzać Ocean Atlantycki.

Początek XII w. przynosi schyłek potęgi i ekspansji Normanów, przy 
czym na Bałtyku ich role na najbliższe sto lat przejmują Słowianie nadbałtyccy 
oraz Pomorzanie. I pomimo faktu, iż okręty słowiańsko-pomorskie ustępowały 
pod wieloma względami łodziom Wikingów, stosowana przez nich masowo 
taktyka abordażu przyniosła szereg zwycięstw w bitwach i potyczkach, między 
innymi w bitwie o Konungahelę w 1136 r.

Przypadający na XII w. zmierzch ekspansji, najpierw normandzkiej 
a potem słowiańskiej, rozpoczyna okres stagnacji w rozwoju flot wojennych. 
Rozbite państwa feudalne nie dysponowały bowiem silnymi i scentralizo
wanymi flotami, większym zmianom nie ulegały także wypracowane jeszcze 
w starożytności sposoby walki. Oczywiście stagnacja powyższa nie 
wyeliminowała z katalogu działań zbrojnych starć na morzach, o czym 
świadczy chociażby bitwa morska przy porcie Damme we Flandrii, podczas 
wojny angielsko-francuskiej w latach 1204-1259, czy też bitwa morska przy 
Akce, podczas II wojny wenecko-genueńskiej w latach 1257-1270. Nie zmienia 
to jednak faktu, iż główną siłą napędową okrętów w dalszym ciągu pozostawały 
wiosła, natomiast taktyka walki opierała się na abordażu.

Istniejący zastój w rozwoju flot wojennych nie zatamował jednak 
rozwoju szkutnictwa i żeglugi. Powodowane to było przede wszystkim 
intensyfikacją sił wytwórczych w zachodniej Europie XIII w. i związanym 
z tym rozwojem handlu. Ożywienie wymiany towarowej stworzyło potrzebę 
budowy statków mogących pomieścić jak największą ilość towarów. 
W żegludze zatem mniej istotną stała się prędkość statków, ustępując miejsca 
ich nośności. W rezultacie - dla potrzeb flot handlowych - zaprzestano budowy 
długich i wąskich okrętów wiosłowo-żaglowych, na rzecz krótszych, pękatych 
i przez to bardziej pojemnych statków żaglowych, przy czym wyeliminowanie 
wioślarzy pozwoliło uzyskać dodatkową powierzchnię dla przewożonych 

5 Wikingami nazywano staroskandynawskich rozbójników morskich w okresie wczesnego 
średniowiecza. Stopniowo mianem tym zaczęto określać także wojowników i kupców 
zamieszkujących tereny dzisiejszej Danii, Norwegii i Szwecji.
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ładunków. Ośrodki szkutnicze wykształciły z czasem wiele odmian 
uniwersalnych statków żaglowych, różniących się - w zależności od potrzeb - 
lokalnymi właściwościami konstrukcyjnymi.

Od XIII w. uniwersalnym statkiem na północy Europy staje się koga, 
będąca znacznym osiągnięciem ówczesnego szkutnictwa. Jej ciągłe 
udoskonalanie powoduje, że z czasem koga staje się podstawowym 
frachtowcem handlowo-politycznego związku miast - Hanzy, także na Bałtyku.

Postępująca wymiana handlowa i związany z nią rozwój flot kupieckich 
w zetknięciu ze wskazanym wyżej stanem stagnacji, w jaki popadła flota 
wojenna, niosły ze sobą negatywne konsekwencje. Statki pozbawione były 
bowiem ochrony, przede wszystkim przed atakami rozbójników morskich 
(piratów).

Warto w tym miejscu dodać, że piratów już w starożytności uważano za 
morskich rozbójników łamiących obyczaje wolnej żeglugi. Piractwo (od 
greckiego słowa napadam) było procederem rozbójniczym uprawianym przez 
ludzi skłóconych z prawem i spod niego wyjętych (extra legem vivenś). Już 
władze cesarstwa rzymskiego traktowały ich jako wrogów porządku 
publicznego. Piraci, w świetle zachowanej dokumentacji, dopuszczali się nie 
tylko bezprawnych działań w stosunku do osób i ich mienia, dokonywali 
również zbrojnych inwazji na przybrzeżne miasta. Zarówno prawo zwyczajowe 
jak i normy zapisane w pochodzącym z przełomu VII i VIII w. zbiorze praw 
morskich z wysp Rodos, zezwalały statkom morskim wszystkich krajów na 
ściganie piratów bez względu na ich obywatelstwo6.

Poza samymi aktami rozboju zagrożenie dla statków kupieckich 
powodowały także lokalne konflikty oraz ostra, wręcz brutalna konkurencja 
przejawiająca się we wzajemnym zwalczaniu żeglugi. Istniejący brak 
możliwości poddania statków konwojowi okrętów wojennych stworzył potrzebę 
samoobrony i dostosowywania statków handlowych do działań wojennych. 
Prace w tym zakresie rozpoczęły się od umieszczania na dziobie i rufie statku 
kaszteli, mogących pomieścić żołnierzy dla odparcia ataków piratów lub 
konkurentów. Podobnym celom obronnym służył kasztel masztowy, 
tzw. bocianie gniazdo, z którego żołnierze w czasie abordażu razili przeciwnika 
strzałami z kuszy lub pociskami.

Przeobrażenia powyższe najlepiej ilustrują zmiany dokonywane 
w konstrukcji kogi, z czasem nawet obok kogi handlowej wykształcił się nowy 
typ - koga bojowa. Charakteryzowała się ona szczególnie dużym kasztelem, 
mogącym pomieścić od 40 do 50 żołnierzy uzbrojonych w kusze i broń sieczną. 
Od połowy XIV w. na kogach wojennych pojawiają się pierwsze prymitywne 
urządzenia strzelnicze, wykorzystujące do miotania pocisków energię 
powstająca przy spalaniu mieszaniny saletry z węglem drzewnym. Ich donośność 
nie była imponująca, gdyż przeciętnie osiągała odległość 200-300 m., 

6 W. Zarzycki, Kaprowie i piraci polscy, Warszawa 1997, s. 17-18.
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spore zastrzeżenia można mieć także do celności tych urządzeń. Początkowo 
konstruowano je z listew drewnianych, a później z listew żelaznych, 
zgrzewanych ze sobą na gorąco i wzmacnianych żelaznymi pierścieniami. 
Pomimo faktu, iż urządzenia te - w postaci bombard, serpentyn, hakownic 
i moździerzy - wielokrotnie rozrywały się podczas strzelaniny, ich 
zainstalowanie na statkach uczyniło znaczny postęp w sposobie walki 
na morzu7.

Tak uzbrojone, wyposażone i obsadzone załogą zbrojną kogi stały się 
w istocie niezwykle sprawnymi okrętami wojennymi. Z nich głównie składały 
się floty kaperskie, które od XIV w. spełniać zaczęły funkcje flot wojennych. 
Kaprowie (korsarze) rekrutowali się głównie z piratów, których proceder 
w miarę upływu lat ulegał stopniowej cywilizacji. Kaperstwo pojawiło się 
najpierw na Atlantyku i Morzu Północnym, rozwijając w czasie wojny stuletniej 
między Anglią i Francją w latach 1337-1453. Kaprowie byli wówczas 
pomocnikami Karola V, prowadząc zalegalizowany patentami i listami 
kaperskimi morski rabunek, służyli jego celom politycznym, militarnym 
i gospodarczym. W miarę trwania działań zbrojnych wieź łącząca kaprów 
z królem i aparatem władzy zacieśniała się8.

Organizowanie flot systemem kaperskim szybko znalazło naśladowców 
i weszło w powszechne zastosowanie. Był to bowiem system wygodny 
i stosunkowo tani, umożliwiający państwom morskim odstąpienie od 
konieczności stałego utrzymywania pod bronią kosztownych i mało mobilnych 
flot wojennych. We flotach kaperskich istotną rolę odgrywali armatorzy, będący 
właścicielami okrętów, z którymi zawierano umowy w formie listów 
kaperskich. Listy te określały bliżej zadania flot, wskazywały kto jest wrogiem 
a kto sojusznikiem, kto żegluje pod banderą neutralnego państwa, jakie towary 
podlegają zajęciu. Listy kaperskie zawierały upoważnienia do werbunku załogi 
oraz do ścigania i kontroli statków zmierzających do portów wroga.

W Polsce system korzystania z usług flot zaciężnych - jakimi w istocie 
były floty kaperskie - przyjął się od czasów Kazimierza Jagiellończyka, 
w związku z wybuchem wojny trzynastoletniej. Flota kaperska stoczyła w niej 
21 bitew morskich, z czego większość zakończonych sukcesem. Ich 
ukoronowaniem było pokonanie floty krzyżackiej podczas bitwy na Zalewie 
Wiślanym, we wrześniu 1463 r. Zwycięstwo to w znacznej mierze przyczyniło 
się do zakończenia działań wojennych i podpisania w 1466 r., korzystnego dla 
Polski, Traktatu pokojowego w Toruniu.

Flota kaperska w Polsce utrzymywała się przez cały okres panowania 
Jagiellonów' i Wazów, przy czym spełniała ona w tym czasie różne role. O ile 
w okresie jagiellońskim siły zbrojne Polski na Bałtyku opierały się głównie 

7 E. Koczorowski, op. cit., s. 78-79.
8 W. Zarzycki, op. cit., s. 12.
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o system kaperski, o tyle za panowania Wazów flota ta zeszła do rzędu flot 
pomocniczych, wspierających działania floty królewskiej.

Podkreślenia wymaga, że pomimo krytyki system kaperski jako 
powszechnie uznawana instytucja prawa narodów utrzymywał się oficjalnie 
aż do roku 1856.

W treści listów kaperskich na szczególną uwagę zasługują zapisy 
zobowiązujące kaprów do określonych zachowań wobec statków żeglujących 
pod neutralną banderą. Przykłady takich zapisów odnajdujemy m.in. w listach 
kaperskich wystawionych przez Zygmunta Augusta w roku 1561, a więc na 
krótko przed wybuchem wojny północnej między Danią a Szwecją i między 
Polską a Szwecją i Rosją o dominującą pozycję na Bałtyku i o Inflanty. 
Formułowanie tego rodzaju klauzul związane było z procesem kształtowania się 
reguł dotyczących statusu państw nie biorących udziału w wojnie na morzu. 
Proces ten zainicjowany został na przełomie XIII i XIV w. W tym okresie 
śródziemnomorskie miasta portowe, zainteresowane utrzymywaniem 
stosunków handlowych z wojującymi i nie mieszające się do wojen, stworzyły 
międzynarodową więź kupiecką oraz wywalczyły uznanie zasad tzw. kodeksów 
morskich, tj. zbiorów średniowiecznych reguł zwyczajowego prawa morskiego. 
Reglamentowały one takie instytucje jak kontrabanda wojenna i blokada 
morska, zawierając przy tym podstawowe pojęcia dotyczące neutralności 
w wojnie na morzu.

Przykładem tu jest Kodeks barceloński z 1494 r., który określał 
m.in. zasadę ochrony przed konfiskatą towaru należącego do państwa 
neutralnego (nawet na statku strony wojującej). Kodeks barceloński, precyzując 
i ustalając treść zwyczajów dotyczących ówczesnych stosunków morskich, 
znacznie ułatwił utrwalanie podstawowych instytucji prawa morskiego i wywarł 
olbrzymi wpływ na kształtowanie tego prawa w przyszłości. Reguły Kodeksu 
barcelońskiego uwzględniane były w późniejszych próbach regulacji prawa 
wojny morskiej (np. traktat angielsko-szwedzki z 1661 r., francusko-angielski 
z 1655 r., angielsko-duński z 1670 r.) .

Efektem stale pogłębiającej się wymiany handlowej i poszukiwania 
nowych rynków zbytu towarów staje się zasadniczy przełom w technice 
uprawiania żeglugi, zapoczątkowany na przełomie XIV i XV w. Praktyka 
morska doprowadzać zaczęła do dalszych usprawnień napędu żaglowego, 
nie poprzez zwiększanie jego powierzchni ale jej rozdzielenie na poszczególne 
reje i maszty. Prowadzi to do konstruowania nowych typów statków 
wielomasztowych: karawel, karak, galeonów, fluit później fregat i korwet. 
Jednocześnie zmiany w budownictwie okrętowym i żegludze sprzyjają 
podejmowaniu śmiałych ekspedycji i wypraw mających na celu poszukiwanie 
nowych morskich szlaków komunikacyjnych. Znakomicie ułatwia to

9 A. Makowski, M. Unicki, Wojna na morzu we współczesnym prawie międzynarodowym, 
Warszawa - Toruń 1996, s. 37.
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zainstalowanie na statkach instrumentów nawigacyjnych, przede wszystkim 
kompasu magnetycznego, którego prototyp w postaci igły magnetycznej znali 
już starożytni Chińczycy.

Wielkie odkrycia geograficzne, które nastąpiły w efekcie poszukiwania 
nowych szlaków żeglownych oraz zaostrzająca się walka o rynki zbytu 
zapoczątkowały erę długotrwałych wojen o panowanie na morzach. Wraz z nią 
rozpoczął się szybki proces dostosowywania flot wojennych do oczekujących je 
wyzwań. Zadaniem priorytetowym w tym zakresie stała się potrzeba 
udoskonalenia okrętów, przede wszystkim pod kątem uczynienia ich zdolnymi 
do pokonywania odległych szlaków w długotrwałych rejsach. Nie mogły temu 
z oczywistych względów sprostać napędzane siłą mięśni okręty wiosłowe, 
stanowiące w okresie średniowiecza trzon flot wojennych.

Wkrótce zatem, podobnie jak we flotach handlowych, podstawową siłą 
napędową okrętów staje się żagiel. Dodać jednak wypada, iż fakt ten nie 
doprowadził do całkowitego wyeliminowania okrętu wiosłowego ze składu flot. 
W wieku XV i XVI, na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym, przeżywa on 
nawet swój renesans. I tak galera znajduje się na wyposażeniu flot w Genui, 
Florencji, Wenecji, Francji i Hiszpanii, będąc jednocześnie typem okrętu 
dominującego we flocie tureckiej. Okręty wiosłowe odegrały swoją ostatnią 
znaczącą rolę w bitwie pod Lepanto w 1571 r., podczas wojny Świętej Ligii 
z Turcją w latach 1570-1573.

Procesowi udoskonalania okrętu towarzyszył rozwój morskiej sztuki 
wojennej, do czego w olbrzymim stopniu przyczynił się rozwój artylerii 
okrętowej. Wprawdzie, jak wspomniano, urządzenia miotające w postaci 
katapult, balist, ogni greckich, a później m.in. bombard i moździerzy 
montowane były na okrętach już w starożytności, stanowiły one jednak przede 
wszystkim środek rażenia wspomagający oddziały zbrojne w walce 
abordażowej. Urządzenia te, od XVI w., zaczęto zastępować działami w rodzaju: 
kanon, kolubryn, kartaun, bastard i falkonet, o znacznie większym polu rażenia. 
Oczywiście w pierwszej fazie wyposażania okrętów w artylerię jej skuteczność 
nie była na tyle wystarczająca, by wyeliminować wciąż stosowaną w walce 
taktykę abordażu. Stopniowo jednak artyleria okrętowa przejmuje na siebie cały 
ciężar walki na morzu, doprowadzając w XVIII w. do wycofania z okrętów 
oddziałów abordażowych piechoty morskiej.

Rosnące znaczenie artylerii w walce na morzu spowodowało przełom 
zarówno w szkutnictwie okrętowym, jak też w taktyce walki. Głównym 
założeniem konstrukcji okrętu staje się właściwe rozmieszczenie jak 
największej ilości dział. Znacznemu podniesieniu ulega zatem wysokość 
kadłubów, w celu pomieszczenia jak największej liczby pokładów działowych. 
Pokłady te mają różną szerokość, przy czym z uwagi na potrzebę zachowania 
stateczności okrętu na najszerszych pokładach dolnych montowane są działa 
najcięższe i najdłuższe. Drewniane lawety zastępowane są łożami na kołach, 
ułatwiającymi i przyspieszającymi odciąganie dział od burt. Wkrótce liczba 
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dział na okrętach staje się najistotniejszym kryterium dla określenia ich rangi, 
klasyfikowanej dotąd na podstawie wyporności, długości, szerokości oraz 
liczby załogi. We flocie angielskiej na przełomie XVII i XVIII w. do pierwszej 
rangi zaliczano okręty posiadające powyżej 90 dział, do drugiej - pomiędzy 
90 a 80, do trzeciej - powyżej 50, do czwartej - powyżej 38, do piątej - 
powyżej 18, wreszcie do szóstej rangi okręty uzbrojone w kilka, ale nie więcej 
niż 6 dział10 11.

Rozwój artylerii okrętowej wpłynął także w sposób zasadniczy na zmianę 
w sposobie walki okrętów, doprowadzając w XVII w. do zaniechania 
stosowania przez nie tzw. taktyki „roju” i zastąpienia jej taktyką linearną. 
Taktyka „roju” pojawiła się wraz z wykorzystaniem żagla jako podstawowej 
siły napędowej okrętu w walce. Polegała ona na tym, że okręty grupowały się 
epileptycznie wokół okrętu admiralskiego, który z reguły był najsilniejszy 
w eskadrze i zawsze pierwszy rozpoczynał walkę. Była to taktyka uderzenia 
na przeciwnika zwartą masą bez głębszej myśli przewodniej. W tego rodzaju 
boju użycie artylerii prowadziło wielokroć do zgubnych skutków, tym bardziej, 
że okręty nie posiadały właściwie żadnych środków komunikowania się ze sobą.

Przykład ilustrujący negatywne skutki użycia artylerii w boju 
prowadzonym zgodnie z taktyką „roju” odnajdujemy w bitwie pod Oliwą, 
pomiędzy eskadrą polską i szwedzką w dniu 28 listopada 1627 r. W jej trakcie 
szwedzki okręt admiralski „Tigern”, abordażowany już przez polski galeon 
„Św. Jerzy”, wciąż ostrzeliwany był przez polskie okręty posiłkujące. 
W rezultacie spowodowało to nie tylko masakrę żołnierzy szwedzkiej piechoty 
morskiej, ale także polskiej, a zwłaszcza śmiertelne ranienie polskiego admirała 
Arenda Dickmana, który dowodził walką abordażową11.

Ostatnią bitwę morską zgodną z zasadami taktyki „roju” stoczono w 1653 r. 
w pobliżu Portlandu, w czasie I wojny angielsko-holenderskiej w latach 
1652-1654. Trzynaście lat później, w trakcie czterodniowej bitwy morskiej 
toczonej podczas II wojny angielsko-holenderskiej (1665-1667), floty zastosowały 
po raz pierwszy taktykę linearną12.

Zgodnie z założeniami taktyki linearnej okręty idące do walki formowano 
w szyku torowym (szyku linii), by mogły wykorzystać do maksimum 
zamontowane na nich działa. W tak uformowanym szyku okręty posuwały się 
jeden za drugim, wykonując ściśle manewry swojego poprzednika. Na sygnał 
do rozpoczęcia bitwy okręty kierowały się pod pełnymi żaglami prostopadle do 
jednostek przeciwnika, prowadząc przy tym intensywny ogień artyleryjski. 
Zastosowanie taktyki linearnej wyeliminowało całkowicie taranowanie, 
natomiast abordaż zachował się praktycznie jedynie w formie szczątkowej.

10 E. Koczorowski, op. cit., s. 139.
11 Tamże, s. 100.
12 E. Kosiarz, J. Krasnowiecki, T. Mandt, E. Szputin, Marynarka Wojenna, Warszawa 1961, s. 18.
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Taktyka linearna przetrwała do końca XVIII w., choć jej elementy 
spotkać można jeszcze w bitwie jutlandzkiej w 1916 r.13. Początkowo była ona 
poważnym krokiem w rozwoju morskiej sztuki wojennej - od czasu jej 
wprowadzenia duże okręty artyleryjskie zaczęto określać mianem okrętów 
liniowych - z biegiem czasu jednak skostniała, znacznie ograniczając 
inicjatywę dowódców.

Posiadanie silnych i sprawnych flot wojennych, zdolnych w zasadzie już 
od XVI w. do prowadzenia działań zbrojnych na odległych akwenach, sprzyjało 
wysuwaniu przez państwa morskie roszczeń do całkowitego zwierzchnictwa 
nad nimi. Tego rodzaju postulaty - z tym, że na mniejszą skalę - formułowane 
były zresztą już w średniowieczu, w związku z dążeniami Wenecji do uzyskania 
zwierzchnictwa nad Adriatykiem, Genui nad Morzem Liguryjskim czy Danii 
nad Bałtykiem. W XVI w. eksponowanie takich roszczeń stało się stałym 
elementem polityki ówczesnych potęg morskich: Anglii, Holandii, Francji, 
Hiszpanii i Portugalii. Warto przy tym wspomnieć, że Hiszpania i Portugalia 
powoływały się w tej materii na bullę z 1493 r., w której papież Aleksander VI 
potwierdził ich „prawa” do wyłączności handlu i żeglugi w rejonach 
nowoodkrytych i „uprawomocnił” linię demarkacyjną na oceanach między obu 
państwami. W ten sposób pirenejskie monarchie dokonały podziału oceanów 
i zamknęły przed swoimi konkurentami wejście na oceaniczne szlaki 
handlowe14.

Eskalacja żądań w przedmiocie całkowitego zwierzchnictwa nad 
morzami prowadziła w konsekwencji do natężenia konfliktów zbrojnych, 
nabierających w istocie cech wojen ekonomicznych, zagrażających także 
interesom gospodarczym państw nie biorących w nich udziału. Na tym tle 
pojawiać zaczęły się coraz liczniejsze głosy sprzeciwu przeciwko uzurpowaniu 
prawa wyłączności do handlu i żeglugi, teoretycznym rozwinięciem których 
zajął się holender Hugo Grotius. W wydanej w 1609 r. pracy „Marę liberum” 
Grotius uznał możliwość uprawiania handlu międzynarodowego za główny 
pożytek z morza, traktując wolność mórz jako wykładnik wolności handlu. 
Stwierdzał przy tym, że morze jest tak ważną droga komunikacyjną dla handlu 
i zawiera tak wiele bogactw naturalnych, iż winno ono być wolne dla 
wszystkich narodów pragnących z niego korzystać. Wprawdzie już w 1635 r. 
anglik John Selden, w polemicznej rozprawie „Marę clausum” usiłował 
podważyć ogłoszoną przez Grotiusa teorię wolności mórz i uzasadnić 
w interesie Anglii prawo państw do poddania morza pełnego swojej władzy, 
pogląd ten pozostawał jednak w sprzeczności z potrzebami rosnącego 
międzynarodowego handlu morskiego.

Wszechstronnym opracowaniem zasady wolności mórz zajął się 
w okresie późniejszym inny holender, Korneliusz van Bynkershoeck, 

13 Tamże.
14 A. Makowski, M. Unicki, op. cit., s. 13.
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publikując w 1702 r. pracę „De domino maris”. Od tego czasu zasada wolności 
mórz uzyskała powszechne uznanie jako wówczas nowa i postępowa zasada 
stosunków międzynarodowych.

Względy leżące u podstaw kształtowania się zasady wolności mórz 
ożywiły także, zapoczątkowane Kodeksem barcelońskim, prace nad 
określeniem reguł dotyczących neutralności żeglugi. Pierwsze teoretyczne 
próby określenia pojęcia praw i obowiązków państwa neutralnych na morzu 
podjęte zostały w początkach XVII w. W roku 1613 A. Gentili wyłożył zasady 
neutralności morskiej i wysunął tezę o bezprawności brania jeńców oraz 
zdobyczy z terytorium państwa nie walczącego15. Problem neutralności podjęty 
został także przez Grotiusa. Jako pierwszy uznał on, że obowiązująca w jego 
czasach formuła „przyjaciele albo sojusznicy” - do której odwoływały się 
strony wojujące dla oznaczania państw nie biorących razem z nimi udziału 
w wojnie, nie może być dalej tolerowana. W jej miejsce Grotius wprowadził 
nowe pojęcie „państw pozostających poza wojną”. W roku 1625 ukazało się 
jego fundamentalne dzieło „De jurę belli ac pacis libri tres” (Trzy księgi 
o wojnie i pokoju), z których pierwsza księga dotyczyła istoty prawa wojny i jej 
podmiotów, druga - przyczyn wojen, trzecia zaś - sposobu prowadzenia wojen 
i zawierania pokoju. Odnosząc się do kwestii neutralności autor stwierdza m.in., 
iż „ Obowiązkiem tych, którzy nie biorą udziału w wojnie, jest powstrzymywanie się 
od wszystkiego, co mogłoby wzmocnić tego, kto popiera nieuczciwą sprawę, 
albo co stanowiłoby przeszkodę dla strony prowadzącej wojnę sprawiedliwą. 
(...) Jeżeli zaś sprawa jest wątpliwa, nie biorący udziału w wojnie - powinni 
jednakowo traktować obie strony w zakresie zezwalania im na przejście, 
dostarczanie oddziałom wojskowym żywności oraz nieudzielania pomocy 
oblężonym. (...) Pomocną również rzeczą będzie zawarcie z każdą ze stron 
prowadzących wojnę umowy, ażeby w ten sposób, przy dobrej woli obu stron 
można było powstrzymać się od udziału w wojnie, a jednocześnie spełnić 
względem każdej ze stron ogólne obowiązki wynikające z zasad ludzkości”16.

Dla ochrony tych zasad przed naruszeniami ze strony wojujących 
państwa neutralne zaczęły tworzyć tzw. ligi. Pierwszą z nich była liga duńsko- 
-norwesko-szwedzka z 1691 r. Powstała ona dla zapewnienia bezpieczeństwa 
nawigacji i handlu, formułując m.in. prawo żeglugi neutralnych, zgodnie 
z zawartymi traktatami i prawem narodów, dopuszczając możliwość 
organizowania zbrojnych konwojów dla ochrony statków handlowych17.

Ukształtowanie zasad wolności mórz i neutralności stanowiło bez 
wątpienia poważny krok w tworzeniu podstaw międzynarodowego prawa 
konfliktów zbrojnych, a także nowoczesnego prawa morskiego. Trudno jednak 
nie dostrzec, iż pomimo powszechnie deklarowanej woli ich poszanowania, 

15 Z. Rotocki, Neutralność w ramach zbiorowego bezpieczeństwa, Łódź 1977, s. 12.
16 H. Grotius, Trzy księgi o wojnie i pokoju. Księga trzecia, (przekład R. Bierzanek), Warszawa 

1957, s. 411-413.
17 Z. Rotocki, op. cit., s. 14.
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respektowanie przez poszczególne państwa reguł ujętych w tych zasadach 
zależne było w przeważającej mierze od wielkości i zdolności bojowej 
posiadanych przez nie flot wojennych.

Tezę powyższą znakomicie ilustruje postawa Anglii, której supremacja 
na morzu uzależniała praktycznie - podczas wojen - możliwość uprawiania 
handlu morskiego od udzielanych przez nią koncesji. Tego rodzaju istotne 
ograniczenie wolności mórz wywoływało liczne protesty ze strony państwa 
neutralnych. Niechęć Anglii do respektowania interesów żeglugi neutralnej 
doprowadziła w rezultacie do tego, że Rosja w 1780 r. - podczas wojny Stanów 
Zjednoczonych o niepodległość - wystąpiła do państw neutralnych z inicjatywą 
podjęcia wspólnej akcji skierowanej przeciwko Anglii. W ten sposób powstała 
Liga Neutralności Zbrojnej, do której weszły: Austria, Dania, Holandia, Prusy, 
Portugalia, Rosja, Szwecja i Sycylia. Stany Zjednoczone, Francja i Hiszpania 
formalnie uznały Ligę, chociaż oficjalnie do niej nie przystąpiły. Zasadniczym 
celem tego Związku było podważenie potęgi morskiej Anglii i otwarcie żeglugi 
między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Tego rodzaju zbiorowe wystąpienie 
zmusiło Anglię do rezygnacji z dotychczas stosowanej praktyki, co nie zmieniło 
jednak posiadanych przez nią aspiracji do panowania nad morzami. Wkrótce 
zresztą, podczas wojen napoleońskich, zwycięskie działania floty angielskiej 
wzmacniają jej morską potęgę, prowadząc ponownie do nierespektowania 
interesów państw neutralnych w wojnie na morzu. W tej sytuacji, ponownie 
z inicjatywy Rosji, dochodzi do powstania II Ligi Neutralności Zbrojnej, do 
której należą już tylko Rosja, Dania, Prusy i Szwecja. Ostatecznie zasada 
wolności mórz przyjęta została formalnie przez Anglię dopiero w XIX w. Było 
to dla niej nieodzowne dla zapewnienia rozwoju handlu zagranicznego, przy 
czym zasada ta - uwzględniając przytłaczającą przewagę militarną Anglii na 
morzu - nie stanowiła dla niej już żadnego niebezpieczeństwa.

Ścisły wpływ morskiego potencjału militarnego na możliwość i sposoby 
prowadzenia polityki morskiej spowodował znaczne zdynamizowanie rozwoju 
flot wojennych. W procesie tym wykorzystywano wszystkie możliwe do 
zastosowania rozwiązania techniczne, uzyskiwane w wyniku trwającej 
rewolucji przemysłowej. Warto przy tym podkreślić, iż chyba po raz pierwszy 
w historii, rozwój flot wojennych wyprzedził rozwój flot handlowych. 
Dotyczyło to np. napędu parowego, zastosowanie którego na okrętach nastąpiło 
znacznie wcześniej niż na statkach handlowych.

Pionierem w tej dziedzinie był Amerykanin Robert Fulton, który 
zaprojektował pierwszy okręt wojenny napędzany parą. Jednostka ta, 
zwodowana w 1814 r. pod nazwą „Demogolos”, nie odegrała wprawdzie 
większej roli w obronie portu nowojorskiego przed flotą brytyjską, była jednak 
pierwszym okrętem parowym całkowicie pozbawionym żagli. Kolejną 
nowością w dziedzinie rozwoju flot wojennych staje się zastąpienie drewna - 
jako zasadniczego budulca okrętowego - żelazem. Znacznemu udoskonaleniu 
ulega artyleria okrętowa, przede wszystkim w rezultacie zastępowania 
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ładowanych od wylotu lufy dział niegwintowanych działami gwintowanymi, 
o większej celności i sile przebicia. Działa te umieszczano na obrotowych 
wieżach artyleryjskich, które umożliwiały strzelanie zarówno w linii trawersu, 
jak też w kierunku dziobu i rufy okrętu. Wraz z doskonaleniem artylerii na 
okrętach pojawia się pancerz. Między konstruktorami artylerii i pancerza 
dochodzi zresztą do prawdziwego wyścigu, polegającego z jednej strony na 
zwiększaniu kalibru dział, z drugiej zaś na zwiększaniu grubości pancerza. 
W sumie wyścig ten nie został rozstrzygnięty, gdyż wraz ze wzrostem dział 
zwiększała się grubość pancerza, a tym samym wyporność okrętu. Oprócz 
udoskonalonej artylerii masowym środkiem walki na morzu staje się mina, 
praktycznie wypróbowana już w 1812 r„ coraz większego znaczenia nabierać 
zaczyna także torpeda.

Oczywiście procesowi przyspieszonego rozwoju flot towarzyszyły także 
nieudane rozwiązania konstrukcyjne. Jednym z nich był pomysł zastosowania 
przez budowniczych na liniowych okrętach wojennych tarana, jako środka 
rażenia. Była to próba swoistego powrotu do taktyki walki stosowanej 
w starożytności, podjęta w dobie rozwiniętej artylerii oraz używania min 
i torped strzelanych z dużej odległości. Podobnie chybiony był pomysł 
zachowania na okrętach napędu żaglowego, jako napędu pomocniczego, 
co przez długi okres czasu powodowało ograniczenie możliwości kąta ostrzału 
z obrotowych wież artyleryjskich. Próba pogodzenia zachowania napędu 
żaglowego z jednoczesnym wzrostem sektora ostrzału dział z wież obrotowych, 
podjęta przez angielskiego komandora Cowpera Colesa, zakończyła się 
katastrofą. Zaprojektowany przez niego okręt pancerny HMS „Capitan”, 
z położonym nisko nad lustrem wody pokładem dolnym posiadającym 
obrotowe wieże artyleryjskie oraz górnym, ze wszystkimi nieodzownymi 
do obsługi takielunku urządzeniami, na skutek małej stabilności zatonął wraz 
z całą załogą i konstruktorem, w dniu 4 września 1879 r. na Morzu 
Śródziemnym18.

Przeobrażenia techniczne jakim ulegały okręty wojenne poważnie 
wpłynęły na skład flot. Rozpoczął się okres specjalizacji okrętów i podziału 
wykonywanych przez nie zadań. W związku z tym okręty zaczęto dzielić na 
klasy, będące odpowiednikami dawnych rang. Początkowo przyjmowano 
podział okrętów na wojenne fregaty i korwety z tym, że do tych dwóch 
kategorii w różnych flotach klasyfikowano różne okręty. I tak np. okręt 
wojenny „Thusnelda”, wodowany w 1875 r. w szczecińskiej stoczni „Vulcan” 
zakwalifikowano do klasy korwet, do której zaliczano też niewielkie okręty 
uzbrojone zaledwie w cztery lub sześć dział małego kalibru. Tymczasem 
„Thusnelda”, później przemianowana na „Leipzig”, była okrętem wypierającym 
4 tys. ton wody i uzbrojonym w 12 dział kalibru 170 mm. We flocie niemieckiej 
od 1884 r. przyjęto nazywać opancerzone okręty żaglowe krążownikami, które 

18 E. Koczorowski, op. cit., s. 216.
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w zależności od wyporności i uzbrojenia dzielono na krążowniki: I, II i III 
klasy19.

Trzonem floty pozostawały nadal okręty liniowe, lecz przy określaniu 
siły floty uwzględniać poczęto także ilość jednostek lekkich: krążowników, 
torpedowców i kontrtorpedowców, przy czym z torpedowców w drodze 
modyfikacji stworzono później niszczyciele.

W taktyce walki okrętów dominuje manewrowanie, zastosowane po raz 
pierwszy przez admirała Horatio Nelsona w 1789 r., w bitwie z flota francuską 
w zatoce Abikur. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi wówczas zasadami 
taktyki linearnej Nelson powinien zaatakować całą flotę francuska, tymczasem 
tylko część jego okrętów zaatakowała Francuzów z morza, część zaś wdarła się 
do wnętrza zatoki. Wzięci w klasyczne „dwa ognie” Francuzi ponieśli klęskę, 
tracąc ogółem 14 okrętów i około 3,5 tys. zabitych, rannych lub wziętych do 
niewoli20. Z czasem w taktyce manewrowej wykształciło się tzw. „zygzakowanie”, 
zastosowane po raz pierwszy na Morzu Czarnym w potyczce zbrojnej pomiędzy 
rosyjską fregatą parową „Władimir” a turecką fregatą parową „Perwas - 
Barchi”, w październiku 1853 r. Dzięki częstym i szybkim zmianom kursu 
„Władimir” unikał burtowej salwy okrętu tureckiego, rażąc go przy tym bardzo 
skutecznie ogniem własnym artylerii. Spowodowało to znaczne uszkodzenia 
i straty w ludziach na fregacie tureckiej, a w rezultacie podniesienie na niej 
białej flagi21.

Rozwój flot wojennych kształtować począł także doktryny dotyczące 
strategii w sposobie walki o panowanie na morzach. Jedna z nich, opracowana 
przez amerykańskiego historyka Mahana i anglika Colomba, zakładała 
osiągnięcie panowania na morzu poprzez stoczenie generalnej bitwy morskiej 
między okrętami liniowymi, stanowiącymi trzon flot wojennych. Blokadę, 
ochronę żeglugi i działania rozpoznawcze na trasach komunikacyjnych autorzy 
tej teorii postrzegali jedynie jako formę utrzymania zdobytych już akwenów.

Doktrynę powyższą znacznie zmodernizował tuż przed I wojną światową 
anglik J. Cobert, formułując zasadę „fleet in beining” (flota w gotowości). 
Traktując tą zasadę jako naczelną w doktrynie, Cobert powiązał ją z pojęciem 
„małych aktywnych operacji”, prowadzonych przez siły pomocnicze. Zgodnie 
z zasadą „fleet in beining” główne siły floty - złożone z okrętów liniowych - 
przebywać miały w bazach, a sam fakt ich istnienia miał wpłynąć na 
kształtowanie sytuacji na morzu. W myśl tej doktryny działania bojowe 
przypadać miały zatem lekkim siłom pomocniczym, włączenie okrętów 
liniowych natomiast następowałoby w końcowym stadium wojny lub po jej 
zakończeniu. Cobert sugerował wykorzystanie wówczas floty wojennej jako 

19 Tamże, s. 210.
20 Z. Ryniewicz, op. cit., s. 8.
21 E. Koczorowski, op. cit., s. 211.
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narzędzia nacisku na zwyciężony kraj, także na sojuszników, w celu zawarcia 
jak najkorzystniejszego układu pokojowego22.

Dokonany postęp w technice wojennej przynosi w początkach XIX w. 
znaczne nasilenie ilości konfliktów zbrojnych, przy czym podejmowane w ich 
toku działania nacechowane są wzrastającą gwałtownością. Dotyczy to zarówno 
wojen na morzach jak też wojen lądowych. W tych ostatnich zresztą miejsce 
dotychczasowych - stosunkowo nielicznych armii zawodowych - zajmują 
znacznie liczniejsze armie złożone z żołnierzy z poboru, w efekcie czego 
wzrasta liczba ofiar i powodowanych przez wojny szkód materialnych.

W światowej gospodarce morskiej toczące się wojny tradycyjnie już 
uderzają przede wszystkim w międzynarodowy handel, cierpiący na skutek 
częstego przechwytywania statków handlowych oraz przewożonych ładunków, 
także państw nie biorących udziału w konfliktach. Rozmiar ponoszonych z tego 
tytułu szkód jest tym większy, że na przełom XVIII i XIX w. przypada okres 
kształtowania się nowego ładu ekonomicznego i związany z tym rozwój 
gospodarczy. 1 chociaż w omawianym okresie można mówić już o istnieniu 
pewnego kompleksu praw i obowiązków odnoszących się do wojny na morzu, 
różna była praktyka państw w zakresie wiązania się ich postanowieniami. Akty 
je zawierające - np. traktaty erygujące obie Ligi Neutralności Zbrojnej - miały 
bowiem charakter deklaratywny i mogły być przestrzegane także w sposób 
doraźny, na użytek określonych sytuacji.

W tym stanie rzeczy społeczność międzynarodowa, zwłaszcza 
międzynarodowe koła finansowo-handlowe ponoszące zbyt duże straty 
w wyniku nieposzanowania neutralności na morzach, wywierać zaczęły coraz 
silniejszy nacisk na swoje rządy, by te sprecyzowały uniwersalny katalog reguł 
dotyczących prowadzenia wojny morskiej. Okazją do tego stało się zakończenie 
trwającej od 1853 r. wojny krymskiej pomiędzy Anglią i Francją a Rosją, 
uwikłaną w wojnę z Turcją. Warto podkreślić, że działania flot w tej wojnie 
objęły swoim zasięgiem obszary Morza Czarnego, Bałtyku i Oceanu 
Spokojnego, a ich starcia odznaczały się wyjątkową determinacją. W wojnie tej 
po raz pierwszy akweny morskie osłonięte zostały zaporami minowymi, a dla 
obrony nadmorskich twierdz stworzone zostały stanowiska minowo- 
-artyleryjskie.

Podpisana w dniu 16 kwietnia 1856 r. - niemal równocześnie z kończącym 
wojnę krymską Traktatem Paryskim - tzw. Deklaracja Paryska, jest z formalnego 
punktu widzenia pierwszą - w dziedzinie prawa konfliktów zbrojnych - umową 
międzynarodową o zasięgu światowym (przystąpiło do niej 47 państw), 
obowiązującą do dnia dzisiejszego. Podkreślenia wymaga przy tym, iż będąc 
umową zapoczątkowującą proces kodyfikacji obowiązującego między
narodowego prawa konfliktów zbrojnych, Deklaracja Paryska określiła 
postulaty odnoszące się w zasadzie wyłącznie do wojny morskiej.

22 E. Kosiarz, J. Krasnowiecki, T. Mandt, E. Szputin, op. cit., s. 23.
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Wskazując w preambule, iż „prawo morskie czasu wojny przez długi czas było 
przedmiotem pożałowania godnych sporów” oraz „że niepewność prawa 
w takiej dziedzinie wywołuje między państwami neutralnymi i wojującymi 
różnice zdań, z których mogą wynikać poważne trudności i zatargi”, Deklaracja 
określiła następujące zasady:

- korsarstwo jest i pozostaje zniesione,
- bandera neutralna osłania towar nieprzyjacielski, z wyjątkiem 

kontrabandy wojennej,
- towar neutralny, z wyjątkiem kontrabandy wojennej nie może być 

zajęty pod banderą nieprzyjacielską,
- blokady, aby były ważne, muszą być skuteczne, tj. przyprowadzone 

przez siły zbrojne wystarczające do rzeczywistego bronienia dostępu do 
wybrzeża nieprzyjacielskiego.

Okres od zakończenia wojny krymskiej i przyjęcia Deklaracji Paryskiej 
do momentu wybuchu I wojny światowej był w historii Europy okresem 
względnego spokoju i wyciszania antagonizmów między państwami. Sprzyjało 
to podejmowaniu międzynarodowych inicjatyw, celem których było 
wypracowanie reguł w przedmiocie prawa wojennego. Inicjatywy te 
zamanifestowały się zorganizowaniem i przeprowadzeniem konferencji 
międzynarodowych poświęconych tej problematyce. Pierwsza z nich, zwołana 
w 1868 r. w Petersburgu, zakończyła się podpisaniem deklaracji - tzw. 
Deklaracji Petersburskiej - w której strony zobowiązały się „że w razie wojny 
między nimi wyrzekną się używania przez ich wojska lądowe i morskie 
wszelkich pocisków, wagi mniejszej niż 400 gramów, które by były wybuchające 
lub zawierały materiały wybuchowe czy zapalne”. Wprawdzie zakaz ten nie jest 
już aktualny, warto jednak zacytować niektóre fragmenty z preambuły do tej 
Deklaracji, zawierają one bowiem tezy o trwałym znaczeniu - szczególnie 
w sferze prawa humanitarnego - stanowiąc:

- „że jedynym uprawnionym celem jaki państwa winny sobie stawiać 
w czasie wojny, jest osłabienie sił zbrojnych nieprzyjaciela,

- że w tym celu wystarczy możliwie największą liczbę ludzi uczynić 
niezdolnymi do walki,

- że poza ten cel prowadziłoby używanie broni, która by niepotrzebnie 
zwiększała cierpienia ludzi już niezdolnych do walki, albo sprowadzała 
z koniecznością ich śmierć,

- że więc używanie podobnej broni byłoby sprzeczne z prawami 
ludzkości”.

Dwie następne konferencje międzynarodowe z tego cyklu odbyły się 
w Hadze. W pierwszej z nich, zwołanej w 1899 r„ uczestniczyły delegacje 
z 18 państw, w drugiej zaś, zwołanej w 1907 r„ delegacje 26 państw. Wzrost 
zainteresowania państw tą problematyką i chęć czynnego udziału w pracach 
legislacyjnych nad kodyfikacją prawa wojennego dowiodły olbrzymiego 
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zapotrzebowania społeczności międzynarodowej na trwałe, a przede wszystkim 
skuteczne i powszechne uregulowanie zasad prowadzenia wojen.

Z punktu widzenia prawa wojny na morzu istotnego znaczenia nabrała 
II Konferencja Haska, bowiem z trzynastu przyjętych na niej konwencji, aż 
osiem regulowało sposób prowadzenia działań zbrojnych na morzu. Normy te 
ujęte zostały w:

- VI Konwencji haskiej o postępowaniu ze statkami handlowymi 
przeciwnika na początku działań wojennych (Dz. U. z 1953 r., Nr 28, 
poz. 210),

- VII Konwencji haskiej o przerabianiu statków handlowych na okręty 
(Dz. U. z 1935 r„ Nr 28, poz. 211),

- VIII Konwencji haskiej o stawianiu min morskich wybuchających 
automatycznie za dotknięciem,

- IX Konwencji haskiej o bombardowaniu przez siły zbrojne morskie 
w czasie wojny (Dz. U. z 1935 r., Nr 28, poz. 212),

- X Konwencji haskiej w sprawie zastosowania do wojny na morzu zasad 
Konwencji genewskiej z 1906 r.,

- XI Konwencji haskiej o pewnych ograniczeniach w wykonywaniu 
prawa zdobyczy podczas wojny na morzu (Dz. U. z 1935 r. Nr 28, 
poz. 213),

- XII Konwencji haskiej w sprawie utworzenia Międzynarodowego 
Trybunału Kaperskiego,

- XIII Konwencji haskiej dotyczącej praw i obowiązków państw 
neutralnych w wojnie na morzu.

Jednocześnie podczas tej konferencji państwa uczestniczące uzgodniły, 
że zagadnienie prawnej regulacji praw i zwyczajów wojny morskiej powinno 
znaleźć się w programie następnej międzynarodowej konferencji. W tym celu 
Instytut Prawa Międzynarodowego powołał w 1910 r. specjalny komitet pod 
przewodnictwem francuskiego profesora P. Fauchille, którego zadaniem miało 
być przygotowanie konferencji pod względem merytorycznym. Sporządził on 
dokument zwany „Oksfordzkim podręcznikiem prawa wojny morskiej”, który 
został oficjalnie zatwierdzony w 1913 r. przez Instytut Prawa Między
narodowego, jako materiał teoretyczny przyszłej konferencji. Podręcznik ten - 
wykorzystujący dorobek I i II Konferencji haskiej - zawierał projekt 
traktatowego uregulowania zasad użycia okrętów w wojnie na morzu. Wybuch 
I wojny światowej przerwał rozpoczęte prace. Jednakże reguły wojny morskiej 
zawarte w tym podręczniku stanowiły w okresie międzywojennym ważne 
źródło do dalszych rozważań m.in. nad międzynarodowym statusem prawnym 
okrętów podwodnych w wojnie na morzu23.

23 A. Makowski, M. Unicki, op. cit., s. 122.
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Wskazując na znaczenie II Konferencji haskiej w rozwój prawa wojny na 
morzu, nie sposób pominąć trwale wpisanych w ten proces reguł, ujętych 
w całym szeregu wielostronnych i dwustronnych umów. Przedmiotem tych 
umów były wprawdzie różne zagadnienia, jednak w dużej części dotyczyły one 
wyłączenia określonych obszarów z zasięgu wałki zbrojnej, przy czym niektóre 
z tych obszarów zostały zneutralizowane w całości, a inne tylko w części albo 
pod względem niektórych rodzajów broni. Przykładami takich umów są:

- konwencja z 1856 r. między Francją, Wielką Brytanią i Rosją 
w sprawie wysp Alandzkich, ustalająca że ich obszar nie będzie 
fortyfikowany i nie będą tam utrzymywane lub tworzone urządzenia 
wojskowe i wojskowo-morskie,

- umowa z 1881 r. między Chile a Argentyną, uznająca Cieśninę 
Magellana za zneutralizowaną i otwartą dla wolnej żeglugi statków 
handlowych i okrętów wojennych,

- podpisana w 1888 r. w Konstantynopolu Konwencja w sprawie Kanału 
Sueskiego, ustanawiająca na nim wolność żeglugi w czasie wojny 
i pokoju dla wszystkich statków i okrętów,

- umowa z 1901 r. między Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią 
w sprawie Kanału Panamskiego, ustanawiająca na nim wolność żeglugi.

Trwałym wkładem umów, traktatów i konwencji przyjętych na przełomie 
XIX i XX w. w dziedzinę prawa wojny morskiej, w tym przede wszystkim 
ośmiu konwencji podpisanych na II Konferencji pokojowej w Hadze, było 
usystematyzowanie pośród szczególnych reguł walki zbrojnej na morzu takich 
instytucji, jak: prawa azylu morskiego, prawa angarii, prawa zajęcia i niszczenia 
neutralnych statków i ładunków, prawa wizyty i rewizji, a także kontrabandy 
wojennej, blokady morskiej, forteli wojennych i zachowań wiarołomnych.

Ilustracja tematu nie byłaby pełna bez ujęcia w nim procesu modyfikacji 
zasad prowadzenia walki morskiej w związku z pojawieniem się okrętów 
podwodnych. Prototypem okrętu podwodnego była jednostka parowa o nazwie 
„David”, z czterema ludźmi na pokładzie. Posuwała się ona w pozycji 
zanurzonej, nad wodę wystawał tylko komin i luk wentylacyjny. „David” użyty 
został w 1863 r. podczas wojny secesyjnej przez konfederatów, przeprowadzony 
przez niego atak na pancerną fregatę Unii „New Ironsides” nie zakończył się 
jednak sukcesem2"*. Z militarnego punktu widzenia potyczka ta nie posiadała 
praktycznie żadnego znaczenia i tak naprawdę państwa morskie zaczęły 
wprowadzać do swoich flot okręty podwodne dopiero na początku XX w. 
Stanowiły one nowy środek walki, a ich pojawienie się spowodowało zmiany 
w dotychczasowym sposobie prowadzenia i przebiegu działań wojennych na 
morzu. Zrodziło to nowe, nieznane, a w związku z tym nierozwiązane problemy 
prawne, dotyczące kwestii ich użycia w wojnie morskiej. *

24 Z. Ryniewicz, op. cit., s. 92.
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Na I Konferencji w Hadze wysunięto wprawdzie postulat traktatowego 
zakazu budowania i wykorzystywania w działaniach zbrojnych okrętów 
podwodnych, w wyniku rozbieżności stanowisk nie został on jednak przyjęty. 
Problem prawnego uregulowania „wojny podwodnej” nie znalazł również 
odzwierciedlenia w żadnej z Konwencji uchwalonych na II Konferencji 
w Hadze. Generalnie zatem, do momentu wybuch I wojny światowej nie doszło 
do traktatowego uregulowania zasad używania okrętów podwodnych, co w jej 
trakcie doprowadziło do wielu sporów natury zarówno politycznej jak 
i jurydycznej. Część państw morskich przyjmowała, że okręty podwodne 
zobowiązane są do zachowań analogicznych jak okręty nawodne. Praktyka 
wykazała jednak, że państwa słabsze na morzu nie zamierzały działać w ramach 
tego rodzaju ograniczeń i starały się do maksimum wykorzystać możliwości 
taktyczne swoich okrętów podwodnych, nawet z pogwałceniem reguł 
traktatowych.

Doświadczenia I wojny światowej na morzu skłoniły zwycięskie państwa 
do prób traktatowego sprecyzowania „wojny podwodnej”. Na Konferencji 
pokojowej w 1919 r„ w trakcie redagowania Paktu Ligi Narodów, delegacja 
amerykańska zaproponowała sygnatariuszom tego paktu zrezygnowanie 
z używania okrętów podwodnych w działaniach na morzu, ich zniszczenie oraz 
zaprzestanie budowy w przyszłości. Projekt ten został jednak odrzucony przede 
wszystkim ze względu na zdecydowany sprzeciw rządu francuskiego25. 
Na pokonane Niemcy państwa zwycięskie nałożyły jednak bezwzględny zakaz 
budowy i posiadania okrętów podwodnych, o czym stanowił art. 188 Traktatu 
Wersalskiego.

W latach 1921 i 1922 odbyła się w Waszyngtonie Konferencja morska 
poświęcona ograniczeniu zbrojeń morskich oraz prawnej regulacji wojny 
na morzu. Jednym z tematów podejmowanych w toku obrad była sprawa 
statusu okrętów podwodnych. Część podsumowującego Konferencję Traktatu 
waszyngtońskiego, dotycząca użycia okrętów podwodnych, podpisana została 
w dniu 2 lutego 1922 r. Wzywano w niej sygnatariuszy, aby w przyszłości 
zaniechali w ogóle używania okrętów podwodnych przeciwko jednostkom floty 
handlowej oraz apelowano do pozostałych państw o przyjęcie analogicznych 
rozwiązań. Ze względu na kategoryczną odmowę ratyfikowania tego Traktatu 
przez Francję, nie wszedł on w życie, jednakże odegrał istotną rolę w procesie 
rozwoju i kształtowania się międzynarodowego zwyczaju dotyczącego statusu 
okrętów podwodnych w wojnie na morzu. Stanowił pierwszą próbę ujęcia 
ustalonego zwyczaju w formie powszechnie obowiązujących norm 
traktatowych. Prawne zmuszenie okrętów podwodnych do przestrzegania 
w działaniach przeciwko statkom handlowym prawa wojennego, należało 
do największych osiągnięć Konferencji waszyngtońskiej26.

25 A. Makowski, M. Unicki, op. cit., s. 124-125.
26 Tamże.
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Kolejną próbą określenia międzynarodowego statusu prawnego okrętu 
podwodnego w działaniach bojowych na morzu stanowiły obrady Konferencji 
w sprawie ograniczenia i zmniejszenia zbrojeń morskich, zwołanej w Londynie 
w dniach od 21 stycznia do 22 kwietnia 1930 r. W obradach Konferencji 
londyńskiej uczestniczyły: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, 
Włochy i Japonia. 22 kwietnia 1930 r. doszło do podpisania Traktatu, który 
obowiązywać miał do 31 grudnia 1936 r. Natomiast jego część IV, stanowiąca 
o okrętach podwodnych, obowiązywać miała bez jakichkolwiek ograniczeń 
czasowych. Dotyczący tej problematyki artykuł 22 wspomnianej części IV 
Traktatu przewidywał, iż:

„1. W swojej akcji wobec statków handlowych okręty podwodne muszą 
stosować się do przepisów prawa międzynarodowego, którym podlegają 
okręty nawodne”.
„2. W szczególności, z wyjątkiem wypadku uporczywej odmowy 
zatrzymania się statku, po prawidłowym wezwaniu bądź czynnego oporu 
przy rewizji, okręt nawodny i podwodny nie może zatopić lub uczynić 
niezdatnym do żeglugi statek handlowy, bez uprzedniego umieszczenia 
w bezpiecznym miejscu pasażerów, załogi oraz dokumentów 
okrętowych. W tym celu łodzie pokładowe nie będą uważane za miejsce 
bezpieczne, chyba że uwzględniając stan morza i warunki atmosferyczne, 
bezpieczeństwo pasażerów i załogi będzie zapewnione przez bliskość 
lądu, bądź obecność innego statku, który będzie w stanie zabrać ich na 
pokład”27.
Traktat londyński został ratyfikowany przez Stany Zjednoczone, Wielką 

Brytanię oraz Japonię, i ze względu na potrzebę rozszerzenia kręgu jego 
sygnatariuszy, z inicjatywy rządu brytyjskiego postanowiono sformułowania 
dotyczące zasad prowadzenia „wojny podwodnej” uczynić przedmiotem 
odrębnej umowy międzynarodowej.

W dniu 6 listopada 1936 r. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, 
Włochy, Japonia, Kanada, Australia, Indie, Nowa Zelandia, Irlandia i Unia 
Południowoafrykańska podpisały w Londynie protokół zawierający 
powtórzenie tekstu cytowanego art. 22 Traktatu londyńskiego. Biorąc pod 
uwagę fakt, że Traktat ten nie został ratyfikowany przez wszystkich 
sygnatariuszy, protokół skierowany był do wszystkich państw uczestniczących 
w Traktacie. Protokół zawierał postulat aby zaakceptowały one jego dwa 
podstawowe przepisy oraz przystąpiły do niego formalnie i bez ograniczeń 
w czasie. Do wybuchu II Wojny Światowej akces przystąpienia do Protokołu 
londyńskiego (Protokół dotyczący przepisów o akcji wojennej łodzi 
podwodnych, ustalonych w części IV traktatu londyńskiego z dnia 22 kwietnia 
1930 r.)28 zgłosiło 36 państw. Wśród nich znalazły się m.in.: Polska, Związek 

27

28
Dz. U. RP z 1937 r., Nr 35, poz. 425.
Tamże.
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Radziecki i Niemcy. Protokół londyński jest traktatem międzynarodowego 
prawa konfliktów zbrojnych, obowiązującym do dnia dzisiejszego.

Podpisanie i wprowadzenie w życie Protokołu londyńskiego stanowiło 
poważne osiągnięcie w zakresie kodyfikacji prawa wojny morskiej, rozstrzygał 
on bowiem definitywnie kwestię podporządkowania okrętów podwodnych - 
działających przeciwko nieprzyjacielskiej i neutralnej flocie handlowej - 
ogólnym regułom międzynarodowego prawa wojennego. Nie zawierał on 
jednak żadnych konkretnych postanowień dotyczących sposobu użycia okrętów 
podwodnych w działaniach blokadowych oraz podczas ostrzeliwania 
miejscowości nadbrzeżnych.

Omawiając proces kształtowania zasad użycia w wojnie morskiej 
okrętów podwodnych, trudno nie wspomnieć o propozycjach profesora Isadoro 
Ruiz Moreno z Uniwersytetu w Buenos Aires. Na XXXI Konferencji 
Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w dniach 24-30 sierpnia 1922 r. 
profesor Moreno przedstawił interesujące propozycje traktatowego 
unormowania wykorzystania okrętów podwodnych w wojnie na morzu 
Propozycje te nie wyszły wprawdzie nigdy poza sferę projektu, jednak zawarte 
w nim idee znalazły swoje odbicie w późniejszych regulacjach prawnych 
dotyczących okrętów podwodnych29.

29 A. Makowski, M. Unicki, op. cit., s. 127.
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MORSKIE ASPEKTY PRZYCZYN WOJEN 
POLSKO-TURECKICH W XVII WIEKU 

(od Zygmunta III do Jana III Sobieskiego)

Kontakty polsko-tureckie mają kilkusetletnią historię. Polska starała 
się utrzymywać raczej poprawne stosunki z Turcją, które jednak nie 

uchroniły oba państwa przed wojnami. Obie strony w takich sytuacjach starały 
się wojny tłumaczyć walką islamu z chrześcijaństwem i odwrotnie. Jednak 
w praktyce poza głośnymi hasłami islamskimi i chrześcijańskimi skierowanymi 
przeciwko sobie, dużo nie wynikało. Bowiem jedni i drudzy chcieli żyć 
w pokoju, a nienawiść Polaków do islamu, Turków do chrześcijan, nie była 
najważniejszym problemem. Były to przejawy raczej powierzchowne. Dlatego 
sztuka i kultura islamska płynęły szerokim potokiem z Turcji do 
Rzeczypospolitej.

Ponadto Turcja stanowiła obszar, który Polacy chętnie nawiedzali 
z różnych okazji: misje dyplomatyczne, handel oraz podróże - głównie do 
miejsc świętych (Ziemia Święta) znajdujących się pod władaniem Osmanów1. 
Polscy muzułmanie odbywali podróże o charakterze religijnym głównie do 
Konstantynopola i innych ośrodków islamskich, gdzie czerpano wiedzę 
koraniczną, kupowano książki, nawiązywano współpracę z muzułmańskimi 
uczonymi. Nikt im w tym nie przeszkadzał, a Polacy doskonale rozumieli 
potrzebę rozszerzania wiedzy religijnej przez polskich Tatarów. Tym bardziej, 
że w głównych tureckich ośrodkach miejskich przyczyniali się do popularyzacji 
państwa polskiego.

Już na początku XVI w. Polacy bywali w islamskiej Palestynie i Egipcie1 2. 
W następnych latach podróże nasilały się, a nasi rodacy docierali do Tunezji, 
odbywali podróże morskie na wodach osmańskich i poznawali różne miejsca - 

1 Osmani - Osmanowie, dawna nazwa Turków pochodząca od Osmana I (1259-1324/1326), 
sułtan turecki od 1299 r., założyciel dynastii osmańskiej. W okresie sułtanatu Turcję nazywano 
również imperium osmańskim.

2 J.S. Bystroń, Polacy w Ziemi Świętej, Syrii i Egipcie 1147-1914, Kraków 1930; Mikołaja 
Krzysztofa Radziwiłła peregrynacja do Ziemi Świętej (1582-1584), wyd. J. Czubek, „Archiwum 
do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. XV, Kraków 1925, cz. 2.
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głównie na wybrzeżach osmańskich. W podróżach udział brali ludzie majętni 
i wykształceni, którzy pozostawiali po sobie pisma, wspomnienia i relacje.

Groźba wojen polsko-tureckich narastała wraz z rozwojem terytorialnym 
imperium osmańskiego oraz włączeniem ziem ukraińskich do Korony. 
W czasach Jagiellonów między Konstantynopolem a Krakowem panowały 
jeszcze poprawne stosunki, których nie przekreślały okresowe walki 
nadgraniczne i wzajemne napady poddanych sułtana i króla polskiego. Turcji 
odpowiadała jagiellońska polityka bałtycka - walka o dominium maris baltici. 
A więc początkowo o dostęp do morza z krzyżakami, a następnie walka 
z żeglugą narewską. Odsuwało to zainteresowania dworu polskiego Morzem 
Czarnym, w rejonie którego imperium osmańskie mogło realizować swoje cele 
polityczne. Mimo korzystnych dla Turcji bałtyckich działań Jagiellonów, rosły 
sprzeczności między Rzeczypospolitą a imperium osmańskim. Za czasów 
Stefana Batorego obyło się jeszcze bez wojny - nie biorąc pod uwagę napadów 
tatarskich na ziemie polskie, a kozaków zaporoskich na ziemie osmańskie, ale 
wraz z nastaniem Wazów konflikt zbrojny między tymi państwami był 
nieunikniony.

Na początku XVII w. sprzeczności polityczne między Polską a Turcją tak 
narosły, że wystarczyła jedna przyczyna, aby wybuchła wojna. Tych przyczyn 
było wówczas wiele: narastające działania propagandowe przeciwników 
o podłożu religijnym, ekspansja turecka, polskie dążenia czarnomorskie; polskie 
dążenia do utworzenia państw buforowych w basenie naddunajskim, napady 
tatarskie na Polskę, napady kozackie na Turcję, nacisk papiestwa i sojuszników 
skłaniających Polskę do wojny z Turcją, wrogie działania Szwecji i Moskwy 
zmierzające do uwikłania Polski w wojnę z Turcją, rozwój kontaktów polsko- 
-perskich i próby nawiązania kontaktów polsko-marokańskich skierowanych 
przeciwko imperium osmańskiemu. W działaniach tych znaczną rolę odgrywały 
również morskie aspekty. Przyczyny te zaczęły się na siebie nakładać na 
początku wojny 30-letniej oraz w pierwszych i końcowych latach panowania 
Władysława IV3, następnie - w latach 70. XVII w., zakończone tylko 
częściowo kampanią wiedeńską w 1683 r4.

3 T. Górski, Morskie aspekty wojen polsko-tureckich 1576-1648, Gdańsk 1993, s. 14 nn.
4 Kara Mustafa pod Wiedniem. Z tureckiego przełożył i opracował Zygmunt Abrahamowicz, 

Kraków 1973; J. Wimmer, Wiedeń 1683. Dzieje kampanii i bitwy, Warszawa 1983.
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Działania propagandowe przeciwników o podłożu religijnym

Na kresach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej spotkały się dwie 
religie monoteistyczne przekonane o posiadaniu objawienia Bożego. W chrześcijaństwie 
objawienie Boże dane zostało przez Chrystusa, zaś w islamie objawienie 
koraniczne dane zostało za pośrednictwem Mahometa. Powstał problem, - kto 
ma poczynić ustępstwa. Ponadto historia spotkań chrześcijaństwa z islamem 
była bardzo tragiczna. Była to wiekowa walka, która w Europie ponownie 
nasiliła się wraz z rozwojem imperium osmańskiego5. Islam przeplatał się 
z władzą polityczną, co w szczególny sposób starało się wykorzystać imperium 
osmańskie. Ułatwiło to przyjęcie przez sułtanów tureckich tytułu kalifa, 
po podboju w 1517 r. Egiptu i Syrii. Kalif był następcą i namiestnikiem 
Mahometa, będąc najwyższym zwierzchnikiem duchownym i świeckim 
muzułmanów. W ten sposób sułtan był jednocześnie świeckim władcą 
i przywódcą islamu, przynajmniej w części imperium osmańskiego6.

Nie było władzy centralnej islamu i niewiadomo było, z kim prowadzić 
dialog religijny7 8. I takiego nie prowadzono. Ponieważ najwyższym 
dostojnikiem muzułmanów był sułtan osmański, łatwo mu było wciągać islam 
do prowadzenia wojen we własnym interesie.

Na rzecz wzrostu wzajemnych przeciwieństw rozwijała się propaganda 
o silnym podłożu religijnym - w Polsce i w Turcji. Posługiwała się ona 
środkami i technikami wówczas powszechnie stosowanymi i uprawiana była 
głównie wobec własnego społeczeństwa .

Polskie działania propagandowe zmierzały do rozpowszechniania wśród 
społeczeństwa niebezpieczeństwa tureckiego i tatarskiego, celem wywołania 
dążeń do usunięcia zagrożenia islamskiego od granic Rzeczypospolitej. 
W działaniach tych stosowano przekaz pośredni i bezpośredni. Środkami 
przekazu pośredniego były druki ulotne, opisy okrucieństw stosowanych 
w imperium osmańskim, opisy sukcesów nad Turkami i Tatarami, literatura 
antyosmańska oraz instrukcje na sejmiki. Środkami przekazu bezpośredniego 
były kazania kościelne, mowy pogrzebowe, mowy na sejmach, sejmikach 
i w senacie, opowieści wracających z niewoli osmańskiej, opowieści żołnierzy 
i innych walczących z wojskami osmańskimi.

Stosowano dwa typy propagandy: propagandę wewnętrzną - kierowaną 
do ludności Rzeczypospolitej i propagandę zewnętrzną - kierowaną do krajów 
zaprzyjaźnionych oraz do poddanych sułtana. Propagandę wewnętrzną 

5 Terroryzm nie jest owocem islamu. Rozmowa z ks. dr. Rafałem Markowskim z UKSW, „Nasz 
Głos” 2006, nr 1, s. 7.

6 Po utworzeniu Republiki Tureckiej w 1924 r. instytucję kalifatu zniesiono, a próby jej 
restauracji nie powiodły się.

7 Kościół katolicki reprezentowali: papież, kolegium kardynalskie, dykasterie watykańskie, 
konferencje episkopatów poszczególnych krajów, władza była więc ściśle określona.

8 T. Górski, Wywiad i propaganda w wojnach polsko-tureckich w pierwszej połowie XVII wieku, 
„Przegląd Orientalistyczny”, 1990, nr 1-2.
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uprawiało państwo, głównie za pomocą kościoła katolickiego i prawosławnego 
oraz takich instytucji jak sejm i sejmiki. Antyosmańska rozwijała się w dwóch 
etapach: po bitwie pod Lepanto i po klęsce pod Cecorą oraz po zwycięstwie 
chocimskim, a następnie, po zwycięstwie wiedeńskim. Poza tym narastała na 
kresach południowo-wschodniej części kraju po każdym większym napadzie 
tatarskim i miała zawsze podłoże antyislamskie.

Bitwa pod Lepanto odbiła się głośnym echem w Polsce i przyczyniała się 
do wzrostu antytureckich nastrojów. Gloryfikowano zwycięstwo państw 
chrześcijańskich, dokonywano przekładów książek na ten temat z obcych 
języków, pisano własne dzieła o charakterze propagandowym. Po zwycięstwie 
chocimskim sytuacja była podobna. W zwycięstwach dopatrywano się pewnych 
porównań, a szlachta starała się w zmaganiach z islamem widzieć siebie 
na pierwszym miejscu. Zaś Tomasz Dolabella namalował obraz przedstawiający 
bitwę pod Lepanto, wiążąc ją ideowo z bitwą pod Chocimiem9. Ukazywały się 
również książki, które opisywały walki galer. Do najwartościowszych należały 
dwóch autorów - Philipa Membera10 * i Marka Jakimowskiego11.

Zasadniczą działalność antyislamską prowadził Kościół. Po zwycięstwie 
chocimskim 3 października 1621 r. w Krakowie biskup zarządził wielką 
procesję. Podobne organizowano w innych miejscowościach podsycając 
nastroje antytureckie. Procesje, mowy pogrzebowe i kazania wywoływały chęć 
walki z islamem. Piotr Skarga nawoływał, że wojna z Turcją jest sprawiedliwa 
i konieczna12. Mówiono i pisano o tyranii i okrucieństwie tureckim, o niewoli 
Polaków w muzułmańskich krajach, co budziło chęć zemsty13. Nawoływano do 
wojny z Turcją i Tatarami przepowiadając rychłe zwycięstwo nad nimi14. 
W działaniach propagandowych wiele uwagi poświęcano naszym rodakom, 
którzy popadli w niewolę tatarską i trafiali na galery. W polskiej mentalności 
było to nieludzkie i podsycało nastroje antyosmańskie wśród ludności kresów

9 A. Mysiąg-Bocheńska, Historia obrazu Tomasza Dolabelli „Bitwa pod Lepanto”, „Nautologia” 
1968, nr 1-2, s. 64-65.

10 Ph. Member, Sprawiedliwe y osobliwe każdey sprawy wypisanie..., Kraków 1572.
"Opisanie krótkie zdobycia galery Przednieyszey alexandryjskiej, w Porcie u Metelliny, 

za sprawą dzielną, y odwagą wielką, kapitana Marka Jakymowskiego, który był więźniem 
na teyże Galerze, z oswobodzeniem 220 więźniów chrześcian, Kraków 1628.

12 P. Skarga, Pisma wszystkie, 1.1, Warszawa 1923, s. 95.
13 W. Piątkowski, Chronologia o wywodzie narodu cesarzow tureckich, y walki z chrzesciany, 

aż do dnia dzisieyszego, Kraków 1620.
14 W. Chlebowski, Trąba pobudki ziemie perskiej do wszystkich narodów chrześcijańskich 

przeciw Mahometanom, Kraków 1608; Tenże, Historya y wywód Narodu Cesarzow Tureckich 
i walki ich z chrześcijan z początku aż do dnia dzisieyszego króciuchno zebrane, Kraków 1609; 
G. Czaradzki, Pobudka na Wojnę Turecką, Poznań 1621; J. Wereszczyński, Pobudka na Jego 
Cesarską Miłość wszystkiego chrześcijaństwa, ..., przeciw Turkom y Tatarom, Kraków 1594; 
P. Grabowski, Zdanie syna koronnego, wyd. K.J. Turowski, Kraków 1858; Sz. Starowolski, 
Dyskurs o Woynie Tureckiey, b.m.r.w. Nawoływania te były szerokie i mocne, w sumie jednak 
dążono do zabezpieczenia granic z islamem i nie chciano wojny z Turcją (A. Rembowski, 
Hasła i plany wojenne przeciw Turcji, „Biblioteka Warszawska”, t. IV, 1895, s. 27 nn.).
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południowo-wschodniej Rzeczypospolitej. Wielu z tych, którym udało się 
powrócić z niewoli osmańskiej, zamawiało obrazy przedstawiające galerę 
widzianą z góry i miejsce wioślarza z napisem nazwiska ofiarodawcy. Takie 
obrazy potem umieszczano w kościołach, aby pamiętać o niegodziwości 
tatarsko-tureckiej .

Propaganda zewnętrzna adresowana była do imperium osmańskiego i do 
zaprzyjaźnionych państw. Zamoyski w 1594 r. kazał swoim agentom 
rozpowszechniać wśród Tatarów pogłoskę o bardzo dużych polskich siłach 
wojskowych na Ukrainie15. Miało to skłonić ich do zaniechania wyprawy. 
Również w 1621 r. rozsiewano na ziemiach przeciwnika fałszywe wieści, 
a w wojsku tureckim o wystąpieniu przeciw sułtanowi Persji i Hiszpanii, 
o wielkich wyprawach flotylli kozackich na Morze Czarne i inne.

Podobnie jak w Polsce, również w imperium osmańskim 
wykorzystywano propagandę przeciwko Rzeczypospolitej. Turcja wysyłała 
swoich agentów w najważniejsze dla niej rejony na terenie naszego kraju, m.in. 
z Oczakowa na Ukrainę16.

Turcy prowadzili wśród własnego społeczeństwa kampanię propagandową 
przeciw Polsce, głoszono nienawiść i pogardę dla chrześcijan. Sułtan 
organizował podróże propagandowe do garnizonów agitując żołnierzy 
do wojny. Np. Osman II obiecał, że za zdobyte łupy w Polsce zbuduje 
w Konstantynopolu nowy, wspaniały meczet.

W 1621 r. w głąb Rzeczypospolitej Turcja wysłała agitatorów 
podburzających chłopów przeciwko szlachcie, za co obiecywano im wolność 
osobistą. Jednocześnie na Ukrainie agitatorzy osmańscy namawiali 
prawosławnych do wystąpień przeciwko unitom i katolikom. Nie dawano 
jednak im posłuchu. Starano się również pozyskiwać mieszczan niepolskiego 
pochodzenia. Próbowano też przekupywać Polaków, aby działali na rzecz 
imperium osmańskiego. Turcja wydawała spore sumy pieniężne na działalność 
propagandową na terenie Polski, jednak nie przyniosła ona spodziewanych 
rezultatów. Podobne działania osmańskie nasiliły się w czasie kampanii 
wiedeńskiej w 1683 r., mające na celu niedopuszczenie Kozaków zaporoskich 
do wypraw czarnomorskich. Niejednokrotnie sułtan starał się zastraszyć króla 
polskiego poprzez posła lub listownie17. Pospolitym straszakiem tureckim była 
groźba, że o ile król nie ugnie się przed sułtanem, to jego wojska pójdą 
aż do Bałtyku18. Emisariuszy muzułmańskich, którzy by prowadzili działalność 

15 B. Kocowski, Wyprawa Tatarów na Węgry przez Polskę w 1594 r. Towarzystwo Naukowe 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego. 
Seria Ogólna, nr 2, Lublin 1948.

16 Bibl. PAN Kraków, rkps 1051, k. 160.
17 List Osmana Cesarza Tureckiego do Zygmunta III. Króla polskiego, podpisanego przed wojną 

Chocimską roku 1622, tłumaczenie (Bibl. Oss., rkps 495/III, s. 21-22).
18 T. Górski, Wywiad i propaganda..., s. 122-123.

32



MORSKIE ASPEKTY PRZYCZYN WOJEN POLSKO-TURECKICH W XVII WIEKU

na rzecz islamu na ziemiach polskich wśród chrześcijan nie było. Nie mieli 
możliwości działania.

Działania propagandowe narastały w drugiej połowie XVII w., wraz 
z ekspansją osmańską na ziemie polskie i upadkiem Kamieńca Podolskiego. 
Osiągnęły one znaczne rozmiary w czasie przygotowań wyprawy wiedeńskiej. 
Nuncjusz apostolski z 21 lipca 1683 r. podawał, że w kościołach diecezji 
krakowskiej ogłoszono odpust zupełny dla uczestników wyprawy, zaś pełne 
rozgrzeszenie dla poległych w czasie działań wojennych. Działania 
propagandowe przeciwko imperium osmańskiemu i islamowi wzmogły się 
zwłaszcza w okresie marszu wojsk polskich pod Wiedeń. Za powodzenie 
odprawiano nabożeństwa, procesje, wygłaszano kazania i nawoływano 
do „trwałego postu”19. Zadbano również o działania propagandowe tuż 
po zwycięstwie wiedeńskim, o co starał się król Jan III Sobieski.

Ekspansja turecka

U podłoża agresji imperium osmańskiego leżała ekstensywna gospodarka 
na ogromnych terytoriach i militarystyczny charakter państwa, któremu 
podporządkowano życie kraju. Dlatego podboje - zawsze w imię islamu, były 
nieodzowne dla sułtanów, których państwo pożerało coraz większe sumy 
pieniężne. Własna gospodarka nie dostarczała ich w wystarczającej ilości, 
zatem zdobywano je w licznych wojnach.

Polska nie była wówczas dla Turcji głównym przeciwnikiem w Europie. 
Dla sułtanów zasadniczym celem strategicznym pozostawała Austria, Rzym20 
oraz opanowanie Malty, państwa Kawalerów Maltańskich21. Jednak nigdy nie 
zdobyli Malty i nie pokonali Kawalerów Maltańskich, tak samo jak nie 
opanowali ani Wiednia, ani Rzymu. Przeszkodą w realizacji tych celów byli 
Habsburgowie, a w wielkim basenie naddunajskim odbywały się główne zapasy 
chrześcijaństwa z muzułmanami. Aby wejść do Rzymu, trzeba było posuwać się 
wzdłuż Dunaju, a następnie skierować się do Włoch. Z napastnikami walczyli 
Węgrzy, Niemcy, Włosi, a w sprzyjających okolicznościach również 
Mołdawianie i Wołosi. Kiedy okazało się, że Turcja nie może pokonać cesarza, 
a z kierunku północno-wschodniego może zaatakować ją Polska, sułtani musieli 
zmienić swoje koncepcje strategiczne. W obliczu groźby interwencji polskiej, 
dla Turcji niezbędnym stało się utrzymanie w zależności hospodarstw 
naddunajskich w celu wykorzystania ich do dalekiej obrony i jako bazy 
wypadowej na ziemie Rzeczypospolitej.

19 Wimmer, s. 202, przypis 8.
20 Z. Żygulski, Miecz i kapelusz poświęcony króla Jana III Sobieskiego, „Studia do dziejów 

Wawelu”, t. IV, Kraków 1978, s. 341.
21 P. Czerwieński, Zakon maltański i stosunki jego z Polskąna przestrzeni dziejów, Londyn 1967; 

B. Hamilton, Wyprawy krzyżowe, Warszawa 2000; L. Podhorodecki, Lepanto 1571, Warszawa 
1993; T. Witych, Dzieje Malty, Warszawa 1980; A. Zieliński, Malta 1565, Warszawa 2004.

33



„BIULETYN HISTORYCZNY” T. GÓRSKI 2010 NR 25

Zagrożenie tureckie na kierunku polskim zaczęło narastać po wojnach 
Osmanów z Habsburgami na początku XVII w. i po ich porażkach z Persją22. 
W Polsce zdawano sobie sprawę z grożącego niebezpieczeństwa, tym bardziej, 
że Turcy zwykli atakować niespodziewanie23. Jednocześnie Turcy próbowali 
dokonywać małych zaborów, głównie w rejonach przygranicznych nad 
Dniestrem i na północny zachód od Oczkowa. Żądali również zniesienia 
polskich umocnień nadgranicznych, gdy tymczasem sami starali się 
rozbudowywać własne i utrzymywać wysunięte bazy morskie dla swoich 
okrętów wojennych. Realizując zamiary polityczne w rejonie naddunajskim, 
Turcja utrzymywała w tym rejonie silne flotylle rzeczne - bojowe 
i transportowe, co z niepokojem obserwowano w Polsce. Były one groźne 
szczególnie w czasie kampanii wiedeńskiej w 1683 r. Np. w porcie na rzece 
Sawie, nieopodal Belgradu, załadowano na 150 większych statkach sultańskich 
żywność, proch i pociski oraz 19 dział ciężkich i 40 dział mniejszych. Ponadto 
w porcie stało gotowych do akcji bojowych 60 czajek osmańskiej flotylli 
dunajskiej24. W kampanii wiedeńskiej w 1683 r. Turcja na wielką skalę 
rozwinęła transport morski dla przerzutu wojsk i uzbrojenia w rejon ujścia 
Dunaju. M.in. zatrudniono kilkanaście dużych statków, które przewoziły 
wojska osmańskie z Azji. Gromadziły się one z całej Arabii, szły z Medyny 
i z innych zamków do portów, gdzie je ładowano i odstawiano w rejon Dunaju. 
Francuska „Gazette de France” donosiła o rekwirowaniu przez Turków dużych 
statków obcych bander do przewozu wojsk osmańskich z Afryki25.

Polskie dążenia czarnomorskie

Mimo wysiłku zmierzającego do zapewnienia dostępu do wybrzeża 
czarnomorskiego, nie udało się go uzyskać dla Polski, na co złożyło się wiele 
przyczyn26. Nie wykorzystano zwycięstwa pod Grunwaldem, a niekonsekwentna 
wojna z zakonem krzyżackim przeszkodziła w umocnieniu się na wybrzeżu 
czarnomorskim. Rzeczypospolita nie potrafiła rozwiązać na swoją korzyść 

22WAP Gd: III/225, s. 455, 461-463, 609-611, 616; III/255-1303; 300, R/Ee, 8, s. 674, 1099; 
Bibl. Jag.; 90, s. 23 nn, 94 passim, 102, s. 628, 110, k. 90, 166, k. 3, 3543 passim; BibL PAN 
Kraków, 1946, k. 132-133.

23 A. Szelągowski, Rozkład Rzeszy i Polska zapanowania Władysława IV, Kraków 1907, s. 135.
24 Kara Mustafa pod Wiedniem, s. 78.
25 Wimmer, s. 149.
26 O. Górka, Białogród i Kilia a wyprawa r. 1497. Sprawozdania z posiedzeń Tow. Nauk. Warsz., 

Wydz. 2, t. 25, z. 1-6, Warszawa 1932; K. Górski, Polskie posiadłości na Krymie, „Sprawy 
Morskie i Kolonialne”, z. IV, 1938, s. 50-51; T. Górski, Czarnomorskie aspekty polskich 
działań polityczno-wojskowych XV-XIX wieku [w:] J. Grzegorzewski, Ku Czarnomorzu, 
wyd. II, Gdańsk 1996, s. 43-51; M. Małowist, Kaffa - kolonia genueńska na Krymie i problem 
wschodni w latach 1453-1475. Prace Instytutu Historycznego Uniwersytetu warszawskiego II, 
Warszawa 1947; B. Stachoń, Polityka Polska wobec Turcji i akcji antytureckiej w wieku XV 
do utraty Kilii i Białogrodu (1488). Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział II, 
tom IV, zeszyt 2, Lwów 1930, s. 3 nn.
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spraw Prus Książęcych. Pozwoliło to na utworzenie państwa militarystycznego, 
rozwijającego się kosztem Polski i działającego na jej szkodę. Źle potraktowano 
także problem kozaczyzny. Niechęć uznania Kozaków zaporoskich za partnera 
szlachty, a Ukrainy za trzecią część Rzeczypospolitej - obok Korony i Litwy, 
spowodowała wojny domowe. Utrata części Ukrainy i usamodzielnienie się 
Prus katastrofalnie odbiło się na losach Polski. Była ona wówczas silna siłą 
Ukrainy i słabła siłą Prus Książęcych.

Korona po Litwie odziedziczyła południowo-wschodnią Ukrainę w ruinie 
gospodarczej i niemal wyludnioną. Litwini nie inwestowali tam, nie stworzyli 
warunków politycznych, prawnych i gospodarczych, pozwalających na rozwój 
tych ziem, a wręcz przeciwnie, - co było jeszcze wartościowe zniszczyli. 
Spowodowało to dalsze wyludnienie i powstanie niemal dzikich pól. Pozwoliło 
to Osmanom na sprawne opanowanie ujścia Dniepru i ułatwiło nieustanne 
napady tatarskie27. Nie potrafiono właściwie rozwiązać kwestii Ukrainy 
i Podola, które nie były dostatecznie zespolone z Rzeczypospolitą. Co prawda 
prowadzono przez wiele lat politykę tolerancji, ale narastały niekorzystne 
działania przeciwko prawosławiu - już od początku panowania Zygmunta III. 
Układ narodowościowy i zwalczanie tej religii uaktywniło niekorzystne dla 
Polski reakcje na tych ziemiach, a proces asymilacji obejmował wyłącznie 
bogatsze warstwy społeczeństwa ukraińskiego. Zlekceważono problem kozacki. 
Tymczasem kozaczyzna zaporoska była Rzeczypospolitej niezbędna jako 
rezerwuar sił zbrojnych, dających świetnych żołnierzy. Ich liczba stale rosła 
przy okazji każdej wojny, a po ich zakończeniu starano się pozbyć kozaków. 
Bogaci kozacy ubiegali się o dopuszczenie ich do stanu szlacheckiego, gdzie 
ulegali polonizacji. Natomiast dążenia zaporożców do zwiększenia liczby 
rejestru były zwalczane. W rezultacie prawosławna Ukraina stanęła po stronie 
wroga Rzeczypospolitej - prawosławnej Moskwy, ze szkodą dla swego narodu 
i Polski. To polska szlachta pchnęła Ukraińców w objęcia swego wroga - cara 
moskiewskiego. I odtąd Rosja była silna siłą Ukrainy. Zaś owa strata znacznie 
osłabiła możliwości polityczno-wojskowe Rzeczypospolitej i uniemożliwiła 
polskie dążenia czarnomorskie, zaś dalsza degradacja ludności prawosławnej 
na ziemiach polskich spowodowała zmniejszenie liczby ochotników do wojska 
i pozbawiła państwo morskiej siły na Morzu Czarnym, jaką były flotylle czajek 
kozackich.

Rozwijający się pacyfizm i prywata uniemożliwiały aktywną politykę, 
w tym jej elementy morskie. Szlachta i miasta dorzeczy Bałtyku nie chciały 
angażować się w sprawy czarnomorskie, co najwyżej do walki z Turkami, coraz 
wyraźniej zagrażających istnieniu Rzeczypospolitej. Zaś szlachta, kozacy 
i miasta kresowe za główny kierunek swych działań uważali Morze Czarne 

27 T. Górski, Rzeczypospolita i Morze Czarne [w:] W kręgu badań Profesora Wacława Odyńca. 
Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci Profesora Wacława Odyńca, Gdańsk 2002, 
s. 1851-1196.
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i niechętnie angażowali się w sprawy bałtyckie. Brak odpowiednich sił 
zbrojnych ośmielał agresywne poczynania wobec Rzeczypospolitej - 
Osmanów, Tatarów, Szwedów oraz Moskali, dążących do opanowania ujść - 
Wisły, Dźwiny, Dniestru i Dniepru. Dawało to im podstawy do kontroli 
polskiego handlu zamorskiego i ingerencji w głąb państwa polskiego.

Szlachta niezdecydowanie popierała koncepcje wojny tureckiej Batorego, 
Żółkiewskiego, Koniecpolskiego, Władysława IV i Jana III Sobieskiego. 
Pozwolono na zbytni rozrost imperium osmańskiego i nie odciągnięto Tatarów 
od Turcji, przez co chanat krymski niemal do końca swego istnienia 
utrzymywał się z napadów i nie był w stanie stworzyć własnej gospodarki. 
Niekonsekwencje polityki bałtyckiej obejmowały głównie brak własnej silnej 
floty wojennej i odpowiednich dla niej baz morskich. Natomiast starania 
polskich Wazów o koronę szwedzką osłabiały politykę bałtycką i tym samym 
niweczyły plany czarnomorskie28.

Polskie dążenia do utworzenia państw buforowych 
w basenie naddunajskim

Polska obserwowała rozwijającą się ekspansję turecką, a kiedy Osmani 
skierowali swój marsz na kraje naddunajskie, nie mogła tkwić 
w bezczynności29. Dlatego „Polska racja stanu polegała na odgrodzeniu się od 
potężnego i światowego imperium Osmanów wieńcem państw buforowych...”30, 
głównie w basenie naddunajskim. Krajami naddunajskimi interesowali się 
również Habsburgowie - głównie Węgrami i Siedmiogrodem. Zamierzali oni, 
podobnie jak Osmani, włączyć te kraje do swoich posiadłości, co dla Polski 
stanowiło takie samo zagrożenie, jak i tureckie. Trudności w tym rejonie 
pogłębiała walka o władzę między hospodarami Mołdawii i Wołoszczyzny, 
szukających dla swych krajów wyjścia z beznadziejnej sytuacji, w jakiej się 
znaleźli31. Najwybitniejszy władca Mołdawii - Stefan Wielki, liczył na pomoc 
Polski. W 1485 r. złożył nawet hołd polskiemu królowi. Ponieważ Polska nie 

28 T. Górski, Flotylle kozackie w służbie Jagiellonów i Wazów, Gdańsk 2003, s. 197-199.
29 Basenem naddunajskim Polska interesowała się już w XV wieku, głównie zaś Węgrami. Unia 

polsko-węgierska oznaczała pomoc Węgrom, zaś dla Jagiellonów - wzmocnienie dynastii, 
dostęp do Morza Czarnego i Adriatyku. Jednak klęska pod Warną przekreśliła unię polsko- 
-węgierską oraz aktywny południowy kierunek polityki Jagiellonów. Uniemożliwiła ją 
następnie wojna 13-letnia z krzyżakami, klęska pod Mohaczem i polityka bałtycka.

3(1 O. Górka, Dziejowa rzeczywistość, a racja stanu Polski na południowym wschodzie, „Polityka 
Narodów”, 1933, z. 1-2, s. 6.

31 Hospodar - tytuł panujących w Mołdawii i na Wołoszczyźnie. Zwano ich również wojewodami.
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udzieliła pomocy Mołdawii, Stefan Wielki zmuszony był płacić Turcji haracz32. 
Od tego czasu podporządkowywanie tego kraju Osmanom było coraz 
wyraźniejsze. Rywalizacja między Polską a Turcją o Mołdawię stawała się 
coraz ostrzejsza, a hospodarstwo słabło. Podobnie było z Wołoszczyzną, która 
również liczyła na pomoc Polski przeciw Turcji, ale bez powodzenia33. W tej 
sytuacji, próbę zjednoczenia krajów naddunajskich podjął hospodar 
Wołoszczyzny - Michał Waleczny i zaproponował królowi polskiemu 
zwierzchnictwo nad zjednoczonymi hospodarstwami, na co Rzeczypospolita nie 
wyraziła zgody. W obawie, by Michał Waleczny nie utworzył zbyt silnego 
państwa i nie stał się tureckim wasalem, Jan Zamoyski interweniował zbrojnie 
dwukrotnie, doprowadzając do jego upadku34.

Natomiast Turcja w rejonie Dunaju działała sprawniej, ostatecznie 
podporządkowując sobie Mołdawię i Wołoszczyznę. Stolicami tych krajów 
uczyniła miasta otwarte: na Wołoszczyźnie - Bukareszt, a w Mołdawii - Jassy. 
Turcy zburzyli miejscowe twierdze i ograniczyli liczbę wojsk hospodarów, sami 
zaś rozbudowywali własne fortyfikacje. Ponadto Mołdawię odcięto od morza 
pasem wybrzeża - Budziakiem, osadzając tam Tatarów w 200-300 wsiach. 
Mieli oni, wraz z garnizonami tureckimi, trzymać w posłuszeństwie Mołdawię 
i Wołoszczyznę. Stąd również poszły niebawem dodatkowe obok Tatarów 
krymskich najazdy tatarskie na Polskę. Polska nie spełniła nadziei na pomoc 
przeciw Turkom, a klęska pod Cecorą w 1620 r. była ostatecznym kresem 
aspiracji mołdawskich w tym okresie.

Niekorzystnie ukształtowała się również sytuacja polityczno-wojskowa 
Polski w Siedmiogrodzie. Kraj ten, aby w ogóle egzystować, balansował 
między Osmanami a Habsburgami. Betlen Gabor35 szukał wsparcia u Turków 
oraz obiecywał pomoc osmańską powstańcom węgierskim i czeskim przeciwko 

32 Haracz - podatek gruntowy płacony corocznie przez innwiemych poddanych państwa 
muzułmańskiego z wyjątkiem tych, którzy w czasie pokoju lub wojny pełnili specjalną służbę 
na rzecz państwa czy wojska. Wojny z imperium osmańskim wprowadziły i do nas haracz. 
Był to wszelki okup wymuszony przez Tatarów lub Turków na mieście, zamku lub prowincji.

33 J.S. Bystroń, dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVII, Kraków 1932, s. 122-125; 
L. Górecki, Opisanie wojny Iwana hospodara wołoskiego z Selimem II cesarzem tureckim 
toczonej w roku 1574, Petersburg i Mohylew 1855; J. Łasicki, Historia wtargnienia Polaków 
na Wołoszczyznę z Bogdanem wojewodą (po którym nastąpił Iwon) i po porażce Turków..., 
Tamże, 1855; Sprawy wołoskie za Jagiellonów. Akta i listy. Źródła Dziejowe, t. X, wyd. 
A. Jabłonowski, Warszawa 1878.

34 K. Górski, Wojna z wojewodą wołoskim Michałem w roku 1600-ym, „Ateneum”, t. IV, 1892 r„ 
s. 251; J. Zamojski, Bitwa w Multaniech z Michałem R. 1600 [w;] A. Grabowski, 
Starożytności historyczne polskie, 1.1, Kraków 1840, s. 104-111.

35 Betlen Gabor (1580-1629), od 1613 r. książę Siedmiogrodu i przejściowo król Węgier. W 1619 r. 
sprzymierzył się z Czechami i wystąpił przeciw cesarzowi niemieckiemu i węgirskiemu. 
Po sukcesach obwołany został w sierpniu 1620 r. królem Węgier. Jednak w wyniku traktatu 
pokojowego w Nikolsburgu, zawatrego z cesarzem Ferdynandem II 6 stycznia 1622 r., książę 
siedmiogrodzki zrzekł się tytułu króla węgierskiego, za co otrzymał wschodnią część Słowacji, 
księstwo opolskie i raciborskie.
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cesarzowi. Zamierzał zmusić Polskę do walk obronnych przed Tatarami 
i wywołać powstanie kozackie. W tym celu szukał sojuszu z Tatarami 
krymskimi. Zamierzał nawet wspólnie ze Szwedami oderwać od Polski 
Zaporoże i utworzyć z kozaczyzny republikę pod władzą państw sąsiednich36. 
Ostatecznie w basenie naddunajskim sukces odniosło imperium osmańskie 
i częściowo cesarstwo. Polska poniosła porażkę, a same kraje naddunajskie 
klęskę. Rola hospodarów została ograniczona do utrzymywania spokoju 
w swych krajach, składania haraczu, a w zakresie wojskowym prowadzenia 
wywiadu w Polsce na rzecz Turcji oraz utrzymywania jazdy na potrzeby sił 
zbrojnych Osmanów. Poza tym kraje te stały się dla wojsk tureckich bazą, 
z której szły główne uderzenia na Polskę.

Dopiero po zwycięskiej kampanii wiedeńskiej, Jan III Sobieski zamierzał 
podporządkować interesom Polski Mołdawię i Wołoszczyznę, chcą osadzić na 
ich tronie królewicza Jakuba37 38. Król zorganizował cztery wyprawy mołdawskie, 
które przeprowadzono w latach 1684, 1685, 1686 i w 1691. Zamierzał on już 
w 1684 r. opanować ujście Dunaju i odciąć Tatarów od Turcji, osadzić na tronie 
hospodara Mołdawii swego sojusznika; zbliżyć się do Wołoszczyzny chętnej do 
wojny z Turcją; po połączeniu z wojskami cesarskimi i mołdawsko-wołoskimi 
uderzać w kierunku Stambułu, w walce o Stambuł dodatkowo wykorzystać od 
strony Dardaneli flotę wenecką, a od strony Bosforu - flotylle czajek 
zaporoskich. Ponieważ polscy sojusznicy byli niechętni planom Sobieskiego, 
a i w kraju król napotykał na silną opozycję w realizacji swych planów, 
wyprawy mołdawskie nie powiodły się.

Wyprawa rozpoczęta pod koniec sierpnia 1684 r. została zahamowana 
z powodu ulewnych deszczy uniemożliwiających przeprawę przez Dniestr, 
a działania pod Kamieńcem Podolskim utrudniały siły tatarskie. Ponadto brak 
zaopatrzenia, choroby oraz sprzeciw hetmanów, uniemożliwiły w końcu 
października marsz do Mołdawii. Do sukcesów można zaliczyć jedynie 
zdobycie Jazłowca .

W 1685 r. wyruszyła następna wyprawa mołdawska, tzw. wyprawa 
bukowińska hetmana wielkiego koronnego Stanisława Jabłonkowskiego. 
Jednak i tym razem po niepowodzeniach, wojska polskie wycofały się 
z Bukowiny. W 1686 r. Sobieski na czele 36. tysięcy wojska wkroczył do 
Mołdawii, ale i ta wyprawa nie powiodła się. Zawiniło niedostateczne 
rozpoznanie, a Tatarzy podpalili stepy na lewym brzegu Prutu, pozbawiając 

36 AP Gd. 300.53/1066, s. 143; Bibl. Oss., 495/III, s. 102-103.
37 Po zwycięstwie wiedeńskim nasiliło się wrzenie na Wołoszczyźnie przeciw Turcji, gdzie 

rozpoczęto przygotowania do powstania. Latem 1684 r. bojarzy wołoscy chętni byli przyjąć 
zwierzchnictwo Sobieskiego, a w lipcu ich przedstawiciele złożyli królowi w Żółkwi petycję 
określające warunki tego porozumienia (Wimmer, Wiedeń, s. 420, przypis 10).

38 Jazłowiec - jedna z najstarszych osad polskich na Podolu, stanowiąca własność Buczackich, 
którzy po osiedleniu się w Jazłowcu przyjęli nazwisko Jazłowieckich. W latach 1676-1684 
Jazłowiec znajdował się w granicach Turcji.
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koni wojsk królewskich paszy. Przeciwnik unikał starcia z Polakami, 
niepokojąc nasze oddziały napadami. Obciążone taborami wojska królewskie 
zdołały stoczyć tylko jedną bitwę u ujścia rzeki Łopusznej. Na wieść 
o wypadach załogi tureckiej z Kamieńca Podolskiego na polskie linie 
komunikacyjne i rosnące braki w zaopatrzeniu oraz, to że Mołdawianie 
i Wołochy nie przyjdą z pomocą, król rozpoczął odwrót. Ponadto ludność 
Mołdawii nie popierała już króla w obawie - z jednej strony przed zemstą 
Turków, z drugiej zaś - podporządkowania Polsce. Myśleli o całkowitej 
niepodległości i nie chcieli stanowić państwa buforowego dla Rzeczypospolitej. 
Natomiast z wyprawy mołdawskiej Sobieskiego w 1686 r. skorzystali 
Habsburgowie i Wenecjanie. Habsburgowie zajęli Budę, w 1687 r. pokonali 
Turków pod Mohaczem, a w roku następnym zdobyli Belgrad. To spowodowało, 
że na sejmie w Bratysławie w 1687 r. Węgrzy uznali dziedziczne prawa 
Habsburgów do swego tronu. Zaś Wenecjanie stopniowo opanowawszy 
wybrzeża Peloponezu zdobyli desantem morskim Ateny39.

Wyprawę do Mołdawii planował również następca Jana III Sobieskiego. 
Po śmierci króla w czerwcu 1696 r. elektor saski Fryderyk August wkroczył 
z wojskiem do Krakowa i koronował się na króla polskiego jako August II 
i podjął przygotowania do wyprawy na Mołdawię. Jednak nie doszło do niej ze 
względu na spóźnioną porę roku. Były to również ostatnie polskie zamiary 
polityczno-wojskowe wobec Mołdawii i Włoszczyzny.

Napady tatarskie na Polskę

Stałym zarzewiem konfliktów polsko-tureckich były napady tatarskie40. 
Do zlikwidowania tego niebezpieczeństwa przygotowywano się, ale wobec 
niewystarczających sił czyniono to niezdecydowanie41. Tym bardziej, że 
przeniesienie wojny na Krym oznaczało konflikt z Turcją, której Tatarzy byli 
wasalami. Szlachta w większości nie była zainteresowana wojną tatarską, 
ponieważ czambuły rabowały ziemie południowej Polski. Poza tym Tatarzy nie 
zagrażali niepodległości państwa. Wojną taką zainteresowana była natomiast 
ludność ziem objętych napadami oraz magnaci ukraińscy. Najazdy tatarskie na 
Polskę miały cele: polityczny i gospodarczy. Pierwszy chanowie realizowali 
z zasady w interesie Turcji, drugi zaś - najczęstsze wyprawy, wiązały się ze 
zdobyciem łupów i wymuszeniem na władzach Rzeczypospolitej płacenia 
danin. Można również wyróżnić formy napadów: walne, besz basz i małe.

39 Wimmer, s. 243-244.
40 W napadach tych, obok Tatarów, często uczestniczyli dla łupów również Turcy, Bułgarzy, 

Mołdawianie, Wołosi, Cyganie i inni mieszkańcy nadczarnomorscy.
41 WP Gd. III/255; 300, R/Ee, 8, s. 586, 771; 300, 229/95, k. 147-148; 300, 53/1066, s. 139-141, 

163-170, 145-156; BGd. PAN Ms 3178-IV; Bibl. Jag. 94, s. 3; 110, k.90; 166, k. 65-70; 
B. Baranowski, Polska a Tatarszczyzna w latach 1624-1629, Łódź 1948, passim; Tenże, Chłop 
polski, passim.
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Napady walne prowadzili członkowie rodziny chana, lub wysocy dostojnicy 
państwowi. Brały w nich udział znaczne siły, które docierały aż do Lwowa 
i Przemyśla. Wyprawy walne o celach wyłącznie politycznych prowadzili 
osobiście chanowie krymscy. Marsz Tatarów z Krymu w te okolice trwał około 
30 dni42. Wyprawy besz basz (pięć głów) były typowymi wyprawami 
łupieskimi. Napady małych grup były najczęstsze i brało w nich udział 
od kilkunastu do kilkudziesięciu ordyńców43. Rabowali w przygranicznych 
rejonach konie i bydło, a w sprzyjających okolicznościach chwytali brańców. 
Napady takie inicjowali często bogaci Turcy z Białogrodu, Oczkowa, Kaffy 
i innych miast nadczarnomorskich. Wypożyczali biednym Tatarom konie 
i broń, w zamian za połowę zdobyczy44.

Napady tatarskie na ziemie polskie odbywały się co kilka lat, a nawet 
kilka razy do roku. Największa ich ilość przypada na dwa pierwsze 
dziesięciolecia XVII w. W latach 1600-1648 było ich 76, a w sześciu latach po 
5 razy do roku. W latach 1605-1633 tylko na Rusi Czerwonej Tatarzy zniszczyli 
około 200 miast i 2250 wsi. Szczególnie groźny najazd tatarski miał miejsce po 
klęsce cecorskiej w 1620 r. Otwarty kraj, niemogący zmobilizować się do 
walki, stał się łatwym łupem dla ordyńców.

Tatarzy uporczywie polowali na ludzi, których następnie sprzedawali 
jako niewolników. Zgromadzony jasyr dzielili na trzy grupy: bogatych - dla 
okupu; biedniejszych - na sprzedaż i na galery. Sprzedaż niewolników 
odbywała się na targowiskach w Konstantynopolu, Kaffie, Oczakowie, 
Białogrodzie i w innych dużych miastach nadczarnomorskich. Handlowano 
ludźmi nie tylko na potrzeby Turcji, ale i Persji, Abisynii oraz Egiptu45.

42 Kronika Marcina Bielskiego, t. HI, Sanok 11856; M. Horn, Skutki ekonomiczne najazdów 
tatarskich z lat 1605-1633 na Ruś czerwoną, Warszawa - Wrocław - Kraków 1964.

43 Ordyniec - członek ordy tatarskiej. Orda - wojsko, główna kwatera chana, obóz wojskowy 
Tatarów. Ordę zwano również hordą.

44 M. Hruszewskij, Istorija Ukrainy - Rusi, t. VII, Kijów - Lwów 1909, s. 61.
45 AP Gd„ 300, 29/95, k. 147-148; Hadży Mehmed Senai z Krymu, Historia chana Islam Gireja III, 

wydał Z. Abrahamowie/., Warszawa 1971; J.I. Kraszewski, Podróże i poselstwa polskie 
do Turcji, Kraków 1860, s. 22; M. Paszowski, Dzieje Tureckie y utarczki Kozackie z Tatary, 
Kraków 1615, s. 288; Pamiętniki o Koniecpolskich, wydał S. Przyłęcki, Lwów 1842, s. 173; 
L. Podhorodecki, Tatarzy, Warszawa 1971, s. 284; Pamiętnik Zbigniewa Ossolińskiego 
wojewody sandomierskiego, wydał W. Kętrzyński, Lwów 1879, s. 113.
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Napady kozackie na Turcję

Podobnie stały powód konfliktów polsko-tureckich stanowili kozacy 
zaporoscy, organizujący wyprawy na posiadłości imperium osmańskiego - 
morskie i lądowe. Dla Turków najbardziej dokuczliwe były wyprawy morskie, 
których głównym celem były łupy46. W czasach panowania Batorego 
i Zygmunta III, zaabsorbowanych wojnami z Moskwą, a następnie ze 
Szwedami, nad Dnieprem powstała pewna próżnia polityczna. Rejon ten, 
oddalony od ośrodków władzy państwowej, rozwijał się i żył własnymi 
problemami. Jednak dla państwa problem zaporożców narastał wraz ze 
wzrostem ich liczebności. Rosnące liczebnie wojsko zaporoskie potrzebowało 
coraz więcej różnego rodzaju dóbr materialnych. Tych dóbr kozacy nie 
produkowali, a najłatwiejszym sposobem ich zdobycia były wyprawy łupieskie 
na posiadłości osmańskie. Dlatego rosła liczba kozackich wypraw morskich 
i liczba chętnych do udziału w nich. Turcja nie potrafiła skutecznie 
przeciwstawić się napadom kozackim, podobnie jak Polska nie umiała 
przeciwstawić się napadom tatarskim.

Kozacy organizowali na ziemie osmańskie wyprawy wspierające 
działania wojsk koronnych, akcje terrorystyczno-dywersyjne na rozkaz władz 
polskich, wyprawy rabunkowe za cichym przyzwoleniem tych władz oraz 
wyprawy samowolne - pirackie. Wyprawy te można podzielić na: walne (brało 
w nich udział kilkadziesiąt czajek); duże (uczestniczyło, co najmniej 25 czajek); 
małe (brało udział do kilkunastu czajek).

Wszystkie miały na celu zdobycie jak największej ilości łupów. W ten 
sposób kozacy służyli Rzeczypospolitej, która niewielki żołd płaciła tylko 
kozakom rejestrowym.

Po wojnach kozackich Polska utraciła Zaporoże, dlatego wyprawy 
morskie w interesie Rzeczypospolitej nie miały już miejsca. Jednak w obliczu 
zbliżającej się wojny z Turcją, w 1683 r., Jan III Sobieski próbował zwerbować 
Kozaków na wyprawę przeciwko imperium osmańskiemu. Tym bardziej, że 
wieść o wojnie Polski z Turcją szybko znalazła odzew niemal na całej Ukrainie. 
Kozacy wysłali do Warszawy swoich posłów zgłaszając gotowość do walki 
z Turcją albo przez uderzenie na siedziby tatarskie, albo przez wyprawy flotylli 
czajek. Ze swojej strony król oferował zgłaszającym się Kozakom żołd i sukno 
na odzież oraz pieniądze na spisy47.

Król organizował 3 pułki kozackie, ponadto wydano tzw. listy nakaźne 
stanowiące odpowiednik listów przypowiednich wielu dowódcom kozackim, 

46 T. Górski, Flotylle, passim. O wyczynach kozackich przeciwko Turcji w owych czasach pisano 
szeroko i z podziwem: WP Gd.: III/255, nr 649, 965; 300, R/Ee, 8; 300, 29/95; 300, 53/1066; 
Bibl. Jag. 110, 211, 1882, 3543; Kronika Marcina Bielskiego, s. 1358; Pisma Stanisława 
Żółkiewskiego, Lwów 11861, s. 258, 281, 284, 309.

47 Spisa - broń drzewcowa zbliżona do kopii, jednak nieco krótsza i bez proporczyka, używana 
od XVI do XIX w. przez oddziały kozackie.
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mającym na własną rękę formować oddziały i przyprowadzić je do Lwowa. 
Ponadto zwracano się do duchowieństwa prawosławnego o poparcie zaciągu 
kozackiego, czym był mocno zainteresowany również nuncjusz papieski48. 
Natomiast władze osmańskie usiłowały powstrzymać Zaporożców przed 
organizacją oddziałów dla polskiego króla. Było również wezwanie do 
podporządkowania się Kozaków sułtanowi i wypowiedzenia posłuszeństwa 
Sobieskiemu49.

Nacisk papiestwa i sojuszników 
skłaniających Polskę do wojny z Turcją

Nieprzyjazne stosunki polsko-tureckie podsycali sojusznicy Rzeczypospolitej, 
chcący wciągnąć ją w wojnę z imperium osmańskim we własnym interesie. 
Należeli do nich Habsburgowie, papiestwo i Wenecja.

Habsburgowie starali się wciągnąć Polskę do wojny z Turcją 
w następujący sposób: skłonić ją do działań zbrojnych jako sojusznika, a gdy 
Rzeczypospolita odmówi, dywersją dyplomatyczną. Dążyli konsekwentnie, aby 
odsunąć od siebie niebezpieczeństwo tureckie, napór osmański skierować na 
Polskę, odwrócić jej uwagę od Śląska i krajów naddunajskich i mieć wolne ręce 
w wojnie 30-letniej od południa. Poza tym zamierzali przy pomocy straszaka 
tureckiego osadzić na polskim tronie swojego kandydata. Do uwikłania Polski 
w wojnę z Turcją z poręki Habsburgów nie pozwolił Stefan Batory i hetman Jan 
Zamoyski50. Szczególnie Zamoyski krzyżował plany Habsburgów, utrzymując 
z Turcją poprawne stosunki polityczne. W takiej sytuacji cesarstwo przystąpiło 
do działalności prowokacyjnej wobec Rzeczypospolitej, wykorzystując do tego 
kozaków zaporoskich. Habsburgowie namawiali ich do samowolnych wypraw 
morskich i rozbudzali wśród nich samodzielność, skierowaną przeciwko 
Polsce51.

Zygmunt III w przeciwieństwie do Batorego działał na rzecz Habsburgów, 
a wojnę z Turcją w lidze z cesarzem uważał za korzystną dla państwa. Udzielał 
cesarzowi pomocy w wojnie 30-letniej, pozwolił w Polsce werbować żołnierzy 

48 Wimmer, s. 205-206. O próbach zwerbowania Kozaków przeciwko Turcji w 1683 roku 
i wyprawach morskich flotylli czajek znajdują się wzmianki w rękopisach Biblioteki 
Czartoryskich nr 179, s. 343-345, 606; nr 426, s. 232. Ponadto o czajkach dla Sobieskiego pisze 
Cz. Chowaniec (Wyprawa Sobieskiego do Mołdawii w 1686 r„ „Przegląd Historyczno- 
-Wojskowy”, t. IV, z.l, Warszawa 1931, s. 4-5).

49 Tamże, s. 206, przypis 26.
50 L. Boratyński, J.A. Caligari nuncjusz apostolski w Polsce 1578-1581, Kraków 1915, s. 13; 

W. Zakrzewski, Stefan Batory. Przegląd historyczny jego panowania i program dalszych 
nad nią badań, Kraków 1887, s. 109-113.

51 A.W. Storożenko, Stefań Batorij i dnieprowskije kozaki, Kiev 1904, s. 263.
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do wojsk cesarskich, m.in. lisowczyków52. Wysłał również z pomocą 
Habsburgom polską flotę wojenną, która uległa zagładzie w Wismarze53. 
Prohabsburska polityka króla stanowiła dodatkowy czynnik zaogniający i tak 
napięte stosunki polsko-tureckie.

W obliczu agresji tureckiej w kierunku Wiednia w 1683 r., Habsburgowie 
przystąpili do zbrojeń również na rzekach. Organizowali parki pontonowe 
i uzbrajali w działa statki rzeczne na Dunaju. W połowie lipca, wobec naporu 
tureckiego na Wiedeń, cesarskie oddziały cofając się, paliły za sobą mosty 
i statki na odnogach Dunaju. Zaś przed bitwą pod Wiedniem, na naradzie 
w Stettelsdorf, na której przyjęto plan bitwy pod Wiedniem zaakceptowany 
przez Sobieskiego, m.in. przyjęto 13 rezolucji. A w nich zawarto również 
pomoc statków rzecznych dla wojska, zawartych w punkcie 7 i 9 rezolucji: 
punkt 7 mówił, że „z każdego z korpusów zostaną wyznaczeni oficerowie dla 
odbioru chleba i paszy przywiezionych na statkach Dunajem”. Natomiast 
punkt 9, że: "dalszy dowóz żywności i paszy będzie się odbywał statkami 
na Dunaju”54.

W staraniach o wciągnięcie Polski do wojny z imperium osmańskim 
wspierali Habsburgów papieże, będący inicjatorami zorganizowania ligi 
anty tureckiej. Ich marzeniem nie do zrealizowania było pokonanie Turcji, 
umocnienie w ten sposób katolicyzmu i władzy papieskiej. Przy każdej okazji 
jawnie występowali przeciw islamowi, a poprzez swoich nuncjuszów 
i biskupów skłaniali polskich królów i dygnitarzy państwa polskiego do orężnej 
rozprawy z Turcją55. Natomiast niższy kler wykorzystywali do głoszenia wśród 
społeczeństwa polskiego haseł antyosmańskich i antyislamskich. Papiestwo 
obiecywało Polsce pomoc pieniężną na wojnę z Turcją, poparcie moralne 
i nakłanianie innych państw chrześcijańskich do tej wojny. Główną uwagę 
w Watykanie zwracano na Moskwę, chcąc ją pogodzić z katolicyzmem 
i Polską, by następnie skierować na imperium osmańskie. W rezultacie 
papieskich zabiegów Moskwa zyskała najwięcej - w obliczu klęsk zadawanych 
jej przez Batorego uzyskała z Rzeczypospolitą upragniony pokój na 10 lat. 
Nie przeszła jednak na katolicyzm i nie zgodziła się na wojnę z Turcją, 
co obiecywała56. Watykan usilnie zamierzał utworzyć ligę anty turecką, czego 
podjął się również papież Klemens VIII. Jej trzonem miała być Polska, 
cesarstwo i Moskwa. Polski plan strategiczny w sytuacji działania ligi 

52 A. Prochaska, Krzyże i trudy hetmańskie, „Przegląd Powszechny”, t. 155-156, 1922, s. 63; 
A. Sokołowski, Austriacka polityka Zygmunta III, „Przegląd Polski”, kwartał II, Kraków 1878, 
s. 50-76, 369-390.

53 J. Pertek, Flota polska w Wismarze (1629-1632), „Przegląd Zachodni”, t. II, 1954, s. 415-432.
54Wimmer, s. 1154, 199, 293.
55 J.U. Niemcewicz, Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszczę, t. II, Warszawa 1822, 

s. 227-299; S. Zaleski, Jezuici w Polsce, t. I, cz. 1, Lwów 1900, s. 321.
56 W. Zakrzewski, Stosunki Stolicy Apostolskiej z Iwanem Groźnym carem i W. Księciem 

Moskiewskim, „Przegląd Polski”, z. 2, 1872, s. 230.
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przewidywał: wystąpienie cesarza z wojskiem z kierunku Węgier, 
zabezpieczenie się Polski przed Tatami, a następnie z połączonymi siłami 
wejście na ziemie osmańskie. Ponadto żądano wysłania przeciw Turcji floty 
hiszpańskiej i weneckiej, wciągnięcie do ligi książąt niemieckich i nawiązania 
współdziałania z Persją. Jednocześnie Polacy domagali się Mołdawii 
i Wołoszczyzny, wykonania postanowień będzińskich i gwarancji stałości ligi 
przez cesarza. Ponieważ ten nie miał zamiaru wykonywać żądań polskich, a liga 
była mu potrzebna wyłącznie do zabezpieczenia własnych interesów, starania 
o nią spełzły na niczym. Na innych partnerów również nie można było liczyć 
i wobec tego Rzeczypospolita odnowiła przymierze z Turcją, za co papież 
Klemens VIII surowo skarcił Zygmunta III. Poza tym zainteresowania Polski 
coraz bardziej ciążyły w kierunku Moskwy i Bałtyku57.

Do wojny z Turcją niemal stale skłaniała Polskę również Wenecja. Był to 
stały partner Rzeczypospolitej w polityce wschodniej począwszy od XV w. Już 
wówczas Wenecja dla obrony własnego handlu morskiego przed Turkami 
zamierzała użyć Polski, Persji i Tatarów, przeciw Osmanom. Państwa włoskie 
były zainteresowane Morzem Czarnym, szukały więc sprzymierzeńca 
dysponującego licznymi wojskami lądowymi, mogącymi przeciwstawić się 
Turkom. Takiego sprzymierzeńca w Wenecji widziano w Polsce. Jednak 
szlachta nie miała zamiaru przyjąć weneckich planów wojennych, a serdeczne 
stosunki za Jagiellonów uległy ochłodzeniu za Batorego. Rozwijał je ponownie 
Zamoyski, który z Wenecją prowadził rokowania antytureckie58. Wenecja 
usilnie namawiała Polskę do wojny, obiecując znaczne sumy na rozbudowę sił 
zbrojnych. Łudziła również obietnicą wsparcia działań wojennych swoją flotą.

Wraz z kształtowaniem się koncepcji wojny tureckiej Władysława IV, 
narastała antyosmańska propaganda na ziemiach polskich. Zapewne i Wenecja 
poprzez swoich sympatyków w Polsce podsycała te nastroje. W 1645 r. zaczęły 
po kraju krążyć przepowiednie o wojnie wenecko-tureckiej. Wojna, która 
wybuchła następnego roku, przynosiła Wenecji ogromne straty59. Turcy 
zagrażali jej liniom żeglugowym, a na Krecie wojska osmańskie odnosiły 
sukcesy. Ponieważ Władysław IV przygotowywał wyprawę na Turcję, Wenecja 
zamierzała wycofać się z wojny i zawrzeć z sułtanem pokój. Chciała wycofać 

57 J. Sas, Stosunki polsko-tureckie w pierwszych latach Zygmunta III, „Przegląd Powszechny” 
1897, t. LV, s. 99-123, 219; tenże, Układ o ligę przeciw Turkom za Zygmunta III, Tamże 1899, 
t. X-XII, s. 350-369; W. Tokiewicz, Polska polityka czarnomorska w dobie nowoczesnej, 
„Przegląd Historyczny” 1933, z. 2, s. 419; Zaleski. Jezuici w Polsce, 1.1, cz. 2, s. 490, 491-496.

58 L. Boratyński, Sprawa ambasady weneckiej w Polsce za Stefana Batorego. Studia historyczne 
wydane ku czci prof. Wincentego Zakrzewskiego. Kraków 1908. s. 3-30; J. Garbacik, Polska 
i Turcja z końca XVI i początkiem XVII w. w świetle depesz bailów weneckich 
w Konstantynopolu. Sprawozdania z posiedzeń Komisji PAN, Oddział w Krakowie, I-IV, 
1966, Kraków 1967, s. 77; S. Stachoń, Polska wobec weneckich projektów użycia Persji 
i Tatarów przeciw Turcji w drugiej połowie XV wieku. Prace hist. Wyd. ku uczczenia 50-lecia 
Akad. Koła Hist. Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie 1878-1928, Lwów 1929.

59 Bibl. Oss., 223/11, k. 311.
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się z wojny, a na swoje miejsce wciągnąć Polskę obiecując jej pomoc 
finansową. Wenecja podobnie postąpiła w czasie wyprawy Sobieskiego 
z odsieczą wiedeńską, zajmując stanowisko wyczekujące. Po pierwsze - 
obawiała się o sprowokowanie uderzenia tureckiego na własne posiadłości 
w rejonie Adriatyku i po drugie - w Wenecji nasiliły się francuskie wpływy 
antyhabsburskie. Bowiem Habsburgowie byli tradycyjnym wrogiem Wenecji 
i Francji. Do operacji bojowych przeciwko imperium osmańskiemu Wenecja 
przystąpiła dopiero po zwycięstwie wiedeńskim, głównie zaś w okresie 
mołdawskich wypraw Sobieskiego. Turcja zmuszona do obrony przed 
Habsburgami i Sobieskim, osłabiła swoje możliwości wojskowe na wybrzeżu 
adriatyckim i Peloponezie, z czego skorzystała Wenecja. Po zajęciu 
zamierzonych obszarów nadmorskich, Wenecja natychmiast starała się 
o zaprzestanie działań wojennych przystępując do handlu z imperium 
osmańskim.

Działania Szwecji i Moskwy zmierzające 
do uwikłania Polski w wojnę z Turcją

Każdą wojnę polsko-turecką przyjmowano z dużym zadowoleniem 
w Szwecji i Moskwie. Szwedzi zabiegali o polityczno-wojskowe kontakty 
z Turcją, a ta szukała w Sztokholmie sprzymierzeńca przeciw Rzeczypospolitej. 
Dzięki porozumieniu od 26 marca 1620 r. sułtan przestał tytułować Zygmunta 
III królem szwedzkim, a w wojsku polskim wiedziano o powiązaniach 
szwedzko-tureckich60. Wkrótce też, w 1621 r., dzięki wojnie chocimskiej, 
Szwedzi opanowali Rygę, której nie mogli zdobyć w inny sposób. W czasie 
wojny z Polską Szwecji zależało na wciągnięciu do walki Tatarów. W Szwecji 
znano ich od dawna, a bezpośrednie kontakty krymsko-szwedzkie sięgały 1556 r. 
Gustaw II Adolf w czasie wojny z Polską zachęcał Tatarów do napadów na 
swego przeciwnika, wysyłał bogate podarki na Krym, by pozyskać sobie 
Tatarów dla celów wojennych. W 1640 r., chan wysłał swego posła do 
Sztokholmu. Przedtem zaś, w 1637 r. ofiarowywał tatarską pomoc wojskową 
królowej szwedzkiej - Krystynie61.

Również Moskwa prowadziła politykę podboju obcych ziem podobnie 
jak Szwecja i Turcja. Jej działania poszły w kierunku Syberii i południowych 
chanatów tatarskich, a następnie skierowały się na Litwę i wschodnie granice 
Polski. Moskwa szukała sojuszników przeciw Rzeczypospolitej w Szwecji, 
Turcji, w chanacie krymskim, cesarstwie, starała się pozyskać również innych 
przeciwników Rzeczypospolitej62. W 1620 r. obserwowano przenikanie 
szpiegów moskiewskich na Ukrainę, a car wszczął przygotowania wojenne, do 
czego skłaniała go Szwecja. Jednocześnie Moskwa od wielu lat prowadziła 

60 K.W. Wójcik, Biblioteka Starożytna Pisarzy Polskich, t. III, Warszawa 1843, s. 227.
61 Bibl. Oss., 352/11, s. 52; R. Mehmed, s. 197, przypis 571.
62 J. Tazbir, Rzeczypospolita szlachecka wobec wielkich odkryć, Warszawa 1973, passim.

45



„BIULETYN HISTORYCZNY” T. GÓRSKI 2010 NR 25

rokowania z Turkami przeciwko Polsce. Z kolei sułtan dążył do sojuszu z carem 
przeciwko Rzeczypospolitej63. Poza tym Moskwa prosząc Turcję o pomoc 
przeciwko Polsce, namawiała kozaków dońskich i zaporoskich do wypraw na 
Konstantynopol, aby w ten sposób zaognić stosunki między Turcją 
a Rzeczypospolitą64. W czasie najazdu tureckiego na Polskę w 1621 r. Moskwa 
obserwowała rozwój sytuacji i czekała, aby w dogodnym dla siebie momencie 
przystąpić do zagarniania części ziem koronnych. Współdziałanie moskiewsko- 
-tureckie przybrało realne kształty w czasie wojny moskiewskiej w latach 
1632-1634. Car Michał Fiedorowicz poprzez swoich posłów, którzy przywieźli 
wspaniałe dary, nakłaniał sułtana Murata IV do wojny z Polską. Bowiem 
Moskwa potrzebowała tureckiej pomocy. Nie mogła liczyć w tym czasie na 
Szwedów zajętych wojną w Niemczech, a Turcja mogła pomóc 
w pokonaniu Polski. Car swoją strategię podał sułtanowi następująco: „Ja będę 
stale płacić tobie daninę roczną 100 tysięcy złotych denarów, a ponadto 
200 dobrych futer sobolowych, ale proszę cię teraz o pomoc. Ja pójdę od 
wschodu, ty od południa i zniszczymy Polskę”65. W pierwszej fazie Turcja 
wysłała część swych wojsk pod dowództwem Abazy-paszy w rejon Kamieńca 
Podolskiego, ale ten poniósł klęskę, którą zadał mu hetman Koniecpolski66. 
Wówczas Turcja przystąpiła do przygotowań wojennych przeciwko Polsce. 
Wynik wojny smoleńskiej był jednak dla Rzeczypospolitej pomyślny. Car 
poniósł klęskę, wobec czego sułtan wycofał się z zamiarów wojennych wobec 
Władysława IV. A pokonana Moskwa czuła respekt przed Polską, nawet 
zawarła przymierze skierowane przeciwko Krymowi.

Rozwój kontaktów polsko-perskich i próby nawiązania 
kontaktów polsko-marokańskich

Na nawiązywane stosunki polityczno-wojskowe z krajami oddalonymi, 
patrzono w Polsce pod kątem antytureckim lub antytatarskim. Wśród nich 
szczególnie liczono na Persję, która za czasów panowania szacha67 Abbasa I 

63 AP Gd.: 300, 29/95; 300, 53/1066; 300, R/Ee, 8; Volumina legum, wydał J. Ohryzko, t. I, 
Petersburg 1859, s. 240.

64 Kozacy dońscy byli poddanymi cara moskiewskiego.
65 Pamjatniki pismiennosti Wostoka Symeona Lechaci, z ormiańskiego tłum. M. Dorinija, 

Moskwa 1965, s. 263.
66 L. Podhorodecki, Wojna polsko-turecka 1633-1634, Studia i Materiały do Historii 

Wojskowości, 1976, t. XX.
67 Szach - król, władca. Był to tytuł władcy Persji (Iranu) i w niektórych państwach 

muzułmańskich na Wschodzie.
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dysponowała silną armią6 * * 68. Szach zatrudnił specjalistów wojskowych z Europy 
zachodniej, unowocześnił i zreorganizował siły zbrojne, liczące 60 tysięcy 
żołnierzy i 500 dział. Jednak piechotę wzorował na tureckich janczarach. Abbas 
I kierując główny wysiłek przeciwko Turcji, nie zorganizował własnej floty 
wojennej, mimo posiadania dostępu do Morza Kaspijskiego i do Zatoki 
Perskiej. Persja również starała się nakłonić Polskę do wystąpienia przeciw 
Turcji. Dlatego rozwijały się stosunki polsko-perskie za Abbasa I, Sefiego I 
(1629-1642) i za Abbasa II (1642-1666), a za czasów panowania Zygmunta III 
i Władysława IV wymieniano posłów69. Plany współdziałania polsko-perskiego 
łączyły się z chęcią okrążenia Turcji. Abbas I proponował, aby państwa 
związane z Polską zjednoczyły siły i skierowały na morze flotę wojenną, której 
nie posiadała Persja. Natomiast wojska lądowe ruszyłyby na Aleppo i na inny 
kierunek wybrany przez polskiego króla. Poza tym Abbas I już w 1617 r. 
zamierzał osadzić Kozaków zaporoskich - poddanych polskiego króla, 
na wybrzeżu Gruzji, celem utworzenia pomostu między Rzeczypospolitą 
a Persją70. Miały go zabezpieczać flotylle czajek. Ponadto szach w czasie wojny 
chocimskiej 1621 r., przeprowadził wyprawę odciążającą na wschodnie tereny 
tureckie.

Sobieski w 1676 r. dwukrotnie wysyłał do szacha perskiego swego 
rotmistrza Bogdana Grudzieckiego z planami wspólnej operacji przeciwko 
Turcji. Zaś po zwycięstwie wiedeńskim starania o pozyskanie Persji wzmogły 
się. Do Persji udało się poselstwo reprezentujące Rzeczypospolitą i Wenecję, 
a później wyprawił się Teodor Mironowicz, poseł Jana III Sobieskiego. 
Ówczesny szach Sefi II sprzyjał takiemu współdziałaniu, ale natrafił na silny 
opór stronnictwa protureckiego, które wzmacniała dyplomacja osmańska 
i francuska. Dlatego w marcu 1686 r. odpowiedział negatywnie na przystąpienie 
do ligi, ponieważ religia nie pozwalała mu na podjęcie wspólnej 
z chrześcijaństwem wojny z Turcją.

Persja nie miała floty wojennej i nie zabiegała o nią. Ale dla Polski 
ważne było to, że w czasie walk z Turcją jej wojska zajmowały części wybrzeża 

6S Abbas I Wielki (1557-1628), od 1587 roku szach perski z dynastii Safawidów. Był twórcą
nowoczesnego państwa, umocnił władzę centralną, przeprowadził szereg reform
wewnętrznych, nawiązał kontakty handlowe i dyplomatyczne z krajami europejskimi, popierał
eksport jedwabiu, a dla ożywienia handlu wewnętrznego budował mosty i karawany seraje dla 
karawan wielbłądów. Stolicą uczynił Isfahan. Pozwoliło mu to na przeprowadzenie 
korzystnych reform wojskowych: sformowanie piechoty wyposażonej w broń palną (oddziały 
strzelców na wzór turecki) i w artylerię. W oparciu o nowoczesne wojska prowadził zwycięskie 
wojny z Uzbekami i Turkami, a zdobywszy z pomocą angielską wyspę Ormuz, wypędził 
Portugalczyków z Zatoki Perskiej.

69 B. Baranowski, Znajomość wschodu w dawnej Polsce do XVIII wieku, Łódź 1959; 
T. Mańkowski, Wyprawa po kobierce do Persji w roku 1601, „Rocznik Orientalistyczny”, 
t. XVIII, 1953, s. 184-211.

70 I. Cincadze, Stosunki polsko-gruzińskie w XV-XVII w., „Przegląd Orientalistyczny” 1960, 
nr 1; A. Zajączkowski, Persja-Iran. Polska i Polacy w cywilizacjach świata, t. I, z. 3, 
Warszawa 1939, s. 181.
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czarnomorskiego, głównie w rejonie Kaukazu. Zaś na zdobytych wybrzeżach 
przez sojusznicze wojska perskie, można było zakładać bazy dla flotylli czajek. 
Czajki operujące w interesie króla polskiego miały więc gdzie uzupełniać 
zapasy, przeprowadzać remonty i dawać odpoczynek zmęczonym załogom.

Turcja była mocno zaniepokojona nawiązywaniem kontaktów 
polityczno-wojskowych polsko-perskich, ponieważ musiała rozdzielać swoje 
siły. Zaś opanowanie części wybrzeża czarnomorskiego pozwalało na 
swobodne operowanie czajkom zaporoskim. Dlatego dyplomacja osmańska 
zabiegała o to, aby w Persji podsycać nastroje antychrześcijańskie nie 
pozwalające na walkę jednych muzułmanów przeciwko drugim, czyli Persów 
przeciwko Turkom.

Nieco odmienna sytuacja była z Marokiem71. W czasach panowania 
Wazów trwały tam walki wewnętrzne, a zbyt duża odległość nie pozwalała na 
nawiązania bliższych kontaktów. W czasach Sobieskiego sytuacja polityczna 
w Maroko była również niekorzystna dla króla związanego z przeciwnikami 
Francji. W 1666 r. władzę przejęła dynastia Alawitów, która sprawuje ją do 
dziś. Początek dynastii dał jej pierwszy sułtan Mulaj Ismail, panujący w latach 
1672-1727, który prowadził zwycięskie walki z Hiszpanami, śmiertelnymi 
wrogami Francji, systematycznie wypierając z ich z Maroka. Odebrał również 
Anglikom Tanger, który znajdował się w ich rękach od 1663 r. Utrzymywał 
bliskie stosunki z królem Francji Ludwikiem XIV, wzorując się na nim. Nowy 
sułtan marokański dbał o utrzymanie wojsk lądowych, zaś o sprawy floty 
zabiegali jego korsarze72. Miało one doskonałe podstawy kadrowe, finansowe 
i prawne ze strony sułtana oraz bardzo dobrze funkcjonujące bazy morskie - 
w Sale i Rabacie. Ponieważ dawni wygnańcy z Hiszpanii byli ludźmi światłymi 
i tolerancyjni, do swoich zespołów chętnie przyjmowali oficerów angielskich, 
świetnie wyszkolonych, którzy tracili swoje posady we flocie brytyjskiej. 
Ci chętnie przyjmowali stanowiska we flocie korsarskiej, tym bardziej, że im 
dobrze płacono i rozwijali siły morskie Maroka. Zyskiwał na tym sułtan, 
którego skarb nigdy nie świecił pustkami.

Marokańska flota korsarska, składała się głównie z lekkich okrętów - 
szebek, o napędzie żaglowo-wiosłowym, operujących na Morzu Śródziemnym 
od XVII do XVIII wieku. Miały 2-3 maszty, do 9 par wioseł, a na uzbrojeniu 
do 28 dział. Smukłe kształty kadłubów, duża powierzchnia ożaglowania oraz 
zdolność do chodzenia ostro do wiatru powodowało, że szebeki były okrętami 

71B. Baranowski, Próby nawiązania stosunków polsko-marokańskich w połowie XVII w., 
„Rocznik Orientalistyczny”, t. XVII, 11953, s. 212-219; A. Dziubiński, Historia Maroka, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983.

72 Do rozwoju korsarstwa marokańskiego przyczynili się królowie hiszpańscy, którzy na 
przełomie XVI/XVII w. szczególnie okrutnie dążyli do jedności narodowej i religijnej. 
Efektem tego działania było pojawienie się fal uchodźców muzułmańskich i żydowskich, 
którzy znaleźli schronienie w Maroku. Wygnańcy ci założyli osady w Sale i Rabacie, które 
zyskały autonomię i rozwinęły korsarstwo marokańskie.
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szybkimi, zwrotnymi o dobrych właściwościach morskich. Działały grupami 
po kilka jednostek, operując na wodach przybrzeżnych i na otwartym morzu. 
Przeprowadzały napady na porty, nadbrzeżne miasta i na statki handlowe. 
W obliczu silniejszego wroga nie podejmowały walki. Takie szybkie zespoły, 
doskonale nadawały się do dezorganizacji żeglugi przeciwnika w czasie wojny, 
głównie w rejonie przybrzeżnym i wyspiarskim. Jednak w czasie kampanii 
wiedeńskiej 1683 r. i w latach następnych, szebeki marokańskie nie mogły być 
wykorzystane ze względów politycznych. Maroko, które nigdy nie uległo 
dominacji Turcji, będąc pod silnymi wpływami Ludwika XIV, nie zamierzało 
występować przeciwko sułtanowi osmańskiemu - sojusznikowi Francji. 
Dlatego w czasach Sobieskiego niemożliwym było nakłonienie Maroka 
do wystąpienia przeciwko imperium osmańskiemu. Współpraca wojskowa 
Polski z niektórymi krajami muzułmańskimi, głównie z Persją była możliwa 
i stanowiła groźbę dla Turcji. Dlatego władze osmańskie pilnie śledziły 
możliwości nawiązywania stosunków polsko-tureckich dążąc do ich 
przerwania. U podstaw powstawania przyczyn wojen była również słabość 
finansowa skarbu Rzeczypospolitej, skłaniająca przeciwników do napadów 
na jej terytoria73. Korzystali z tego w takim samym zakresie przeciwnicy, jak 
i sojusznicy.

Rzeczypospolita zagrożona przez imperium osmańskie, podsycane 
knowaniami przez jej sojuszników i przeciwników, zamierzała mimo wszystko 
przeprowadzić operacje bojowe w kierunku Konstantynopola celem 
zlikwidowania państwa islamskiego przynajmniej w jego części europejskiej. 
Jednocześnie zamierzano znieść Tatarów krymskich. Dla umocnienia potencjału 
wojennego Polska szukała sprzymierzeńców wojskowych, nawet u przeciwników 
swoich przeciwników i wśród niektórych państw muzułmańskich. Służyły temu 
wysiłki zmierzające do zawarcia koalicji, mających na celu uzyskanie pomocy 
w postaci floty, funduszy, wyposażenia bojowego, a czasem nawet żołnierzy.

Wśród motywów leżących u podstaw planowanych koalicji na czoło 
wysuwała się chęć zabezpieczenia polskiej granicy od strony imperium 
osmańskiego i rozszerzenie panowania Rzeczypospolitej do wybrzeży Morza 
Czarnego. Zawierane sojusze były jednak krótkotrwałe, charakteryzowały się 
zmiennością układów politycznych i niedotrzymywaniem podjętych 
zobowiązań.

73 B. Baranowski, Polska a Tatarszczyzna w latach 1624-1629, Bibl. Jag., 1102; 166, k. 176-178; 
AP Gd. 300, 29/95; Łódź 1948 passim; Tenże, Chłop polski w walce z Tatarami, Warszawa 
1952, passim; L. Boratyński, Stefan Batory i plan ligi przeciw Turkom (1576-1584), Kraków 
1903, passim; I. Cincadze, Stosunki polsko-gruzińskie w XV-XVII wieku, „Przegląd 
Orientalistyczny” 1960, nr 1, s. 12; O. Górka, Dziejowa rzeczywistość a racja stanu Polski 
na południowym wschodzie, „Polityka Narodów” 1933, z. 1, s. 6-63; A. Rembowski, Hasła 
i plany wojenne przeciw Turcji, „Biblioteka Warszawska” 1895, t. IV; J. Sas, Stosunki polsko- 
-tureckie w pierwszych latach Zygmunta III, „Przegląd Powszechny” 1897, t. IV, s. 99-123; 
Tenże, Układy o ligę przeciw Turkom za panowania Zygmunta III, Tamże 1899, t. X-XII, 
s. 350-369.
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Szukano również wsparcia u elektorów, w wolnych miastach Rzeszy 
niemieckiej, u duchowieństwa katolickiego i prawosławnego. Ewentualnych 
sprzymierzeńców widziano nawet w Moskwie, Persji i Maroku, starano się 
zjednać sobie Serbów i Bułgarów. Nawiązywano współpracę z ośrodkami akcji 
antytureckiej - Rzymem, Wenecją i Habsburgami. Starania Zygmunta III, 
Władysława IV Jana III Sobieskiego, mające na celu utworzenie koalicji 
wojskowych przeciw Turcji nie powiodły się. Nie powiodły się również próby 
zorganizowania odpowiednich sił zbrojnych zdolnych pokonać wojska 
osmańskie. Zabrakło na to funduszy, a ponadto w kraju taka wojna nie miała 
poparcia wśród szlachty.

Turcja również wołała utrzymywać z Polską poprawne stosunki 
i poprzestać na pogróżkach pod jej adresem. Powszechnie obawiano się 
Polaków, tak samo jak w Polsce Turków.

Turcja prowadząc wojny z Persją i Habsburgami, starała się utrzymywać 
pokój z Rzeczypospolitą. Była tak dalece zainteresowana uniemożliwieniem 
ataku z jej strony, że starała się, aby na tronie polskim zasiadł król przychylny 
Turcji. Poparła kandydaturę Walezego ze względu na tradycyjną przyjaźń 
z Francją, a następnie Batorego jako swego wasala, a w 1587 r. zagroziła wojną, 
jeżeli królem polskim zostanie Habsburg. Ponieważ ostatecznie został nim syn 
władcy szwedzkiego, z którym sympatyzowali Turcy, wojska osmańskie 
zgromadzone u granic Rzeczypospolitej odeszły. Trwały jednak starcia zbrojne 
graniczne. Udział w nich brali z jednej strony Tatarzy, a z drugiej kozacy. 
Wojska tureckie zwalczały kozaków, a koronne - Tatarów. Do 1620 roku 
wojska sułtańskie nie spotkały się w walnej bitwie z polskimi, przeprowadzając 
jedynie demonstracje zbrojne bądź pomagając swym wasalom w wystąpieniach 
przeciwko Rzeczypospolitej. Do starć zbrojnych doszło dopiero pod Cecorą 
w 1620 r., pod Chocimiem w 1621 roku i pod Kamieńcem Podolskim w 1633 r. 
Potem znów ograniczano się do demonstracji zbrojnej i odpierania Tatarów 
z jednej, a kozaków z drugiej strony. Do ponownego starcia wojsk obu stron 
doszło dopiero w 1672 r. Przyczyny wojen polsko-tureckich zanikły dopiero 
pod koniec XVII w., po zawarciu pokoju w Karłowicach74. Został on podpisany 
za pośrednictwem Anglii i Holandii 26 stycznia 1699 roku, pomiędzy 
Papiestwem, Wenecją, Habsburgami, Polską i Rosją a Turcją i jego lennikami 
(głównie Chanatem Krymskim). Traktat ten łamał ostatecznie siłę ekspansywną 
Imperium Osmańskiego, którego potęga zagrażała Europie już od XV w.

Traktat karłowicki kończył również zmagania Rzeczypospolitej z imperium 
osmańskim, a stosunki polsko-tureckie stały się pokojowe. Po zniknięciu 

74 Karłowice (obecnie Sremski Karlovci) - miasto nad Dunajem, w północnej Serbii. Klęski pod 
Wiedniem w 1683 r., potem pod Zentą w 1697 r., zdobycie Azowa przez Rosjan i rosnące 
w imperium osmańskim niepokoje wewnętrzne, zmusiły sułtana do ustępstw. Turcja zrzekła się 
Węgier z Siedmiogrodem na rzecz Austrii; prawobrzeżnej Ukrainy i Podola na rzecz Polski; 
Dalmacji i Peloponezu na rzecz Wenecji oraz Azowa na rzecz Rosji. Turcja mimo prób 
przekreślenia traktatu w Karłowicach, osłabiona i zacofana, nie zdołała go obalić.
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spornych kwestii zacierały się wzajemne niechęci i uprzedzenia, a zaczęły się 
rodzić - sympatia, a następnie przyjaźń między Polską a Turcją. Nabierały one 
szczególnego znaczenia wobec wzrostu potęgi Rosji i jej agresywnych 
poczynań wobec narodu polskiego i Turcji, co rozwijało się głównie w czasie 
powstań narodowych w Polsce w XIX w.

Do walki o niepodległość w Turcji powstawały polskie oddziały 
wojskowe, wielu polskich dowódców przyjmowało islam, a żołnierze polskiego 
pochodzenia czynnie wspierali powstańców muzułmańskich w walce z Rosją na 
Kaukazie. W XIX w. Stambuł, znany w Polsce jako Konstantynopol stał się 
jednym z skupisk polskich emigrantów politycznych, walczących o niepodległość 
Polski. Turcja życzliwie przyjmowała Polaków u siebie tym bardziej, że wielu 
z nich przyjmowało islam, tureckie imiona i chętnie wstępowało do służby 
osmańskiej, obejmując odpowiedzialne stanowiska państwowe i wojskowe. 
Po upadku powstania listopadowego do imperium osmańskiego emigrowało 
wielu polskich oficerów, lekarzy tych, którzy podejmowali różne prace głównie 
w rejonie rzek Tygrys i Eufrat. Wielu z nich służyło w wojskach tureckich. 
W 1841 r. książę Adam Jerzy Czartoryski, rezydujący w Paryżu, założył 
w Konstantynopolu antyrosyjską Agencję Polską. Kierował nią oficer i pisarz 
Michał Czajkowski (1804-1886), który w 1850 r. przeszedł na islam i przybrał 
imię Sadik Pasza. W czasie wojny krymskiej (1853-1856) Czajkowski utworzył 
korpus Kozaków sułtańskich do walki z oddziałami rosyjskim nad Dunajem. 
Wielu polskich oficerów znalazło się w Turcji po upadku Wiosny Ludów 
w 1849 r. Wśród nich był wódz naczelny powstańców węgierskich, generał 
Józef Zachariasz Bem, który również przyjął islam i wstąpił do służby tureckiej 
jako Murad Pasza.

W latach 1852-1878 w wielu wojnach po stronie tureckiej udział brał 
Konstanty Borzęcki - Mustafa Celaleddin Pasza. Do stolicy osmańskiej przybył 
również Adam Mickiewicz, aby swoim autorytetem wspomóc walczących 
rodaków o niepodległość. Zaś odnowiciel kawalerii tureckiej - dawny 
powstaniec listopadowy, Władysław Kościelski, jako Sefer Pasza, po wojnie 
krymskiej został majordomusem dworu sułtana Abdulaziza. Zaś w tym samym 
czasie Stanisław Chlebowski był nadwornym malarzem sułtana Abd el-Aziza.

W czasie powstania styczniowego Agencją Polską w Konstantynopolu 
kierował wybitny przedstawiciel emigracji Oksza-Orzechowski, jako Oksza 
Bej75. Zaś po upadku powstania jeden z jego przywódców - Marian 
Langiewicz, zamieszkał w Konstantynopolu i tam zmarł. W tym mieście 
przebywali również sławni polscy pisarze i artyści.

75 Tadeusz Orzechowski-Oksza (1837-1902) był emigracyjnym działaczem politycznym. Pod 
koniec 1863 roku został wysłany przez Rząd Narodowy do Konstantynopola. Po upadku 
powstania styczniowego prowadził na Bałkanach Biuro Korespondencyjne - polską placówkę, 
o charakterze wywiadowczym na rzecz Turcji, Francji i Anglii. W 1877 roku członek Rządu 
Narodowego utworzonego w Wiedniu.
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Osobliwym wyrazem polskiej emigracji w Turcji jest wieś Adampol 
(obecnie Polonezkóy, czyli Polska Wieś) założona w 1842 r. przez księcia 
Adama Jerzego Czartoryskiego. Założono ją z myślą o weteranach walk 
o niepodległość Polski.

W powstaniach narodowych niemal stale brano pod uwagę pomoc 
turecką w zakresie morskim. Już Tadeusz Kościuszko sugerował wysadzenie 
desantu morskiego na wybrzeżach Morza Czarnego, ponieważ odciągnąłby 
znaczną część sił rosyjskich z ziem polskich. Takim planem był mocno 
zainteresowany sułtan i udzieliłby wszelkiej niezbędnej pomocy francuskiej 
flocie desantowej operującej w interesie polskim. Okazało się jednak, że 
Francja sprzyjała również sprawie polskiej, ale nie w pełni zgadzała się 
na propozycję Kościuszki, szczególnie jeśli chodzi o desant morski na Morzu 
Czarnym. Były również podobne zamiary wykorzystania wojsk polskich 
w epoce napoleońskiej, do przeprowadzenia desantów na wybrzeżach Morza 
Czarnego.

W czasie powstania listopadowego, nie mając sojuszników i żadnych 
możliwości organizowania floty wojennej na Bałtyku, myślano, aby w oparciu 
o bazy tureckie utworzyć zespól okrętów kaperskich do zwalczania żeglugi 
rosyjskiej na Morzu Czarnym. Izydor Borowski, który walczył w Ameryce 
Południowej, w szeregach wojsk Bolivara, w Persji i w Egipcie, projektował 
wystawienie dwóch okrętów kaperskich. Ich bazą byłby Stambuł. Jednak myśl 
kaperska nie została zrealizowana, ze względu na upadek powstania. Natomiast 
w czasie powstania styczniowego w oparciu o Turcję Polska organizowała flotę 
wojenną, dla której bazą główną był Stambuł, a zapasową Trapezunt. 
Kupowane i uzbrajane okręty powstałej w Paryżu Organizacji Głównych Sił 
Narodowych Morskich, miały więc znaczne możliwości rozwoju i wsparcie ze 
strony zaprzyjaźnionej Turcji. Turcja była jednym z pierwszych państw, które 
przysłało swego ambasadora do odrodzonej Polski w 1918 r. W okresie 
międzywojennym Polskę i Turcję łączyły nadal przyjazne stosunki, a turecki 
ambasador w czasie wybuchu wojny w 1939 r. do końca towarzyszył polskiemu 
rządowi. Natomiast w czasie jej trwania Turcja okazywała swą przyjaźń i nie 
uznała okupacji niemiecko-sowieckiej Rzeczypospolitej. Ponadto wielu 
polskich uchodźców znalazło w Turcji schronienie.

Po zakończeniu II wojny światowej odnowiono handel, a w 1955 roku 
w Stambule otwarto Muzeum Adama Mickiewicza. Przełomem we wzajemnych 
stosunkach był upadek realnego socjalizmu w Polsce, co spowodowało 
na rozwój turystyki do Turcji.
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Kmdr w st. spocz. prof. dr hab. Zdzisław MISZTAL

ROLA WARSZTATÓW PORTOWYCH 
MARYNARKI WOJENNEJ

W TWORZENIU FLOTY WOJENNEJ

W pierwszych latach po I wojnie światowej i odzyskaniu przez Polskę 
dostępu do Morza Bałtyckiego, warsztaty portowe Marynarki 

Wojennej były ważnym elementem początków polskiego przemysłu 
okrętowego. Powstawały i rozwijały się na terenie poważniejszych ośrodków 
Polskiej Marynarki Wojennej w: Modlinie, Pińsku, Pucku i w Gdyni-Oksywiu. 
Działalność tę poprzedziła organizacja Marynarki Wojennej.

W dniu 28 listopada 1918 r. wydano dekret o utworzeniu przez 
Ministerstwo Spraw Wojskowych Sekcję Marynarki, a Modlin wyznaczono 
jako punkt zborny dla zgłaszających się marynarzy, zwalnianych z obcych flot 
wojennych.

Kolejnym etapem w tworzeniu tej formacji wojskowej Rada Ministrów 
uchwałą z dnia 20 marca 1919 r. powołała Sekcję Marynarki dla Spraw 
Morskich przy Ministerstwie Spraw Wojskowych, która w maju 1919 r. 
przekształcona została w Departament, a jego szefem mianowano kontradmirała 
Kazimierza Porębskiego, na zastępcę wyznaczono kontradmirała Wacława 
Kłoczkowskiego. Do zakresu działalności Departamentu włączono całokształt 
spraw dotyczących marynarki wojennej, handlowej, portów i żeglugi morskiej, 
flotylli rzecznej wraz z jej składem osobowym. W trakcie dalszych 
reorganizacji wojskowo-morskich przejęło je powołane do tego celu 
Kierownictwo Marynarki Wojennej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych1.

Już w lipcu 1919 r. Departament dla Spraw Morskich opracował dość 
ambitny plan, który przewidywał realizację założeń dotyczących posiadania 
znacznej floty, jak na możliwości i potrzeby państwa polskiego. Zabiegi te 
realizowano dwoma drogami. Po pierwsze poprzez placówki zagraniczne 
(wyjaśniano możliwość zakupu niektórych okrętów) w Wielkiej Brytanii. 1 

1 Cz. Jeryś, Budownictwo okrętowe w Gdyni 1920-1945, s. 171 i nast.
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Po wtóre przez polską delegację w Paryżu na Kongresie Wersalskim zabiegano 
o otrzymanie okrętów z byłych flot: niemieckiej i austriackiej2.

W wyniku tych zabiegów Rada Ambasadorów w Paryżu w dniu 
9 grudnia 1919 r. powzięła uchwałę o przyznaniu Polsce z podziału floty 
niemieckiej sześciu małych torpedowców, które po przybyciu do kraju 
otrzymały nazwy: „Mazur” (dawny V-105), „Kaszub” (V-108), Ślązak” (A-59), 
„Krakowiak” (A-64), „Kujawiak” (A-68), „Podhalanin” (V-A-80).

W stosunku do pierwszych założeń dotyczących liczby i rodzaju okrętów 
na rok 1921 plan został rozszerzony i zmodyfikowany. Przewidywano, że flota 
polska powinna posiadać: 1 krążownik, 4 kontrtorpedowce, 6 torpedowców, 
2 okręty podwodne, 7 trałowców, 9 szybkich łodzi motorowych, 1 transportowiec 
i 8 motorówek morskich3.

W kolejnych latach parokrotnie zmieniano założenia planu, ale 
organizacja floty wojennej stwarzała nieodzowną potrzebę posiadania stoczni 
lub przynajmniej warsztatów remontowych. Przemawiał za tym fakt, że okręty, 
które znalazły się w składzie polskiej floty miały już niemały „staż” służby na 
morzu, a niektóre wymagały gruntownych remontów.

Warsztaty Portowe w Pucku

Po zaślubinach Polski z Morzem, które miały miejsce 10 lutego 1920 r. 
przejęty został port wojenny w Pucku. 4 maja tego roku wszedł do służby 
pierwszy okręt Polskiej Marynarki Wojennej, który spełniał rolę okrętu 
hydrograficznego. Nosił on nazwę „Pomorzanin”. Urządzone prowizoryczne 
warsztaty stały się bazą nielicznej jeszcze floty, gdzie miano przeprowadzać 
drobne remonty i prace konserwacyjne.

Warsztaty remontowe w Pucku usytuowano przy basenie przystani 
rybackiej w skromnych pomieszczeniach barakowych z blachy falistej. Już na 
wstępie zorganizowano kuźnię i ślusarnie, a w 1922 r. istniejące wyposażenie 
uzupełniono warsztatem pływającym, sprowadzonym z Modlina. Niebawem 
w tych pomieszczeniach zainstalowano parę obrabiarek przeniesionych z barki 
i tak powstały skromnie wyposażone warsztaty: mechaniczny, kadłubowy, 
stolarnia z modelarnią oraz niewielka odlewnia tyglowa.

W latach 1922-1923 przy basenie portowym zbudowano slip do 
wyciągania jednostek pływających oraz zmontowano dźwig torowy. Mimo 
braku profesjonalnego zaplecza remontowego, odpowiednich pomieszczeń 
warsztatowych w następnych latach w bazie techniczno-remontowej w Pucku 
wykonano wiele czynności technicznych na jednostkach pływających 
Marynarki Wojennej, m.in. na torpedowcach, kanonierkach, holownikach 
i motorówkach.

2 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW), Kierownictwo Marynarki Wojennej, sygn. 879.
3 Ibidem.
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Oprócz remontów w części nawodnej okrętów, przeprowadzano coraz 
bardziej skomplikowane działania naprawcze głównych maszyn parowych, linii 
wałów, turbin, kotłów, pomp, mechanizmów i urządzeń pomocniczych, 
systemów rurociągów, pomieszczeń, itp. Po wstępnym przygotowaniu 
warsztatów pod kierownictwem chor. mar. Bronicza, a następnie inż. Emila 
Rettlingera, od 19 października 1923 do 28 stycznia 1926 r. funkcję kierownika 
warsztatów pełnił kpt. mar. inż. Franciszek Bomba, oficer mechanik okrętowy, 
który odpowiednie wykształcenie w tej dziedzinie osiągnął w szkole morskiej 
w Poli4.

Ówczesne Kierownictwo dla Spraw Morskich czyniło dalsze wysiłki 
w kierunku zorganizowania morskiej siły zbrojnej. Wiosną 1922 r. w skład 
polskiej floty weszły 2 kanonierki: „Komendant Piłsudski” i „Generał Haller” 
oraz 4 trałowce: „Czajka”, „Rybitwa”, „Mewa” i „Jaskółka” oraz szereg 
jednostek pomocniczych. Również wiosną tego roku zaczęły nadpływać 
z Anglii wyremontowane torpedowce, którym nadano odpowiednie imiona, 
co odnotowano wcześniej.

W 1924 r. zakupiono transportowiec „Warta”, a w następnym roku drugi 
„Wilia”. W roku 1926 zamówiono we Francji pięć nowoczesnych okrętów: 
2 kontrtorpedowce: „Wicher” i „Burza” oraz 3 okręty podwodne: „Ryś”, 
„Wilk” i „Żbik”. W tym samym czasie zakupiono szkuner „Iskra” 
z przeznaczeniem na okręt szkolny, a rok później nabyto we Francji stary 
krążownik „D’Entrecasteaux”, który przeznaczono na hulk szkolny. Otrzymał 
on nazwę „Bałtyk”.

Przeniesienie Warsztatów Portowych z Pucka do Gdyni-Oksywia

Ze względu na bardzo zróżnicowany stan floty - od okrętów nowych, 
dopiero zbudowanych, do dość starych, a nawet mocno zużytych, biorących 
udział w I wojnie światowej, przyszła konieczność zorganizowania 
odpowiednich warsztatów naprawczych. W 1927 r. tymczasową bazę remontową 
przeniesiono z Pucka do Gdyni. Na bazie istniejącego sprzętu powstały 
Warsztaty Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu. Rozmieszczono je 
w małych parterowych budynkach z tzw. Pruskiego muru, który nawet w latach 
późniejszych mimo bardzo dobrej organizacji pracy i dobrze przygotowanej 
załogi nie rozbudowano w szerszym zakresie.

W największym i będącym w niezłym stanie technicznym budynku 
umieszczono warsztat mechaniczny i narzędziownię oraz warsztat stolarski. 
W drugim mniejszym była elektrownia dla obiektu warsztatowego, następnie 
warsztat szkutniczy i malarnia. Trzeci budynek zawierał suszarnię i kuźnię, 
a czwarty - odlewnię. Ponadto na terenie warsztatów znajdował się jeszcze 

4 Zob. R. Somnicki, Warsztaty Marynarki Wojennej w Pucku i Gdyni 1924-1933, Budownictwo 
Okrętowe 1976, nr IV-V, s. 159.
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tartak, budynek kotłowni i centralnego ogrzewania, budynek administracyjny 
z magazynem, stołówką i portiernią. W pobliżu tych obiektów urządzono mały 
hotel robotniczy. Warsztaty zatrudniały w tym czasie około 150 pracowników.

W okresie przejściowym od 29 stycznia 1926 r. do 14 października 1927 r. 
kierownikiem warsztatów był kpt. mar. inż. Hilary Sipowicz a następnie 
również przejściowo od 14 października 1927 r. do 1 października 1928 r. - 
kpt. mar. inż. Franciszek Bomba. Pewna stabilizacja i lepiej zorganizowana 
praca nastąpiła od października 1928 r. kiedy funkcję kierownika objął kmdr 
ppor. inż. Roman Somnicki i pełnił ją do 25 października 1933 r. Podczas 
dalszego reorganizowania i powiększania warsztatów zmieniono również ich 
nazwę na Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej w Gdyni.

Zmiana na stanowisku kierownika Warsztatów nastąpiła w skutek zmian 
organizacyjnych, podjętych przez Ministerstwo Spraw Wojskowych w odniesieniu 
do własnych zakładów przetwarzających. Dotychczas zakłady te miały bardzo 
małą samodzielność, były zbiurokratyzowane, co odbijało się ujemnie na 
jakości produkcji, na terminach i kosztach. Ministerstwo Spraw Wojskowych 
postanowiło oprzeć to przedsiębiorstwo na zasadach handlowych. Wydało 
przepisy o organizacji zakładów przetwarzających zwanych w skrócie ZP-1 
i wytypowało zakłady podlegające tym przepisom. Całą tą zmianę organizacyjną 
ujął ich nowy kierownik R. Somnicki w sposób następujący: „W Marynarce 
Wojennej w chwili reorganizacji były: Centralne Warsztaty Marynarki 
Wojennej w Modlinie, które wyszły z gestii Marynarki, stając się w rok później 
filią Państwowych Zakładów Inżynierii5. Podobną zmianę przeszły Warsztaty 
Marynarki Wojennej w Pińsku i Gdyni. Zmieniono nieco ich nazwę, dodając 
po słowie „warsztaty” przymiotnik „portowe” i przestawiono je na zupełnie 
nowy styl działania6. Przepisy ZP-1 ujmowały ramowo organizację zakładu, 
ustalały sposób zakupów, prowadzenie rachunkowości i kalkulacji oraz 
jednolity plan kont i określały prawa i obowiązki kierownika zakładu”7.

W myśl tych przepisów kierownik Warsztatów miał dużą samodzielność 
i podlegał bezpośrednio Szefowi Kierownictwa Marynarki Wojennej. Był 
niekwestionowanym gospodarzem powierzonego mu mienia, miał prawo 
przyjmować i zwalniać pracowników i ustalać dla nich płace: uprawniony też 
był do przyjmowania zamówień prywatnych: przeprowadzania zakupów 
potrzebnych materiałów i urządzeń w kraju i za granicą oraz zawierania umów 
zakupu i sprzedaży. Nie mógł natomiast nabywać lub sprzedawać 
nieruchomości, przeprowadzać samodzielnie inwestycji, zwiększać lub 
zmniejszać kapitał zakładu.

5 Przedsiębiorstwo to przyjęło nazwę: Państwowe Zakłady Inżynierii „Stocznia Modlińska”, 
R. Somnicki.

6 Później powstał trzeci zakład przetwarzający Marynarki Wojennej, a mianowicie Zakłady 
Elektroniczne Marynarki Wojennej w Gdyni. Była to placówka całkowicie nowo wybudowana 
od podstaw. Ibidem.

7 Ibidem.
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Podstawowym zadaniem, jakie stało przed nowo powołanym 
kierownikiem warsztatu, było wprowadzenie od podstaw nowej organizacji. 
W pierwszej fazie główny nacisk położył na sprawy organizacyjne działu 
Administracyjnego i Technicznego. Wśród pracujących wówczas ludzi w tych 
Warsztatach trwała wytężona praca i to zarówno wśród pracowników 
umysłowych, jak i fizycznych. Należy też zauważyć, że w zależności 
od wykonywanej pracy zarobki były dość wysokie. Niemniej jednak w grę też 
wchodził czynnik głębokiej świadomości, że w kryzysie gospodarczym, jaki 
wówczas zaistniał w świecie, każdą pracę należy szanować. Wśród tej już 
licznej grupy pracujących osób na różnych stanowiskach, jeszcze większe 
znaczenie dotyczące dobrego wykonywania pracy była świadomość faktu, 
że w Polsce po 123 latach niewoli i wyniszczającej I wojnie światowej oraz 
braku wszystkiego, co było niezbędne dla odbudowy zniszczonego kraju, 
pomóc może tylko rzetelna postawa pracujących.

Jak pisał w swoich wspomnieniach R. Somnicki w wyniku zrozumienia 
tej sytuacji, że Polska jest w wielkiej potrzebie: „...była wytężona praca 
wszystkich pracowników umysłowych, praca sięgająca 14 i 16 godzin 
dziennie”. Jak podkreśla dalej: „Sam dawałem przykład bo wychodziłem 
z Warsztatów przeważnie koło godziny drugiej nad ranem. Ludzi było mało, 
a chciałem na raz uporządkować wiele dziedzin i założyć wiele nowych 
komórek organizacyjnych”8.

Jak pisze autor cytowanych wspomnień jego zastępcą i kierownikiem 
administracyjnym był kpt. mar. inż. Kazimierz Świtalski z byłej marynarki 
austriackiej, jedyny oprócz autora człowiek wojskowy. Był to nieoceniony 
pracownik, „człowiek-mrówka”. Księgowością kierował Tadeusz Krukowski, 
doskonały księgowy i bardzo pracowity człowiek. Na jego barkach spoczywało 
zadanie sporządzenia bilansu otwarcia i zaprowadzenia nowej księgowości. 
Pracował też po nocach, dłużej niż sam autor o nim piszący. Cała praca 
w Dziale Technicznym opierała się na mistrzach.

Warto ich odnotować z imienia i nazwiska, gdyż ci specjaliści stanowili 
dobry początek dla Warsztatów Marynarki Wojennej w okresie między
wojennym, jak i po II wojnie w dynamicznie rozwijającym się przemyśle 
okrętowym zgrupowanych w kilku już stoczniach. Stanowili dobry początek na 
wielu wyspecjalizowanych stanowiskach. Należeli do nich: Józef Błociński 
w warsztacie mechanicznym. Piotr Dąbrowski w stolarni9. W kuźni Jan Hewelt, 
w kotlarni i kadłubowni Józef Kulling, w warsztacie elektrycznym 
Michniewski, w ślusarni Aleksander Szulc10, w blachowni Faust, a w warsztacie 

8 Wierząc słowom zapisanym w pamiętniku przez R. Somnickiego, należy zweryfikować 
podawane wiadomości przez propagandę PRL na temat małej aktywności pracowników 
z okresu II Rzeczypospolitej z uwzględnieniem głównie pracowników umysłowych.

9 Po wojnie obydwaj byli cenionymi specjalistami w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 
Ibidem.

10 Szulc po II wojnie światowej pracował w Stoczni Gdańskiej.

57



„BIULETYN HISTORYCZNY” Z. MISZTAL 2010 NR 25

motorowym Zygmunt Kaczmarek. Brygadą placową kierował Stefan Świątek, 
późniejszy mistrz dokowy w Stoczni im. Komuny Paryskiej. W odlewni 
mistrzem był Andrzej Sulik. Narzędziownią kierował Paweł Arciszewski, 
a w warsztacie precyzyjnym pracował Władysław Folwarski. Sprawy 
administracyjno-techniczne prowadził Mieczysław Jakobas, później został 
kierownikiem „Ruchu”11.

W czasie systematycznie powiększającej się floty wojennej najważniejszą 
dla Warsztatów była jednak sprawa budowy i remontu kadłubów okrętowych, 
gdyż trudno było w Polsce o fachowców. Z tego też względu kierownik 
Warsztatów R. Somnicki rozpoczął pertraktacje z inż. Feliksem Kamieńskim, 
który wówczas był właścicielem warsztatu okrętowego w Turcji. R. Somnicki 
dowiedział się o nim od jego kolegów z Rosji, gdzie byli inżynierami w jednej 
ze stoczni rosyjskich. Kamieński po uwzględnieniu warunków z kierownikiem 
Warsztatów zlikwidował swoje przedsiębiorstwo w Turcji, przyjechał do Polski 
i objął funkcję inżyniera ruchu dla robót kadłubowych i kotłowych. Stanowiąc 
sobą typ inżyniera-praktyka stał się cennym nabytkiem dla Warsztatów. W ten 
sposób dobrze przysłużył się polskiemu budownictwu okrętowemu. 
W Warsztatach pracował do czasu wybuchu II wojny światowej11 12.

Wobec szczupłego stanu wysokiej klasy fachowców w Warsztatach 
należało przyjmować nowych pracowników zarówno umysłowych, jak 
i fizycznych. Fluktuacja pracujących była stosunkowo duża, gdyż równocześnie 
zwalniano tych, którzy okazali się nieprzydatni w tym zawodzie. Ruch 
pracowniczy trwał do czasu dobrania w każdym dziale takiego zespołu 
pracowników, który pozwolił na dobre jakościowo i terminowe zaspokojenie 
potrzeb floty. Trwała ona około półtora roku.

Trudność na tym etapie polegała na tym, że brak było biura 
konstrukcyjnego, personelu i odpowiednich pomieszczeń. Jedynym kreślarzem 
był Paweł Skłodowski, który niejako „pokątnie” wykonywał tylko drobne 
części potrzebnych szkiców i rysunków. Wystąpienie na budowę jakiegoś 
budynku było ryzykowne, gdyż takiej inwestycji w tym czasie by nie 
zatwierdzono. Nie pytają więc nikogo o zezwolenie na wiosnę 1929 r. zaczęto 
samowolnie, sposobem gospodarczym budować osobny budynek. Obiekt ten 
stanął szybko, potrzebny był tylko odpowiedni personel. Na czele biura 
konstrukcyjnego wyznaczono mgr. inż. Michała Mikasa, który właśnie kończył 
Wydział Budowy Maszyn Okrętowych Politechniki Gdańskiej13. Do biura 

11 M. Jakobas bardzo solidny i pracowity specjalista po II wojnie był kierownikiem magazynu 
Stoczni im. Komuny Paryskiej, a później Stoczni Marynarki Wojennej. Autor znał osobiście 
tego specjalistę stoczniowego.

12 Po wojnie rozpoczął pracę w Stoczni im. Komuny Paryskiej. Zmarł około 1960 r. Pracował 
w Stoczni do ostatnich dni życia. Autor.

13 Po II wojnie światowej był dyrektorem Stoczni Rzecznej we Wrocławiu. Po przejściu 
na emeryturę 9 lutego 1971 r. zginął w wypadku samochodowym w tym mieście. Wiadomość 
zaczerpnięto z miejscowej prasy.
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zaangażowani zostali: Mieczysław Filipowicz, który w owym czasie pracował 
w Warsztatach Portowych Marynarki Wojennej w Pińsku, wszedł też Paweł 
Skłodowski, zaś sprawami elektroniki zajmował się Michniewski14.

Budowa doku pływającego i łodzi motorowych

Po zorganizowaniu biura konstrukcyjnego i zaplanowaniu najważniejszych 
inwestycji w Warsztatach zaczęto zajmować się budową doku pływającego, 
którą zleciło temu przedsiębiorstwu Kierownictwo Marynarki Wojennej. 
Planowane czynności dla Warsztatów miały być prowadzone w czasie 
mniejszego nasilenia na realizację innych prac, a przy tym zadanie to było 
szkołą praktyczną budownictwa kadłubowego. Dok miał być mały, o zdolności 
podnoszenia tylko 350 ton i obiektem samodokującym. Polegało to na tym, że 
pontony dolne byłyby przymocowane śrubami do pontonów górnych, tak, że 
istniała możliwość odłączenia dowolnego pontonu, wyprowadzenia go na 
zewnątrz i zadekowania w innym miejscu tego doku15.

Przy budowie pierwszego w Polsce doku natrafiono na rozliczne 
trudności. Brak było odpowiedniego doświadczenia nawet w państwach 
morskich z długą tradycją w budowie tego typu obiektów morskich. Tam, gdzie 
one występowały niechętnie dzielono się doświadczeniem w ich budowie. Bądź 
co bądź były to pierwsze urządzenia techniczne w budowie i remoncie 
jednostek morskich. Dlatego ten specyficzny obiekt morski był budową 
historyczną, bo pierwszą w ogóle stalową jednostką pływającą tego typu 
w Polsce.

Projekt wstępny polecono do wykonania matowi podchorążemu, którego 
Dowództwo Floty skierowało na praktykę w czasie odbywania obowiązkowej 
służby wojskowej. Podchorążym tym był późniejszy profesor Politechniki 
Gdańskiej mgr inż. Aleksander Potyrała16, młody inżynier niedawno po 
studiach. W marcu, kwietniu i maju 1929 r. opracował projekt wstępny doku, 
który później po pewnych modyfikacjach stanowił podstawę do opracowania 
projektu technicznego.

W Warsztatach w niedługim czasie uruchomiono jeszcze jedną gałąź 
produkcji o charakterze czysto morskim. Przystąpiono mianowicie do seryjnej 
budowy łodzi okrętowych wiosłowo-żaglowych. Już wcześniej istniejące 
Warsztaty wykonywały łodzie 6-wiosłowe sposobem majsterskim. Były to 
łodzie o poszyciu na zakładkę, przy czym każda łódź była inna. W 1930 r. 

14 Po upływie kilku lat popadł w depresję psychiczną i odebrał sobie życie. Autor poznał tę 
sprawę z opowiadań inż. Jana Morze, dyrektora Stoczni Gdyńskiej.

15 R. Somnicki, op. cit., s. 161.
16 Prof. A. Potyrała był jednym z niewielu naukowców w dziedzinie budownictwa okrętowego 

w tak młodym wieku. Spod jego rąk wyszło wielu specjalistów w tej dziedzinie, którzy jeszcze 
dość licznie występują w Politechnice Gdańskiej na Wydziale budownictwa Okrętowego. 
Stefan Bednarczyk, absolwent Politechniki Gdańskiej, student prof. A. Potyrały.
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opracowano łódź 6-wiosłową o poszyciu półdiagonalnym, z dwóch warstw 
desek dębowych o grubości 6 mm, a w 1931 r. wykonano stałe stoiska do 
budowy kadłubów zrobiono szablony drewniane na wszystkie wręgi z blachy na 
każdą klepkę wzdłużną i zbudowano odpowiedni tunel do pasowania desek. 
Pracami wykończeniowymi i ożaglowaniem zajmował się osobiście 
szczegółowo dowódca Floty kmdr Unrug. Był niemal codziennym gościem 
Warsztatów i podczas swojego obchodu poszczególnych jednostek, będących 
w remoncie i oddziałów warsztatowych najwięcej czasu poświęcał właśnie 
łodziom. Był to jego konik - jak wówczas mówiono. Oglądał, krytykował, 
kazał nieraz kilkakrotnie zmieniać, aż wreszcie powstał typ, który pozostał 
w produkcji do wojny. Tak kolejno rodziły się łodzie: 10-wiosłowa, również 
wiosłowo-żaglowa, następnie motorówki - dwa typy, jeden o kadłubie 
identycznym z kadłubem 6-wiosłowym i drugi o kadłubie łodzi 10-wiosłowej - 
naturalnie z małą zmianą rufy dla śruby napędowej. W ten sposób na takich 
samych stanowiskach budowano i łodzie i motorówki, co znacznie potaniało 
produkcję17.

Całe wyposażenie motorówek było krajowe, jedynie silniki z zagranicy - 
szwedzkie: Penta, które bardzo dobrze zdały swój egzamin. W wykonaniu łodzi 
i motorówek Warsztaty doszły do perfekcji i to zarówno pod względem jakości, 
estetyki, jak wreszcie czasu produkcji18.

We wrześniu 1931 r. ruszyła budowa doku pływającego. Trwała ona dość 
długo, bo około półtora roku, gdyż kontynuowano ją w tzw. czasie buforowym. 
Mimo wzrostu zadań, w warsztatach dawał się odczuć kryzys gospodarczy, 
który szalał w całej Polsce, a był pokłosiem kryzysu światowego. Przedsiębiorstwo 
powiększyło przed rokiem 1932 znacznie liczbę przyjmowanych ludzi 
i zatrudniało około 500 pracowników fizycznych i umysłowych. Ze względu na 
trudna sytuację gospodarczą zostały znacznie zredukowane sumy budżetowe. 
Z tego względu obniżono uposażenia,. Mimo to potencjał produkcyjny wzrósł, 
nie tylko z powodu większej liczby pracowników, lecz także z uwagi na lepsze 
i nowocześniejsze wyposażenie Warsztatów, jak i w wyniku nabycia większej 
praktyki i lepszego wyszkolenia pracowników. W następstwie tego czas 
potrzebny do wykonania tych samych robót w 1929 i 1932 roku znaczenie się 
skrócił. W następstwie kryzysu nie wyrzucano ludzi na bruk. Oznaczałoby to 
skazywanie ich na ponowną nędzę. Z drugiej strony Warsztaty miały już 
wówczas dość zgrany personel pracowniczy. Zdekompletowanie go naraziłoby 

17 R. Somnicki, op. cit., s. 162.
18 Jakość wykonania nie budziła żadnych zastrzeżeń. Jak wspominał R. Somnicki: „Podczas 

pobytu we Francji w związku z nadzorem budowy ORP „Gryf’ miałem okazję widzieć 
moment, gdy nadeszły dla tego okrętu łodzie i motorówki z Warsztatów w Gdyni. W stoczni 
Normandia zbiegła się masa ludzi, żeby je obejrzeć. Najbardziej podziwiali je i chwalili 
pracownicy tamtejszego działu stolarsko-łodziowo-szkutniczego. Mistrz tego działu przyszedł 
ze szczelinomierzem i starał się go wtykać w połączenia poszczególnych elementów, by zbadać 
ich spawanie. Przyznał, że tak „pięknej roboty nie widział”.
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na konieczność ponownego dobierania i szkolenia specjalistów w czasie 
poprawy warunków gospodarczych.

W kryzysie kierownictwo Warsztatów zaczęło się starać o roboty 
prywatne, ażeby zwiększyć zatrudnienie. Nie dało to jednak większych 
rezultatów. Drugim środkiem zaradczym było wprowadzenie tzw. świętówek. 
Oddziały mniej obciążone pracowały pięć, cztery, a nawet trzy dni w tygodniu. 
Odbiło się to na stopie życiowej pracowników. W okresie dużego kryzysu 
w latach 1929-1934 trudna sytuacja materialna dotarła z dużą siłą do środowisk 
bezrobotnych w Oksywiu i Obłożu. Takich rodzin w otoczeniu obiektów 
portowych Marynarki Wojennej było dużo19.

Wśród pracujących w Warsztatach ludzi, mimo że ich zarobki siłą rzeczy 
w tamtym czasie zostały okrojone, powstała samorzutna wzniosła inicjatywa 
opodatkowania się na rzecz „pomocy zimowej” dla dzieci oksywskich. O tym 
wydarzeniu pisał w swoich wspomnieniach kierownik Warsztatów 
R. Somnicki: „Pracownicy z własnej inicjatywy opodatkowali się na rzecz 
„pomocy zimowej” dla dzieci oksywskich. Przez dwie zimy wydawaliśmy 
w gospodzie Warsztatów bardzo obfite i smaczne obiady dla wszystkich dzieci 
mieszkających na Oksywiu i potrzebujących pomocy. Obiady te całkowicie 
pokrywały składki pracowników. Codziennie od jesieni do wiosny po przerwie 
obiadowej i wyjściu pracowników warsztatowych nadciągały sznurem dzieci 
i zapełniały gospodę”20.

W 1932 r. intensywniej przystąpiono do budowy doku. Wynikało to 
z tego, że było więcej wolnych rąk do pracy. We wrześniu 1932 r. zostały 
z pomocą dźwigu pływającego ze Stoczni Gdańskiej spuszczone na wodę 
poszczególne pontony i od razu zmontowano je w jedną całość. Po wielu 
różnych czynnościach dok ukończono na początku 1933 r., a już 5 kwietnia 
1933 r. przystąpiono do zadekowania największej jednostki, jaką dok ten mógł 
wówczas podnieść, a był to ORP „Komendant Piłsudski”. Pojawiły się 
wówczas obawy, że ten, bądź co bądź wielki obiekt może wraz z dokiem nie 
wynurzyć się z wody. Stało się inaczej, był to duży sukces kierownictwa 
Warsztatów i osób pracujących przy tym przedsięwzięciu. W niedługim czasie 
dok ten powiększono do udźwigu 430 ton.

Z początkiem 1932 r. przystąpiono do budowy obiektu pływającego - 
żurawia o udźwigu 25 ton. Pierwszą poważniejszą naprawą był demontaż 
silnika głównego na ORP „Wilk” z powodu pęknięcia wału korbowego. 
Swoistym pechem było to, że awaria ta nastąpiła w miesiąc po upływie okresu 

19 Z momentem rozpoczęcia budowy miasta i portu Gdynia, w tym licznych obiektów 
strukturalnych w ich otoczeniu w tamtych latach pojawiło się wielu ludzi z różnych terenów 
Polski w poszukiwaniu pracy. Jednak zubożony kraj w czasie zaborów i wojny nie był w stanie 
zapewnić przybyszom jakiejkolwiek egzystencji. Ci, którzy nie byli w stanie zdobyć pracy 
cierpieli wraz z całymi rodzinami duży niedostatek, szczególnie w okresie nasilenia się 
wielkiego kryzysu w latach 1929-1930.

20 R. Somnicki, op. cit., s. 162.
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gwarancyjnego. Gdyby to nastąpiło nieco wcześniej, to całkowity koszt 
poniosłaby Stocznia Normanda we Francji.

Już od 1931 r. w Warsztatach zaczęto forsować myśl o budowie Stoczni 
Marynarki Wojennej. Zaczęły się dyskusje, które w tym przedsiębiorstwie 
w 1932 r. nasiliły się. Próbowano nawet opracować wstępne założenia 
i najogólniejsze plany. Na przełomie lat 1933 i 1934, a więc w czasie dalej 
trwającego bezrobocia, jakie panowało w Polsce wskutek kryzysu, myślano 
w kierownictwie zakładów, żeby skorzystać z możliwości bardzo łatwej 
rekrutacji nowego narybku technicznego przy mniejszych kosztach, spełniając 
zarazem zbawienną misję zatrudnienia marnujących się na bezrobociu 
absolwentów uczelni technicznych. Ta myśl przerodziła się w czyn. 
W następstwie rozkolportowanych ogłoszeń do Warsztatów napłynęło ponad 
300 podań. Po ich wnikliwej analizie przyjęto około 20 kandydatów21. W czasie 
próbnego najbliższego roku zdecydowana ich większość utrzymała się 
w Warsztatach. Praktykanci w ciągu najbliższych lat stali się doskonałymi 
specjalistami i już po II wojnie światowej zajęli poważne stanowiska w prężnie 
rozwijającym się okrętownictwie.

Dużą zasługą w doborze i kształceniu kadr, a za tym rozwoju Warsztatów 
miał osobiście ich kierownik Roman Somnicki. Jego praca miała duże uznanie 
ze strony przełożonych. 1 stycznia 1931 r. w wieku 34 lat został awansowany 
do stopnia komandora podporucznika, co stanowiło ewenement w Marynarce 
Wojennej w owym czasie. Największym zadośćuczynieniem dla niego - jak 
pisał we wspomnieniach, było stwierdzenie po wojnie: „...że pracownicy 
Warsztatów wzięli wybitny udział w uchwyceniu w swoje ręce przemysłu 
okrętowego i obserwowanie z jakim zapałem go dźwigali z gruzów wojennych 
oraz z jaką serdecznością witali mnie po powrocie z niewoli i za każdym 
późniejszym spotkaniem”22.

Centralne Warsztaty Marynarki Wojennej w Modlinie

Od 1918 r., jeszcze przed ukazaniem się dekretu o utworzeniu Polskiej 
Marynarki Wojennej, pod dowództwem kontradmirała Kazimierza Porębskiego 
powstało Stowarzyszenie Bandera Polska. Skupiało ono marynarzy - Polaków 
przybywających z flot państw zaborczych.

21 Byli, między nimi: Marian Drwalski - po wojnie pracował w Stoczni im. Komuny Paryskiej, 
Marian Bucki - po wojnie pracownik Stoczni Gdańskiej, Stefan Orzeł - po wojnie pracownik 
Morskich Stoczni Remontowych, Tadeusz Kaźmierowicz - poległ w partyzantce podczas 
okupacji, Józef Górski - po wojnie pracownik Stoczni Gdańskiej, później Centromeru. 
W grupie tej byli jeszcze: Feliks Sobczak, Karol Pawełek, Rudolf Damce, Czesław 
Śladkowski, Józef Ropa, Zenon Jung, Zdzisław Repeta i inni. Z osobistych relacji prof. Jerzego 
Doerffera. M. Filipowicz, Warsztaty i stocznie w Modlinie, Pińsku, Pucku i Gdyni od 1918 r., 
[w:] Budownictwo okrętowe, 1976 nr IV-V, s. 165 i nast.

22 R. Somnicki, op. cit., s. 164.
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W korpusie oficerów technicznych była dość liczna grupa okrętowców 
z wykształceniem akademickim. Kontradmirałowie: Michał Borowski i Tadeusz 
Bobrowski; komandorzy - Marian Sasinowski, Ksawery Czernicki, Dominik 
Malacki, Władysław Morgulec, Witold Żelechowski, Hieronim Piotrowski, 
Antoni Berus; komandorzy podporucznicy - Konstanty Siemieszko, Wacław 
Żejna, Aleksander Rylke, Antoni Garnuszewski, Stanisław Sokołowski, 
Kazimierz Piotrowski i Stanisław Umiastowski; kapitanowie - Witold Szulc, 
Antoni Czosnowicki, Stanisław Kamieński, Hilary Sipowicz, Zdzisław 
Śladkowski, Jan Staszewski i Bolesław Gajewski; porucznicy - Józef 
Wielogórski i Józef Trybel23.

Stanowili oni pierwszy zespół okrętowców, którzy zasłużyli się 
w tworzeniu zalążków polskiego przemysłu okrętowego. Oficerowie ci z braku 
portu, floty i zaplecza technicznego nie mogli wówczas zajmować stanowisk 
odpowiednich do ich kwalifikacji.

Pierwszą bazą Polskiej Marynarki Wojennej stał się Modlin. Mieściły się 
tam solidne koszary, niewielki port i warsztaty naprawcze dla obiektów 
pływających, wybudowane w czasie zaboru rosyjskiego. Ponieważ były ku 
temu warunki sprzyjające w obiekcie tym zaczęto organizować stocznię. 
Na kierownika powołano kmdr. ppor. inż. Mikołaja Saczkowskiego, szefa 
kadłubowców - inż. Skrowaczewskiego, a dział mechaniczny powierzono 
Mieczyńskiemu. Był to wówczas ośrodek remontowy dla Flotylli Pińskiej, a od 
1920 r. pomocniczy dla organizującej się floty morskiej, dokonujący napraw 
różnych mechanizmów dowożonych do Modlina koleją.

W 1918 r. przy braku portu morskiego, który byłby w gestii polskiej, 
Marynarka Wojenna usilnie wspierała żeglugę i stocznie śródlądowe, 
przydzielając tam okrętowców. Stocznie rzeczne w Warszawie, Krakowie, 
Płocku, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Puławach, Sandomierzu itd. 
wykonywały naprawy taboru rzecznego i budowały jednostki rzeczne.

Na zamówienie Polskiej Marynarki Wojennej w 1920 r. zbudowano 
cztery monitory rzeczne w Stoczni Gdańskiej, według projektów polskich. Zaś 
pierwsze okręty rzeczne dla PM W w 1925 r. budowała Stocznia 
Zieleniewskiego w Krakowie. Kierownikiem CM MW w Modlinie był do 
końca 1921 r. kmdr ppor. inż. K. Siemieszko, który w marcu 1927 r. przekazał 
je kpt. mar. inż. W. Szulcowi.

W latach 1925-1927 pracowało tam ponad 200 osób. Oprócz różnych 
remontów wykonywano: łodzie, pontony, motorówki, krypy itp., a od 1926 r. 
produkowano parowe maszyny sterowe, które montowano na jednostkach 
PMW w Modlinie, Pińsku i Gdyni. W okresie kryzysu Warsztaty były czynne 
pięć dni w tygodniu. Naprawiano wówczas wagony kolejowe w celu 
zatrzymania przyuczonych stoczniowców.

23 M. Filipowicz, Warsztaty i stocznie w Modlinie, Plińsku, Pucku i Gdyni od 1918 r., [w:] 
Budownictwo okrętowe, 1976 nr IV-V, s. 165 i nast.
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W związku z likwidacją Floty Wiślanej, do 1927 r. zakończyły swą 
działalność CW MW w Modlinie.

Stocznia Modlińska w latach 1928-1939

Całe mienie po Warsztatach w Modlinie przejęły Państwowe Zakłady 
Inżynierii, które utworzyły Stocznię Modlińską. Główną rolę w pionie 
technicznym spełniali absolwenci Politechniki Gdańskiej. Inż. Potyrała 
kierownik techniczny stoczni - od maja 1930 do maja 1934 r. który następnie 
przeszedł do Kierownictwa Marynarki Wojennej, gdzie pracował do września 
1939 r.; inż. Wacław Czarnowski od połowy 1932 r. do końca 1936 r. 
sprawował kierownictwo Biura Konstrukcyjnego (BK), a w okresie budowy 
trałowców był ich budowniczym; inż. Józef Kaźmierczak - od 7 września 1930 r. 
do marca 1932 r. pełnił funkcję kierownika ruchu, a następnie do września 1933 r. 
był kierownikiem BK - okrętowego.

Od maja 1934 r. do października 1936 r. w BK pracował inż. Bronisław 
Racimowski. Do 1930 r. kierownikiem BK był inż. Jerzy Cwingman, który 
opracował projekt pięciu rzecznych jednostek bojowych z napędem Hotchkissa 
(internalcone propellers). Wprawdzie budowa nie doszła do skutku, ale plany 
okazały się przydatne przy budowie następnych jednostek, których 
konstruktorem był inż. L. Nakanda-Trepka24.

Stocznia Modlińska nie osiągnęła wielkich sukcesów w całym okresie 
międzywojennym, głównie z powodu jej położenia w miejscu najmniej 
odpowiednim dla budowy i remontu większych jednostek. Niemniej jednak 
w ciągu paru lat jej działania w okresie po I wojnie światowej w obiekcie tym 
pogłębiła swoją wiedzę techniczną liczna rzesza specjalistów, którzy zasilili 
warsztaty zlokalizowane w porcie wojennym w Gdyni. Po II wojnie światowej, 
kiedy Polska weszła w posiadanie kilku obiektów stoczniowych, stali się oni 
bezcennymi specjalistami.

Po doinwestowaniu Stoczni Modlińskiej w 1932 r. Marynarka Wojenna 
mogła więc zlecić budowę nowych jednostek. W latach trzydziestych 
zaprojektowano i wykonano ponad 20 jednostek różnych typów. Najważniejsze 
z nich to trzy motorówki pościgowe, Kuter uzbrojony „Nieuchwytny”, kutry 
patrolowe, pilotowe i kuter pościgowy „Batory”, o dość skomplikowanym

24 Oprócz ww. w różnych działach stoczni pracowali inżynierowie: Henryk Markiewicz - 
późniejszy prof. Politechniki Gdańskiej, Stanisław Rybiński, Dobrowolski, Jan Szwedzicki. 
Grot-Nowomiejski i inni. Technikami z dużym doświadczeniem byli: Marian Świętochowski, 
Stanisław Gwiazda, Eugeniusz Terychow, Władysław Staniuk, Leonard Bogusławski, Czesław 
Kępczyński, płk Żłobin, kpt. mar. Rudolf Kuzio i inni. Wśród mistrzów szczególnie się 
wyróżniali: Kubera, Wysocki oraz liczna rzesza innych. Na nich się opierało praktycznie 
wykonanie różnych prac remontowych na okrętach.
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układzie napędowym25.
W stoczni Modlińskiej opracowano, pod kierownictwem inż. A. Potyrały, 

konkursowy projekt trałowca dla Polskiej Marynarki Wojennej. Projekt ten 
uznano za najlepszy i wg dokumentacji wykonanej w BK, z materiałów 
krajowych zbudowano dwa trałowce w Modlinie i cztery w Gdyni. Dostawy 
zagraniczne dla tych sześciu trałowców były stosunkowo nieduże. W 1935 r. 
w czasie wizyty w Gdyni radzieckiego pancernika „Marat” admirał Lew Gatler 
był pełen uznania dla polskich trałowców.

W 1938 r. na prośbę rumuńskiego admirała Warsztaty Portowe 
Marynarki Wojennej w Gdyni wysłały ofertę na budowę tych trałowców, iecz 
wybuch wojny przeszkodził w jej realizacji26.

Szczególnego podkreślenia wymagają zasługi trzech inżynierów 
w budownictwie okrętowym okresu międzywojennego. Inż. A. Potyrała podjął 
wówczas całkowicie nowy w polskich realiach problem współpracy różnych 
gałęzi przemysłu, a szczególnie przemysłu hutniczego z przemysłem 
okrętowym. Aktywnie zajmował się dalej zagadnieniem organizacji stoczni 
okrętowej w Gdyni. Uważany był za jednego ze znaczących współtwórców 
polskiego przemysłu okrętowego.

Za takiego uważano również inż. W. Czarnowskiego. Był on doskonałym 
organizatorem i zdolnym okrętowcem. Założył w Gdyni w 1939 r. własne 
okrętowe biuro konstrukcyjne.

Inż. J. Kaźmierczak nadzorował w Hamburgu próby modelowe sześciu 
jednostek i kierował ich budową. W 1933 r. przeniósł się do Pińska, a następnie 
do Gdyni, gdzie został kierownikiem Biura Konstrukcyjnego Stoczni Marynarki 
Wojennej, która była w fazie początkowej organizacji.

Po II wojnie światowej wszyscy trzej stanęli do odbudowy przekazanych 
Polsce stoczni, zajmując czołowe stanowiska. Niestety wszyscy przedwcześnie 
zmarli, pozostawili jednak ogromny dorobek krajowemu okrętownictwu.

W latach trzydziestych XX wieku wyrosła już kadra młodych 
okrętowców, tworząc ich druga generację. W stoczni pracowało wówczas około 
500 osób. Tam, pierwsze kroki stawiał Stanisław Sołdek, imię którego nosił 
pierwszy polski rudowęglowiec, wyprodukowany został w Stoczni Gdańskiej. 
Pod koniec ubiegłego wieku trafił do muzeum27.

25 Kuter z oblężonego Helu we wrześniu 1939 r. przedarł się z 21 osobami wojskowymi przez 
trzy kordony niemieckie do Szwecji. Legendarny już dziś ..Batory” niedługo po remoncie zajął 
poczesne miejsce w Muzeum Marynarki Wojennej. Jako dzieło polskich stoczniowców z 1932 r. 
stanowić będzie symbol początków polskiego budownictwa okrętowego. Z relacji W. Patera, 
25 listopada 2009 r.

26 Zob. M. Filipowicz, op. cit.. s. 166.
27 Z. Misztal, Gospodarka morska w Polsce w latach 1945-1975, s. 106 i nast.
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Warsztaty Portowe w Pińsku w latach 1919-1939

Warsztaty portowe w Pińsku zostały zorganizowane dla potrzeb Flotylli 
Pińskiej, w składzie której było 27 jednostek przysposobionych przez WP MW 
do działań wojennych. Podczas odwrotu spod Kijowa, jednostki te zostały 
zatopione na Prypeci i Pinie. W 1921 r. ponownie została utworzona Flotylla 
Pińska. Wydobyciem z wody jednostek kierował kmdr por. inż. D. Małecki, zaś 
Warsztatami Pływającymi dowodził por. mar. inż. Aleksander Stryjewski - 
do 1926 r.

W 1923 r. w skład flotylli wchodziły: 4 monitory, 7 jednostek uzbrojonych, 
wiele motorówek, a od 1926 r. dwa dalsze monitory zbudowane w Krakowie. 
W 1925 r. WP MW w Pińsku zatrudniały około 350 osób, wywodzących się 
głównie z byłych warsztatów kolejowych zniszczonych w czasie I wojny 
światowej.

25 marca 1926 r. wybuchł pożar w następstwie czego Warsztaty uległy 
całkowitemu zniszczeniu. Kierownictwo Flotylli zapewne w porozumieniu 
z przełożonymi zwolniło wszystkich stoczniowców bez wypowiedzenia. 
Ponownie przyjęcie następowało po „dobrowolnym”, bezpłatnym odpracowaniu 
jednego miesiąca przy odbudowie Warsztatów w Pińsku28.

W istniejącym tam wówczas Biurze Konstrukcyjnym zatrudnionych było 
6 osób, a jego kierownikiem był inż. Aleksander Iljutowicz. Rozpoczęto 
budowę nowych jednostek wg własnych projektów.

W okresie międzywojennym w WP MW w Pińsku zbudowano: 4 kutry 
trałowe bocznokołowce i 3 wyposażone w śruby, 3 kanonierki typu „Zaradna”, 
4 kutry uzbrojone, 5 kutrów rozpoznawczo-meldunkowych, 13 lekkich i jeden 
szybkobieżny pojazd wodny oraz 2 holowniki, kilka barek, a także setki 
motorówek, łodzi i pomocniczego taboru pływającego - niezbędnego dla 
Flotylli, przy jej współdziałaniu z saperami i piechotą. W tym okresie 
przebudowywano i modernizowano jednostki dostosowując je do skuteczniejszej 
walki z nieprzyjacielem w walce na wodzie, jak i na brzegach rzek, zwłaszcza 
w toku ich forsowania.

Do 1934 r. nie było slipu, a jednostki wyciągano na ląd za pomocą 
ręcznych drewnianych kołowrotów.

Od 1927 r. do 17 września 1939 r. dowódcą Flotylli Pińskiej był kmdr 
Witold Zajączkowski, zwany księciem Polesia, ze względu na przemożną 
władzę na tamtejszym terenie'9. Ponadto wewnątrz podległej mu Flotylli 

Po wprowadzeniu tak drastycznego zarządzenia nikt w Warsztatach nie nawoływał 
do nieposłuszeństwa. Już na drugi dzień cala załoga stawiła się w zakładzie, będąc gotowa do 
bezpłatnej pracy na rzecz szybkiej odbudowy Warsztatów i swoich miejsc pracy. Wielu z tych 
ludzi po godzinach pracy wykonywała dalsze różne czynności na rzecz szybkiej odbudowy 
swojego zakładu pracy, nie żądając za to dodatkowej zapłaty. Z relacji M. Filipowicza 
z ubiegłego wieku. Wymieniony pracował w tym zakładzie w owym czasie.

29 Kmdr Witold Zajączkowski znalazł się po II wojnie światowej w Kanadzie. Tam dożył 
podeszłego wieku. Autor.
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przejawiał rozliczne pomysły na rzecz konstrukcji różnego rodzaju pojazdów 
wodnych, które mogły się przemieszczać po mieliznach, zaroślach i błotach 
poleskich. Jego projekty opracowali w BK - w różnym czasie: M. Filipowicz, 
S. Kubik, Talar, P. Konarzewski, W. Zbylut, M. Danielewski, J. Gałka, 
Cz. Garbacki i wielu innych utalentowanych specjalistów. Można ich było 
liczyć na co najmniej kilkudziesięciu. Na tak rzetelną postawę w pracy, 
systematyczne podnoszenie swoich umiejętności wpływały stosunkowo dobre 
zarobki w tych Warsztatach i znikoma liczba zakładów w tym rejonie, gdzie 
można by liczyć na jakąś pracę zastępczą. Każdy specjalista tu zatrudniony 
wysoko cenił powierzone mu obowiązki i gotowy był uczynić niemal wszystko, 
aby ich nie stracić.

Potwierdzeniem powyższej tezy było to, że w okresie wielkiego kryzysu 
w WP MW w Pińsku pracowano 3-4 dni w tygodniu, tak jak w Gdyni-Oksywiu, 
Pucku i Modlinie i pracownicy, którzy w tym czasie mniej zarabiali, nie wnosili 
żadnych zastrzeżeń.

W całym okresie międzywojennym w tych zakładach wyszkolono setki 
wysokiej klasy stoczniowców, z których wielu po II wojnie światowej zajęło 
odpowiedzialne stanowiska w stoczniach, które stały się własnością państwa 
polskiego.

Kierownikami WP MW w Pińsku od ich powołania byli: od 1921 do 
15 lutego 1925 r. - kpt. mar. inż. Witold Szulc, następnie do 20 maja 1926 r. 
kpt. mar. inż. Roman Somnicki; w latach 1926-1927 - kpt. mar. inż. Józef 
Wielogórski; w latach 1927-1930 - kpt. mar. inż. Tadeusz Kotlik; od 1930-1932 - 
kmdr ppor. inż. Alojzy Czesnowicki; od roku 1932 do 12 grudnia 1934 r. inż. 
Aleksander Wierzbicki; od 1935 do 17 października 1939 r. Pińsk zajęły wojska 
radzieckie.

Co stało się z Flotyllą Pińską? Wielu historyków problem ten 
podejmowało w różnych opracowaniach. W sposób dość szczegółowy 
i kompetentny podjął go prof. Józef Dyskant w swojej książce pod tytułem: 
Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej 1929-1939. Niewątpliwie całe mienie 
ruchome, jak i majątek trwały zostały zagarnięte przez wojska radzieckie, tak 
jak i majątek wszystkich licznych polskich jednostek występujących na 
obszarze państwa polskiego na wschodzie.

Flotylla Pińska w 1939 r. posiadała 34 jednostki bojowe o łącznej 
wyporności 1600 ton, na których było 8 haubic 100 mm, 16 armat 75 mm, 
1 działo 40 mm, 24 działa 37 mm, 6 działek mniejszego kalibru i 57 ckm. Była 
to poważna siła bojowa. Jednostek pływających było łącznie około 70.

We wrześniu 1939 r. Flotylla, ze względu na określoną sytuację 
polityczną i militarną nie odegrała żadnej roli. Wszystkie jednostki bez walki 
zostały zatopione przez własne załogi, a będący tam marynarze 
w wyodrębnionym oddziale w większości przeszli do gen. Kleeberga i walczyli 
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do 5 października 1939 r. Jedynie 12 małych jednostek przydzielono do składu 
grupy bojowej w okolicach Modlina, gdzie walczyły do 9 września 1939 r.30.

Mimo tragedii wojennej jaka dotknęła całe polskie życie państwowe 
w tym gospodarkę morską w ciągu dwudziestolecia Polski niepodległej w PW 
MW zdołano wyszkolić setki specjalistów stoczniowych, którzy po II wojnie 
światowej zajęli odpowiedzialne stanowiska w stoczniach polskich.

W niniejszym artykule wymienionych zostało z imienia i nazwiska wielu 
specjalistów stoczniowych. Zauważyć należy, że już w okresie między
wojennym we wszystkich warsztatach Marynarki Wojennej wyszkoliła się 
liczna rzesza niekwestionowanych specjalistów w tym zawodzie, którzy 
najczęściej tworzyli ten przemysł od podstaw. Zapewne wymienić ich można 
w setkach. Ludzi ci już po studiach chłonni byli wciąż nowej wiedzy i nowych 
doświadczeń praktycznych. Było wielu takich, którzy zdobywając pierwszy 
stopień np. wykształconego technika, nie poprzestawali na tym. Wielu z nich 
wybiło się i uzyskało opinię doskonałych specjalistów, lub osiągnęło 
stanowiska cenionych brygadzistów i mistrzów. Wielu techników uzyskało po 
wojnie dyplom inżyniera, jak np. Schliman, Filipowicz, Kasiński i inni. 
Wszyscy oni bez względu na szczebel w hierarchii służbowej byli 
nauczycielami i wychowawcami narybku stoczniowego, rekrutującego się 
z różnych regionów Polski.
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SZTAB MARYNARKI WOJENNEJ
I JEGO ROLA W LATACH 1939-1950

W historii Sił Zbrojnych sztaby1 funkcjonowały od tysięcy lat, 
chociaż nazywano je różnie, ilekroć powstawała potrzeba walki - 

osoba stojąca na czele tego postanowienia musiała posiadać obok siebie - 
doradców, znawców oraz znakomitych taktyków. „(...) Miał, zatem swój „sztab” 
legendarny Odyseusz, miał król Salomon, Mojżesz, Aleksander Macedoński, 
Hannibal, Juliusz Cezar (...) Mieli swoje „sztaby” wszyscy przywódcy - wielcy 
i mali, a nawet tacy, którzy walkę prowadzili bez użycia przemocy (,..)1 2.

Jednak sztaby we współczesnym rozumieniu pojawiły się w XVII i XVIII 
wieku. Ich burzliwy rozwój nastąpił w krajach Europy najbardziej rozwiniętych, 
w państwach rządzonych przez monarchie absolutne, w armiach prowadzących 
wojny agresywne, a szczególny wpływ na ich kształtowanie wywarła wojna 
trzydziestoletnia3.

W Polsce w XVII wieku Naczelnym Wodzem polskich wojsk był król, 
którego władza była jednak bardzo ograniczona, mianował on hetmanów, 

1 Sztab - główny organ dowodzenia, występujący w oddziałach i związkach wszystkich rodzajów 
sił zbrojnych oraz na szczeblu centralnym (strategicznym). Na jego czele stoi Szef Sztabu 
podlegający bezpośrednio dowódcy. Sztab organizuje przygotowanie oraz prowadzenie działań 
bojowych, planuje działania bojowe, organizuje rozpoznanie, zbiera dane o położeniu 
i możliwościach bojowych wojsk własnych, dane o terenie i wszelkich warunkach, wykonuje 
niezbędne dla dowódcy kalkulacje i obliczenia dotyczące użycia posiadanych sił i środków, itp. 
(...) Zależnie od szczebla dowodzenia rozróżnia się: sz. Generalny, sz. rodzaju sił zbrojnych, 
sz. związku operacyjnego, sz. związku taktycznego, sz. oddziału, sz. pododdziału. Por. Leksykon 
Wiedzy Wojskowej, Warszawa 1979, s. 435.

2 Por., F. Puchała, Zarys dziejów Sztabu Generalnego (Głównego) Wojska Polskiego 1918-2002: 
(próba syntezy na podstawie opracowań o Wojsku Polskim), Warszawa 2002, s. 85.

3 Tamże s. 2, Wojna trzydziestoletnia - konflikt trwający od 23 maja 1618 do 24 października 
1648 roku pomiędzy protestanckimi państwami Rzeszy Niemieckiej wspieranymi przez inne 
państwa europejskie (takie jak Szwecja, Dania, Republika Zjednoczonych Prowincji, Francja) 
a katolicką dynastią Habsburgów. Mimo że wojna spowodowana była przyczynami natury 
religijnej, jednym z powodów jej długotrwałości stało się również dążenie mocarstw 
europejskich do osłabienia potęgi Habsburgów.
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niezależnych od siebie, którzy zastępowali go podczas wyprawy wojennej, 
obejmując dowództwo nad wojskami zaciężnymi i koordynując działania 
pospolitego ruszenia. Pod koniec wieku XVII hetman mianował regimentarzy 
jako sowich zastępców oddając im dowództwo nad określonymi 
zgrupowaniami wojsk, ich władza kończyła się, gdy hetman obejmował 
dowództwo nad całością sił zbrojnych na polu walki, a ci przechodzili do sztabu 
hetmana4.

Źródło: J. Orzechowski. „Dowodzenie i Sztaby”, Warszawa 1974, t. I, s. 320.

Ważnym powodem, w późniejszym okresie działania i reorganizacji 
instytucji sztabu i osoby trudniącej się zagadnieniami stricte dotyczącymi teatru 
działań wojennych, oprócz politycznych i ekonomicznych przesłanek, były 
doświadczenia, które dostarczyły wydarzenia okresu I i II wojny światowej. 
Jednak potrzeba powołania sztabu powstała znacznie wcześniej od momentu, 

4 Por., J. Orzechowski, Dowodzenie i Sztaby, Warszawa 1974, t. I, s. 318-320.
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„(...) gdy w walce zaczęły brać udział zorganizowane i wyszkolone wojska 
działające zgodnie z wolą dowódcy według przyjętej koncepcji taktycznej 
(,..)”5. Według literatury omawiającej tematykę dowódczo-sztabową 
za początek ukształtowania się funkcji Szefa Sztabu przyjmuje się XVI w. 
Wynikało to z faktu nieustannego rozwoju Sił Zbrojnych począwszy 
od pojawienia się piechoty, jazdy, silnej artylerii oraz wojsk inżynieryjnych, 
co przyczyniało się do pojawiania coraz to większych trudności w systemie 
jednoosobowego dowodzenia.

Potrzeba powołania kadry zajmującej się opracowywaniem planów 
operacyjnych, przekazywaniem danych oraz nadzorem i kontrolą nad 
wykonywanymi rozkazami zaistniała w okresie powstawania i rozwoju nowych 
formacji wojsk oraz z potrzeby koordynowania wspólnych działań bojowych.

Dodatkowym niezwykle ważnym czynnikiem był ciągły rozwój 
ekonomiczno-społeczny państw wpływający na wynalazczość i powstawanie 
coraz nowszych typów broni, a także wpływający na nieprzerwane dążenia 
do dostosowania i udoskonalania technik przyszłej wojny.

Czynniki te dały początek dla rozumienia pojęcia wojny w wielo
płaszczyznowym wymiarze oraz istnienia sztabu dostosowywanego w zakresie 
swych działań do rozwoju ekonomicznego, interesów politycznych i zmieniających 
się wraz z tym koncepcji wojennych.

Doświadczenia I wojny światowej unaoczniły, iż miała ona charakter 
czysto „wojskowy” nie traktowana kompleksowo dotyczyła tylko armii, 
a ludzkość czekała na jej wynik. „Organizacją i planowaniem (działań 
wojennych) zajmowały się tylko naczelne władze wojskowe - ministerstwa 
obrony i Sztaby Generalne. W skład systemu obronnego wchodziły elementy 
statyczne - fortyfikacje z załogami i wojska operacyjne, lotnictwo nie stanowiło 
wówczas dla zaplecza poważnego zagrożenia”6.

Stąd też w systemie wojennym państw istniał tylko front zewnętrzny, 
a I wojna światowa ukazała jak ściśle powinny być powiązane ze sobą 
„elementy” między zewnętrznym a wewnętrznym frontem walki7. Nie była 
rozpatrywana wówczas możliwość walki o podłożu psychologicznym, 
ekonomicznym oraz dyplomatycznym.

Od 10 marca 1919 roku, Sztab Generalny został włączony do struktur 
Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, pełniąc rolę organu wspierającego 
Naczelnego Wodza WP w prowadzeniu działań militarnych.

Doświadczenia skłoniły do powstania w 1921 roku nowej organizacji 
Sztabu Generalnego, który dzielił się na V oddziałów, z czego każdy miał 
w swym zakresie określone zadania. Reorganizacja ta z jednej strony wpłynęła 
korzystnie na usprawnienie planowania organizacji i wyszkolenia oraz 

3 J. Orzechowski, Dowodzenie i Sztaby, Warszawa 1974, t. I, s. 23.
6 Por. J. Orzechowski, Dowodzenie i Sztaby, Warszawa 1980, t. III, s 11.
' Tamże, s. 12.
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przygotowania wojsk do przyszłej wojny, z drugiej zaś nagła decentralizacja 
dowodzenia okazała się szkodliwa8.

Tabela 1
Ramowa struktura polskiego Sztabu Generalnego, 

system ten obowiązywał od 1921 do 1926 roku

Źródło: J. Orzechowski, „Dowodzenie i Sztaby”, Warszawa 1980, t. III, s. 303.

Szef Sztabu Generalnego

Z-cy Szefa Sztabu Generalnego Oddział V 
Personalny

Oddział I 
Organizacyjno- 
-Mobilizacyjny

Oddział II 
Informacyjny 

(wywiad - 
kontrwywiad)

Oddział III 
Szkoleniowy 
(operacyjny)

Oddział IV 
Zaopatrzenia 

i Komunikacji

Historia i doświadczenia umożliwiły powstanie i zorganizowanie pracy 
sztabu opartej na podziale wewnętrznych organów według zadań, 
co umożliwiło głębszą analizę problemów i oczekiwań, co do przyszłej wojny. 
Ukazując zarazem przyszłą wojnę w świetle bardziej skomplikowanym 
i niejednolitym w zakresie jej organizacji i przebiegu.

W październiku 1939 roku odrodził się we Francji Sztab Naczelnego 
Wodza, będący obok Ministerstwa Spraw Wojskowych organem wykonawczym, 
a decyzją prezydenta od listopada 1939 roku funkcja Naczelnego Wodza została 
powierzona gen. Sikorskiemu. W 1940 roku Sztab składał się z czterech 
oddziałów: I - organizacyjny, II - wywiadowczy i kontrwywiadowczy, 
III - operacyjny i IV - wyszkolenia i zaopatrzenia. Już od pierwszych dni 
powołania Sztab Naczelnego Wodza przygotowywał plan rozbudowy Wojska 
Polskiego, walczącego z hitlerowcami obok państw sojuszniczych. 
Gen. Sikorski ceniąc doniosłą rolę, jaką pełni Polska Marynarka Wojenna 
w II wojnie światowej, znaczenie, jakie posiada dla przyszłości Polski oraz chęć 
współpracy z przodującą flotą świata - marynarką brytyjską zdecydował, 
iż Kierownictwo Marynarki Wojennej pod koniec 1939 roku przeniesiono do 
Londynu, a Szef KMW został podporządkowany bezpośrednio Naczelnemu 
Wodzowi. W Londynie KMW zorganizowano zgodnie z wymogami polsko
-brytyjskiego układu morskiego z 18 listopada 1939 roku. Utworzono cztery 

8 Do 1919 roku kierownictwo sił zbrojnych znajdowało się w rękach Józefa Piłsudskiego - 
naczelnika państwa, który faktycznie posiadał uprawnienia dyktatorskie. W rzeczywistości stan 
ten utrzymywał się dłużej, rozkazem z 2 marca 1919 roku sprawy dotyczące kierowania siłami 
zbrojnymi w swojej gestii posiadał Sztab Generalny (operacje wojskowe na froncie) oraz 
istniejące wówczas Ministerstwo Spraw Wojskowych (trudniące się sprawami wojskowymi na terenach 
nie objętych działaniami wojskowymi, praca Ministerstwa skierowana była wyłącznie na potrzeby 
frontu. Por J. Orzechowski, Dowodzenie i Sztaby, t. III, Warszawa 1980, s. 303.
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samodzielne referaty: organizacyjno-wyszkoleniowy, personalny, budżetowo- 
-rachunkowy, marynarki handlowej oraz techniczny i uzbrojenia. W Paryżu 
natomiast przy Naczelnym Wodzu pozostała ekspozytura KMW9.

II wojna światowa unaoczniła obraz przypuszczalnej, ale nowej sztuki 
operacyjnej, w której główną rolę odgrywały siły powietrzne, wojska pancerne 
i zmotoryzowane. Cechą tej wojny stała się zaawansowana operacja, zmuszając 
do kreatywnego i bardziej wnikliwego kierowania operacjami. Kolejny raz 
powstała konieczność zwiększenia efektywności pracy sztabu na wszystkich 
szczeblach.

Zmieniające się stosunki polityczne, potencjał wojskowy, nieustanny 
rozwój techniczny oraz możliwości ekonomiczne, zobowiązywały do ciągłego 
udoskonalania form i technik pracy sztabowej.

„W warunkach wielkiej złożoności i wielostronności procesu dowodzenia 
sztab stał się współtwórcą decyzji dowódcy i pełnomocnym jej realizatorem”10. 
Wraz z narastającymi problemami w świetle doświadczeń powojennych, 
wymagających wielokrotnie podejmowania szybkich decyzji konieczna stała się 
kolejna reorganizacja struktur Sił Zbrojnych.

W połowie 1944 roku w kraju nastąpiło odbudowywanie i ponowne 
kształtowanie sił zbrojnych. 8 sierpnia 1944 roku na podstawie dekretu Krajowej 
Rady Narodowej, sformowano Sztab Główny Naczelnego Dowództwa Wojska 
Polskiego, a w drugiej połowie 1945 roku organ ten przekształcono w Sztab 
Generalny Wojska Polskiego.

9 Por. Z. Machaliński, Admirałowie Polscy 1919-1950, Gdańsk 1993, s. 187-191, Sztab 
Generalny zarys dziejów - Polskie Władze Wojskowe na obczyźnie i w kraju 1939-1944.

10 Por., Z. Gnatowski, Sztab Generalny Wojska Polskiego: zarys dziejów od średniowiecza 
do współczesności, Warszawa 2001, s. 15.
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Źródło: Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980, 
Warszawa 1992, s. 395, (dotyczy 1940 roku, w latach następnych rozbudowane).

Pierwsze prace podejmujące organizację Marynarki Wojennej w kraju 
rozpoczęły się na początku kwietnia 1945 roku. Rozwój Polskich Sił Morskich11 
podobnie jak innych rodzajów wojsk oparty był głównie na pomocy sprzętowej 
i kadrowej Związku Radzieckiego, a wszystkie zamierzenia z tym związane 
były następstwem uzgodnień dokonywanych pomiędzy Naczelnym 
Dowództwem WP, a Naczelnym Dowództwem Armii Czerwonej. Kierunki 
rozwoju zmierzały ku przyjęciu strategii wojny morskiej, która zakładała, 
iż flota na morzu zamkniętym będzie spełniać funkcję pomocniczą w stosunku 
do wojsk lądowych, oraz wspierać różnorodne siły Floty Bałtyckiej ZSRR11 12.

11 Schemat organizacyjny Marynarki Wojennej 1949 rok przedstawiony został w załączniku nr 1.
12 Por. Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980, Warszawa 

1992, s. 134-135, J. Przybylski, Geneza powstania i funkcjonowanie Zjednoczonej Floty 
Bałtyckiej Układu Warszawskiego oraz rozwój, miejsce i zadania w niej Marynarki Wojennej, 
[w:] Konflikt zbrojny na Bałtyku w koncepcjach ideologii zimnowojennej po 1945 roku, 
Gdynia 2005, s. 68-69.
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Źródło: F. Puchała, Zarys dziejów Sztabu Generalnego (Głównego) Wojska Polskiego 
1918-2002: (próba syntezy na podstawie opracowań o Wojsku Polskim), Warszawa 2002, s. 85.

Rozwój Sił Zbrojnych od 1945 roku kształtował się pięcioetapowo 
w zależności od sytuacji zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej. Jak 
podaje F. Puchała pierwszy etap to lata 1945-1948 gdzie duży wpływ na 
kształtowanie się „charakteru” Polskich Sił Zbrojnych miały przemiany 
polityczno-ustrojowe, walka o utrwalenie władzy ludowej oraz udział wojska 
w odbudowie gospodarki krajowej. Etap drugi w latach 1949-1955 związany 
był z zagrożeniem wojennym powodując szybki rozwój liczebny wojska. 
Podpisanie Układu o Przyjaźni, Współpracy i pomocy Wzajemnej zwanego 
Układem Warszawskim w 1955 roku na dobre uzależniło Wojsko Polskie od 
strony radzieckiej. Lata 1956-1960 były trzecim etapem zmagań z reorganizacją 
mającą na celu znaczne usprawnienie techniczne i jakościowe wojska, poprzez 
oprócz modernizacji technicznej - redukcję liczebności i podniesienie 
wyszkolenia jednostek. Kolejny etap wyznaczają lata sześćdziesiąte gdzie 
główne dążenia skupione były na dalszej modernizacji technicznej wyznaczonej 
unowocześnianiem broni i sprzętu. Interwencja wojsk Układu Warszawskiego 
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w Czechosłowacji w 1968 roku również przyczyniła się do większej 
mobilizacji. Ostatni etap - piąty sięga do lat osiemdziesiątych wyznaczony 
pogarszającą się polityczną sytuacją międzynarodową przyczynił się do 
wszechstronnego, nowego rozwoju Polskich Sił Zbrojnych, wyrażającego się 
w dalszej rakietyzacji oraz zapoczątkowaniu procesu elektronizacji 
i automatyzacji, a także zdecydowanego wzrostu potencjału i gotowości 
bojowej wojsk13.

Źródło: Archiwum Marynarki Wojennej, Inwentarz Zespołu Akt - Oddział I Organizacyjny.

Niewątpliwie przyczynkiem do ciągłych zmian był powstały wówczas 
układ dwóch przeciwstawnych bloków: państw kapitalistycznych i socjalistycznych, 
posiadających swe doktryny wojenne, pojawienie się broni jądrowej było 

13 F. Puchała, Zarys..., dz. cyt., s. 48-49.

76



SZTAB MARYNARKI WOJENNEJ I JEGO ROLA W LATACH 1939-1950

podstawą do dalszej reorganizacji pracy sztabów. Nieustannie narastające 
napięcie spowodowane ogromnymi zmianami we wszystkich dziedzinach, 
a wśród nich koncepcja „zimnej wojny” oraz wojny totalnej dopuszczającej 
wszelkie „chwyty”. Struktura organizacyjna dostosowana została pod kątem 
współpracy ze Związkiem Radzieckim aż do lat 80.

Jak wynika z powyższego rola, zadania i organizacja sztabów zmieniała 
się w takt zmieniających się warunków zewnętrznych, zmian uzbrojenia, 
okrętów, zadań sojuszniczych itp.

Sztaby pozostają nadal ważnymi elementami struktury jednostek sil 
zbrojnych i samych sił zbrojnych rozpatrywanych jako całości.
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Kmdr por. mgr inż. Jerzy ŁUBKOWSKI

NISZCZYCIELE „WICHER” I „BURZA” 
W DZIAŁANIACH WOJENNYCH 1939 ROKU

ORP „Wicher” w kampanii wrześniowej

Po odejściu 30 sierpnia 1939 roku niszczycieli „Grom”, „Błyskawica” 
i „Burza” do Wielkiej Brytanii, siły polskiej Marynarki Wojennej 

na Bałtyku zostały poważnie osłabione. Na straży polskiego wybrzeża pozostały 
bowiem jedynie: duży stawiacz min, jeden niszczyciel, pięć okrętów 
podwodnych, sześć trałowców, dwie kanonierki i parę maleńkich jednostek, nie 
mających prawie żadnych wartości bojowych. Druzgocąca przewaga 
Kriegsmarine, która tylko czekała na sygnał do ataku na Polskę, była tak 
oczywista, że wyrażona kilka lat wcześniej opinia marszałka Józefa 
Piłsudskiego, iż przy niekorzystnym ukształtowaniu granic państwa na 
Pomorzu, Wybrzeża nie da się zbyt długo bronić, była ponurą rzeczywistością.

Niekorzystną sytuację floty polskiej pogłębiał ponadto fakt, że 
dysponowała ona zaledwie dwoma bazami morskimi w Gdyni i Helu, 
położonymi bardzo blisko siebie, w przeciwieństwie do marynarki niemieckiej, 
która mogła wykorzystać porty nie tylko na terenie III Rzeszy i Prus 
Wschodnich, ale nawet port w Gdańsku, choć Niemcy formalnie nie miały do 
niego żadnych praw'.

W tej trudnej sytuacji generalny inspektor Polskich Sił Zbrojnych 
marszałek Edward Rydz-Śmigły 26 lipca 1939 roku wydał rozkaz, w którym 
nakazywał siłom morskim na wypadek wojny prowadzić działania mające na 
celu dezorganizację komunikacji morskiej między Rzeszą, a Prusami 
Wschodnimi. Zadanie to w pierwszej kolejności wykonywać miały okręty 
podwodne, apozostałe jednostki jedynie wspierać te działania.

Dowódcą całości sił w obszarze nadmorskim mianowany został dowódca 
polskiej Floty kontradmirał Józef Unrug. Podlegały mu: Dowództwo Morskiej 
Obrony Wybrzeża z kmdr. Stefanem Frankowskim na czele oraz Dowództwo 
Lądowej Obrony Wybrzeża z płk. Stanisławem Dąbkiem na czele. Siły morskie

1 Por. E. Kosiarz, Bitwy na Bałtyku, Warszawa 1981, s. 211-212. 
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składały się z okrętów, artylerii nadbrzeżnej i przeciwlotniczej oraz wszystkich 
jednostek wojskowych stacjonujących na Półwyspie Helskim. Siły lądowe 
obejmowały natomiast: dwa pułki strzelców morskich, trzy bataliony 
rezerwowe, Morską Brygadę Obrony Narodowej, lokalne siły Straży 
Granicznej, pododdziały saperów, artylerii i piechoty - razem około 14,700 
żołnierzy .

Tymczasem dowództwo Kriegsmarine, przygotowując się do wojny 
z Polską, wydzieliło do działań na morzu co prawda stary okręt liniowy 
„Schleswig-Holstein”, który dysponował jednak dość nowoczesną i silną 
artylerią dużego i średniego kalibru, składającą się z 4 dział 280 mm, 10 dział 
150 mm i 4 dział 88 mm. Ponadto do blokady Wybrzeża oraz niszczenia 
polskich okrętów nawodnych, w tym w pierwszej kolejności kontrtorpe- 
dowców, Niemcy zamierzali użyć zespół trzech lekkich krążowników 
z 9 działami kał. 150 mm. Były to: „Nurnberg”, „Leipzig” i „Koln”. Dowódcą 
zespołu mianowany został wiceadmirał Hermann Densch.

Działania niemieckich krążowników wspierać miała flotylla złożona 
z 9 niszczycieli typu „Leberecht Maass” oraz 8 ścigaczy, którą dowodził 
kontradmirał Gunter Ltitjens. W jego dyspozycji, na wypadek konieczności 
użycia, pozostawały dodatkowo: lekki krążownik „Kónigsberg”, okręty 
artyleryjskie „Brummer” i „Bremse”, a także 9 torpedowców pochodzących 
z 5 flotylli torpedowców oraz z flotylli szkolnej.

Rozminowywaniem podejść do polskiego wybrzeża oraz blokowaniem 
ruchów polskiej floty zająć się miało również: 14 do 16 okrętów podwodnych, 
5 eskortowców, 19 trałowców i 7 kutrów trałowych.

Tak więc pod względem liczby przygotowanych do działań okrętów oraz 
ich sumarycznej wyporności siły niemieckie przewyższały flotę polską niemal 
dwudziestokrotnie, a przewaga ognia artyleryjskiego i torpedowego była 
jeszcze większa. Na dodatek działania okrętów bezpośrednio wspierać miało 
około 120 samolotów, a w razie potrzeby nawet 500 maszyn dodatkowych, 
przeciwko którym Polska Marynarka mogła wystawić zaledwie 23, przestarzałe 
i słabo uzbrojone samoloty z Morskiego Dywizjonu Lotniczego, stacjonującego 
w Pucku.

2 Tamże, s. 212.
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Tabela 1
Stan artylerii niemieckich okrętów nawodnych w porównaniu 
do polskiej artylerii nadbrzeżnej i okrętowej przygotowanej 

do działań wojennych na Wybrzeżu3

Lp. Kaliber artylerii
Liczba dział

polskich niemieckich

1 artyleria wielkiego kalibru > 150 mm 4 64

2 artyleria średniego kalibru > 75 mm 43 158

3 artyleria małego kalibru < 75 mm 7 176

W tej sytuacji ORP „Wicher” był jedynym polskim okrętem, który 
w razie rozpoczęcia działań wojennych mógł stanowić realne zagrożenie dla 
jednostek Kriegsmarine. Trudno tu bowiem przeceniać walory bojowe 
stawiacza min ORP „Gryf’, który choć był jednostką stosunkowo nową 
i posiadającą artylerię średniego i małego kalibru, to jednak dysponował zbyt 
małą prędkością maksymalną, w związku z czym był dużym i powolnym celem, 
łatwym do zniszczenia zarówno przez okręty przeciwnika, jak i jego lotnictwo4.

Tabela 2
Uzbrojenie ORP „Wicher” (1939 rok)

Lp. Liczba uzbrojenia Kaliber Wzór/typ

Uzbrojenie artyleryjskie
1 działa 4 x 1 130 mm wz. 19/24 Schneider - Creusout
2 działa 2 x 1 40 mm wz. 28 Vickers - Armstrong
3 nkm 2x2 13,2 mm wz. 30 Hotchkiss

Broń podwodna
4 wyrzutnie torped 2x3 550 mm
5 zrzutnie BG x 2 -
6 miotacze BG x 2 - Thornycroft
7 tory minowe x 2 110 kg wz. 08

3 S.M. Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej 1920 1946, Warszawa 1996, s. 20-52 
oraz E. Kosiarz, Bitwy..., s. 213-215.

4 Uzbrojenie ORP „Gryf’ stanowiło sześć x 120 mm dział Boforsa, cztery x 40 mm działa 
przeciwlotnicze Boforsa oraz dwa podwójne 13,2 mm t. Hotchkiss. Prędkość maksymalna 
wynosiła 20 w. - S.M. Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej, s. 50.
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Napięcie przedwojenne oraz opuszczenie Zatoki Gdańskiej przez trzy 
najlepsze polskie niszczyciele spowodowało, że wśród załogi „Wichera” 
panowały przygnębiające nastroje, choć nikt nie zamierzał zrezygnować 
z ewentualnej walki z wrogiem. Atmosferę tą ciekawie scharakteryzował 
podoficer sygnałowy Witold Hubert:
„Wojna „wisi w powietrzu”(..) Rozbieżności >v poglądach dość duże. Jedni 
wierzą, że jesteśmy „silni, zwarci, gotowi” i że „nie oddamy guzika”, są tacy, 
którzy wierzą, że w razie wybuchu wojny będą za dwa tygodnie w Berlinie, 
„gdyż Hitler ma czołgi z masła”. Inni, do których siebie zaliczam, oceniamy 
powagę sytuacji, lecz jeszcze łudzimy się, że wszystko skończy się 
na pogróżkach. Znając machinę wojenną Hitlera, wzmocnionego bezkrwawymi 
podbojami Austrii, Czechosłowacji, Nadrenii i części Litwy — wierzymy w naszą 
siłę popartą sojuszem angielsko-francuskim”5.

W przeddzień wybuchu wojny 31 sierpnia 1939 roku osamotniony 
„Wicher”, pozostając w bezpośredniej dyspozycji dowództwa Floty, stał 
zakotwiczony na redzie portu gdyńskiego. Jego głównym zadaniem, na 
wypadek wojny, miało być ubezpieczanie „Gryfa” podczas stawiania zagród 
minowych. Na okręcie czuwały wyznaczone służby i wachty. Około godz. 22.00 
sygnalista wachtowy odebrał z lądu sygnał świetlny informujący, że dnia 
następnego o godz. 05.00 nad zatoką będą przelatywały, z kierunku 
zachodniego na wschód, trzy samoloty, do których nie należy otwierać ognia. 
Wiadomość ta sygnowana była podpisem szefa sztabu Floty, w związku z czym 
pełniący służbę oficera dyżurnego okrętu por. mar. Kowalski zalecił 
sygnalistom wzmóc czujność i nie podjął żadnych dodatkowych działań. 
Zapewne nie spodziewał się, że są to ostatnie godziny przedwojennej ciszy.

Noc z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku w rejonie Zatoki Gdańskiej 
była pogodna i ciepła. Nad Oksywiem utrzymywała się co prawda mgła, lecz na 
wschodzie niebo jaśniało i zapowiadało kolejny piękny dzień. Kwadrans przed 
godz. 05.00 do uszu wachty czuwającej na okręcie dobiegł od strony Gdańska 
głuchy huk armatnich wystrzałów. Mimo, że polscy marynarze zdawali sobie 
sprawę z zagrożenia wojennego, nikt jednak nie dopuszczał do siebie myśli, 
że wojna może zacząć się bez wypowiedzenia i że właśnie „Schleswig- 
-Holstein” zaatakował Westerplatte.

Wiadomość o wybuchu wojny dotarła do dowódcy okrętu kmdr por. 
Stefana de Waldena drogą radiową w kilkanaście minut po tym wydarzeniu. 
Chociaż na okręcie pracowały już w tym czasie dwa spośród trzech kotłów, 
„Wicher” ciągle stał na kotwicy, a większość załogi pogrążona była we śnie. 
Dowódca nie ogłosił alarmu bojowego.

5 W. Hubert, Wspomnienia z ORP „Wicher” - wrzesień 1939. Obrona Helu, Akta Muzeum MW, 
teczka nr 231, s. 1.
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Tabela 3
Obsada oficerska załogi ORP „Wicher” w dniu 1 września 1939 roku6

Lp. Stopień Nazwisko i imię Funkcja

1 kmdr por. de Walden Stefan dowódca okrętu
2 kpt. mar. Nowakowski Radosław zastępca dowódcy okrętu
3 ppor. mar. Czerwiński Julian oficer nawigacyjny
4 ppor. mar. Kowalski Zbigniew I oficer artylerii
5 ppor. mar. Mamak Władysław II oficer artylerii
6 ppor. mar. Szul Bronisław I oficer broni podwodnej
7 ppor. mar. Serafin Michał II oficer broni podwodnej
8 por. mar. Zalewski Jan I oficer mechanik
9 ppor. mar. Hornung Zbigniew II oficer mechanik

Tuż przed godz. 06.00 na horyzoncie pojawiły się trzy samoloty. 
W pierwszym momencie obserwatorzy na kontrtorpedowcu byli przekonani, 
iż są to polskie maszyny, których przelot do Szwecji zapowiedziano w dniu 
wczorajszym. Dopiero gdy samoloty zeszły na wysokość około 500 metrów 
na ich skrzydłach dostrzeżono czarne krzyże. Natychmiast ogłoszono alarm 
bojowy. Wszystkie lufy „Wichra” skierowały się w stronę niemieckich maszyn. 
Ciągle jednak nie było komendy do otwarcia ognia. Dopiero gdy dalmierzysta 
mat Wójcik krzyknął do oficera artylerii por. mar. Zbigniew Kowalskiego, 
że Niemcy najprawdopodobniej strzelają w stronę okrętu, otwarto gwałtowny 
ogień przeciwlotniczy7. Był on jednak spóźniony i niecelny. Nieprzyjacielskie 
samoloty z łatwością go ominęły i skręciły w stronę dworca morskiego 
w Gdyni.

Dowódca okrętu obawiając się kolejnego nalotu polecił wreszcie 
podnieść kotwicę i doprowadzić maszynownie „Wichra” do pełnych zdolności 
manewrowych. Kontrtorpedowiec zaczął krążyć po redzie. Na wodach Zatoki 
Gdańskiej znajdowały się też inne polskie okręty. Z bazy w Helu wyszły trzy 
okręty podwodne: „Sęp”, „Ryś” i „Żbik”, a z portu gdyńskiego: „Orzeł”, 
„Wilk”, stawiacz min „Gryf’, oraz wszystkie trałowce8.

Pierwszy nieudany ostrzał niemieckich samolotów mocno zwarzył 
nastroje artylerzystów z „Wichra”. Dowódcy dział przeciwlotniczych nie mogli 
uwierzyć, że dobrze wyćwiczone obsługi nie odnotowały żadnego trafienia. Był 
to sygnał dla wielu z nich, że wojna z Niemcami nie będzie tak łatwa, jak im się 
wydawało.

6 S.M. Piaskowski, Kontrtorpedowce „Wicher” i „Burza”, Albany 1984, s. 16.
7 A. Świrbutowicz, ORP „Wicher” i jego załoga, AMMW, sygn. 176, s. 25 oraz W. Hubert, 
Wspomnienia z ORP „Wicher”..., AMMW, sygn. 231, s. 2.

8 E. Kosiarz, Flota Białego Orła, Gdańsk 1981, s. 55-56.
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W godzinach poobiednich kmdr por. Stefan de Walden skierował 
„Wichra” najpierw w kierunku Helu, a następnie w stronę Orłowa i Oksywia. 
Tuż przed 14.00 sygnaliści z okrętu ponownie dostrzegli niemieckie samoloty. 
Tym razem około 30 maszyn atakowało port wojenny w Gdyni. Niszczyciel 
przyspieszył chcąc swoimi działami wesprzeć obronę macierzystego portu. Nim 
jednak zbliżył się na odległość otwarcia ognia przeciwlotniczego niemieckie 
bombowce zrzuciły już bomby i odleciały w stronę lądu.

W wyniku nalotu na port gdyński zatopione zostały pozostające jeszcze 
w nim torpedowiec ORP „Mazur” - weteran polskiej floty, okręt do prac 
podwodnych „Nurek” oraz holownik „Wanda”. Mocno uszkodzona została 
kanonierka „Generał Haller”. Wszystkie załogi poniosły znaczące straty 
w ludziach.

Tymczasem „Wichra” i inne polskie okręty, znajdujące się na zatoce, 
rozpoczęła ostrzeliwać artyleria „Schleswiga-Holsteina”. Pociski kalibru 
280 mm co jakiś czas wzbijały wokół nich fontanny wody. Na szczęście ogień 
był niecelny. Mimo, że zasięg 130 mm artylerii polskiego niszczyciela pozwalał 
na udzielenie odpowiedzi przeciwnikowi, kmdr por. Stefan de Walden zdawał 
sobie sprawę, że byłaby to bezsensowna decyzja. Nie znał bowiem dokładnego 
miejsca postoju „Schleswiga-Holsteina”, stojącego w odległości ponad 10 Mm, 
w głębi kanału gdańskiego portu i na dodatek zasłoniętego przez cypel 
Westerplatte.

Późnym popołudniem pierwszego dnia wojny ORP „Wicher” i pozostałe 
polskie okręty nawodne, znajdujące się na Zatoce Gdańskiej, rozpoczęły 
przygotowania do wykonania planu „Rurka” tj. postawienia ofensywno- 
-obronnych zagród minowych pod Piławą, na wodach uczęszczanych przez 
jednostki niemieckie. Dla omówienia szczegółów tej operacji zarządzono 
spotkanie polskiego zespołu w odległości około 4 Mm od Oksywia. W dryfie 
stanęły: „Wicher”, „Gryf’, burta w burtę sześć trałowców i dwie kanonierki. 
Widocznie to zgrupowanie okrętów zwróciło uwagę Niemców, bo około godz. 
17.45 od strony lądu zaczęły pojawiać się na niebie eskadry Junkersów Ju 87 B, 
razem ponad 30 bombowców, które natychmiast zaatakowały polskie jednostki. 
Rozpoczęła się pierwsza w tej wojnie bitwa morsko-powietrzna, w której udział 
wzięła niemal cała nawodna flota polska.

Na jej czele szedł ORP „Wicher”, który pierwszy otworzył ogień do 
nurkujących bombowców. Za kontrtorpedowcem podążały „ptaszki”, za nimi 
„Gryf’, a szyk zamykały obydwie kanonierki: „Komendant Piłsudski” 
i „Generał Haller”. Głównym celem atakujących samolotów stał się stawiacz 
min, który jako największy z całego zespołu i dość powolny, zdawał się być 
łatwym celem. Jednakże silny i zwarty ogień przeciwlotniczy powodował, 
że bomby nie mogły dosięgnąć żadnej z polskich jednostek. Junkersy atakowały 
z dwóch kierunków, chcąc zmusić zespół okrętowy do rozerwania szyku, a tym 
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samym do rozproszenia ognia przeciwlotniczego prowadzonego z dział kalibru 
47 i 40 mm, nkm-ów 13,2 mm oraz ckm-ów 7,9 mm9.

Ogień ten ostudził znacznie pilotów niemieckich, którzy po pierwszym 
ataku zmienili taktykę. Do okrętów zbliżały się teraz pojedyncze samoloty lub 
co najwyżej w kluczach, a bomby zrzucano z większej wysokości. Jednocześnie 
obsługi pokładowych karabinów maszynowych omiatały ogniem polskich 
artylerzystów.

W pobliżu atakowanego „Gryfa” spadło około 30 bomb. Odłamki jednej 
z nich raniły niestety śmiertelnie dowódcę okrętu kmdr. ppor. Stefana 
Kwiatkowskiego i kilku innych członków załogi. Obserwujący to z pokładu 
„Wichra” mat Witold Hubert tak opisuje te chwile:
„Bomby z prawej burty, bomby z lewej burty, przed dziobem i za rufą. Te dalsze 
i te ocierające się prawie o burty, wybuchy, słupy brudnej wody zalewającej 
marynarzy na stanowiskach bojowych na pokładzie. Tysiące, dziesiątki tysięcy 
martwych, ogłuszonych ryb. Widzę ich białe brzuchy obok hurt okrętu, 
przebijamy się jakby przez masę martwych ryb. A dalej widzę „Gryfa”. Płynie 
ciężko posiadając kilkaset min na pokładzie. Ma mała szybkość, szeroki kadłub, 
który nie pozwala na szybkie zwroty...10”.

W toczącej się walce straty odnotowała również załoga „Mewy”, która 
znajdowała się najbliżej „Gryfa” i stąd rozrywające się bomby zabiły i raniły 
kilkunastu członków spośród 30 osobowej załogi. Okręt nie przerwał jednak 
obrony i ostrzeliwał się dalej.

Ostatecznie atak niemieckich samolotów, na polski zespół rozproszony 
między Gdynią a Helem, zakończył się fiaskiem. Niemcom nie udało się 
bowiem zatopić żadnego okrętu i mógł on kontynuować zadanie, do którego się 
przygotowywał. Niestety do operacji nie doszło, gdyż pełniący obowiązki 
dowódcy stawiacza kpt. mar. Wiktor Łomidze, obawiając się kolejnego nalotu 
i możliwości zdetonowania min na pokładzie polecił je wrzucić w stanie 
nieuzbrojonym do wody. W tej sytuacji dowództwo floty odwołało plan 
„Rurka”, a „Gryf’ wszedł do portu w Helu. Kanonierki i trałowce udały się 
natomiast na redę Jastarni.

Na morzu pozostał samotny „Wicher”. W bitewnym zamieszaniu jego 
dowódca nie został powiadomiony o odwołaniu minowania podejść 
do piławskiego portu i w związku z tym zgodnie z wcześniejszym planem, 
o godz. 18.45 skierował tam swój okręt. Po przybyciu na miejsce około godz. 
22.00 rozpoczęto wyczekiwanie na pozostałe okręty. W chwilę potem 
sygnalista mar. Kwiatkowski zauważył na kącie kursowym 330° i w odległości 
zaledwie 2,5 Mm sylwetki dwóch obcych jednostek. Obserwatorzy z „Wichra” 

9 Działa kal. 47 mm wz. 85 (2 x 1) posiadały obydwie kanonierki, działa 40 mm Boforsa ORP 
„Gryf’ (2 x 2), działa 40 mm Vickersa ORP „Wicher” (2 x 1), nkm-y Hotchkiss OORP „Gryf’ 
(2 x 2) i „Wicher” (2 x 2), trałowce ,Żuraw”, „Czapla” i „Czajka” (2 x 1), a zdwojone ckm-y 
t. Maksim wszystkie trałowce i kanonierki - S.M. Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej..., s. 34-50.

10 W. Hubert, Wspomnienia z ORP „Wicher”.
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szybko ustalili, że są to niemieckie niszczyciele typu „Leberecht Maas”. Załoga, 
która ciągle tkwiła w alarmie bojowym, naprowadziła lufy artylerii i wyrzutnie 
torpedowe na cel, oczekując na komendę do otwarcia ognia. Ta jednak nie 
nadchodziła.

Dowódca okrętu kmdr por. Stefan de Walden nie może jednak podjąć 
takiej decyzji, gdyż wiąże go rozkaz zakazujący zdradzania obecności w tym 
miejscu polskiego niszczyciela, aby przedwcześnie nie ujawnić zamiarów 
zaminowania rejonu. „Wicher” odprowadza więc jedynie obydwa cele 
i zawraca na kontrkurs. Kmdr por. S. de Walden, po wojnie wspomina ten fakt 
następująco:
„...nie mogę strzelać! Rozkaz operacyjny mówi wyraźnie, że nie wolno zdradzić 
się swą obecnością. Od dyskrecji bowiem zależy jej powodzenie. Wałczyć mogę 
tylko w razie koniecznej obrony minowców. Tymczasem kurs przeciwnika nie 
prowadzi na nasz zespół minujący”11.

Załoga polskiego kontrtorpedowca jest podniecona i rozczarowana 
faktem, iż nie zaatakowano nie spodziewającego się niczego wroga. Na domiar 
złego „kusząca” okazja powtarza się w jakiś czas potem. Tym razem jest to 
jeszcze większy i bardziej „atrakcyjny” cel - najprawdopodobniej lekki 
krążownik „Leipzig”11 12.

Pozycja „Wichra” w stosunku do przeciwnika jest niezwykle korzystna. 
Niszczyciel skrywa się w mroku, zaś nieprzyjaciel w poświacie księżyca 
widoczny jest jak na dłoni. Krążownik zbliża się do polskiego okrętu 
z prędkością 20 w. Odległość zmniejsza się gwałtownie. Oficer torpedowy 
ppor. mar. Bronisław Szul kilkakrotnie melduje dowódcy gotowość torped 
do odpalenia. Kmdr por. S. de Walden nie daje jednak na to pozwolenia, 
uznając za priorytet potrzebę skrytego postawienia zagrody minowej. Niemiecki 
krążownik, tak jak wcześniej niszczyciele, znika w ciemnościach, a Polacy tracą 
największą w tej kampanii okazję do odniesienia spektakularnego zwycięstwa.

W nocy o godz. 01.00 2 września 1939 roku ORP „Wicher” powrócił 
do helskiego portu. Tu dopiero do załogi dotarła wiadomość, że dowództwo 
Floty odwołało operację minowania podejść do Piławy i że „Gryf’ oraz 
trałowce nawet nie zjawiły się w wyznaczonym do tego akwenie. W swoich 
wspomnieniach kmdr por. S. de Walden tak wspomina tą chwilę:
„Sygnalista melduje: „Gryf” i trałowce w porcie! Jestem mocno zdziwiony. 
Okręty te mogły oddalić się bezpiecznie od zagrody minowej, ale przecież 
w żaden sposób nie mogły już przybyć do portu i ocumować się. Pytam 
sygnałem i dowiaduję się, że... operacja była odwołana(l). Przez dziwne 

11 S.M. Piaskowski, Kontrtorpedowce..., Albany 1984, s. 18.
12 E. Kosiarz podaje, że trzecim okrętem spotkanym przez „Wichra” był również niszczyciel, 

gdyż krążowniki niemieckie przebywały w tym czasie poza wodami Zatoki Gdańskiej - 
E. Kosiarz, Flota Białego Orła, Gdańsk 1981, s. 65.
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przeoczenie Sztabu „Wicher” nie był o tym powiadomiony. Zaprzepaszczona 
została na zawsze niesłychana sposobność"13.

Podjęcie przez kmdr por. Stefana de Waldena decyzji o nie atakowaniu 
niemieckich niszczycieli, a następnie krążownika było dla niego niewątpliwie 
bardzo trudnym do rozwiązania problemem, zwłaszcza gdy zniszczenie tak 
dużej jednostki wroga zdawało się niemal pewne, bowiem salwa 6 torped 
kal. 533 mm oddana z pełnego zaskoczenia w zasadzie nie mogła nie trafić. 
Dodatkowo artylerzyści „Wichra”, wypracowując dane do strzelania przez 
dłuższy okres powinni nakryć krążownik ogniem już w pierwszej salwie. 
Tak się jednak nie stało14.

Oceniając opisany wyżej incydent z perspektywy czasu trzeba pamiętać, 
że był to pierwszy dzień wojny, a dowódca „Wichra” był przez całą swoją 
służbę przyzwyczajony do przestrzegania procedur i ścisłego wykonywania 
rozkazów. Rozwijająca się sytuacja operacyjna zapewne zaskoczyła go mocno 
i gdyby była to już połowa wojny, łatwiej byłoby mu ją ocenić, bazując 
na bojowych doświadczeniach i być może wtedy postąpiłby inaczej niż tej 
wrześniowej nocy. Kmdr por. Stefan de Walden był bowiem niewątpliwie 
dobrze wyszkolonym i bardzo opanowanym oficerem, co udowodnił m.in. 
kilkanaście godzin wcześniej, wyprowadzając swój okręt bez uszkodzeń spod 
zmasowanego nalotu niemieckich bombowców. Trzeba również wziąć pod 
uwagę fakt, że cele mogły przejść poza zasięgiem torped „Wichra”, gdyż nie 
wykrycie go w dość pogodną noc przez aż trzy niemieckie okręty świadczyło 
o znacznej odległości dzielącej je od polskiego kontrtorpedowca.

Powrót „Wichra” z morza na Hel i wejście około godz. 05.00 do portu 
zbiegło się z nowym rozkazem dowództwa Floty. Na jego mocy załogi obydwu 
dużych okrętów, kontrtorpedowca i stawiacza min, miały wygasić kotły, 
wyokrętować broń torpedową i przygotować obronę przeciwlotniczą portu.

Decyzja ta z całą pewnością była wielkim błędem, gdyż nieruchome 
jednostki stawały się łatwym celem dla bombowców przeciwnika, mimo 
zorganizowanej obrony przeciwlotniczej, którą tworzyły: działa „Gryfa” 
i „Wichra”, działa lądowej baterii nr 23 ustawionej w pobliskim lesie oraz 
kilkanaście okrętowych nkm-ów i ckm-ów. Wszystkie one zapewniały bowiem 
zwalczania samolotów tylko na stosunkowo bliskich odległościach, a las 
zapewniał pilotom niemieckim dodatkową osłonę przed ich ogniem.

Wygaszenie kotłów na okrętach powodowało ponadto, że w razie 
niebezpieczeństwa nie mogły one odejść szybko w bezpieczniejszy rejon, gdyż 
procedura rozpalania kotłów i wytworzenia niezbędnej ilości pary do turbin 
trwała aż 4,5 godziny. Trudno też jest przyjąć, że dowództwo floty świadomie 
skazało okręty na zagładę, ponieważ był to dopiero drugi dzień wojny i liczono 

13 S.M. Piaskowski, Kontrtorpedowce..., s. 18-19.
14 Por. J. Pertek, Niszczyciele „Wicher” i „Burza”, Gdynia 1959, s. 9-11, A. Świrbutowicz, 

ORP „Wicher”..., s. 32-34 oraz W. Hubert, Wspomnienia z ORP „Wicher”..., s. 4-5.
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wtedy na załamanie się ofensywy niemieckiej po rozpoczęciu działań 
wojennych przez Anglię i Francję.

Przygotowanie rozmieszczonej na pokładach i nabrzeżach obrony 
przeciwlotniczej zajęło załogom polskich okrętów, zacumowanych w porcie 
helskim czas, aż do wieczora. Tuż po zmroku wypróbowano też jej skuteczność, 
gdyż niemieckie samoloty ponownie usiłowały zniszczyć jednostki polskiej 
floty. Kmdr ppor. Jerzy Koziołkowski, który w tym czasie był oficerem sztabu, 
przypuszczał, że był to tylko jeden samolot wroga, nękający obrońców Helu 
z dużej wysokości. W swoim pamiętniku napisał:
„Wieczorem, za namową Nowickiego, nie spałem w starym schronie. 
Przenieśliśmy się do lasu ok. 200 ni od brzegu. Wykopaliśmy mały rowek 
na dwóch i Nowicki postawił namiot. Obok, na sośnie , zainstalowało się 
stanowisko 2 ckm-ów. Ułożyliśmy się do snu we dwóch. Około godz. 
23.00 rozpoczęły się naloty. Przypuszczalnie był tylko 1 samolot, rzucając 
bomby na chybił-trafił. Za pierwszym nalotem rozpoczęły strzelanie wszystkie 
działka i ckm-y, na ślepo we wszystkich kierunkach. Nalot powtarzał się 
co 20-30 minut, strzelali wtedy wszyscy”15.

Po niespokojnej nocy ranek dla załogi „Wichra” był znacznie łaskawszy. 
Naloty ustały, a artyleria przeciwlotnicza mogła wreszcie przestudzić lufy. 
Spokój nie trwał jednak długo. O godz. 06.50 sygnaliści dostrzegli bowiem, że 
od strony Piławy w stronę Gdańska idą dwa okręty. Zostały one dostrzeżone 
również przez obserwatorów z „Gryfa”. Nie było wątpliwości, że są to jednostki 
niemieckie.

Faktycznie były to dwa niszczyciele: „Leberecht Maas” (Z - 1)” i „Wolfgang 
Zenker” (Z - 9). Zespołem dowodził kontradmirał Gunter Liitjens, który pragnął 
rozpoznać możliwości dalszego stawiania oporu przez stronę polską.

Mimo, że wrogie okręty znajdowały się w sporej odległości, wynoszącej 
ponad 11 Mm i nie kierowały się bezpośrednio w stronę polskiej bazy, dowódcy 
okrętów zarządzili alarm bojowy. W dziesięć minut potem Niemcy wykonali 
zwrot w stronę Helu i otworzyli ogień z artylerii głównej do stojących tam 
polskich jednostek. Zarówno „Wicher”, jak i „Gryf’ zwlekały z odpowiedzią. 
Przyczyną tego stanu rzeczy był fakt, iż po śmierci kmdr ppor. Stefana 
Kwiatkowskiego dowództwo stawiacza min powierzono kmdr por. Stanisławowi 
Hryniewieckiemu, który w ówczesnej hierarchii wojskowej zajmował wyższą 
pozycję niż dowódca „Wichra”, a w związku z tym był traktowany jako 
nieformalny dowódca zespołu. Natomiast on sam liczył na to, że pierwszy ogień 
otworzy kontrtorpedowiec, który dotychczas dzierżył palmę pierwszeństwa 
w polskiej flocie.

Na szczęście to nieporozumienie nie trwało długo. „Gryf’ po drugiej 
salwie niemieckich niszczycieli i to niecelnej odpowiedział ogniem ze swych 

15 J. Koziołkowski, Pamiętnik, AMMW, sygn. 623, s. 2.
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120 mm dział. W chwilę potem do walki włączył się „Wicher”, który obrał za 
cel idącego jako drugi w szyku, „Wolfganga Zenkera” (Z - 9).

W tej wymianie ognia artylerzyści polscy okazali się znacznie lepsi 
od niemieckich, bo już po pierwszych strzałach „nakryli” cele i zaraz potem 
przeszli na ogień ciągły. Na pokładach obydwu niszczycieli dostrzeżono 
wybuchy pocisków. Dodatkowo do ostrzeliwania ich włączyła się brzegowa 
bateria im. Laskowskiego ze swoimi 4 działami kal. 152,4 mm. Flagowy 
„Leberecht Maas” trafiony został w działo tuż koło pomostu bojowego, zasnuł 
się dymem i mocno przechylił na jedną burtę. Drugi z niszczycieli, również 
trafiony, natychmiast postawił zasłonę dymną i zaczął odchodzić w stronę 
Piławy.

Wycofanie się niemieckich niszczycieli z walki nastąpiło w dobrym 
momencie, gdyż w ostatniej salwie ich pociski również dotarły do celu. Dwa 
z nich trafiły „Gryfa”, zabijając i raniąc kilku członków załogi, a kilka 
eksplodowało w pobliżu „Wichra” nie czyniąc jednak większych szkód.

Porażka niemieckich niszczycieli, dowodzonych przez samego 
kontradmirała Guntera Lutjensa spowodowała, że na stojące w porcie polskie 
okręty ataki wznowiło lotnictwo. Pierwszy nalot nastąpił już o godz. 09.00. 
Głównym celem ponownie stały się stawiacz min i kontrtorpedowiec. Obrona 
przeciwlotnicza zwijała się jak w ukropie. Kolejne naloty nie dały jednak 
polskim obrońcom szans. Po obiedzie Niemcy wreszcie dopięli swego. 
Najpierw cztery bomby trafiły „Wichra”, rozrywając jego pokłady i burty, 
a następne „Gryfa”. Poszarpany kontrtorpedowiec przewrócił się na bok. „Gryf” 
trwał jeszcze przy nabrzeżu, ale kolejny atak 8 wodnosamolotów, wykonany 
około godz. 18.00, „dobił” go ostatecznie.

Ostatnie chwile „Wichra” najlepiej opisuje sam jego dowódca, kmdr por. 
Stefan de Walden:
„Około godz. 15.00 nowy alarm przeciwlotniczy. Klasyczny zespół nurkowców 
krąży nad portem. 'Wysokość około 3000 metrów, wszystkie lufy patrzą w niebo, 
gotowe do spotkania napastnika. Naraz, od strony półwyspu, lecą tuż nad 
koronami drzew, wypada na otwartą przestrzeń portu jeden samolot, drugi, 
trzeci... Przelot trwa dosłownie kilka sekund (przestrzeń około 500 metrów). 
Histerycznie i gwałtownie zaszczekały nkm-y i ckm-y. Dział jednak już nie 
zdążono skierować...
Pierwsza bomba trafiła w dziób okrętu, rozdzierając go wzdłuż osi aż 
do pomostu. Zamilkły rozbite nkm-y. Głos zabierają „Yickersy”, które 
obrócono w stronę nowego wroga. Zachłystują się nkm-y i ckm-y na molo. 
Druga bomba wybuchła tuż przy prawej burcie, zdzierając poszycie. Okręt chyli 
się na prawą burtę.
Dalsze dwie bomby trafiają w śródokręcie. Na szczycie masztu rozkrzyżowany 
trup marynarza-sygnalisty. Dziwnym trafem ciało wyrzucone siłą wybuchu, 
zaczepiło się na maszcie; odrzucone na boki ramiona utworzyły kształt krzyża.

88



NISZCZYCIELE „WICHER” I „BURZA” W DZIAŁANIACH WOJENNYCH 1939 ROKU

- „Opuszczenie okrętu!” „Vickersy” i jedyny ckm na okręcie grzmią dalej. Już 
nie w krótkich seriach, nakazywanych przez oszczędność amunicji, tylko jednym 
- nieprzerwanym ciągiem, byle do ostatniej chwili, byle do ostatniego naboju... 
- „Opuszczenie okrętu!” „Wicher” zaczyna się przewracać. Siła odrywamy 
celowniczych. - Jeszcze trochę!” - niektórych wyławialiśmy już z wody.
Całość start: jeden zabity, dwudziestu dwóch rannych. Jednak był to szczęśliwy 
okręt...16”.

ORP „Wicher” został zatopiony dwoma bombami o ciężarze 250 kg 
i dwoma o ciężarze 50 kg. Fakt, iż śmierć przy tym poniósł tylko st. mar. Edward 
Kwiatkowski, może rzeczywiście świadczyć o dużym szczęściu całej załogi.

Zatopienie jedynego polskiego niszczyciela, który pozostał na straży 
Wybrzeża, nie było ostatnią kartą w jego dziejach. Po zakończeniu bowiem 
kampanii wrześniowej i opanowaniu półwyspu helskiego przez Niemców, 
zdecydowali się oni podnieść i wyremontować wrak „Wichra”, nadając mu 
nową nazwę „Seerose”. Jednakże po zagarnięciu wielu innych okrętów 
w wyniku zwycięstw odniesionych na Zachodzie, zrezygnowali z tego zamiaru 
i odholowali wrak poza falochron. Znajdował się on tam jeszcze po wojnie 
i służył jako cel dla ćwiczącego lotnictwa morskiego17.

Działania ORP „Burza” w pierwszych miesiącach wojny

Przybycie polskiego zespołu kontrtorpedowców do szkockiego portu 
Leith18 w dniu wybuchu drugiej wojny światowej, choć nie zaskoczyło władz 
angielskich, to jednak stało się kłopotliwe, gdyż zgodnie z postanowieniami 
konwencji haskiej z 1907 roku i deklaracji londyńskiej z 1909 roku, państwo 
nie będące w stanie wojny mogło zezwolić na pobyt na swoich wodach okrętom 
strony wojującej do 24 godzin i tylko w wyjątkowych okolicznościach czas ten 
mógł być nieco dłuższy. Aby więc uniknąć obowiązku internowania polskich 
okrętów Brytyjczycy traktowali je jako jednostki odbywający wizytę 
kurtuazyjną. Sytuacja ta zmieniła się zasadniczo po 3 września, kiedy to 
ówczesny brytyjski premier Neville Chamberlain ogłosił stan wojny między 
Wielką Brytanią, a Rzeszą Niemiecką. Od tej chwili Polacy z gości stali się 
sojusznikami Anglików19.

16 S. de Walden, Ostatnie dni „Wichra”. „Przegląd Morski” 1948, nr 5.
17 J. Pertek, Niszczyciele „Wicher” i „Burza”, Gdynia 1959, s. 15.
18 W celu spotkania polskich kontrtorpedowców jeszcze przed wodami terytorialnymi 

Brytyjczycy wysłali dwa stare niszczyciele HMS „Wanderer” i HMS „Wallach” - Z. Węglarz, 
Wspomnienia ze służby na ORP „Burza” w latach 1939-1940, „Biuletyn Historyczny” Gdynia 
1989 nr 11, s. 79.

19 T. Skinder-Suchcitz, Rok 1939. Polsko-brytyjska polityka morska, Warszawa-Londyn 1997, 
s. 199-200.
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O powyższym fakcie dowódcę polskiego zespołu kmdr por. Romana 
Stankiewicza, jeszcze w tym samym dniu, powiadomił oficjalnie oficer 
brytyjskiej marynarki. Jednocześnie przekazał on polecenie przejścia 
kontrtorpedowców do bazy Royal Navy w Rosyth, gdzie okręty otrzymają 
dodatkowe wyposażenie i zaopatrzenie.

Następnego dnia tj. 4 września dowódca zespołu udał się do Londynu na 
spotkanie z przedstawicielami rządu angielskiego, w celu zgłoszenia gotowości 
podległych mu załóg do rozpoczęcia działań bojowych przeciwko III Rzeszy. 
W wyniku rozmów, jakie przeprowadził z pierwszym Lordem Admiralicji 
Brytyjskiej sir Winston’em ChurchilPem oraz pierwszym Lordem Morskim 
admirałem sir Dudley’em Pound’aem, polski dywizjon podporządkowany 
został dowódcy Western Approaches (Zachodni Obszar Nadmorski) admirałowi 
Martinowi Dunbar-Nasmithowi, a na jego macierzystą bazę wyznaczono 
Devonport (Plymouth). Ponadto do Rosyth skierowany został przedstawiciel 
Admiralicji Brytyjskiej kmdr por. R.N. Chiłds, którego zadaniem było ustalenie 
szczegółów zaopatrzenia polskiego zespołu w paliwo, amunicję, pieniądze, 
żywność i dodatkowe zimowe umundurowanie. Jak wspomina ówczesny 
I oficer broni podwodnej ORP „Burza” ppor. mar. Zbigniew Węglarz najwięcej 
czasu zabrały wtedy „targi” dotyczące zaopatrzenia w prowiant, gdyż polskie 
normy żywnościowe były wyższe niż brytyjskie, z czego nie chciano 
zrezygnować. Ostatecznie postanowiono, że Polacy otrzymają takie same racje 
chleba i ziemniaków jak w kraju, kosztem jednak zmniejszenia ilości 
wydawanego codziennie bekonu, jajek i dżemu. Dla wszystkich załóg uszyte też 
zostaną mundury wyjściowe zgodne z polskimi wzorami, a ubiory wachtowe, 
hełmy i pasy wydane zostaną z zapasów angielskich20.

W dniu 6 września 1939 roku, po zaokrętowaniu brytyjskiej grupy 
łącznikowej, ORP „Burza” wraz z pozostałymi dwoma niszczycielami wyszły 
do Plymouth. W trakcie tego przejścia okręty otrzymały pierwszy w tej wojnie 
rozkaz bojowy, który nakazywał im przepatrolowanie rejonu Aberdeen, gdzie 
wcześniej zauważony został niemiecki okręt podwodny. Informacje te jednak 
się nie potwierdziły i zespół nie dostrzegłszy niczego szczególnego ruszył 
w dalszą drogę.

7 września, w trakcie przejścia przez Cieśninę Little Minche (między 
Hebrydami a Szkocją) jeden z obserwatorów wystawionych na lewej burcie 
„Burzy” zauważył przedmiot wynurzający się z fal, który rozpoznał jako 
peryskop okrętu podwodnego. Natychmiast powiadomił o tym oficera 
wachtowego ppor. mar. Z. Węglarza, który z kolei sygnał ten przekazał na 
„Błyskawicę”. Zarządzono alarm bojowy i okręt flagowy podniósł sygnał 
informujący pozostałych członków zespołu, że atakuje okręt podwodny. 
„Burza” i „Grom” pospieszyły więc w jego ślady.

20 Z. Węglarz, Wspomnienia ze służby..., „Biuletyn Historyczny”, Gdynia 1989, nr 11, s. 80.
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Ta pierwsza w dziejach wojny konfrontacja okrętów nawodnych 
z U-bootem nie wyszła Polakom najlepiej. W sposób chaotyczny niszczyciele 
rzuciły około 30 bomb głębinowych, a artylerzyści z „Groma” otworzyli nawet 
ogień z dział do czegoś, co wydawało się im być rufą okrętu podwodnego. 
Na skutek ataku o mało nie zatopiono kutra rybackiego, który przypadkowo 
znalazł się w tym rejonie. Ponieważ jednak na powierzchni wody pojawiły się 
duże plamy ropy Admiralicja Brytyjska uznała, że U-boot został ciężko 
uszkodzony. Sukces ten został zapisany na konto „Błyskawicy”.

Fakt, że pierwszy atak na U-boota był nieskoordynowany, wynikał 
zasadniczo z dwóch przyczyn. Pierwszą z nich było to, że „Burza” wyposażona 
była w bomby francuskie o znacznie większym ciężarze ładunku wybuchowego 
(200 kg), niż bomby brytyjskie (135 kg), które znajdowały się na „Błyskawicy” 
i „Gromie”. W wyniku tego, okręt musiał chodzić w czasie ataku z prędkością 
minimalną (22 węzłów) wyższą o 4 węzły niż pozostałe, aby zabezpieczyć się 
przed skutkami wybuchów własnych bomb. Oczywiście, gdyby wcześniej 
skoordynowano prędkość ataku, niszczyciele nie wchodziłyby sobie wzajemnie 
w drogę. Dodatkowo, zainstalowane na polskich jednostkach francuskie aparaty 
hydroakustyczne typu Ultra-Sonar, służące do wykrywania okrętów 
podwodnych, praktycznie traciły tą zdolność przy tak dużych prędkościach, 
zagłuszane przez pracę własnych śrub okrętowych. Stąd atak na okręt 
podwodny kontrtorpedowce wykonywały wyliczając pozycję dla zrzutu bomb 
głębinowych w odniesieniu do bojki świetlno-dymnej, wyrzucanej w miejscu, 
gdzie po raz pierwszy dostrzeżono nieprzyjaciela.

Drugą przyczyną braku koordynacji podczas ataku było podniecenie 
i entuzjazm polskich załóg, które tak bardzo pragnęły konfrontacji z wrogim 
okrętem, że każda dążyła do tego, aby „dorwać” go jako pierwsza, nie zważając 
na negatywne skutki takiego działania.

Po złożeniu meldunku do Admiralicji o przeprowadzonym ataku zespół 
ruszył w dalszą drogę. Duże zużycie ropy wymusiło na nim zawinięcie 
do Milford Haven i uzupełnienie zapasów. Po czym kontynuowano rejs. 
W drodze do Plymouth „Burza”, „Grom” i „Błyskawica” jeszcze dwa razy 
atakowały nieprzyjacielskie okręty podwodne, ale bez widocznych rezultatów. 
9 września okręty weszły do Devonport. Tutaj ich dowódcy poinformowani 
zostali, że najbliższym zadaniem polskiego dywizjonu będzie eskortowanie 
transportowców wzdłuż południowych wybrzeży Anglii.

Przez następne dni niszczyciele uzupełniały paliwo, prowiant, a załogi 
wykonywały drobne naprawy, a także przygotowywały się do współpracy 
z Royal Navy, szczególnie w zakresie łączności i sygnalizacji. Na każdy 
niszczyciel przydzielony został brytyjski oficer łącznikowy oraz trzech 
podoficerów: sygnalista, radiooperator i szyfrant.

11 września 1939 r. dowódca Zachodniego Obszaru Morskiego admirał 
M. Dunbar-Nasmith dokonał przeglądu polskich okrętów, podczas którego 
największe jego zainteresowanie wzbudziło francuskie wyposażenie „Burzy”.
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Admirał, usłyszawszy podczas zwiedzania o kłopotach z aparaturą nasłuchową 
typu Ultra-Sonar zapowiedział, że polskie niszczyciele otrzymają wkrótce, 
w ich miejsce lepsze, brytyjskie ASDIC - i, a ponadto dla „Burzy” zostanie 
zakupiona dodatkowo we Francji zapasowa amunicja do dział, torpedy oraz 
bomby głębinowe. Na koniec wizytacji nowy przełożony dał wyraz swojemu 
zadowoleniu z postawy polskich załóg oraz ze stanu utrzymania uzbrojenia 
i sprzętu technicznego .

Kolejnym gościem na „Burzy”, podczas jej postoju w Devonport, był 
sam pierwszy Lord Admiralicji, Winston Churchill. Przybył on na okręt 
w towarzystwie admirała M. Dunbar-Nasmith’a i wygłosił do Polaków 
budujące przemówienie, zapowiadające rychłe pokonanie wspólnego wroga 
i niewątpliwy powrót sojuszników do kraju21 22 23 24.

Z początkiem października „Burza”, „Błyskawica” i „Grom” zostały 
skierowane do stoczni w celu dokonania szczegółowych przeglądów 
technicznych oraz poprawienia stateczności i zlikwidowania zbyt dużych 
przechyłów. Okazało się bowiem, iż polskie jednostki, przeznaczone do pływania 
na Morzu Bałtyckim, mają niemal o połowę mniejszą od brytyjskich 
niszczycieli wysokość metacentryczną, co powodowało, że znacznie gorzej niż 
one radziły sobie na długiej fali atlantyckiej. Dodatkowe kłopoty brytyjskim 
specjalistom sprawiała „Burza”, ze względu na nietypowe dla nich mechanizmy 
i wyposażenie pochodzenia francuskiego. Najwięcej ich obaw wzbudzały 
skraplacze, których rurki podatne były na wstrząsy wywoływane uderzeniami 
fal w wyniku czego pękały, a woda kotłowa mieszała się ze słoną wodą 
zaburtową, używaną do schładzania. W konsekwencji groziło to ciężkimi 
uszkodzeniami kotłów głównych*3.

W celu poprawienia stateczności „Burzy” dokonano na niej kilku 
przeróbek. Jak podaje Zbigniew Węglarz, zdemontowano wtedy reflektory 
artyleryjskie, przekonstruowano maszt, zdjęto dwie łodzie i motorówkę, 
wymieniono na lżejsze żurawiki łodziowe i przeniesiono z pomostu bojowego 

i i 24centralę torpedową" .
22 października 1939 roku polski dywizjon ponownie wyruszył do akcji. 

Wysłano go na kolejny patrol, tym razem zachodniego wybrzeża Irlandii, 
w celu poszukiwania nieprzyjacielskich okrętów podwodnych. Patrol nie 
przyniósł żadnych rezultatów. W związku z potrzebą uzupełnienia paliwa 
kontrtorpedowce 27 października weszły do Belfastu, skąd po uzupełnieniu 
paliwa odwołano je do bazy w Devonport.

21 Z. Wojciechowski, Wojenne losy ORP „Błyskawica”, „Przegląd Morski” 2002, nr 10, s. 22.
22 J. Pertek, ORP „Burza”, Warszawa 1992, s. 60-61.
23 Z. Węglarz, Wspomnienia ze służby..., „Biuletyn Historyczny”, Gdynia 1989, nr 11, s. 81.
24 J. Pertek w swoich opracowaniach nie wspomina o tym, ale podane przez Z. Węglarza 

informacje są wręcz oczywiste w świetle faktu, że w tym samym czasie podobnych przeróbek 
dokonano na „Gromie” i „Błyskawicy”, które miały znacznie lepszą stateczność niż „Burza” - 
patrz: tamże s. 81-82.
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29 października, po powrocie do miejsca stałej dyslokacji, polski zespół 
otrzymał rozkaz przejścia do nowej bazy w Harwich, niewielkiego portu nad 
Morzem Północnym. Tutaj operacyjnie podporządkowano go dowódcy obszaru 
morskiego Norę z siedzibą w Chatham, a organizacyjnie włączono w skład 
1. Flotylli Niszczycieli, której dowódcą był kmdr George E. Creasy.

W skład flotylli, do której włączono Polaków wchodziło 8 niszczycieli 
typu „G” i dwa typu „B”. Były to jednostki nieco mniejsze od polskich 
niszczycieli i słabiej uzbrojone25. Rejonem działania flotylli była południowa 
część Morza Północnego, na którego akwenie niszczyciele miały za zadanie: 
konwojowanie statków zawijających do portów Wielkiej Brytanii, blokowanie 
wybrzeży niemieckich, osłanianie zespołów minowych podczas minowania 
rejonów wodnych i zwalczanie kontrabandy. W ramach wykonywania tych 
zadań w morzu ciągle przebywały 4 okręty flotylli, a 4 stały w porcie 
w półgodzinnej gotowości do wyjścia na morze. Załogi pozostałych niszczycieli 
regenerowały swe siły przed kolejnym patrolem na lądzie26.

Operowanie w nowym rejonie było dla załóg „Burzy”, „Błyskawicy” 
i „Groma” trudne i mocno wyczerpujące. Po pierwsze dlatego, że port 
w Harwich leżał w rozlewisku dwóch rzek, a podejście do niego było kręte, 
pełne mielizn i płycizn, przy jednoczesnym występowaniu silnych prądach 
pływowych, mocno utrudniających nawigowanie na obcym dla Polaków 
akwenie. Po drugie: Brytyjczycy w celu zabezpieczenia się przed rajdami 
niemieckich okrętów postawili wzdłuż wschodniego wybrzeża ponad 80 000 min, 
między którymi prowadziły tylko wąskie i nieoznakowane szlaki komunikacyjne, 
co również utrudniało bezpieczne pływanie. Zagrody minowe stawiali również 
Niemcy, stosując już w tym czasie bardzo nowoczesne miny magnetyczne, 
na których w powietrze wyleciał niejeden aliancki statek.

15 listopada 1939 roku polski zespół skierowany został do Rosyth, gdzie 
w dwa dni potem okręty wizytował generał Władysław Sikorski. Jednocześnie 
z załogami pożegnał się dowódca dywizjonu kmdr por. R. Stankiewicz, którego 
stanowisko w zasadzie utraciło rację bytu w momencie włączenia niszczycieli 
w brytyjskie struktury organizacyjne. Ponieważ jednak „narodowe” interesy 
Polaków wymagały dalej reprezentacji dowództwo zespołu powierzone zostało 
najstarszemu dowódcy okrętu tj. dowódcy „Burzy” - kmdr. ppor. Stanisławowi 
Nahorskiemu.

Do Harwich „Burza” powróciła 19 listopada, a 21 po zachodzie słońca 
skierowano ją wraz z „Gromem” i trzema angielskimi niszczycielami 
na rutynowy patrol. Wychodząc z portu jednostki manewrowały bardzo 
ostrożnie, gdyż tuż przed wyjściem obserwatorzy zauważyli niemiecki samolot, 
który przeleciawszy nad kanałem zrzucił prawdopodobnie dwie miny. Jak się 

25 Główne uzbrojenie niszczycieli typu „G” stanowiło: 4 działa kal. 120 mm i 8 wyrzutni torped 
kal. 533 mm -E. Kosiarz, Flota Białego..., Gdańsk 1981, s. 123.

26 Z. Węglarz, Wspomnienia ze służby..., „Biuletyn Historyczny”, Gdynia 1989, nr 11, s. 82.
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wkrótce okazało na jedną z nich trafił idący tuż przed „Burzą” HMS „Gipsy” 
i nim angielscy marynarze zdążyli zareagować, wyleciał w powietrze. 
Natychmiast miejsce katastrofy oświetlono reflektorami, a dowódca „Burzy” 
polecił opuścić szalupy i podjąć rozbitków. Niestety prawie połowa załogi HMS 
„Gipsy” zginęła wraz z okrętem27.

Wkrótce potem „Burza” została skierowana do stoczni w Chatham, gdyż 
ponownie wymagała wielu drobnych napraw. W czasie postoju w stoczni 
przeprowadzono również konserwację podwodnej części kadłuba, a w celu 
wzmocnienia obrony przeciwlotniczej okręt wyposażono w dwa poczwórnie 
sprzężone ciężkie karabiny maszynowe kal. 7,8 mm produkcji angielskiej.

Obsada oficerska ORP „Burza” w lutym 1940 roku28
Tabela 4

Lp. Stopień Nazwisko i imię Funkcja

1 kmdr ppor. Francki Wojciech dowódca okrętu
2 kpt. mar. Lichodziejewski Ludwik zastępca dowódcy okrętu
3 ppor. mar. Lee Stanisław oficer nawigacyjny
4 kpt. mar. Tchórznicki Jan I oficer artylerii
5 ppor. mar. Plezia Zbigniew II oficer artylerii
6 ppor. mar. Węglarz Zbigniew I oficer broni podwodnej
7 ppor. mar. Tumaniszwili Jerzy II oficer broni podwodnej
8 por. mar. Łoskoczyński Włodzimierz I oficer sygnałowy
9 ppor. mar. Janowski Zbigniew II oficer sygnałowy

10 por. mar. Szmidt Ludwik I oficer mechanik
11 ppor. mar. Pierzchlewski Stanisław II oficer mechanik
12 por. mar. Limonienko Włodzimierz lekarz okrętowy

Do służby bojowej „Burza” powróciła 12 stycznia 1940 roku. W lutym 
dowództwo okrętem objął kmdr ppor. Wojciech Francki, który zastąpił w tym 
kmdr ppor. S. Nahorskiego, wyznaczonego na nowego dowódcę ORP „Błyskawica”. 
Wraz z nim na nowe stanowiska odeszło kilku innych członków załogi, 
zastąpionych przez nowy narybek.

Zima i wiosna 1940 roku stanowiła dla załogi ostry sprawdzian bojowy. 
W dziennikach okrętowych odnotowano w tym czasie m.in.:

- 20 lutego - atak na pozycji 52°N i 002° E na niemiecki okręt podwodny 
- bez widocznych rezultatów,

27 J. Pertek, ORP „Burza”, Warszawa 1992, s. 62-63.
28 Z. Węglarz, Wspomnienia ze służby..., „Biuletyn Historyczny”, Gdynia 1989 nr 11, s. 83 

i S.M. Piaskowski, Kontrtorpedowce..., s. 35.
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- 7 marca - osłanianie wraz z „Błyskawicą”, HMS „Keith” i HMS 
„Bodicea” zespołu minowego stawiającego zagrody minowe przy 
wschodnim wybrzeżu Anglii,

- 22 marca - eskortowanie przybywających z Brestu do Harwich 
francuskiego zespołu okrętów w składzie 3 okrętów podwodnych typu 
„Diana” i okrętu bazy - „Jules Verne”.

Ostatnią akcję bojową w składzie 1 Flotylli Niszczycieli „Burza” 
wykonała wraz z „Gromem” i „Błyskawicą” oraz dwoma niszczycielami 
brytyjskimi: HMS „Grandę” i HMS „Ghurka”. Było to patrolowanie akwenu 
Morza Północnego pomiędzy Calais a Terschelling, w celu przeszkodzenia 
niemieckim okrętom podwodnym w stawianiu zagród minowych. Po tym 
zadaniu polskie jednostki zostały skierowane do Rosyth, gdzie formowano flotę 
przeznaczoną do działań na wodach norweskich.

1. Flotylla Niszczycieli, w której służbę pełniła „Burza” od 29 października 
1939 roku do 3 kwietnia 1940 roku, nazwana została nieoficjalnie „flotyllą 
śmierci”, gdyż na przełomie 1939 i 1940 roku straciła ona 7 niszczycieli typu 
„G” i 2 niszczyciele typu „B”. W praktyce z całego zespołu cało wyszły tylko 
polskie niszczyciele i HMS „Griffin”29.

29 J. Pertek, ORP „Burza”, Warszawa 1992, s. 64.
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PLANY I RZECZYWISTOŚĆ MOŻLIWOŚCI 
BOJOWYCH POLSKICH ŚCIGACZY

W okresie międzywojennym w składzie polskiej Marynarki Wojennej 
nie znajdowały się jednostki klasy ścigaczy torpedowych. Nie 

oznacza to wszakże, iż Kierownictwo Marynarki Wojennej nie dostrzegało 
potrzeby wyposażenia sił morskich w takie okręty.

Problematyka budowy ścigaczy torpedowych dla PMW była kilkakrotnie 
poruszana w polskiej literaturze przedmiotu. Do najważniejszych powojennych 
opracowań w tym zakresie można zaliczyć artykuły: Czesława Ciesielskiego, 
cykl Leszka Komudy, oraz prace Jerzego Pertka. Marek Twardowski 
zaprezentował zbiorcze opracowanie traktujące o działaniach tych jednostek 
podczas drugiej wojny światowej1.

Zakres zagadnień przestawionych w powyższych pozycjach wydaje się 
jednak nie wyczerpywać wszystkich aspektów dotyczących działalności 
polskich „moskitów mórz”. Można odnieść wrażenie, iż ciężka, marynarska 
praca załóg tych okrętów wydaje się być nieco zapominana. O wiele bardziej 
„medialne” i spektakularne były bowiem wojenne działania polskich 
niszczycieli, czy okrętów podwodnych. Nie należy jednak zapominać, że to 
właśnie lekkie siły nawodne w postaci kutrów torpedowych i artyleryjskich 
przodują w statystyce patroli i operacji przeprowadzonych przez jednostki 
PMW w czasie drugiej wojny światowej. Spośród 1162 takich akcji na ścigacze 
przypada 456 z nich1 2. Dlatego też wydaje się uzasadnionym podjęcie próby 
analizy pewnych aspektów związanych ze służbą tych niewielkich okrętów pod 
biało-czerwoną banderą.

O ile podstawowe zagadnienia zostały już przedstawione we 
wspomnianych wcześniej opracowaniach, o tyle otwartą kwestią pozostaje 
analiza bojowych możliwości ścigaczy torpedowych projektowanych dla 
Marynarki Wojennej w odniesieniu do jednostek ich potencjalnych adwersarzy, 

1 Czesław Ciesielski, Polskie ścigacze na Bałtyku 1937-1939, „Nautologia”. 1980 nr 2; Leszek 
Komuda, Ścigacze: okręty, których zabrakło, „Morze”, 1979 nr 9-12, 1980 nr 1-2; Marek 
Twardowski, Polskie ścigacze w II wojnie światowej, „Morze. Statki i Okręty”, 1998 nr 3.

2 Jerzy Pcrtek, Wielkie dni malej floty, Poznań 1987, s. 504-505.
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którzy dużo wcześniej przystąpili do prac nad wykorzystaniem kutrów 
torpedowych na morskim teatrze działań wojennych (TDW) w Europie. Chodzi 
zarówno o możliwości teoretyczne, wynikające z przyjętego projektu, jak 
i faktyczne, reprezentowane przez gotowy system bojowy w postaci ścigacza, 
który jako pierwszy w historii podniósł polską banderę. Problem ten stanowi 
sedno tego opracowania.

Pewnego wyjaśnienia wymaga w tym miejscu kwestia przyjętego 
słownictwa. Zgodnie z obowiązującą obecnie terminologią, jednostki 
stanowiące przedmiot niniejszego artykułu określane są mianem kutrów 
torpedowych. Jednakże, w ślad za przedwojennymi publicystami3 termin ten 
jest w tekście często stosowany zamiennie z określeniem ścigacz (ścigacz 
torpedowy), w szczególności gdy chodzi o informacje pochodzące z ich 
artykułów. Pozostałe ewentualne odstępstwa od obecnego słownictwa wojenno- 
-morskiego zostały opatrzone stosownymi uwagami.

Broń torpedowa i jej nosiciele w Polskiej Marynarce Wojennej 
okresu międzywojennego

Analiza stosowanych środków walki na morzu pozwala przyjąć tezę, 
iż broń torpedowa, wespół z pozostałymi elementami broni podwodnej, 
spowodowały dotychczas największe straty wśród jednostek pływających. 
Przenoszone przez okręty podwodne, nawodne oraz lotnictwo torpedy były 
bowiem bardzo powszechnie stosowane podczas obu wojen światowych4.

O masowym użyciu torped zadecydowała ich, potwierdzona już 
w działaniach I wojny światowej, efektywność bojowa. Właściwie wszystkie 
floty świata zainteresowane były pozyskaniem tego rodzaju uzbrojenia. 
Problematyka wykorzystania broni torpedowej stanowiła też istotne zagadnienie 
dla Polskiej Marynarki Wojennej już od momentu jej powstania (tabela 1).

Pierwsze torpedy pojawiły się w Polsce wkrótce po zakończeniu 
pierwszej wojny światowej. Znalazły się one na wyposażeniu torpedowców 
przyznanych Polsce decyzją Rady Ambasadorów z 9 grudnia 1919 r. Zgodnie 
z polsko-francuskim układem wojskowym i konwencją wojskową z 1921 r„ 
ex-niemieckie torpedowce („Kaszub”, „Mazur”, „Krakowiak”, „Kujawiak”, 
„Ślązak”, „Kujawiak”) stanowiące zalążek naszej morskiej floty wojennej 
zostały wyposażone we francuskie podwójne wyrzutnie torpedowe kal. 450 mm. 
Wraz z nimi okręty otrzymały torpedy wz. 1904, 1906 i 19115.

3 M.in.: R. Czeczott, Ścigacze, „Morze”, 1937 nr 12; A. Potyrała, Ścigacze, „Przegląd Morski”, 
1938, nr 109; A. Kadulski, Zastosowanie ścigaczy w przyszłości, .Przegląd Morski”, 1939, nr 121.

4 Antoni Komorowski, Broń torpedowa, Warszawa 1995, s. 186.
5 W okresie międzywojennym dla polskiej marynarki wojennej we Francji zbudowano ponad 

52% ogólnego tonażu okrętów. Śtanisław Ordon, Polska Marynarka Wojenna 1918-1939, 
Gdynia 1966, s. 149.
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Dla zbudowanych podwodnych stawiaczy min („Wilk”, „Żbik”, „Ryś”) 
wyposażonych w wyrzutnie torped kal. 550 mm pozwalające dzięki zastosowanym 
reduktorom strzelać torpedami innych kalibrów, zakupiono na początku lat 
trzydziestych torpedy tego samego kalibru, lecz produkcji brytyjskiej (typ A).

Nowo budowane niszczyciele („Wicher”, „Burza”) zostały wyposażone 
w torpedy kal. 550 mm strzelające francuskimi torpedami typu 1923D oraz typu 
1924V o większej prędkości.

Kolejne okręty przedwojennej polskiej floty: niszczyciele t. „Grom” oraz 
okręty podwodne t. „Orzeł” wyposażone były w wyrzutnie torped kal. 550 mm 
z możliwością zastosowania reduktorów. Okręty te otrzymały brytyjskie 
torpedy kal. 533,4 mm typu AB 1937 zamówione w zakładach Whitehead 
Torpedo Corp. w Weymouth6.

Tabela 1
Torpedy stosowane w polskiej marynarce wojennej w latach 1921-1939

Źródło: Antoni Komorowski, Broń torpedowa, Warszawa 1995, s. 33.

Typ Kaliber (mm) Prędkość (w) Zasięg (km)

1904 450 24/36 02/0,6

1906 450 24/36 02/0,6

1911 450 24/36 02/0,6

A 450 27/40 6/2

1924 V 550 35/44 8/4

1923 D 550 33/38 14/3

AB 1937 553,4 33/47 8/3

Rozbudowa Polskiej Marynarki Wojennej przebiegała w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego w dwóch etapach. Pierwszy z nich przypada 
na lata 1920-1925. Wówczas w skład floty weszły nieduże jednostki o niewielkiej 
wartości bojowej, pozwalające jednak na rozpoczęcie procesu szkolenia załóg. 
Drugi okres, lata 1926-1939, to czas budowy większych jednostek, których 
podstawowym atutem była nowoczesność.

Kutry torpedowe pojawiły się w planach rozbudowy polskiej foty już 
w programie na lata 1920-1929, w ramach którego marynarkę wojenną miały 
zasilić 54 jednostki tej klasy. Ich obecność we wspomnianym programie 
wynikała zapewne z doświadczeń minionej wojny, podczas której udowodniły 
swoją przydatność w działaniach bojowych. Możliwości finansowe państwa 
polskiego uniemożliwiły niestety realizację tych planów. Pomimo swoich zalet, 

6 A. Komorowski, op. cit., s. 32-33.
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na kilkanaście lat ścigacze zniknęły z koncepcji rozwoju polskiej floty 
wojennej. Dopiero w drugiej połowie lat trzydziestych idea ich budowy 
i wykorzystania zaczęła pojawiać się na nowo.

Niezaprzeczalnym atutem taktycznym małej nawodnej jednostki 
torpedowej były, i nadal pozostają, jej niewielkie wymiary oraz duża prędkość. 
Powodowało to, iż jako trudny do wykrycia, szybko poruszający się obiekt 
stanowił realne zagrożenie nawet dla znacznie większych od siebie okrętów7.

Specyfika Morza Bałtyckiego sprzyjała zdecydowanie bojowemu 
wykorzystaniu kutrów torpedowych, z czego już przed wojną doskonale 
zdawano sobie sprawę. Miały na to m.in. wpływ następujące czynniki:

- liczne mielizny i zatoki oraz niewielkie głębokości,
- zmniejszenie powierzchni akwenu wskutek zalodzenia w okresie 

zimowym,
- częste mgły skutkujące zmniejszoną widocznością,
- silne zachmurzenie zmniejszające widzialność w nocy,
- znaczna ilość dni sztormowych .8
Powyższe uwarunkowania stanowiły podstawę rozważań o konieczności 

posiadania małych jednostek torpedowych przez PMW. Były one wyrazem 
przebijania się do świadomości kierownictwa morskiego rodzaju sił zbrojnych 
potrzeby zmiany poglądów na przyszłość floty i jej środków bojowych.

Przy ówczesnej mizerocie budżetowej9 oraz braku zrozumienia 
decydentów dla wizji i poglądów oficerów marynarki co do roli i wielkości 
floty wojennej RP, skierowanie zainteresowań w kierunku ścigaczy 
torpedowych wydawało się nie tylko uzasadnione, ale również konieczne. 
Niewystarczające, centralnie asygnowane fundusze na zakup nowych jednostek 
dla floty wojennej spowodowały, iż już budowę okrętów podwodnych typu 
„Orzeł” w znacznej mierze sfinansowano z pozabudżetowych środków 
Funduszu Obrony Morskiej (FOM)10. Dwa pierwsze ścigacze zostały również 
opłacone z kredytów Funduszu.

7 Amerykańska teoria stanowiła, że do zatopienia ówczesnego okrętu potrzebna była torpeda 
o masie ładunku wybuchowego powyżej 300 kg. (Stefan Frankowski, Okręt wojenny i jego 
uzbrojenie w dobie dzisiejszej, „Przegląd Morski”, 1936 nr 6, s. 424).

8 Aleksander Kadulski, Wpływ warunków nawigacyjnych i atmosferycznych Bałtyku na budowę 
okrętów wojennych, „Przegląd Morski”, 1936 nr 9, s. 661.

9 Procentowy udział budżetu Marynarki Wojennej w budżecie Ministerstwa Spraw Wojskowych 
nie osiągał okresie międzywojennym nawet 6 procent. Nie były to nigdy środki wystarczające 
zważywszy na dochody budżetu państwa, pomimo iż Siły Zbrojne otrzymywały prawie 5% 
dochodu narodowego. (S. Ordon, op. cit., s. 125-127).

10 Budowa ORP „Orzeł” została w zasadzie sfinansowana niemal w całości ze środków FOM. 
Na ok. 15,44 min zł przeznaczonych na budowę obu okrętów podwodnych aż 8,2 min 
pochodziło ze środków Funduszu. (S. Ordon, op. cit., s. 175).
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Kutry torpedowe w planach rozwoju PMW

Powołana przez szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej w grudniu 1937 r. 
komisja pod przewodnictwem kmdr. por. Eugeniusza Pławskiego sprecyzowała 
wymagania taktyczne dla planowanych ścigaczy, z uwzględnieniem specyfiki 
bałtyckiego teatru działań wojennych (TDW). Zaproponowane zostały dwa 
warianty ścigaczy - zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) i zwalczania 
okrętów nawodnych (ZON). Spośród nadesłanych projektów, komisja 
zaopiniowała pozytywnie wariant zaoferowany przez stocznię J.S. White & Co. 
w Cowes. Była to płaskodenna jednostka o drewnianym kadłubie. Jej parametry 
taktyczno-techniczne pozwalały na użycie zarówno w działaniach ZOP jak 
i ZON. Poza atrakcyjną ceną, na decyzję o złożeniu zamówienia właśnie w tej 
firmie wpłynął fakt dobrych doświadczeń z budowy niszczycieli typu „Grom” 
jak i korzystna oferta licencyjna. Ostatecznie ten właśnie typ kutra został 
przyjęty do realizacji11.

Zgodnie z umową podpisaną 24 stycznia 1939 r„ we wspomnianej stoczni 
miały powstać dwie jednostki (numery budowy 5016, 5017) o następujących 
parametrach11 12:

Wyporność (t): 39,113;

Długość (m): 22,86 (całkowita);

Szerokość (m): 5,08;

Zanurzenie (m): 1,37;

Napęd: 3 silniki Isotta-Fraschini typu ASM183D po 1150 KM;

Prędkość podczas prób: 42;

Zapas paliwa (t): 5,08;

Zasięg (mile morskie): 270 przy szybkości 38 w;

Uzbrojenie: 2 wyrzutnie dla torped typu brytyjskiego kal. 533,4 mm, 

1 armata 40 mm „Bofors”,

2 c.k.m. (1 x II) 7,92 mm,

6 b.g. (po 50 kg materiału wybuchowego każda),

4 generatory zasłony dymnej, 

broń ręczna, etatowa.

11 Cz. Ciesielski, op. cit., s. 57-59.
12 Dane wg: M. Twardowski, op. cit., s. 39 oraz S. Ordon, op. cit., s. 170.

100



PLANY I RZECZYWISTOŚĆ MOŻLIWOŚCI BOJOWYCH POLSKICH ŚCIGACZY

Był to projekt dobrze odpowiadający potrzebom Marynarki Wojennej. 
Planowany zasięg 270 mil morskich przy prędkości 38 węzłów teoretycznie 
pozwalał okrętowi na dojście w ciągu 7 godzin z Gdyni w okolice Darłowa lub 
Lipawy, wykonanie zadania i powrót do bazy. Przy prędkości 20 węzłów zasięg 
wzrastał do 450 mil morskich, co teoretycznie umożliwiało dojście w okolice 
Sundu lub Zatoki Ryskiej i powrót do bazy po wykonaniu ataku (całość w ciągu 
ok. 23 godzin). Jest to oczywiście wyliczenie czysto matematyczne, gdyż 
w każdym wariancie należało uwzględnić ograniczenia technologiczne, warunki 
pogodowe oraz przeciwdziałanie ze strony przeciwnika13. Daje jednak 
wyobrażenie skali zagrożenia jakie ścigacze mogły stwarzać dla żeglugi. 
Większe możliwości stwarzało oczywiście działanie w pobliżu własnej bazy, 
z wykorzystaniem pozycji minowo-artyleryjskiej, czy pod osłoną lotnictwa.

Duża prędkość pozwalała jednostce na szybkie zajęcie nakazanej pozycji, 
co przy dostępności dla niej wszystkich ówczesnych polskich portów i przystani 
morskich (Gdynia, Hel, Jastarnia, Władysławowo, Puck), w których mogła 
odtwarzać gotowość bojową, czyniło z niej groźną broń ofensywną. Duża 
przewaga prędkości nad okrętami podwodnymi (OP) umożliwiała szybkie 
podejście w rejon działania wykrytej jednostki przeciwnika i wykonanie ataku 
przy użyciu bomb głębinowych14. Trudno wykrywalny przez środki obserwacji 
wzrokowej, z powodzeniem mógł wykonywać także ataki na okręty nawodne 
przeciwnika.

Uzbrojenie główne miały stanowić 2 torpedy typu brytyjskiego, 
najprawdopodobniej typu AB używane także na niszczycielach t. „Grom” 
i okrętach podwodnych t. „Orzeł”. Ich zasięg 3-8 km w zależności od zadanej 
prędkości oraz głowica o masie ładunku wybuchowego 300 kg TNT sprawiały, 
że kutry mogły zagrozić praktycznie każdemu okrętowi w rejonie Bałtyku.

Bardzo korzystny był także wybór środków ogniowych, w szczególności 
40 mm armaty „Bofors” L60 wz. 37 oraz jej umieszczenie na okręcie. 
Zlokalizowanie jej na dziobie okrętu zwiększało możliwości ofensywne kutra. 
Idąc do ataku miał bowiem możliwość pokrycia atakowanej jednostki ogniem 
artyleryjskim, przy czym sektory ostrzału w płaszczyźnie poziomej sięgały 
aż po 140° na każdą burtę. W przypadku odejścia spod ognia przeciwnika 
atutem stawała się prędkość i duża manewrowość jednostki. Zastosowana 
armata (o zasięgu 8500 m w poziomie i 4700 m w elewacji) produkowana na 
licencji w zakładach krajowych, mogła być więc z powodzeniem wykorzystana 
także do rażenia niedużych celów nawodnych. W tym czasie działa tak dużego 
kalibru posiadały kutry torpedowe t. „Orjen” budowane dla sił morskich 
Jugosławii. W konfrontacji z niemieckimi bądź radzieckimi kutrami 
torpedowymi, polskie okręty mogłyby swobodnie narzucać dystans walki.

13 Działanie siłowni okrętowej przez dłuższy czas z maksymalnymi parametrami jest w istocie 
niemożliwe.

14 Nie znano jeszcze wtedy torped ZOP. Atak torpedowy na okręt podwodny był możliwy 
wówczas jedynie podczas pobytu przez niego na powierzchni.
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Nie do końca jasna pozostaje natomiast kwestia zastosowania ścigaczy 
w przewidywanej dla nich roli - jednostek ZOP. Brak informacji czy i jakie 
pasywne stacje hydroakustyczne (SHA) miały być na nich zamontowane. 
Wiadomo, że dostarczenie aparatów podsłuchowych dla budowanych jednostek 
leżało po stronie polskiej. Cena umowna nie obejmowała bowiem tego 
wyposażenia15. Sprawą wymagającą wyjaśnienia pozostaje również jakiego 
typu i o jakich parametrach miało to być urządzenie. Słabą stroną 
wykorzystania SHA na tak niewielkim, stosunkowo głośnym, okręcie mogły 
być jej duże strefy martwe (aczkolwiek, w czasie wojny okręt posiadał 
na wyposażeniu hydrofon, czyli pasywną SHA i regularnie prowadził ćwiczenia 
w jego bojowym użyciu oraz poszukiwał okręty podwodne)16. Natomiast 
aktywne SHA (Asdic) znalazły się na polskich ścigaczy dopiero w czasie 
wojny17. Nie ma jednak pewności, że „S.l” również został w nie wyposażony18. 
Wykrycie okrętu podwodnego mogło odbywać się więc często wyłącznie 
poprzez obserwację wzrokową jednostki nieprzyjaciela ładującej akumulatory 
na powierzchni, bądź operującej na głębokości peryskopowej lub wg wskazań 
lotnictwa.

Prawdziwą „piętą achillesową” okrętów mogła stać się natomiast 
jednostka napędowa ścigaczy, co niestety potwierdziło się już w trakcie działań 
wojennych. Silniki ASM183D produkcji włoskiej firmy Isotta-Fraschini, 
napędzane benzyną, miały zapewnić w czasie 30 minut nieprzerwanej pracy 
moc 1150 KM, przez 4 godziny - 950 KM, a przez 10 godzin - 750 KM19. Były 
bardzo dynamiczne, jednak zastosowanie w nich benzyny jako paliwa groziło 
eksplozją w przypadku bezpośredniego trafienia w zbiorniki lub wybuchu 
pożaru na okręcie20. Dodatkowym czynnikiem ujemnym było potencjalne 
niebezpieczeństwo przerwania dostaw silników lub części zapasowych do nich 
w przypadku włączenia się Włoch do konfliktu zbrojnego po stronie 
przeciwnej, do czego również doszło21.

15 S. Ordon, op. cit., s. 169.
16 Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej (dalej: AMMW), sygn. 258K, teczka 2, Kolekcja 

Andrzeja Jaraczewskiego-Zaremba, Kronika ścigacza „S-l” - maszynopis, s. 8.
17 Były to urządzenia z nieruchomym przetwornikiem. Namierzanie odbywało się poprzez 

manewrowanie całym okrętem, Tadeusz Lesisz, Od pomostu do deski, Londyn 2003, s. 32.
18 T. Lesisz wraz z A. Jaraczewskim zostali odkomenderowani w grudniu 1939 r. na szkolenie 

z obsługi Asdic w HMS „Osprey” w Portland. Jednak okrętami, na których mieli służyć były 
znajdujące się wówczas w budowie ścigacze „S.2” i „S.3”, T. Lesisz, op. cit., s. 32.

9 Leszek Komuda. Ścigacze: okręty, których zabrakło, „Morze”. 1979 nr 11, s. 34.
20 16 października 1940 r„ w dzień po podniesieniu bandery, w wyniku zapalenia się benzyny 

w przedziale siłowni na ścigaczu „S-l” podczas prób stoczniowych śmierć poniósł jego 
dowódca por. mar. Janusz Justyn Sokołowski, AMMW, op. cit., s. 1.

21 W wyniku wspomnianego pożaru, od momentu wejścia do służy okręt nie posiadał jednego 
silnia i jednej śruby. W drugiej połowie 1941 r. w miejsce włoskich silników otrzyma! 
trzy amerykańskie silniki Packarda.
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Konstrukcje ścigaczy potencjalnych przeciwników

W przedwojennych planach przewidywano, że w sytuacji ataku ze strony 
Niemiec, Polska flota zostanie odcięta od dostaw środków bojowych i w ten 
sposób pozbawiona możliwości skutecznego działania. Własne ścigacze, z racji 
ich niewielkich rozmiarów, a w efekcie większej skrytości ich działania, dawały 
pewną szansę na wprowadzenie dezorganizacji żeglugi przeciwnika. Większych 
szans dla Marynarki Wojennej upatrywano w działaniach przeciwko Flocie 
Bałtyckiej w przypadku konfliktu ze Związkiem Radzieckim. W takiej sytuacji 
polskie jednostki mogły zostać również wykorzystane m.in. do działań 
przeciwko swoim odpowiednikom po stronie przeciwnej. Wydaje się, że ze 
swoim wyposażeniem byłby godnym przeciwnikiem zarówno dla kutrów 
niemieckich jak i radzieckich. Rozwój wypadków wojennych spowodował 
jednak, że adwersarzem z jakim przyszło się zmierzyć pierwszemu polskiemu 
ścigaczowi, tyle że na innym akwenie operacyjnym, były wyłącznie jednostki 
niemieckie.

Podczas gdy Polska Marynarka Wojenna borykała się dopiero z wyborem 
stosownego projektu kutra torpedowego, kilka krajów na świecie (Niemcy, 
ZSRR, Wielka Brytania i Włochy) posiadało już doświadczenia w zakresie 
budowy i wykorzystania jednostek tej klasy. Z tego grona dwa pierwsze były 
traktowane jako potencjalni przeciwnicy w przyszłych zmaganiach na morzu.

Niemcy bardzo wcześnie zainteresowali się zagadnieniem użycia tych 
niewielkich nawodnych nosicieli broni torpedowej. Marynarka Wojenna Republiki 
Weimarskiej (Reichsmarine) ograniczona została w bardzo poważnym stopniu 
postanowieniami Traktatu Wersalskiego, szczególnie w zakresie dużych 
jednostek bojowych22. Początkowy brak funduszy zmusił ją do prowadzenia 
badań z wykorzystaniem dostępnych jednostek zbudowanych jeszcze w okresie 
wojny. Szybko okazało się jednak, iż testowane kutry mogły operować tylko 
przy sprzyjających warunkach hydro-meteorologicznych. Dopiero pod koniec 
lat dwudziestych udało się zbudować dwa okręty, w oparciu o projekt 
Thornycrofta, z zamysłem wykorzystania ich w charakterze jednostek 
torpedowych. Oba jednak nie spełniły pokładanych w nich nadziei, również ze 
względu na słabe właściwości morskie. Udało się to dopiero się „S.l” 
przejętemu przez Reichsmarine 7 sierpnia 1930 r. Napędzany trzema benzynowymi 
silnikami Deimler-Benz V-12 o mocy 900 KM każdy, mógł rozwinąć prędkość 
34 w. Początkowo nie posiadał uzbrojenia, jednak był do tego przystosowany. 
Chodziło bowiem o zachowanie pozorów przestrzegania postanowień 
traktatowych. Planowane uzbrojenie miały stanowić dwie wyrzutnie torped 
kal. 533 mm oraz pojedyncza armata 20 mm usytuowana na rufie. Niemcy 
bardzo szybko zdali sobie sprawę z zagrożenia jakie niosło ze sobą użycie 

22 Starano się zachować stosunek do jednostek brytyjskich jak 3:1. Taki stan rzeczy udało się 
utrzymać do 1939 r., Tomasz J. Kowalski, Radziecki kuter torpedowy G-5, Warszawa 1979, s. 5.
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silników napędzanych benzyną, jednak w tym czasie nie dysponowali jeszcze 
stosownymi wysokoprężnymi jednostkami napędowymi23. Zbudowane zostały 
jeszcze cztery kutry tego typu o numerach od „S.2” - „S.4”, które wspólnie 
z „S.l” utworzyły pierwszą półfłotyllę ścigaczy pod dowództwem kpt. Ericha 
Beya. Po kilku latach eksploatacji, jednostki zostały uznane za przestarzałe 
i po wycofaniu 10 grudnia 1936 r. ze służby, sprzedane do Hiszpanii. 
W międzyczasie do linii wprowadzono kolejną serię ścigaczy, począwszy 
od „S.6” zwodowanego w 1933 r. Ten typ wyposażono w znacznie mocniejszą 
jednostkę napędową - trzy wysokoprężne silniki MAN o mocy 1320 KM 
każdy, które nie pozwalały jednak przekroczyć prędkości 32 w. W kolejnych 
ścigaczach „S.10” - „S.13” zastosowano silniki Deimler-Benz typu MB 502. 
Ich pozostałe parametry taktyczno-techniczne były takie same jak czterech 
wcześniejszych jednostek. Przenosiły dwie torpedy w wyrzutniach oraz dwie 
dodatkowe na pokładzie. Uzbrojenie artyleryjskie stanowiła 20 mm armata 
z zapasem amunicji 3000 sztuk. Załoga liczyła 16-20 osób. Ostatecznie, 
z dniem 1 października 1936 r., została utworzona 1. Flotylla Ścigaczy (niem. 
Schnellboot Flotilla). Wiatach 1936-1938 do linii weszły jednostki kolejnego 
typu ścigaczy „S.M” - „S.17” o prędkości 37 w. Dopiero wyposażenie kolejnej 
serii ścigaczy „S.18” - „S.25” w udoskonalone jednostki napędowe Deimler- 
-Benz MB 501 o mocy 2000 KM ustanowiło nowy standard w tym zakresie24. 
Dodatkowo, zastąpienie pewnych elementów konstrukcji lżejszymi metalami 
i drewnem pozwoliło ostatecznie na osiągnięcie przez nie prędkości 39,5 w25. 
W sierpniu 1938 r. utworzona została w Wilhelmshaven druga flotylla ścigaczy 
w składzie „S.6.” - „S.9” i „S.M” - „S.17”. Natomiast pierwsza flotylla 
obejmowała „S.10” - „S.13” oraz „S.18” i „S. 19”.

W trakcie szkolenia w warunkach pokojowych wypracowana została 
metoda nocnego ataku. Silniki wysokoprężne wytwarzały stosunkowo dużo 
hałasu, stąd jedynym skutecznym sposobem okazało się skryte podejście na 
jednym silniku do miejsca akcji, a następnie wykonanie uderzenia z użyciem 
całej mocy siłowni. Ten sposób okazał się wyjątkowo skuteczny w podczas 
wojny.

Dowództwo Kriegsmarine od początku wojny pokładało nadzieje 
w szybkim zdobyciu punktów bazowania dla tych jednostek, do czego w istocie 
doszło w 1940 r., kiedy wszystkie porty od Bordeaux aż po Bergen znalazły się 
w rękach niemieckich. Pozwoliło to na rozwinięcie działań przeciwko żegludze 
alianckiej w strefie Kanału i Morza Północnego. Należy pamiętać, że o wartości 
niemieckich kutrów torpedowych decydowała nie tylko ich liczba (sukcesywnie 

23 Gerhard Hiimmelchen, German Schnellboote, „Warship Profile” nr 31, Windsor 1973, s. 153.
24 Silniki te były tak udane, że zostały wyprodukowane w ilości kilkuset sztuk, stanowiąc 

wyposażenie 65% niemieckich ścigaczy. (Jean-Philippe Dallies-Labourdette, S-Boote German 
E-boats in action 1939-1945, Paris 2003, s. 20).

25 G. Hiimmelchen, op. cit., s. 155.
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wzrastająca), lecz także dobre wyszkolenie załóg oraz sprawdzona 
konstrukcja26.

Załogi były wszechstronnie wyszkolone w działaniach nocnych, a dodatkowo 
przygotowane do długotrwałego przebywania na morzu, dzięki odbywaniu 
długodystansowych rejsów w okresie poprzedzającym wybuch wojny. 
W trakcie tych rejsów w rożnych warunkach hydro-meteorologiczych 
przetestowana została również konstrukcja i właściwości morskie okrętów27. 
Takich doświadczeń polska flota niestety w tym czasie nie posiadała.

W momencie rozpoczęcia działań bojowych we wrześniu 1939 r. 
niemiecka marynarka wojenna posiadała więc 18 ścigaczy sformowanych 
w dwie flotylle bazujących w Kieł i Wilhelmshaven. 18 września dołączył 
do nich „S.24”. Natomiast do końca 1939 r. Kriegsmarine posiadała już 
w czynnej służbie już 22 kutry torpedowe (S-Boote) i 40 ścigaczy okrętów 
podwodnych (R-Boote). W 1940 r., roku podniesienia bandery przez pierwsze 
polskie ścigacze, w tym „S.l”, po stronie niemieckiej w składzie floty znalazły 
się także kolejne ścigacze o numerach od „S.26” do „S.38”, jednostki znacznie 
nowocześniejsze i o większych możliwościach28.

Również po wschodniej stronie Bałtyku kutry torpedowe torowały 
skutecznie sobie drogę do składu floty wojennej. Związek Radziecki, podobnie 
jak Niemcy, znalazł się po zakończeniu pierwszej wojny światowej 
w niekorzystnej sytuacji. Izolacja na arenie międzynarodowej spowodowana 
przejęciem władzy przez bolszewików, interwencja obcych wojsk oraz 
przegrana wojna z Polską spowodowały ogromne problemy finansowe. 
W prosty sposób przełożyły się one również na stan całych sił zbrojnych, w tym 
Marynarki Wojennej. Dla władz totalitarnego państwa, posiadającego długą 
granicę morską, jej uszczelnienie było jednak jednym z priorytetów. W sytuacji 
braku środków na budowę większych jednostek, naturalne stało się więc 
skierowanie zainteresowań dowództwa floty na małe nawodne jednostki 
pływające.

Pierwsze radzieckie kutry torpedowe stanowiły zdobyczne brytyjskie 
jednostki typu CMB. Prace konstrukcyjne nad rodzimym projektem kutra 
torpedowego rozpoczął w 1925 r. zespół pod kierownictwem A.N. Tupolewa. 
Szereg badań skłonił go do przyjęcia koncepcji jednostki z dnem o jedno- 

26 David Jefferson, Coastal Forces at war. The Royal Navy's Little ships in the narrow seas 
1939-45, Second edition, Sparkford, Yeovil 2008, s. 33-34.

27 G. HUmmelchen, op. cit.. s. 157.
28 Były to jednostki o wyporności przekraczającej 90 ton, zasięgu działania przekraczającym 

700 mil morskich, uzbrojone w 2 wyrzutnie torpedowe i 1-2 armaty 20 mm. Zastosowanie 
silników o łącznej mocy 6000 KM pozwalało im na rozwijanie prędkości 39 w. Był to więc 
w istocie bardzo groźny przeciwnik, którego możliwości wzrastały w miarę wcielania w skład 
floty kolejnych jednostek. W przedostatniej serii wyporność niemieckich ścigaczy przekroczyła 
100 t, uzbrojenie artyleryjskie zostało wzmocnione aż do 6 armat 30 mm, a prędkość wyniosła 
43,6 w przy mocy siłowni 9000 KM. Erich Gróner, Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945, 
Band 2, Koblenz 1982, s. 128-129.
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stopniowym redanie. Budowę prototypowego ścigacza o nazwie „FaHT3” 
(następnie „F-3” /G-3/, a nieoficjalnie „Pierwieniec”) zakończono w marcu 
1927 r. Był to niewielki okręt (którego kadłub bazował w istocie na projekcie 
pływaka wodnosamolotu) o wyporności 8,91 t, uzbrojony w jedną torpedę kal. 
450 mm i dwa karabiny maszynowe kal. 7,62 mm i fenomenalnej prędkości 
54 w29. Szybko jednak okazało się, że jego uzbrojenie jest znacznie mniej 
efektywne niż odpowiedników w innych flotach europejskich. Dlatego nie 
zdecydowano się na seryjną budowę tego typu jednostek. Dopiero 3 września 
1928 r. na wodę zszedł kadłub ścigacza, stanowiącego prototyp serii (typ „Ul-4” 
/Sz-4/), której pierwsze jednostki weszły 1 listopada 1928 r. w skład 
utworzonego w ramach Floty Bałtyckiej dywizjonu kutrów torpedowych. Przy 
nieco zwiększonej wyporności prędkość okrętów tego typu spadła w stosunku 
do „F-3” o 4-6 w. Pomimo to, do 1934 r. wyprodukowano 59 jednostek. Jako, 
że i ten projekt z wielu powodów nie spełniał oczekiwań załóg i dowództw 
(słabe uzbrojenie, niewystarczająca dzielność morska, napęd importowanymi 
silnikami)30, przystąpiono do prac nad jego następcą, kutrem typu „Fam- 5” 
(w skrócie „F-3” /G-5/). Prototyp bez obciążenia, napędzany importowanymi 
silnikami Isotta-Fraschini osiągnął prędkość 65,3 w. Z pełnym obciążeniem 
jego prędkość spadała do 58 w. Jednak w seryjnych egzemplarzach jednostkę 
napędową stanowiły rodzime silniki „FaM-34” lub „FaM-38”, które pozwalały 
im osiągnąć prędkość „zaledwie” 52 w31. Zmniejszenie prędkości zostało 
jednak zrekompensowane zwiększoną dzielnością morską (okręt mógł 
operować do stanu morza 3) oraz możliwością wyposażenia w dwie torpedy 
kal. 533 mm. Seryjna produkcja jednostek tego typu (projekt 116) zaczęła się 
w 1935 r. Okręty te były bardzo popularne. Do 1943 r. zbudowanych zostało 
329 jednostek tego typu w trzynastu różniących się od siebie seriach. Kuter ten 
stanowił standardową jednostkę tej klasy w składzie radzieckiej floty 
w momencie wybuchu drugiej wojny światowej i to on ewentualnie mógł 
stanowić rosyjski ekwiwalent dla projektowanych polskich odpowiedników.

Radzieckim kutrom nie dane było jednak nigdy zmierzyć się 
ze ścigaczami polskimi.

29 T.J. Kowalski, op. cit., s. 5-7.
30 Kutry tego typu wchodziły w skład Flot: Bałtyckiej, Morza Czarnego i Oceanu Spokojnego 

do 1940 r.
31 Red. Anatolij E. Taras, Torpiedoj-pli, Istorija małych torpiednych korabliej, Mińsk 1999, 

s. 172-173.
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Możliwości bojowe ścigacza „S.l”

Paradoksalnie, Królewska Marynarka Wielkiej Brytanii w momencie 
przystąpienia do działań wojennych we wrześniu 1939 r. posiadała tylko jedną 
taktycznie przygotowaną flotyllę kutrów torpedowych, bazującą w dodatku 
z dala od macierzystych wód. Sprowadzona w trybie alarmowym flotylla 
opuściła bazę na Malcie i po odbyciu skomplikowanego rejsu drogami 
śródlądowymi Francji, 10 tygodni po rozpoczęciu wojny, dotarła do 
Portsmouth. Była to jednak siła niewystarczająca do przeciwstawienia się 
Schnellbootom, które bardzo szybko przystąpiły do realizacji swoich zadań na 
wodach Kanału. Niemieckie okręty zapuszczały się na brytyjskie wody 
przybrzeżne, gdzie nie można było ich zwalczać przy pomocy niszczycieli ze 
względu na liczne płycizny i inne niebezpieczeństwa nawigacyjne. Poza tym 
niszczyciele były potrzebne do ochrony konwojów przed atakami ze strony 
okrętów podwodnych na innych akwenach. Kuriozum sytuacji polegało na tym, 
że w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch wojny, w trzech głównych 
zakładach produkcyjnych specjalizujących się w budowie ścigaczy, w rożnych 
stadiach budowy znajdowały się liczne jednostki budowane na zamówienie 
zagraniczne i niewiele, zważywszy na potrzeby Royal Navy, dla rodzimej floty. 
Sytuacja ta uległa zmianie dopiero po rozpoczęciu działań wojennych32 *.

Wybuch wojny zastał oba polskie ścigacze na pochylniach stoczni 
w Cowes. Jednostki nadal nie były wykończone. Niemożliwe stało się 
dostarczenie z Polski przewidywanego uzbrojenia. Były to więc tylko kadłuby 
z zamontowanymi włoskimi silnikami, które zdążyły dotrzeć do stoczni przed 
wybuchem wojny. Polskie okręty były budowane jako MA/SB (Motor Anti- 
Submarine Boat) czyli kutry ZOP. Jednak w zaistniałych okolicznościach 
postanowiono je zaadaptować do nowej roli. Po ciężkiej zimie 1939/40, która 
wstrzymała działania niemieckich lekkich sił nawodnych, wiosna przyniosła 
zdecydowaną zmianę. Wzrost aktywności Schnellbootów spowodował 
dramatyczną potrzebę wprowadzenia do służby wszelkich jednostek mogących 
zwalczać je skutecznie lub przynajmniej uniemożliwić wykonywanie ataków 
na brytyjskie konwoje przybrzeżne. Tak narodziła się koncepcja MGB (Motor 
Gun Boat) - ścigacza, przystosowanego do zwalczania jednostek niemieckich 
ogniem artyleryjskim. Zrazu improwizowane, z czasem wyposażenie nowo 
budowanych MGB stawało się coraz bardziej planowe. Z racji ogromnych 
kosztów torped oraz trajektorii ich biegu (szły w kierunku celu na zbyt dużej 
głębokości w stosunku do zanurzenia ścigaczy), ich wykorzystanie w atakach 
na małe niemieckie kutry torpedowe nie wchodziło w grę. Dodatkowym 
argumentem przemawiającym za konwersją budowanych ścigaczy torpedowych 
ZON i ZOP do wariantu artyleryjskiego był brak niemieckich okrętów

32 Stocznie Vosper budowały m.in. 2 ścigacze na zamówienie Szwecji i 2 dla Norwegii, a stocznia
J.S. White - 2 jednostki dla PMW.
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Tabela 2
Parametry taktyczne zasadniczego uzbrojenia 

artyleryjskiego uzbrojenia ścigaczy

Źródło: Antony G. Williams, Rapid fire. The development of automatic cannon..., England 1999, 
s. 122-125; Werner F.G. Stehr, Siegfried Breyer, Leichte und mittlere Artillerie auf deutschen 

Kriegsschiffe, Wólfersheim-Berstadt 1999, s. 41.

Nazwa 20 mm/70 „Oerlikon” 2 cm Flak C38 L/62,6

szybkostrzelność (strz/min) 465-480 (teoretyczna) 
250-320 (praktyczna)

450 (teoretyczna) 
280-300 (praktyczna)

kąt podniesienia (°) -10/+85 -10/+90

zasięg poziomy (m) 4500 (teoretyczny)
1500 (praktyczny)

4800

donośność pionowa (m) 3700

masa całkowita (kg) 500 (z balastem) 389

Dodatkowym wzmocnieniem siły ognia „S.l” były najcięższe karabiny 
maszynowe (n.k.m.) 12,7 mm Vickers zamontowane po dwa w dwóch 
wieżyczkach Mk V umieszczonych po obu burtach nadbudówki. Karabiny 
te były powszechnie stosowane w Royal Navy, przy czym w wieżach Mk V 
głównie na ścigaczach (masa jednego zestawu wynosiła 500 kg). W tej wersji 
były napędzane hydraulicznie, co zapewniało im prędkość naprowadzania 
odpowiednio: 72° w poziomie i 50° w elewacji. Teoretyczna szybkostrzelność 
wynosiła 700 strzałów na minutę. Parametry tych karabinów były jednak 
od początku uważane przez specjalistów Royal Navy za niewystarczające40.

Uzupełnieniem uzbrojenia artyleryjskiego były cztery 7,7 mm c.k.m. 
Levis. Ich teoretyczna szybkostrzelność wynosiła 500-600 strz./min., zasięg 
maksymalny 3200 m, a efektywny 800 m. Stanowiły uzbrojenie wykorzystywane 
do obrony przeciwlotniczej na najbliższym dystansie. Mogły być również użyte 
do rozstrzeliwania pływających min.

Na fotografiach okrętu przechowywanych w Instytucie Polskim 
i Muzeum im. Sikorskiego (IPMS) w Londynie widać również zamontowane po 
obu burtach, tuż za nadbudówką, dwa pojedyncze karabiny maszynowe (?). 
Ze względu na niską czytelność fotografii nie udało się ustalić jednak jakiego 
typu było to uzbrojenie. Zamocowanie na podstawach trwale przymocowanych 
do pokładu może sugerować, że karabiny te stanowiły etatowe wyposażenie 
okrętu41.

40 Ibidem, s. 118-120.
41 IPMS, zbiór fotograficzny, Mar. Woj. fot. nr 17190, 17191, 17300.
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Przenoszone przez polski ścigacz bomby głębinowe mogły zostać użyte 
niekoniecznie wyłącznie do ataku na okręt podwodny. Dość często zdarzało się, 
że okręty alianckie pokrywając jednostkę przeciwnika silnym ogniem 
artyleryjskim zbliżały się szybkim manewrem do niej i rzucały przy burcie b.g. 
z zapalnikami nastawionymi na minimalną głębokość eksplozji. Przykładem 
takiej akcji było m.in. wyjście „S.l” wraz z 1 jednostką brytyjską w nocy 
5.07.1943 r. celem wsparcia ogniowego zespołu ścigaczy torpedowych. 
Zgodnie z rozkazem, w razie możliwości ścigacze artyleryjskie miały atakować 
również przeciwnika bombami głębinowymi42.

W trakcie generalnego remontu przeprowadzonego w drugiej połowie 
1942 r. „S.l” prawdopodobnie otrzymał radionamiernik. Zgodnie z zapisami 
w jego kronice, w lutym następnego roku rozpoczął bowiem próby 
i dziewięciokrotnie ćwiczył z R.D.F. (ang. Radio Direction Finder)43. 
Wyposażenie ścigacza w to urządzenie radionawigacyjne z pewnością 
poprawiło nieco jego możliwości bojowe, poprzez dodanie zdolności do 
określania pozycji obserwowanej nawet w warunkach niskiej widzialności lub 
jej braku.

Zmiana uzbrojenia polskiego ścigacza w końcowej fazie jego budowy, 
podyktowana brytyjskimi potrzebami operacyjnymi, spowodowała wysoką 
specjalizację jednostki. Z okrętu ZOP stał się wyłącznie jednostką patrolową 
lub wsparcia artyleryjskiego. Ten typ zadań mógłby jednak również wykonywać 
posiadając wyposażenie torpedowe. W konfiguracji zaproponowanej przez 
Brytyjczyków już po dwóch latach eksploatacji okazało się, że okręt nie 
przystawał do realiów prowadzonych działań bojowych. Pomimo zastosowania 
standardowego uzbrojenia i jednostki napędowej, zgodnie z opinią specjalistów, 
nie był już zdolny do współdziałania z żadną ówcześnie istniejącą flotyllą 
ścigaczy. W związku z powyższym, 15.04.1944 r. został przeniesiony do 
II rezerwy i oczekiwał na dalsze decyzje co do dalszych losów44. Należy jednak 
nadmienić, że w znacznej mierze na tą decyzję miał również wpływ poziom 
wyeksploatowania okrętu.

Reasumując, wydaje się słuszne twierdzenie, że zaprojektowany jeszcze 
przed wojną, a ukończony już po jej rozpoczęciu pierwszy polski ścigacz (kuter 
torpedowy) okazał się jednostką udaną. Był podatny na zmiany konstrukcyjne 
(wymiana systemów uzbrojenia, zastosowanie innej jednostki napędowej) oraz 
wykazał się dobrymi właściwościami morskimi i odporną konstrukcją. Pozwala 
to wystawić dobrą temu, konkretnemu projektowi stoczni J.S. Wight, czego np. 
nie można powiedzieć o ścigaczach typu „Vosper 1943” zbudowanych dla 
PMW w tym samym zakładzie kilka lat później „S.5” - „S.10”. Co najistotniejsze, 
niezależnie od przyjętego wariantu uzbrojenia, ścigacz „S.l” skutecznie 

42 AMMW, op. cit., s. 14.
43 Ibidem, s. 8-9.
44 Ibidem, s. 21.
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wykonywał postawione zadania w rożnych warunkach hydro-meteorologicznych 
i w sytuacji przeciwdziałania ze strony przeciwnika. Świadczy to dobrze 
o właściwie przyjętych przez Kierownictwo Marynarki Wojennej założeniach 
taktyczno-technicznych oraz umiejętnościach załóg, których niestety jednostce 
nie było dane zweryfikować na bałtyckim TDW.
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SUKCESY BOJOWE POLSKIEJ MARYNARKI 
WOJENNEJ W II WOJNIE ŚWIATOWEJ (7-8)

DZIAŁANIA BOJOWE ORP „PIORUN” Z 13 NA 14 CZERWCA 1944 ROKU 
W REJONIE WYSPY JERSEY I 12 SIERPNIA 1944 ROKU 

KOŁO LA ROCHELLE

Polska historiografia wojny morskiej 1939-1945 jest dość jednostronna 
i skłonna do wyolbrzymiania własnych sukcesów, co wynika z wielu 

uwarunkowań. Dotyczy to zwłaszcza bilansu działań bojowych. Pokutują w niej 
jeszcze pewne mity. Drogą do ustalenia tego, jak było, jest analiza materiałów 
źródłowych i porównywanie zawartych w nich informacji z opracowaniami 
i listami strat przeciwników. Ale nawet takie postępowanie nie gwarantuje 
osiągnięcia celu, bo losy niektórych mniejszych okrętów nadal pozostają 
nieznane.

Tylko Paweł Piotr Wieczorkiewicz1 próbował radykalnie zweryfikować 
wcześniej zamieszczane zestawienia. Rozpoczął w artykule Prawdy i mity 
wojennej historii opublikowanym w „Morzu”, kontynuował w recenzji prac 
Edmunda Kosiarza zamieszczonej w „Wojskowym Przeglądzie Historycznym” 
oraz w opracowaniu opublikowanym w „Biuletynie Historycznym”. W 1998 r. 
wygłosił referat" Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej w wysiłku wojennym 
aliantów 1939-1945, który wydrukowany został w zbiorze materiałów 
pokonferencyjnych, a jego wstępna wersja opublikowana w czasopiśmie 1 2 

1 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.

2 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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„Morza, Statki i Okręty”. Wydrukowane w 1982 r. w „Morzu” zestawienie3 
sukcesów bojowych okrętów PMW, opracowane na podstawie wydanych 
źródłowych materiałów niemieckich, włoskich, brytyjskich i polskich4, 
przedstawiane dotąd sukcesy podzieliło na wydarzenia mające charakter faktów 
albo mitów.

Za mity uznano:
• Zniszczenie przez niszczyciel „Wicher”, stawiacz min „Gryf’ i baterię 

cyplową 3 września 1939 r. w Zatoce Gdańskiej jednego z dwóch niemieckich 
niszczycieli uczestniczących w potyczce .5

• Zatopienie 10 kwietnia 1940 r. przez okręt podwodny „Orzeł” niemieckiego 
statku albo okrętu .6

• Staranowanie U-boota przez okręt podwodny „Wilk” na Morzu 
Północnym 20 czerwca 1940 r. Wiele wskazuje, że był to holenderski okręt 
podwodny „O 13” . W sprawie tej głos zabrał również Mariusz Borowiak , 
a z cytowanych przez niego dokumentów holenderskich wynika, że teza ta 
może być wątpliwa.

7 8

• Udział w czerwcu i lipcu 1940 r. niszczyciela „Garland” w składzie 
brytyjskiej 2 Flotylli Niszczycieli, w zagonie brytyjskich sił lekkich na Morze 
Jońskie, który zakończył się zatopieniem 28 czerwca na Morzu Jońskim 
niszczyciela „Espero”, oraz w starciach koło przylądka Stilo 9 lipca i przylądka 
Spatha 19 lipca, gdzie miał uczestniczyć w zniszczeniu lekkiego krążownika 
„Bartolomeo Colleoni” .9

• Zatopienie 28 października 1941 r. koło wyspy Ishia przez okręt 
podwodny „Sokół” włoskiego krążownika pomocniczego „Citta di Palermo”  .1011

• Zatopienie włoskiego niszczyciela „Ascari” (typu „Soldati”) podczas 
ataku okrętu podwodnego „Sokół” 19 listopada 1941 r. na włoską bazę 
w Nayarino .11

• Zatopienie przez okręt podwodny „Dzik” 24 maja 1943 r., podczas 

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

1939 - czerwiec 1941, Londyn 1959; cz. 2, Londyn 1975.
5 P.P. Wieczorkiewicz, Polska Marynarka Wojenna..., s. 130-132.
6 Idem, O flocie polskiej..., s. 607; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 142.
7 Idem, O flocie polskiej..., s. 606; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 137-138; Idem, 

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

Wielki blef Romanowskiego?; Idem, Mała flota bez mitów (2), Gdańsk 2001, s. 377-385 - 
rozdział 26 pod tytułem Wielki blef Romanowskiego? (Suplement).

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

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

11 Idem, O flocie polskiej..., s. 612; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 134; Idem, Miejsce 
Polskiej Marynarki Wojennej..., s. 155.
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szarży koło przylądka Spartivento, włoskiego zbiornikowca m/s „Carnaro”12.
Natomiast do faktów zaliczono:
• Zatonięcie 1 października 1939 r. koło Jastarni na minach postawionych 

przez okręt podwodny „Żbik” (dowódca: kmdr ppor. Michał Żebrowski) 
trałowca niemieckiego „M 85”.

Ostatnio Andrzej S. Bartelski i Rafał Mariusz Kaczmarek13 dodali jeszcze:
• Zatonięcie 7 grudnia 1939 r. koło Mówenhaken skutkiem wybuchu miny 

postawionej prawdopodobnie przez okręt podwodny „Wilk” (dowódca: kpt. mar. 
Bogusław Krawczyk) niemieckiego kutra rybackiego „Heima”.

• Zatonięcie 22 stycznia 1940 r. na pozycji 54°54' N, 18°40' E (albo 
54°53' N, 18°42' E) wskutek poderwania się na dryfującej minie postawionej 
prawdopodobnie przez okręt podwodny „Żbik” (dowódca: kmdr ppor. Michał 
Żebrowski) niemieckiego trawlera „Muhlhausen” („PG 314”).

A następnie:
• Storpedowanie i zatopienie 8 kwietnia 1940 r. w rejonie Lillesand 

niemieckiego transportowca wojska „Rio de Janeiro”, z kontyngentem 
niemieckich wojsk inwazyjnych podążających do Norwegii, przez okręt 
podwodny „Orzeł” (kpt. mar. Jan Grudziński)  .1415

• Zatopienie ogniem artylerii 2 listopada 1941 r. na Morzu Tyrreńskim 
w rejonie wyspy Marettimo włoskiego parowca s/s „Ballila” przez okręt 
podwodny „Sokół” (kpt. mar. Borys Karnicki)  .1

• Abordaż i wysadzenie ładunkiem materiału wybuchowego 12 lutego 
1942 r. u wybrzeży tunezyjskich włoskiego szkunera „Giuseppina” przez 
oddział pryzowy z okrętu podwodnego „Sokół” (kpt. mar. Borys Karnicki) .16

• Udział niszczyciela „Krakowiak” (kpt. mar. Jan Tchórznicki) i ośmiu 
bliźniaczych niszczycieli w ataku z 13 na 14 października 1942 r. na niemiecki 
krążownik pomocniczy „Komet” eskortowany przez cztery torpedowce („T 4”, 
„T 10”, „T 14” i „T 19”), w wyniku którego został zatopiony, a na minach 
Niemcy utracili trałowce: „R 78”, „R 82” i „R 86” .17

• Udział w zatopieniu 22 lutego 1943 r. okrętu podwodnego „U 606” 
przez niszczyciel „Burza” (kpt. mar. Franciszek Pitułko). U-boot zmuszony 
do wynurzenia z pękniętym kadłubem, szukając ratunku na powierzchni dostał 
się pod ogień amerykańskiej kanonierki „Campbell”, został przez nią 

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

13 Andrzej S. Bartelski, Rafał Mariusz Kaczmarek, Z badań nad historią PMW. Polskiej wojny 
podwodnej ciąg dalszy, „Morze, Statki i Okręty”, 2008 nr 4, s. 30.

14 P.P. Wieczorkiewicz, Polska Marynarka Wojenna..., s. 141; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki 
Wojennej..., s. 148.

15 Idem, O flocie polskiej..., s. 613; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 142-143; Idem, 
Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej..., s. 156.

16 Idem, O flocie polskiej..., s. 613; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej..., s. 156.
17 Idem, O flocie polskiej..., s. 610; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 138; Idem, Miejsce 

Polskiej Marynarki Wojennej..., s. 152.
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staranowany i zatonął. W wielu opracowaniach jako sprawcy zatopienia 
figurują oba okręty, natomiast opracowania amerykańskie są skłonne całą 
zasługę przypisać załodze „Campbella”, a historycy kanadyjscy podkreślają, że 
obok „Burzy” również korweta HMCS „Chilliwack” obrzucała U-boota 
bombami głębinowymi .

• Atak 21 września 1943 r. okrętu podwodnego „Dzik” (kpt. mar. Bolesław 
Romanowski) pod Bastią na dwa niemieckie transportowce. Jeden z nich, 
dawny francuski zbiornikowiec „Champagne”, uszkodzony torpedą przez polski 
okręt został dobity przez bliźniaczy brytyjski „Uproar” i wyrzucony na brzeg. 
Według innych źródeł zatopionym statkiem był także niemiecki transportowiec 
„Nicolaus” [„Nikolaus”] oraz, że storpedowany został również holownik 
„Kraft”. Możliwe też, że jedną z ofiar był również włoski parowiec „Giglio” 
[„Gigliola”] . Natomiast Andrzej S. Bartelski i Rafał Mariusz Kaczmarek  
wykluczają zatopienie „Champagne”, „Krafta” i „Giglioli”.

1819 20

• Storpedowanie i zatopienie 7 października 1943 r. koło Poli 
niemieckiego transportowca wojska, dawnego włoskiego statku pasażerskiego, 
s/s „Eridania”, przez okręt podwodny „Sokół” (kpt. mar. Jerzy Koziołkowski) .21

• Abordaż i wysadzenie ładunkiem materiału wybuchowego 11 listopada 
1943 r. na Morzu Egejskim w okolicy Isoli niemieckiego szkunera (kutra) 
„Argentina”, przez oddział z okrętu podwodnego „Sokół” (kpt. mar. Jerzy 
Koziołkowski) .22

• Zatopienie przez okręt podwodny „Sokół” (kpt. mar. Jerzy Koziołkowski) 
17 grudnia 1943 r. na wschód od Lemnos s/s „Bałkan” [„Bałkan”], prawdopodobnie 
zarekwirowany statek grecki . Zatopienie bułgarskiego frachtowca „Bałkan” 
kwestionują ustalenia Andrzeja Bartelskiego i Rafała Kaczmarka .

23
24

• Abordaż i wysadzenie ładunkiem materiału wybuchowego z 8 na 9 stycznia 
1944 r. na Morzu Egejskim greckiego szkunera „Elleni” [„Eleni”] przez okręt 
podwodny „Dzik” (por. mar. Andrzej Kłopotowski).

• Najbardziej spektakularnym epizodem było uczestnictwo niszczycieli 
„Błyskawica” (kmdr por. Konrad Namieśniowski) i „Piorun” (kmdr ppor. 
Tadeusz Gorazdowski) w działaniach alianckiej 10. Flotylli Niszczycieli. Jej 
największym sukcesem była nocna bitwa z 8 na 9 czerwca 1944 r. koło 
Ouessant (Ushant) z zespołem niemieckich niszczycieli. Wynikiem jej było 

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

19 Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 142; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej..., 
s. 156-157.

20 A.S. Bartelski, R. M. Kaczmarek, op. cit., s. 33.
21 P.P. Wieczorkiewicz, O flocie polskiej..., s. 612; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 142.
22 Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 143; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej..., 

s. 156.
23 Idem, Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej..., s. 156.
24 A.S. Bartelski, R. M. Kaczmarek, op. cit., s. 36.
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zniszczenie przez okręty alianckie dwóch z czterech okrętów niemieckiej 
8. Flotylli Niszczycieli: „Z 32” i „ZH 1”. Uchodzi to za największy sukces 
PMW, mimo, że bezpośrednią przyczyną zatopienia „Z 32” był ostrzał HMCS 
„Haida” i HMCS „Huron”, a „ZH 1” zniszczyły - ogień artylerii HMS „Tartar” 
i torpedowy „cios łaski” HMS „Ashanti”. Wkład polskich niszczycieli 
w zwycięstwo jest bezsporny25.

• Udział z 10 na 11 czerwca 1944 r. niszczyciela „Krakowiak” (kmdr 
ppor. Wszechwład Maracewicz) wraz z brytyjską fregatą „Duff’ i kanadyjskim 
niszczycielem „Sioux”, oraz możliwe, że wraz z kolejnym kanadyjskim 
niszczycielem „Gatineau” i grupą brytyjskich ścigaczy artyleryjskich, w odpieraniu 
na kanale La Manche ataku niemieckich 5 i 9 flotylli ścigaczy torpedowych. 
Dwa z nich: „S 136” i „S 137” zostały zatopione. Niektórzy przypisują je 
wspólnemu działaniu „Siouxa”, „Duffa” i „Krakowiaka” oraz uważają, że 
w tym boju uczestniczyły też brytyjskie niszczyciele „Seymour” i „Ursa”, oraz 
norweski - „Glaisdale” .26

• Udział z 13 na 14 czerwca 1944 r. niszczyciela „Piorun” (kmdr ppor. 
Tadeusz Gorazdowski) i brytyjskiego niszczyciela „Ashanti” w nocnej potyczce 
koło wyspy Jersey z niemiecką 24 Flotyllą Trałowców. O zwycięstwie 
przesądził „Piorun” posyłając na dno „M 343”. Prawdopodobnie zginęły dalsze 
dwa trałowce. Możliwe, że uszkodzono pięć następnych trałowców („M 412”, 
„M 422”, „M 432”, ,,M 442” i „M 452”), niewykluczone, że na pewno zniszczono 
trzy trałowce i dalsze trzy prawdopodobnie. Możliwe, że ofiarą obu niszczycieli 
padł również „M 83”, który mógł zostać zatopiony przez brytyjskie ścigacze .27

• Udział 15 lipca 1944 r. polskiego okrętu w sukcesie 10 Flotylli Niszczycieli - 
zniszczeniu niemieckiego konwoju przybrzeżnego. ORP „Błyskawica” (kmdr 
por. Konrad Namieśniowski) w składzie wydzielonego zespołu kmdr. 
W. Sclatera (HMS „Tartar”, HMCS „Haida” i ORP „Błyskawica”) uczestniczył 
w pobliżu Ile de Croix w ataku na niemiecki konwój składający się 
z niezidentyfikowanych transportowców (jeden z nich zatonął przy udziale 
„Błyskawicy”) i zniszczeniu co najmniej dwóch pomocniczych trałowców czy 
też pomocniczych ścigaczy okrętów podwodnych (uzbrojonych trawlerów 
rybackich): „UJ 1420” i „UJ 1421” (dawny lugrotrawler „Deltra II” 
przedsiębiorstwa połowów dalekomorskich „Delfin” w Gdyni). Informacja, że 
„UJ 1421” został zatopiony przez HMS „Tartar” nie musi być ścisła. Możliwe, 
że na dno poszedł jeszcze jeden z eskortowanych statków .28

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

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

27 Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 135; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej..., 
s. 150.

28 Idem, O flocie polskiej..., s. 611; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 135, 140; Idem, 
Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej..., s. 150-151.
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• Udział w akcji 12 sierpnia 1944 r. niszczyciela „Piorun” (kmdr ppor. 
Tadeusz Gorazdowski), który współdziałając z krążownikiem „Diadem” i niszczycielem 
„Onslow”, zatopił w okolicy La Rochelle ogniem artylerii i torpedowym 
„ciosem łaski” niemiecki przerywacz zagród minowych „Sperrbrecher 7” .29

• Udział z 18 na 19 września 1944 r. niszczyciela „Garland” (kmdr ppor. 
Bolesław Biskupski), wraz z okrętami brytyjskiej 24 Flotylli Niszczycieli - 
„Terpsichore” i „Troubridge” - w zatopieniu 19 września na Morzu Kandyjskim 
okrętu podwodnego „U 407”. Atak był zespołowy, polski okręt go wypatrzył 
i zaatakował, decydujące ciosy zadały okręty brytyjskie, stąd zguba U-boota 
przypisywana jest trzem niszczycielom  . W świetle opublikowanych 
materiałów źródłowych rola okrętów brytyjskich wcale nie jest tak oczywista.

3031

Jest możliwe, że:
• Jeżeli prawdą jest, że „Krakowiak” (kpt. mar. Jan Tchórznicki) walczył 

ze Schnellbotami w Kanale La Manche z 4 na 5 marca 1943 r. odpierając ich 
nocny atak na eskortowany konwój, to możliwe jest też, że niemiecki ścigacz 
„S 70”, który zatonął tam 5 marca o godz. 0015, był ofiarą polskiego okrętu. 
Ale literatura niemiecka twierdzi, że „S 70” i bliźniaczy „S 75” zatonęły 
wskutek ataku myśliwców szturmowych, jeszcze przed ich starciem 
z „Krakowiakiem” lub potwierdza moment zatopienia „S 70”, bez podania 
przyczyny, pisząc o drugim, że zatopiły go bombowce. Epizod ten jest słabo 
udokumentowany w polskiej literaturze .

Z innego artykułu32 wynika, że brak jest potwierdzenia sukcesów 
niszczycieli typu „Hunt” w kanale La Manche:

• Z 14 na 15 maja 1942 r. niszczyciel „Krakowiak” (kpt. mar. Tadeusz 
Gorazdowski) oraz brytyjski niszczyciel „Tynedale”, zatopiły dwa statki wraz 
dwoma eskortującymi je jednostkami, zapewne pomocniczymi patrolowcami 
(lub trałowcami).

• Z 1 na 2 listopada 1942 r. „Krakowiak” (kpt. mar. Jan Tchórznicki) 
wraz HMS „Tynedale” we współdziałaniu z czterema holenderskimi ścigaczami 
torpedowymi zatopił transportowiec (2 000 BRT) wraz z osłaniającym go 
trawlerem .33

Oraz, że:
• 3 lutego 1942 r. niszczyciel „Kujawiak” (kpt. mar. Ludwik 

Lichodziejewski), wraz z brytyjskim niszczycielem „Atherstone”, zniszczył 
dwa lub trzy niemieckie transportowce. Jednak ten fakt źródła polskie 
potwierdziły w sposób wystarczający.

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

30 P.P. Wieczorkiewicz, Polska Marynarka Wojenna..., s. 135; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki 
Wojennej..., s. 157.

31 Idem, Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej..., s. 152-153.
32 Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 140.
33 Idem, Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej..., s. 153.
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Przy liście sukcesów pamiętać należy o dodaniu dwóch U-bootów 
zniszczonych przez samoloty polskiego 304 Dywizjonu Ziemi Śląskiej im. ks. 
Józefa Poniatowskiego z Coastal Command („U 441” i „U 321”). Nie ma też 
powodu pomijać faktu straty przez Niemców torpedowca „Tiger”. Okręt ten 
poszedł na dno nocą z 25 na 26 sierpnia 1939 r. koło Bornholmu, w następstwie 
kolizji z niszczycielem „Max Schultz”, podczas wycofywania się jednostek 
Kriegsmarine z rejonów koncentracji, skutkiem przesunięcia terminu ataku na 
Polskę34.

Kończąc rozważania o bilansie sukcesów PMW w latach II wojny 
światowej przypomnijmy, że według zweryfikowanych danych35, okręty PMW 
uczestniczyły w zatopieniu:

- dwóch niszczycieli („Z 32” i „ZH 1”),
- dwóch okrętów podwodnych („U 606” i „U 407”), a samoloty 304. Dywizjonu 

Ziemi Śląskiej zatopiły dwa dalsze okręty podwodne („U 441” i „U 321”),
- trzech trałowców („M 85”, „M 83” i „M343”),
- dwóch ścigaczy („S 136” i „S 137”),
- dwóch pomocniczych ścigaczy („UJ 1420” i „UJ 1421”),
- kilku dużych i szeregu mniejszych transportowców i pomocniczych 

jednostek pływających,
- zestrzeliły kilkadziesiąt samolotów nieprzyjacielskich.
Zapewne ta konkluzja spowodowała, że temat sukcesów bojowych PMW 

został wreszcie podjęty przez kilku autorów. W „Biuletynie Historycznym” 
kontynuowany jest cykl artykułów w którym przedstawiane są polskie źródłowe 
informacje o rezultatach działalności bojowej okrętów. Dotychczas ukazało się 
sześć odcinków36. Według opublikowanych materiałów możliwe było 
wyciągnięcie wniosków:

l. W rezultacie starcia pod Batz dwa okręty nieprzyjacielskie zostały 
zniszczone na pewno. Jeden storpedowany przez „Ashanti” wyleciał 
w powietrze. Drugi, wyrzucony na mieliznę, został zniszczony przez „Haidę” 
i „Hurona” przy pomocy pozostałych okrętów flotylli. Przypuszczalnie został 
zatopiony trzeci okręt a czwarty uszkodzony.

2. Wobec wymowy literatury oraz materiałów źródłowych nie powinno 
się twierdzić, że niszczyciel „Garland” w czerwcu i lipcu 1940 r. uczestniczył 
w sukcesach floty brytyjskiej na Morzu Śródziemnym.

34 Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 139.
35 Idem, O flocie polskiej..., s. 614.
36 Walter Pater, Sukcesy bojowe Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie światowej, 

Wprowadzenie (1), „Biuletyn Historyczny”, 2006 nr 21; Niszczyciele „Błyskawica” i „Piorun” 
w bitwie pod Ile de Batz (2), ibidem; Działania bojowe ORP „Garland” w czerwcu i lipcu 1940 r. 
oraz zatopienie „U 407” 19 września 1944 r. (3-4), ibidem. 2007 nr 22; Udział ORP 
„Kujawiak” w zniszczeniu trzech statków w rejonie wyspy Aldemey 3/4 lutego 1942 r. (5), 
ibidem, 2008 nr 23; Udział niszczyciela „Burza” w zatopieniu 22 lutego 1943 r. niemieckiego 
okrętu podwodnego „U 606” (6), ibidem, 2009 nr 24.
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3. Po analizie źródeł na temat zatopienia „U 407” należy stwierdzić, 
że nasze ustalenia nie pokrywają się z tym, co podaje literatura brytyjska 
i niemiecka: że atak był zespołowy, decydujące ciosy zadały okręty brytyjskie 
i zatopienie U-boota można przypisać trzem niszczycielom.

4. Podobny wniosek można przyjąć w sprawie zatopienia „U 606” przez 
niszczyciel „Burza”, wraz z amerykańską kanonierką „Campbell”.

5. Z dokumentów wynika, że nie ma powodów, aby nie można było 
zapisać na konto niszczyciela „Kujawiak” zatopienia dwóch statków oraz, wraz 
z bliźniaczym niszczycielem „Atherstone”, współzatopienia trzeciego.

Postulaty Pawła Piotra Wieczorkiewicza, dotyczące sukcesów bojowych 
polskich okrętów podwodnych jesienią i zimą z 1943 na 1944 r. trafiły na dobry 
grunt, mimo, że zatopiono wtedy głównie małe jednostki. Podobnie stało się 
w zakresie udokumentowania pogromu niemieckiej flotylli desantowej, jaki 
urządził „Dzik” pod Bastią we wrześniu 1943 r. Ukazały się materiały 
podejmujące tematykę sukcesów bojowych okrętów podwodnych. Temat 
podjęty został przez Andrzeja Bartelskiego37, który zajął się wynikami 
działalności bojowej „Dzika” i „Sokoła”, później przez Rafała Mariusza 
Kaczmarka38, który przeanalizował sukcesy polskich okrętów podwodnych. 
Według Andrzeja Bartelskiego, „Dzik” zatopił trzynaście jednostek 
pływających o tonażu około 19 387 BRT, w tym: zbiornikowiec, statek 
pasażerski, holownik, szkuner, dwa kutry i siedem barek typu „Siebel”. Ponadto 
uszkodził cztery jednostki pływające o tonażu około 22 090 BRT, w tym dwa 
zbiornikowce i dwa statki pasażerskie. A „Sokół” zatopił osiemnaście jednostek 
pływających, o tonażu około 15 6680 BRT, w tym: trzy transportowce, 
dziewięć szkunerów, pięć kutrów i pomocniczy ścigacz okrętów podwodnych. 
Ponadto uszkodził trzy jednostki pływające, o tonażu około 9 006 BRT, w tym: 
transportowiec, statek pasażerski i krążownik pomocniczy.

Opracowanie Rafała Mariusza Kaczmarka, krytyczne wobec ustaleń 
Andrzeja Bartelskiego, podejmuje nie tylko temat sukcesów, ale też 
niepowodzeń. W jego konkluzji zamieszczono między innymi bilans sukcesów 
poszczególnych okrętów podwodnych oraz ich zbiorcze zestawienie. Według 
niego, „Sokół” zatopił siedemnaście jednostek pływających, w tym: 
transportowiec wojska, frachtowiec, patrolowiec, dziewięć szkunerów i pięć 
kutrów rybackich. Ich łączny tonaż wynosił około 10 133 BRT i około 
810 BRT oraz nieustalony tonaż jednej jednostki. Natomiast „Dzik” zatopił 
osiem jednostek pływających, w tym: dwa frachtowce, trzy promy desantowe, 
dwa szkunery i kuter rybacki, o łącznym tonażu około 8 480 BRT i około 
280 BRT oraz około 390 ts. A pozostałe okręty podwodne: „Orzeł” zatopił 

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

38 R.M. Kaczmarek, Sukcesy i niepowodzenia bojowe polskich okrętów podwodnych podczas 
II wojny światowej. Polska wojna podwodna, „Morza, Statki i Okręty”, 2004 nr 4, s. 48-55; 
nr 6, s. 44-52.
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frachtowiec o tonażu 5 261 BRT a „Żbik” - trałowiec o tonażu 640 ts. 
Z sumarycznego zestawienia wynika, że polskie okręty podwodne zatopiły 
dwadzieścia siedem jednostek pływających, w tym: transportowiec wojska, 
cztery frachtowce, trałowiec, patrolowiec, trzy promy desantowe, jedenaście 
szkunerów i sześć kutrów rybackich o łącznym tonażu około 24 388 BRT 
i około 1 090 BRT oraz około 1030 ts i nieustalony tonaż jednej jednostki.

Ostatnio Andrzej S. Bartelski i Rafał Mariusz Kaczmarek opublikowali 
wspólny materiał39, będący uzupełnieniem opracowania Rafała Mariusza 
Kaczmarka. Wynika z niego, że polskie okręty podwodne zatopiły dwadzieścia 
sześć jednostek pływających, w tym: transportowiec wojska, cztery frachtowce, 
trałowiec, patrolowiec, trzy promy desantowe, dziewięć szkunerów, trawler 
i sześć kutrów, o łącznym tonażu 26 964 BRT i około 80 BRT, oraz 640 ton 
standardowych i 525 ton. Z tego „Sokół” zatopił czternaście jednostek o tonażu 
10 793 BRT i 110 ton, w tym: transportowiec wojska, frachtowiec, patrolowiec, 
osiem szkunerów i trzy kutry, natomiast „Dzik” - osiem jednostek o tonażu 
18 827 BRT, 415 t i około 80 BRT: dwa frachtowce, trzy promy desantowe, 
szkuner i dwa kutry. Wymienione prace pozwalają mieć nadzieję na możliwość 
wypracowania obiektywnego bilansu sukcesów bojowych okrętów PMW.

Nadal pozostają aktualne wnioski co do kierunków badań historycznych, 
które należy prowadzić. „Mała wojna” toczona na kanale La Manche nie 
znalazła dotąd właściwego miejsca w historiografii. Wydaje się, że osiągnięcia 
polskich okrętów na tym akwenie, a zwłaszcza ścigaczy, są warte 
upamiętnienia. Działania polskich okrętów na Morzu Śródziemnym też 
wymagają nowego opracowania. Więcej uwagi trzeba poświęcić zwłaszcza 
udziałowi niszczyciela „Kujawiak” w przeprowadzeniu na Maltę konwoju 
„WS-19Z” i związanym z tym jego udziałem w bitwie pod Pantellerią stoczoną 
15 czerwca 1942 r. Ta bitwa, która mogła być uznana za zwycięstwo taktyczne, 
na skutek niefrasobliwości władz morskich Malty przemieniła się w porażkę. 
Na nieoczyszczonych z min podejściach do La Valetty poderwał się najpierw 
jeden z transportowców oraz następnie dwa niszczyciele, w tym „Kujawiak” 
spieszący z pomocą uszkodzonemu okrętowi brytyjskiemu. Zapewne to strata 
tego okrętu spowodowała, że jego wymiana ognia z krążownikiem przeciwnika, 
nie została odpowiednio upamiętniona. Należy także nadal badać działania 
polskich okrętów nawodnych podczas operacji desantowych na Morzu 
Śródziemnym, między innymi artyleryjskie sukcesy „Ślązaka” i „Pioruna”.

ORP „Piorun”40 to eks-brytyjski niszczyciel „Nerissa” typu „N” zbudowany 
w latach 1939-1940 przez stocznię John Brown Co. w Clydebank. Przekazany 
został Polskiej Marynarce Wojennej 5 listopada 1940 r. Charakteryzowały go: 
wyporność standardowa 1 773 t, maksymalna 2 384 t, długość całkowita 108,66 m, 

39 A.S. Bartelski, R.M. Kaczmarek, op. cit., s. 30-37.
40 S.M. Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej 1920-1946. Album planów, Albany 1981, 

s. 88; Idem, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej 1920-1946. Album planów, Warszawa 1996, s. 67.
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szerokość maksymalna 10,87 m, zanurzenie standardowe 3,50 m, i maksymalne 
3,91 m. Załoga liczyła 10 oficerów oraz 190 podoficerów i marynarzy. Uzbrojony 
był w sześć (trzy podwójne) 120 mm dział Vickers-Armstrong Mk XII na 
podstawach Mk XIX o kącie podniesienia lufy 40°, działo przeciwlotnicze kal. 
102 mm Mk V o kącie podniesienia lufy 80°, zainstalowane w 1942 r., 
czterolufowym działem „pom-pom” Mk VIII, czterema pojedynczymi 20 mm 
działami Oerlikon (dwa na pomoście i dwa na platformie reflektora), dwoma 
7,7 mm ciężkimi karabinami maszynowymi Lewis, pięciorurową wyrzutnią 
torpedową Mk II, ośmioma torpedami Mk IX, dwoma wyrzutniami (rampami) 
bomb głębinowych i dwoma miotaczami bomb głębinowych oraz 42 bombami 
głębinowymi typu D. Miał dwa trzywalczakowe kotły typu Admiralicji i dwa zespoły 
turbin Parsonsa akcyjno-reakcyjne o pojedynczej przekładni mocy 40 000 KM, 
zapas ropy wynosił 491 t. Osiągał prędkość maksymalną 33,25 w (na próbie 
przy wyporności 2 215 t), zasięg 5 500 Mm przy 15 w i 3 700 Mm przy 20 w. 
Dysponował radarem typ 285 na dalmierzu, typ 286 na maszcie - w 1942 r. 
zastąpionym przez typ 291 oraz typ 271 na miejscu reflektora głównego oraz 
asdykiem do lokacji okrętów podwodnych, radiowym systemem komunikacji 
z lądem i okrętami na morzu, telefonicznym systemem komunikacji wewnętrznej.

Zarys działalności bojowej ORP „Piorun”

Zwięzły zarys i podsumowanie działalności bojowej niszczyciela 
„Piorun” zawarte są we fragmencie rozkazu dziennego szefa Kierownictwa 
Marynarki Wojennej nr 51 z 19 września 1946 r.41

„ORP „Piorun” - w naszej służbie od listopada 1940 r. odbywa konwoje 
i operuje na Atlantyku, zachodzi do Grenlandii i Islandii. W maju 1941 r. bierze 
udział w poszukiwaniu i pościgu za niemieckim pancernikiem „Bismarck”. Jako 
pierwszy z ścigającej sojuszniczej floty, dostrzega „Bismarcka” i otwiera doń 
ogień, nie zważając na ogromną dysproporcję w tonażu i uzbrojeniu. Jak 
wiadomo „Bismarck” w rezultacie sojuszniczego pościgu zostaje zatopiony. 
W tymże 1941 r. osłania konwoje do Gibraltaru i na Maltę. Później 
sześciokrotnie przepływa Atlantyk, operuje u brzegów Norwegii, osłania 
konwoje do Murmańska. W roku 1943 z flotą brytyjską operuje na Morzu 
Jońskim w związku z działaniami na Sycylię. Walczy przy brzegach Kalabrii, 
potem w Cieśninie Messyńskiej, pod Salerno, na wybrzeżach Dalmacji, Albanii 
i Grecji. Przebył 218 000 mil morskich. Zniszczył na pewno cztery okręty 
nawodne, uszkodził na pewno dwa, a prawdopodobnie trzy. Uszkodził 
prawdopodobnie okręt podwodny i na pewno zestrzelił samolot”.

41 Rozkaz dzienny szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 51 z 19 września 1946 r„ [w:] 
Marynarka Wojenna. Dokumenty i opracowania, pod red. Wiesława Krzyżanowskiego, Alfreda 
Piechowiaka i Bohdana Wrońskiego, Londyn 1968, s. 136. Poprawiono pisownię.
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Admiralicja brytyjska, po zatonięciu pod Narvikiem niszczyciela 
„Grom”, przekazała do Polskiej Marynarki Wojennej niszczyciel „Nerissa”42. 
Podniesienie polskiej bandery wojennej odbyło się 5 listopada 1940 r. 
w Greenock, pierwszym dowódcą okrętu został kmdr por. Eugeniusz Pławski. 
Po obowiązkowym szkoleniu „Piorun” („G 65”) podjął pełnienie służby 
patrolowej na wodach wokół Wysp Brytyjskich. Wychodził także na Atlantyk 
w celu przejmowania osłony konwojów oceanicznych z Kanady. W styczniu 
1941 r. został włączony w skład eskadry, która miała zadanie zniszczenia 
niemieckich pancerników „Scharnhorst” i „Gneisenau” operujących na 
północnym Atlantyku. W czasie silnej burzy „Piorun” doznał uszkodzeń 
i musiał powrócić do Greenock. Od marca brał udział w ochronie konwojów 
atlantyckich pomiędzy Wielką Brytanią i Kanadą. W trakcie jednego z postojów 
w Glasgow ratował załogę pancernika „Duke of York”, ciężko uszkodzonego 
podczas nalotu. W dniu 26 maja 1941 r. „Piorun”, eskortując konwój „WS 8B”, 
otrzymał rozkaz skierowania się na Atlantyk celem wzięcia udziału 
w poszukiwaniu pancernika „Bismarck”, który zagrażał brytyjskim liniom 
komunikacyjnym. Po długich poszukiwaniach prowadzonych przez brytyjskie 
okręty ze zmiennym szczęściem, niemiecki pancernik został zauważony przez 
załogę „Pioruna”. Dowódca okrętu zawiadomił dowództwo eskadry, a następnie 
wydał rozkaz otwarcia ognia do „Bismarcka”. Kontakt ogniowy, który miał 
raczej symboliczne znaczenie, trwał prawie godzinę, umożliwiając 
naprowadzenie głównych sił brytyjskich na miejsce walki. W kilkanaście 
godzin później „Bismarck”, osaczony przez przeważające siły, został zatopiony. 
ORP „Piorun” na resztkach paliwa powrócił do Devonport. Potem, „Piorun” 
wraz z „Garlandem”, został skierowany na Morze Śródziemne. Po powrocie 
do Wielkiej Brytanii w 1942 r. brał udział w służbie konwojowej na Atlantyku. 
Na początku 1943 r. kilkakrotnie osłaniał konwoje idące do Murmańska, aby 
wkrótce znowu przejść na Morze Śródziemne. Wziął udział w alianckiej inwazji 
na Włochy, walcząc tam z niemieckim lotnictwem i okrętami podwodnymi. 
Po kapitulacji Włoch eskortował z Brindisi na Maltę krążownik „Scipione 
Africano”, na którym był zaokrętowany król Wiktor Emanuel oraz marszałek 
Piętro Badoglio. Po powrocie do Wielkiej Brytanii włączany był do zespołów 
osłonowych konwojów atlantyckich. Wiosną 1944 r. „Piorun” wziął udział 
w akcji przeciwko pancernikowi „Tirpitz”. W tym roku, wraz z „Błyskawicą”, 
brał udział w bitwie pod Ouessant. Wkrótce potem „Piorun” ostrzeliwał, 
a następnie zatopił torpedą niemiecki przerywacz zagród minowych. W czasie 
inwazji w Normandii operował wzdłuż wybrzeży francuskich, między innymi 
przewożąc uzbrojenie dla francuskiego ruchu oporu. Admiralicji brytyjskiej 
zwrócony został 28 września 1946 r.

42 S.M. Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej..., Albany 1981, s. 86; Idem, Okręty 
Rzeczypospolitej Polskiej..., Warszawa 1996, s. 66.
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Dowódcy okrętu43:
1. Kmdr por. Eugeniusz Pławski - 5 listopada 1940 r. - 30 grudnia 1941 r.
2. Kmdr por. Stanisław Hryniewiecki - 17 stycznia - 24 maja 1942 r.
3. Kmdr ppor. Tadeusz Gorazdowski - 26 maja 1942 r. - 1 maja 1943 r.
4. Kmdr por. Stanisław Dzienisiewicz - 1 maja - grudzień 1943 r.
5. Kmdr ppor. Tadeusz Gorazdowski - 7 stycznia 1944 r. - 7 stycznia 1945 r.
6. Kmdr ppor. Jan Tchórznicki - 7 stycznia - 25 listopada 1945 r.
7. Kmdr ppor. Wszechwład Maracewicz - 25 listopada 1945 r. - 28 września 

1946 r.
W czasie opisywanych wydarzeń dowódcą „Pioruna” był kmdr ppor. 

Tadeusz Gorazdowski, jeden z najwybitniejszych dowódców okrętów Polskiej 
Marynarki Wojennej w latach II wojny światowej.

Tadeusz Gorazdowski44 urodził się 3 kwietnia 1907 r. w Sartanie, 
na terenie południowej Rosja. Maturę zdał w 1926 r. w państwowym Gimnazjum 
im. Stefana Batorego w Warszawie. Później w latach 1926-1929 ukończył 
Wydział Morski Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu. 
Następnie w ramach francuskiej Ecole d'Application des Enseignes de Vaisseau 
w latach 1929-1930 odbył kilkumiesięczne staże na krążowniku „Edgar 
Quinet”, okręcie liniowym „Bretagne” i niszczycielu „Simoun”. Później w 1932 r. 
ukończył Kurs Oficerów Sygnałowych oraz w 1934 r. - Kurs Oficerów 
Nawigacyjnych. Awansował na stopnie: podporucznika marynarki w 1929 r„ 
porucznika marynarki - 1932 r., kapitana marynarki - 1937 r. i komandora 
podporucznika w 1941 r.

Najpierw w latach 1930-1932 był dowódcą plutonu w kompanii rekruckiej 
Kadry MW, adiutantem, oficerem załogowym i wykładowcą w Szkole 
Specjalistów Morskich, a następnie wykładowcą Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej. 1 czerwca 1932 r. objął stanowisko oficera sygnałowego 
na budowanym we Francji niszczycielu „Burza”. W latach 1932-1933 był 
oficerem nawigacyjnym na transportowcu „Wilia”. Od 1 listopada 1933 r. 
pracował w sztabie Dowództwa Floty jako oficer sygnałowy i referent 
w Oddziale Organizacyjno-Mobilizacyjnym. Od 1 grudnia, na prawie 2,5 roku 
został oficerem nawigacyjnym ORP „Burza”, potem na ponad rok - dowódcą 
kanonierki „Komendant Piłsudski”. Od 15 maja 1938 r. do 1 kwietnia 1939 r. 

43 Kadry Morskie Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka Wojenna, cz. 1, Korpus oficerów 
1918-1947, red. Jan Kazimierz Sawicki, Gdynia 1996, s. 283.

44 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Zeszyt 
ewidencyjny komandora podporucznika Tadeusza Gorazdowskiego, sygn. MAR. A.V.12/5/6; 
Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Kolekcja kmdr. ppor. Tadeusza 
Gorazdowskiego, sygn. 72K; Kadry Morskie Rzeczypospolitej, t. II..., cz. 1..., s. 336-337; 
Walter Pater, Komandor podporucznik Tadeusz Gorazdowski (1907-1968), „Przegląd Morski”, 
1992 nr 10, s. 65-72; Idem, Kmdr ppor. Tadeusz Gorazdowski, „Morze”, 1998 nr 6, s. 18-20; 
Idem, Gorazdowski Tadeusz, w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, suplement I, 
pod red. Zbigniewa Nowaka, Gdańsk 1998, s. 97-98; Idem, Kmdr ppor. Tadeusz Gorazdowski 
(1907-1968), „Nasze Sygnały”, 2001 nr 188, s. 3-7.
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był szefem Oddziału Organizacyjnego w sztabie Dowództwa Floty, potem 
na 1,5 miesiąca objął stanowisko zastępcy dowódcy okrętu na „Wilii”, 
a następnie na niszczycielu „Błyskawica”, które zajmował do 12 lutego 1940 r.

Na tym okręcie w ramach operacji „Peking” przybył do Wielkiej 
Brytanii. W 1940 r. przejściowo na okręcie bazie „Gdynia” znalazł się 
w składzie rezerwowej grupy oficerów oraz był dowódcą Oddziału Szkolnego 
Szkoły Specjalistów Morskich i dyrektorem nauk Centrum Wyszkolenia 
Specjalistów Floty. Od 18 sierpnia 1940 r. został zastępcą dowódcy, a od 
11 października do zwrócenia okrętu marynarce Wolnych Francuzów - 
dowódcą niszczyciela „Ouragan”. Następnie od 1 maja 1941 r. do 23 maja 1942 r. 
był dowódcą niszczyciela „Krakowiak”. Później od 25 maja 1942 r. do 
30 kwietnia 1943 r. dowodził niszczycielem „Piorun”. A potem zajmował 
stanowisko kierownika Samodzielnego Referatu Organizacyjno-Wyszkoleniowego 
Kierownictwa Marynarki Wojennej. Następnie, od 7 stycznia 1944 r. 
do 7 stycznia 1945 r„ ponownie był dowódcą „Pioruna”. A później w 1945 r. 
kolejno był zastępcą dowódcy obozu ORP „Bałtyk”, od 19 lipca - oficerem 
Komendy Morskiej Północ i od 5 grudnia - referentem opracowań okrętów 
nawodnych w Biurze Historycznym Marynarki Wojennej. 9 kwietnia 1947 r. 
wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Następnie 
w ramach brytyjskiej korporacji rozwoju kolonii zajmował się organizacją 
rybołówstwa w Gambii i Hongkongu. Wkrótce wyemigrował do Kanady 
i został oficerem na lodołamaczu „Wolfe” w Canadian Coast Guard Service, 
bazującego w Charlottentown. Zmarł 25 listopada 1968 r. w Charlottentown.

Był odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari, 
Krzyżem Walecznych, Medalem Morskim z potrójnym okuciem i brązowym 
Medalem za Długoletnią Służbę oraz brytyjskimi - Order of the British Empire, 
dwukrotnie Distinguished Service Cross, Mention in Despatches, francuskim 
orderem Merite Maritime oraz odznaczeniami pamiątkowymi za udział 
w wojnie: 1939-1945 Star, Atlantic Star, Defence Medal i War Star.
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UDZIAŁ ORP „PIORUN” I HMS „ASHANTI” W NOCNEJ POTYCZCE 
Z 13 NA 14 CZERWCA 1944 R. KOŁO WYSPY JERSEY

Z NIEMIECKĄ 24. FLOTYLLĄ TRAŁOWCÓW

Kilka dni po zwycięskiej nocnej bitwie okrętów brytyjskiej 10. Flotylli 
Niszczycieli (w składzie której znajdowały się polskie niszczyciele „Piorun” 
i „Błyskawica”) pod Ouessant (Ushant) z niemiecką 8. Flotyllą Niszczycieli, 
ORP „Piorun” wraz z HMS „Ashanti”45, wziął udział w nocnej potyczce koło 
wyspy Jersey, zakończonej rozgromieniem niemieckiej 24. Flotylli Trałowców.

Według oceny Pawła Piotra Wieczorkiewicza stosunek sił był 
wyrównany, ponieważ 15 działom kal. 120 i 102 mm Niemcy mogli 
przeciwstawić 14 dział 105 mm oraz działa baterii artylerii nadbrzeżnej. 
O zwycięstwie przesądził „Piorun” torpedując i posyłając na dno „M 343” (543 t). 
W wyniku starcia, które o mało nie zakończyło się tragicznie dla „Pioruna”, 
ponieważ doszło do pożaru w parku amunicyjnym przy dziale IV, poza 
bezspornym zatopieniem „M 343”, prawdopodobnie zginęły dalsze dwa 
trałowce, chociaż brak na to pełnego potwierdzenia. Możliwe też, 
że uszkodzono pięć następnych trałowców („M 412”, „M 422”, „M 432”, 
„M 442” i „M 452”), a niewykluczone, że na pewno zniszczono trzy trałowce 
i dalsze trzy prawdopodobnie. Możliwe jest też, że ofiarą obu niszczycieli padł 
również „M 83” (685? t) który, jak uważają niektórzy, mógł też zostać 
zatopiony przez brytyjskie ścigacze46.

Przebieg nocnej akcji niszczycieli „Piorun” i „Ashanti” został opisany 
w meldunku47 kmdr. ppor. Tadeusza Gorazdowskiego - dowódcy „Pioruna”, 
załączonym do pisma szefa Sztabu KMW kmdr. Eugeniusza Pławskiego 
do dowódców niszczycieli „Błyskawica”, „Ślązak”, „Garland” i „Krakowiak” 
oraz do dowódcy grupy okrętów podwodnych i dowódcy grupy ścigaczy. 
Dokument ów przedstawiamy bez zmian, tylko poprawiając pisownię.

45 Niszczyciel „Ashanti” typu „Tribal”, zbud. 1936-1938, stocznia William Denny w Dumbarton, 
wyporność standardowa: 1 854 t, pełna: 2 519 t, 114,9 x 11,12 x 3,96 m, 44 000 KM, 36 w, 
zasięg 5 700 Mm/15 w, 190 osób. Uzbrojenie: sześć (trzy podwójne) dział morskich 120 mm 
Mk XII na podstawach Mk XIX, dwa (jedno podwójne) działa uniwersalne 102 mm Mk XVI 
na podstawie Mk XIX, cztery (jedno poczwórne) automatyczne działa przeciwlotnicze 40 mm 
Vickers Mk VIII pom-pom, na podstawie Mk VII, 10 (pięć podwójnych) automatycznych dział 
przeciwlotniczych 20 mm Oerlikon, cztery (jedna poczwórna) wyrzutnie torpedowe 533 mm 
Mk IX i cztery torpedy Mk IX, zrzutnia (na 3 bomby) i dwa miotacze bomb głębinowych 
(20-30 bomb głębinowych). Wyposażenie: hydrolokator asdic, system kierowania ogniem 
artylerii, radar artyleryjski typ 285, radar dozoru powietrznego typ 291.

46 P.P. Wieczorkiewicz, Polska Marynarka Wojenna..., s. 135; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki 
Wojennej..., s. 150.

47 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, Przebieg akcji 
w nocy z dnia 13 na 14 czerwca 1944 r., sygn. MAR.A.V.19. Dokument został opublikowany 
[w:] Polska Marynarka Wojenna 1939-1947. Wybór dokumentów, t. 1. Wybór i opracowanie 
Zbigniew Wojciechowski, Gdynia 1999, s. 300-306, dok. 26.
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Przebieg akcji w nocy z dnia 13 na 14 czerwca 1944 r.

Siły własne: 40. półdywizjon 10. Flotylli Kontrtorpedowców pod dowództwem 
ORP „Piorun”, w składzie: ORP „Piorun” i HMS „Ashanti”.

Pogoda: Wiatr - SW, siła 4, morze - 2, widoczność - 2 do 3 mil. Wschód 
księżyca o godz. 03.20 B, zachmurzenie - 90%.

Zadanie: Do zmroku patrol w kanale między pozycją (JJ) 49°29'N, 
3°15'W a pozycją (KK) 49°12'N, 3°30'W, patrol skończyć w odpowiednim 
czasie by przejść przez pozycję (DD) - 4 mile na N od latarni Roches Douvres 
o godz. 23.30, przejść następnie przez pozycję (FF) 49°06'N, 2°30'W 
i patrolować między pozycjami (GG) 48°57'N, 2°27'W i (HH) 48°57'N, 2°45'W, 
z tym rozliczeniem, by opuścić rejon patrolowania o godz. 05.00 dnia 14.06.1944 r„ 
przechodząc pomiędzy latarnią Barnouio i boją Maurios.

Patrol ma na celu zniszczenie żeglugi nieprzyjacielskiej w tym rejonie. 
Specjalną uwagę należy zwrócić na okręty typu „M”, jako na najbardziej 
wartościowe jednostki nieprzyjacielskie w obecnej sytuacji. Drogi prowadzące 
z Cherbourga na południe są pod nieustannym bombardowaniem z powietrza 
i należy się spodziewać, że nieprzyjaciel będzie próbował ewakuować rejon 
Cherbourga morzem do St. Mało lub nawet dalej na zachód. W rejonie patrolu 
należy się spodziewać spotkania z kontrtorpedowcami typu „Eling”, możliwy 
jeden „Narwik”, większe grupy okrętów klasy „M” i ścigacze. Okręty 
podwodne nieprzyjaciela nie były meldowane w tym rejonie.

Wykonanie: Okręty opuściły Plymouth o godz. 16.00 dnia 13.06.1944 r.
W uzupełnieniu rozkazu operacyjnego i dla ograniczenia sygnalizacji 

w pobliżu wybrzeży francuskich do minimum nadałem dwa sygnały do HMS 
„Ashanti”:

1. „On reaching JJ at 1900 course will be altered to 210 speed 18, zigzag 
Nr. 10. Commence asidic trasmiting watch. Patrol will be maintained so as to 
reach KK at 2230. At 2230 form single linę ahead 3 cables apart, speed will be 
increased to 28 kn. on course 093. Passing position DD course will be altered to 
110. At 2350 speed is to be reduced to 15 kn., passing through FF, GG, and HH 
intent patroling as ordered so as reach HH at 0430 than proced at 23 kn, to R/V 
in LL. Radar sets 291 are NOT rep. NOT to be used. Ali signals ba V/S unless 
in emergency or in touch with enemy. From 2330 set listening watch on asdic. 
T.0.0.131714”.

2. „The usual secret books are to be prepared for destructic No further 
signal will be madę but should action develop it is at the discretion of the C.O. 
to order the destruction of these books, is this quite elear. T.0.0.131820”.

Chodziło mi o przedostanie się do rejonu patrolowania niepostrzeżenie 
i z tego względu przed nawiązaniem kontaktu z nieprzyjacielem nie chciałem 
używać radia, radiotelefonu ani radaru 291, który Niemcy namierzają. Szybkość 
patrolowania wybrałem 15 ponieważ: okręt na tej szybkości manewruje łatwo 
i szybko, nie daje wielkiego śladu torowego, który jest łatwy do zauważenia 
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przez lotnika, warunki podsłuchu na hydrofony dają gwarancję usłyszenia 
ścigaczy lub torpedy na czas by zareagować i stosunkowo mała szybkość 
ułatwia określenie kursu i szybkości na wykreślaczu kursu dla ech 
meldowanych przez radar 271. Szybkość podejścia i dojścia na pozycje FF 
wybrałem na 28 w, by jak najpóźniej wejść w zasięg widoczności latarni 
Roches Douvres, która mogłaby zameldować o naszej obecności i by być 
możliwie krótko w zasięgu baterii nieprzyjaciela z wyspy Guernsey. (Plan 
podejścia i patrolu - zał. Nr 1).

Przebieg akcji: Na krótko przed podejściem do pozycji GG o godz. 00.25 
radar 271 zameldował echa w namiarze 120 na odległości 15 000 y, echa 
zostały natychmiast naniesione na wykreślacz kursu celem sprawdzenia 
i określenia ich charakteru. Pierwsze wrażenie było, że radar złapał boję stojącą 
na SW, krańcu skał Manquries i skały na E od niej. W chwilę później „Ashanti” 
melduje przez radiotelefon ten sam namiar w odległość 14 000 y - 4 echa kurs 
340 szybkość 16. W międzyczasie nasz wykreślacz kursu potwierdza meldunek 
„Ashanti”. W tym czasie ORP „Piorun” już robił zwrot na kurs patrolu (270). 
Z chwilą potwierdzenia, że uzyskane echa są jednostkami nieprzyjaciela, 
zwiększyliśmy szybkość do 25 w i zakręciliśmy kładąc się wprost na 
meldowany namiar.

O godz. 00.36. Radar melduje: namiar 088 odległość 4 000 y.
O godz. 00.37. Trzy sylwetki zostały spostrzeżone na kursie i zmieniliśmy 

kurs na 020. W międzyczasie wykreślacz kursu dał dane o nieprzyjacielu, jego 
kurs N, szybkość 15.

O godz. 00.37.30. Rozpoczęto oświetlanie celu z działa II i został nadany 
sygnał do C. in C. „Nawiązuję walkę z czterema okrętami nieprzyjaciela, pozycja 
1 mila na E od GG”.

O godz. 00.38. Cel został oświetlony i okręty natychmiast otworzyły 
ogień ze wszystkich dział 4,7", działa 4", pom-pomu i Oerlikonów na odległości 
do nieprzyjaciela 2 300 y. Okręty nieprzyjacielskie zostały rozpoznane jako typ „M” 
(około 600 ton, uzbrojenie dwa działa 4,1", jedno około 3" i działka 40 i 20 mm). 
Nieprzyjaciel natychmiast odpowiedział silnym i skutecznym ogniem 
i piękna nocna walka na małą odległość zaczęta się rozwijać. Od razu 
w pierwszych minutach szereg trafień zostało zaobserwowanych i specjalnie 
jeden z okrętów nieprzyjacielskich robił wrażenie ciężko uszkodzonego 
pierwszymi salwami ORP „Pioruna” [który] otrzymał w tym czasie pocisk 
w park amunicyjny przy dziale IV, który zaczął palić się, grożąc wybuchem. 
Ogień został opanowany i niebezpieczeństwo zażegnane w ciągu trzech minut. 
Dwóch marynarzy zostało rannych, w tym jeden ciężko. W międzyczasie radar 
odkrył drugą grupę okrętów nieprzyjacielskich w składzie trzech w odległości 
około 3 000 y na S od pierwszej grupy.

O godz. 00.39. Zdecydowano, że cel jest wart salwy torpedowej, którą 
oddano o godz. 00.48.30 uzyskując co najmniej jedno trafienie w dziobowe 
części jednego z okrętów nieprzyjaciela.
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O godz. 00.46. ORP „Piorun” zostaje kilkakrotnie trafiony w rufę 
pociskami z działek 40 i 20 mm. Dwóch ludzi zostaje ciężko rannych.

O godz. 00.55. Nieprzyjaciel pozostaje w tyle, ogień zostaje przerwany 
i zmieniamy na kurs 040 żeby zajść nieprzyjacielowi drogę do najbliższego 
portu i rejonu, gdzie znalazłby się pod osłoną własnych baterii nadbrzeżnych.

O godz. 00.57. Obydwa okręty dostają się pod silny ogień baterii 
nadbrzeżnych, nieprzyjemnie celny. (Bateria z wyspy Jersey, kal. 9"). Kurs 
zostaje zmieniony na W i następnie na zbliżenie z nieprzyjacielem.

O godz. 01.07. Otwieramy ogień lewą burtą do dobrze widocznych pięciu 
okrętów nieprzyjacielskich, z których jeden pali się ciemnoczerwonym 
płomieniem na rufie. Odległość 3 500 y, zmniejsza się bardzo szybko na 
kontrakursach. W tej fazie walki widać wyraźnie, że nieprzyjaciel jest 
zdezorganizowany i zdezorientowany. Okręty nie są w żadnym wyraźnym 
szyku i w pewnym momencie widać wyraźnie jak dwa okręty nieprzyjacielskie 
otwierają ogień do siebie. W międzyczasie aparat „Headache” melduje, że jeden 
z okrętów nieprzyjacielskich prosi o pomoc i opuszcza okręt, drugi nabiera 
wody tonie i może utrzymać się na wodzie nie więcej jak jedną godzinę, 
trzeciemu wybuchła mina pod mostem (najprawdopodobniej nasza torpeda). 
Zostaje wysłany sygnał do C. in C. „Siedem okrętów nieprzyjaciela, dwa ciężko 
uszkodzone, prowadzą walkę dalej. „Piorun” małe uszkodzenia czterech 
rannych”.

O godz. 01.13. Repetytor sterowy psuje się i gaśnie oświetlenie w kabinie 
sterowej i repetytora głównego na pomoście bojowym. Próbujemy prowadzić 
okręt wg kątów kursowych, jednak natychmiast okazuje się, że jest to za mało 
dokładne, więc zostaje przekazany sygnał na „Ashanti”: „My gyro is out of 
action take lead please”. „Piorun” zmniejsza szybkość do 10 w, żeby „Ashanti” 
prędzej wyszedł na czoło i o godz. 01.22 wchodzi w szyk za „Ashanti”. 
W międzyczasie wykreślacz kursu wypracował jasny obraz sytuacji: dwie mile 
na S od NW boi Minquiers są dwa okręty nieprzyjacielskie, jeden z nich 
przypuszczalnie tonący, gdyż po pewnym czasie jedno z dwóch meldowanych 
ech zanikło. Dwa inne okręty nieprzyjacielskie są w odległości dwóch mil na 
NE od tej samej boi i dwa jeszcze inne odchodzą w kierunku na zatokę 
St. Anbins na wyspie Jersey.

O godz. 01.25. Rozpoczęliśmy pościg chodząc kursami około NE i SW.
O godz. 01.32. Ponowne otwarcie ognia na odległości około 4 000 y przy 

zmniejszającej się odległości do 1 000 y. W tej fazie widziano wyraźnie jeden 
okręt nieprzyjacielski tonący rufą i jeden palący się na śródokręciu. Ogień jest 
prowadzony z małymi przerwami do godz. 01.55. ORP „Piorun” zostaje 
ponownie trafiony kilkakrotnie w nadbudówki śródokręcia, na szczęście bez 
wypadków z ludźmi tym razem.

O godz. 02.00. ORP „Piorun” wystrzelał pociski oświetlające, ale „Ashanti” 
ma jeszcze osiem pocisków oświetlających i radar melduje, że okręty, 
poprzednio uciekające do Jersey zmieniły kurs, idą na zbliżenie i że rozdzieliły
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się na dwie grupy, z których jedna zbliża się z szybkością 30 w - 
prawdopodobnie ścigacz. Kurs natychmiast został zmieniony w kierunku na cel 
i gdy odległość zmniejszyła się do 4 000 y „Ashanti” oświetlił cel. Okazało się, 
że jest to minowiec typu „M”. Ogień ze wszystkich dział natychmiast otwarty 
i po kilku minutach okręt nieprzyjacielski, który odpowiadał gwałtownym 
i dość dokładnym ogniem, zaczął się palić i następnie nastąpił na nim 
gwałtowny wybuch.

O godz. 02.20. Obydwa okręty nie miały już pocisków oświetlających, 
jednak zdecydowano przejść jeszcze raz w pobliżu okrętów nieprzyjacielskich 
i otworzyć na nie ogień posługując się wyłącznie radarami.

O godz. 02.26. Otworzono ogień do dwóch okrętów nieprzyjaciela, 
z których jeden palił się. Ogień kierowany wyłącznie radarami, dał doskonałe 
rezultaty, po kilku salwach drugi okręt nieprzyjacielski zaczął palić się.

O godz. 02.28. ORP „Piorun” i HMS „Ashanti” został nagle oświetlony 
i ostrzelany przez baterie z Jersey. Od razu pierwsze salwy dały nakrycie.

O godz. 02.30. Zwiększyliśmy szybkość do 30 w odchodząc z rejonu 
walki omijając własne pole minowe i przez pozycję HM, następnie między 
skałami Barnouic i Maurlos w drodze do Plymouth. (Szkic kursów w czasie 
walki, załącznik Nr 2).

Zachowanie nieprzyjaciela: Nie ulega wątpliwości, że nieprzyjaciel został 
zaskoczony i że uzyskanie przez nas dużej ilości trafień od razu w pierwszych 
minutach walki utworzyło zamieszanie, zdezorganizowało zespół i uniemożliwiło 
przyjęcie wspólnej postawy wszystkich okrętów nieprzyjaciela w stosunku do 
nas. Jedynie w czasie pierwszych minut można było zauważyć pewną 
dyscyplinę ognia u nieprzyjaciela, kiedy „Piorun” został trafiony z dział 
głównych. W późniejszych fazach każdy strzelał na własną rękę, czasem ogień 
był koncentrowany na jednym z nas, czasem obydwa okręty były ostrzeliwane 
równocześnie. Na ogół pociski z artylerii głównej nieprzyjaciela kładły się 
krótko, podczas gdy ogień z 40 i 20 mm działek przeważnie przenosił. Mniej 
więcej do połowy walki nieprzyjaciel używał jakichś nieznanych pocisków 
rakietowych, które przenosiły, wyglądając bardzo nieprzyjemnie. Lot 
stosunkowo wolny, pocisk ciągnie za sobą „ogon” jak kometa. Oświetlanie nas 
było dobre i skuteczne, jednak niemieckie pociski oświetlające krócej niż nasze.

Artyleria własna: Organizacja okrętu przewidywała prawie równy 
rozdział pocisków oświetlających między działa Ił, III i IV. (Pozostałość 
z pracy konwojowej i oczekiwania ataku wyłącznie ze strony okrętów 
podwodnych). Okazało się, że ten rozdział jest nieżyciowy przy 
przeciągających się nocnych spotkaniach z przeciwnikiem nawodnym i na 
przyszłość działo II otrzyma większą dotację amunicji oświetlającej. 
Oświetlenie nieprzyjaciela było doskonałe, nawet za dobre, co spowodowało 
przedwczesne wyczerpanie pocisków oświetlających. Mimo zapału należy 
racjonować pociski oświetlające i z góry omówić plan oświetlenia z okrętami 
towarzyszącymi. Nie było trudności w obserwacji upadków i cały szereg trafień 
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był zaobserwowany przedtem nim ogień był przerzucany na następny cel. 
Szybkość i kąt biegu nieprzyjaciela wypracowany przez wykreślacz kursu 
i podany do centrali okazał się prawdziwy, gdy cel został oświetlony. 
Współpraca radarów 271, 285, wykreślacza kursu i centrali artyleryjskiej 
okazała się na wysokim poziomie i organizacja tej współpracy na okręcie zdała 
doskonale egzamin.

Zużycie amunicji: Pocisk kruszący 4,7" - 679; Pocisk kruszący 4” - 104; 
Pocisk oświetlający 4,7" - 80; Pocisk oświetlający 4" - 20; Pom-pom 40 mm - 1260; 
Oerlikon 20 mm - 180.

Radary: Wszystkie aparatury pracowały bez zarzutu. Typ 291, pracował 
celem wykrywania samolotów nieprzyjaciela, względnie jednostek zbliżających 
się z innego kierunku niż nieprzyjaciel. Typ 271 zajmował się wyłącznie 
nieprzyjacielem.

Łączność: Utrzymana przez cały czas akcji z C. in C. Łączność przez 
radiotelefon z „Ashanti” bez zarzutu. Zawsze okręty wiedziały o wszystkich 
zmianach kursu i szybkości.

„Headache”: Wprost bezcenne źródło informacji o sytuacji i namiarach 
nieprzyjaciela. W załączeniu przedstawiam raport specjalisty z wyciągniętymi 
wnioskami i odpisem dzienników „Pioruna” i „Ashanti” (Załącznik nr 3).

Nawigacja: Światła nawigacyjne paliły się, ale of. naw. nie miał okazji 
wykorzystać je, ponieważ oświetlenie kompasów przestało działać o godz. 
01.13. Nawigacja była prowadzona wg. wykreślacza kursu i aparatu „QH.3” 
Aparat „QH.3” pracował bez zarzutu i nie był zagłuszany przez stacje 
niemieckie.

[-] T. Gorazdowski, komandor ppor.

Obszerny skrót treści tego meldunku zawiera również opublikowany 
Wyciąg z Kroniki ORP „Piorun”48 zatytułowany Patrolowanie w rejonie Wysp 
Kanałowych, walka z sześcioma niemieckimi poławiaczami min 13-14 czerwca 
1944 r. W jego zakończeniu wynik walki sprecyzowano następująco: cztery 
niemieckie poławiacze min zostały ciężko uszkodzone na pewno i prawdopodobnie 
dwa z nich stracone zupełnie. Dwa pozostałe możliwie również odniosły 
uszkodzenia.

W rozkazie dziennym49 szefa KMW z 11 maja 1945 r. podano 
do wiadomości Zarządzenie prezydenta RP 1. dz. 2042/KMW/45 z 3 maja 1945 r. 
o nadaniu oficerom, podoficerom i marynarzowi z niszczyciela „Piorun” Krzyża 
Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari (V klasy) w uznaniu czynów 
męstwa i odwagi wykazanych w czasie walki z zespołem niemieckich 
poławiaczy min w nocy z 13 na 14 czerwca 1944 r.: dowódcy okrętu 

48 Wyciąg z Kroniki ORP „Piorun”, „Nasze Sygnały”, 1954 nr 79, s. 8. Przedruk: Wyciąg 
z Kroniki ORP „Piorun”, [w:] Marynarka Wojenna..., Londyn 1968, s. 128-129.

49S.M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946. t. 3, Albany 1990, s. 212.
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kmdr. ppor. Tadeuszowi Gorazdowskiemu, por. mar. Jerzemu Tumaniszwilemu 
I oficerowi artylerii oraz bsmt. Władysławowi Paluchowi, matowi Józefowi 
Wojciechowskiemu i st. mar. Aleksandrowi Zdanowiczowi. Ponadto, w uznaniu 
czynów męstwa i odwagi w czasie walk w nocy z 13 na 14 czerwca 1944 r. 
czterech oficerów oraz 16 podoficerów i 14 marynarzy z „Pioruna” odznaczono 
Krzyżem Walecznych.

Notatka o udziale niszczycieli „Piorun” i „Ashanti” w nocnej potyczce 
z 13 na 14 czerwca 1944 r. koło wyspy Jersey z niemiecką 24 Flotyllą 
Trałowców, zatytułowana ORP „Piorun” i HMS „Ashanti” na patrolu w Zatoce 
St. Mało, znajduje się kronikach Stanisława Mariusza Piaskowskiego50. Została 
sporządzona na podstawie artykułu51 zawierającego relację z walki napisaną 
przez I oficera artylerii „Pioruna”, wówczas por. mar. Jerzego Tumaniszwilego 
opublikowanego w 1945 r. w „Polsce Walczącej”. Na jej zakończenie 
zamieszczony został fragment rozkazu dziennego szefa KM W nr 23 z 17 czerwca 
1944 r. w którym ukazała się pochwała: „Dowódcy, oficerom, podoficerom 
i marynarzom ORP „Piorun” udzielam w imieniu służby pochwały za postawę 
w boju z siedmioma niemieckimi traulerami typu „M” w nocy z dnia 13 
na 14 czerwca. W wyniku tego spotkania ORP „Piorun” i HMS „Ashanti” 
w dwugodzinnej walce zatopiły trzy okręty nieprzyjaciela na pewno, czwarty 
prawdopodobnie i uszkodziły dwa”. Po latach kpt. mar. Jerzy Tumaniszwili, 
udzielając wywiadu Januszowi K. Zawodnemu opowiadał52 o nocnej bitwie pod 
Jersey. Tak zapamiętał jej wynik: „Zatopiliśmy na pewno trzy okręty, 
a pozostałe pozostawiliśmy dymiące i palące się”.

ZATOPIENIE PRZEZ NISZCZYCIEL „PIORUN” NIEMIECKIEGO 
PRZERYWACZA ZAGRÓD MINOWYCH „SPERRBRECHER 7” 

12 SIERPNIA 1944 R. W REJONIE LA ROCHELLE

Zatopienie przez niszczyciel „Piorun” niemieckiego przerywacza zagród 
minowych „Sperrbrecher 7”, chociaż stanowi fakt w zasadzie bezsporny, to nie 
udało się zgromadzić na ten temat takich materiałów źródłowych jak 
dotyczących bitwy pod Jersey.

Paweł Piotr Wieczorkiewicz ocenił to krótko. ORP „Piorun”, 
współdziałając z brytyjskimi okrętami - lekkim krążownikiem „Diadem” 
i niszczycielem „Onslow”, w zespole taktycznym „Force 28”, zatopił 14 sierpnia 
1944 r. w okolicy La Rochelle ogniem artylerii i torpedowym „ciosem łaski” 

50 Ibidem, s. 170-171.
51 Jerzy Traper (Jerzy Tumaniszwili), „Piorun” u boku „Ashanti”, „Polska Walcząca - Żołnierz 

Polski na Obczyźnie”, 1945 nr 7. Por. Jerzy Tumaniszwili, Bóg dał nam odnieść Victorię, 
„Nasze Sygnały”, 1956 nr 85, s. 16-19. W nim wynik spotkania autor określił następująco: 
„żaden z okrętów nieprzyjaciela nie wrócił do portu. Pięć zatopionych, dwa wyrzucone 
na brzeg”.

52 Janusz K. Zawodny, Wywiad z kapitanem Jerzym Tumaniszwili, „Zeszyty Historyczne”, 1989 
z. 88, s. 178-192.
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niemiecki przerywacz zagród minowych „Sperrbrecher 7” (dawny m/s „Sauerland”) 
o pojemności 7 087 BRT. Długo niejasne było tylko przeznaczenie tej 
jednostki, uznawanej za łamacza blokady, pomocniczy okręt obrony 
przeciwlotniczej lub nawet krążownik pomocniczy53.

Przeznaczenie tej jednostki zostało wyjaśnione przez Rafała Kaczmarka54. 
„Sperrbrecher” to przerywacz zagród minowych, a nie łamacz blokady - 
„Blockadebrecher”. Przerywacze zagród minowych miały poprzedzać zespoły 
okrętów i w razie wejścia na pole minowe „brać na siebie” ewentualne wybuchy 
min. Posiadały w tym celu odpowiedni ładunek, który po wybuchu miny osłabiał 
jego skutki i pozwalał na utrzymanie się okrętu na powierzchni, oraz odpowiednio 
duże zanurzenie - od 6 do 8 m, ponieważ miały ochraniać okręty o dużym 
zanurzeniu. Oprócz zwalczania min miały również eskortować statki, zwalczać 
okręty podwodne i rozpoznawać samoloty. Do przebudowy na przerywacze zagród 
minowych wybierane były statki o pojemności od 3164 do 9626 BRT. 
Po przebudowie otrzymywały one nazwę „Sperrbrecher” z kolejną liczbą 
(najpierw rzymską, następnie arabską), tylko trzy jednostki zostały oznaczone 
literami.

„Sauerland” został zbudowany dla hamburskiego przedsiębiorstwa 
Hamburg - Amerika Linie w latach 1928-1929 w stoczni F. Schichau 
w Gdańsku. Miał 7 087 BRT, wymiary: 148,15 x 18,62 x 7,90 m, silnik 
wysokoprężny o mocy 5 000 KM, prędkość maksymalną 13 w, zasięg 23 600 Mm 
przy 13 w. W 1939 r. został przebudowany w Hamburgu na przerywacz zagród 
minowych. Uzbrojony był w dwa działa 105 mm, dwa - 37 mm i dwanaście - 
20 mm. Załogę stanowiło około 85 osób. W październiku 1939 r. jako 
„Sperrbrecher VII” wszedł w skład 6 Sperrbrechergruppe, a od 1 lipca roku 
następnego wchodził w skład 2 Sperrbrecherflottille jako „Sperrbrecher 7”.

Notatka o zatopieniu w rejonie La Rochelle niemieckiego przerywacza 
zagród minowych „Sperrbrecher 7” przez niszczyciel „Piorun” w dniu 14 sierpnia 
1944 r. znajduje się kronikach Stanisława Mariusza Piaskowskiego55. Została 
zamieszczona poniżej.

„Na patrol do Zatoki Biskajskiej wyszedł w dniu 7 sierpnia 1944 r. zespół 
w składzie ORP „Piorun” i HMSS „Ursa”, „Onslow” i „Bellona”. Następnego 
dnia „Piorun” odłączył się od zespołu i skierował do Port de la Mule, a następnie 
do rejonu w pobliżu Les Chiens Perrin, zabierając w obu wypadkach francuskich 
rybaków. W tym czasie krążownik HMS „Bellona” otworzył ogień do baterii na 
Ile de Belle. Płynące wzdłuż wybrzeża „Onslow” i „Piorun” zostały ostrzelane 
przez niemiecką baterię. Wieczorem napotkano patrolujące dwa brytyjskie 

53 P.P. Wieczorkiewicz, Polska Marynarka Wojenna..., s. 139-140; Idem, Miejsce Polskiej 
Marynarki Wojennej..., s. 151.

54 R.M. Kaczmarek, Pogromcy min magnetycznych. Niemieckie przerywacze zagród minowych 
1939-1945, cz. I, „Okręty Wojenne”, 2008 nr 3, s. 50-67; cz. II, ibidem, nr 4, s. 66-73.

55 S.M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki..., t. 3, s. 177.
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kontrtorpcdowcc, z którymi zespół „Pioruna” powrócił w dniu 10 sierpnia 
do Plymouth.

Jeszcze tego samego dnia po południu „Piorun” z HMSS „Diadem” 
i „Onslow” wyszedł na patrol do Zatoki Biskajskiej na południe od St. Nazaire. 
W dniu 11 sierpnia około południa zespół osiągnął pozycją 46° 11' N i 1°48,8' W 
w pobliżu Ile dc Re. Przechodząc w pobliżu Point de la Combie zespół został 
niegroźnie ostrzelany przez niemieckie baterie nadbrzeżne. Nie udał się także 
atak samotnego samolotu, który rzucił bombę w kierunku krążąwnika 
„Diadem”.

O godz. 0.16 w dniu 12 sierpnia radar uzyskał kontakt z płynącym 
na powierzchni morza okrętem. Oświetlony pociskami „Pioruna” niemiecki 
okręt podwodny szybko się zanurzył. Po południu w rejonie La Rocheile 
„Diadem” zarządził zmianę kursu celem odnalezienia statku, którego 
konwojujący trawler został uszkodzony przez aliancki samolot. W pól godziny 
później „Piorun” zauważył płynący statek i po wysłaniu meldunku na „Diadem” 
otworzył do niego ogień prowadzony przez por. mar. Jerzego Tumaniszwiliego. 
Wkrótce statek zaczął się palić. Ogień jednak przerwano, ponieważ „Diadem” 
nadał sygnał: „Closc and finish him off”. Rozkaz został przekazany oficerowi 
broni podwodnej por. mar. Leopoldowi Kawernińskiemu. Po dojściu na odległość 
1 400 yardów stwierdzono na śródokręciu gwałtowny pożar. Statek o wyporności 
około 6-8 tysięcy ton był niemieckim „Spcrrbrechcr 7” (łamacz blokady), 
z. którego załoga ratowała się na tratwach i łodziach. Z wystrzelonych dwóch 
torped, pierwsza przeszła kilka yardów przed dziobem. Druga trafiła w rufę, 
zatapiając okręt. Na rozkaz. HMS „Diadem”, „Piorun” pozostawił na morzu 
rozbitków i dołączył do zespołu. Patrol kontynuowano przez następny dzień. 
Do Plymouth okręty powróciły rano 14 sierpnia.

Służbę patrolową wzdłuż wybrzeży Zatoki Biskajskiej ORP „Piorun” 
pełnił w zespole brytyjskich okrętów (HMSS „Diadem”, „Onslow” lub HMS 
„Ursa”) aż do 31 sierpnia. W okresie tym dwukrotnie nawiązywano bezpośredni 
kontakt z członkami oporu francuskiego (FFI) wysyłając na ląd kuter okrętowy. 
W dniu 30 sierpnia przywieziono z. wybrzeża w rejonie Les Sables d'Olonne 
(między La Rocheile i St. Nazaire) wysłanego uprzednio oficera łącznikowego 
i siedmiu Polaków zbiegłych z armii niemieckiej. Sprawdzając 20 sierpnia kutry 
francuskich rybaków w pobliżu lic d'Ycu (mała wysepka na północ od Les 
Sables d'Olonnc) „Piorun” został ostrzelany przez artylerię nadbrzeżną”.

Działania niszczyciela „Piorun”, zakończone zatopieniem przerywacza 
zagród minowych „Spcrrbrechcr 7” w dniu 12 sierpnia 1944 r„ zostały przedstawione 
w wywiadzie56 kpt. mar. Jerzego Tumaniszwilego, uczestnika tych wydarzeń 
udzielonym w 1989 r. Januszowi Zawodnemu.

„14 sierpnia 1944 roku przyłapaliśmy niemiecki krążownik pomocniczy 
załadowany wojskiem, przypuszczalnie uchodzący do Hiszpanii.

5" J.K. Zawodny, Wywiad z ... Jerzym Tumaniszwili..., s. 178-192.

134



SUKCESY BOJOWE POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ W II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Byliśmy w towarzystwie krążownika HMS „Diadem” i niszczyciela 
„Onslow”. Zobaczyłem niemiecki okręt i zacząłem strzelać z odległości 12 000 m. 
Przy trzeciej salwie zauważyłem obramowanie, a po czwartej widziałem 
trafienia, które wznieciły pożar.

Krążownik „Sauerland” miał pięć dział, przypuszczalnie 150 mm, i cały 
szereg działek przeciwlotniczych. Widocznie zaskoczyliśmy ich całkowicie, bo 
nie widziałem wybuchów salw dział nieprzyjaciela. Palił się mocno, bo salwy 
krążownika, jak również „Onslow” musiały również trafić do celu.

Podeszliśmy blisko i strzeliliśmy torpedę, która trafiła w śródokręcie. 
„Sauerland” zaczął tonąć. W wodzie pływały setki rozbitków. Nie ratowaliśmy 
ich, bo wiedzieliśmy, że w pobliżu znajdują się kutry rybackie, które 
zawiadomią pomoc”.

Wydarzenie to, w 10 lat później, Jerzy Tumaniszwili bardziej sugestywnie 
opisał we fragmencie swych wspomnień57, opublikowanych w „Naszych 
Sygnałach”.

„W sierpniu 1944 roku „Piorun” brał udział w zaczepnych patrolach 
w Zatoce Biskajskiej. Resztki armii niemieckiej rozbitej przez zmotoryzowaną 
kolumnę generała George'a Pattona uciekały morzem do Hiszpanii.

Dnia 7 sierpnia, wraz z niszczycielem HMS „Onslow” byliśmy w zespole 
krążownika HMS „Diadem”. „Onslow” wyciągnął z wody rozbitków załogi 
[samolotu myśliwsko-bombowego] Beaufighter, który rankiem natknął się na 
duży statek niemiecki w wejściu do La Rochelle. Według ich relacji trafili 
statek jedną bombą, bo wzniecili pożar, ale sami zostali trafieni silnym ogniem 
artylerii przeciwlotniczej. Musieli wodować i ratować się na tratwie.

Kiedy obejmowałem wachtę o 16.00 szliśmy szybkością 25 węzłów 
w kierunku na La Rochelle. Morze było spokojne, horyzont lekko mgiełką 
przysłonięty. Wodząc wzrokiem po horyzoncie, w oparach tej mgiełki, coś się 
zarysowało. Tak. Jest sylwetka dużego statku. Melduję dowódcy: Kąt kursowy 
prawo 10 - statek. Dowódca natychmiast wydaje rozkazy: Dzwonić alarm 
bojowy... sygnalizować na krążownik, kąt kursowy, prawo 10 nieprzyjaciel. 
Wskakuję do dalocelownika. Zakładam hełm z telefonem. Po chwili otrzymuję 
meldunek z centrali: Artyleria gotowa. Melduję dowódcy: Artyleria gotowa. 
On z kolei rozkazuje: Skierować działa na nieprzyjaciela, rozpocząć strzelanie.

Powtarzam rozkaz dowódcy i komenderuję: Kąt kursowy prawo 10 - cel 
statek - pocisk kruszący - kąt biegu prawo 90 - szybkość celu zero - odległość 
z dalmierza 10 500 jardów - ogień ciągły salwami, salwy co 6 sekund...

Położyłem lornetkę przed sobą na parapecie okienka. Mat Ugrynowicz 
melduje, że ma statek na celu. Czekam na meldunek z centrali. O już. nadchodzi: 
Dane nastawione, konżugator w ruchu. - OGNIA!!! - krzyknąłem do tuby. 
Dzyń ... dzyń ... zadźwięczał buczek PAL i w tym momencie Ugrynowicz 

57 J. Tumaniszwili, Zatopienie statku ogniem artylerii okrętowej, „Nasze Sygnały”, 1999 nr 185, 
s. 15-16.
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przycisnął spust. Dziobowa bateria, cztery lufy splunęły żółtym dymem. 
Zatrzęsło okrętem. Zahuczało. Patrzę się na statek. Czekam na wypryski naszej 
pierwszej salwy. Są, są, już widzę, są w kierunku, ale krótkie. Podąję do centrali 
zwiększenie odległości o 800. Druga salwa też jest krótka, ale w trzeciej 
zaobserwowałem obramowanie. Zbliżamy się szybko. Nie widać tam żadnej 
akcji. Działa ich milczą. Przy upadku czwartej salwy zadrżałem ze wzruszenia, 
a Ugrynowicz krzyczał: dostał! dostał! w celu! w celu!

Widać dym snujący się na statku i czarne wybuchy pod samym 
pomostem. Raz po raz wstrząsa okrętem salwa trzech baterii - sześciu dział. 
A na wrogim statku pali się pomost, palą się nadbudówki, statek dostaje ciężkie 
lanie. Już widać na wodzie maleńkie punkciki. Załoga skacze do wody. 
Spuszczają łodzie ratunkowe i tratwy. Są one malowane na żółty kolor. Widać 
już poszczególnych rozbitków w żółtych pasach ratunkowych. Widać teraz dwa 
potężne działa na dziobie i dwa na rufie, a na nadbudówkach Boforsy artylerii 
przeciwlotniczej. Nie dziwię się, że spuścili nasz samolot. A statek pomimo już 
przeszło stu trafnych pocisków nie miał zamiaru pogrążyć się i zatonąć.

Trzeba było podejść i strzelić torpedę, co się też wkrótce stało. Torpeda 
fuknęła z aparatu i wpadła płasko do wody. Za chwilę zniknęła pod wodą, 
pozostawiając ślad w postaci białej poruszającej się szybko smugi. Zbliżała się 
coraz bliżej do nieprzyjaciela. Wstrzymałem oddech, zdaje się, że to już już... 
tuż... tuż zaraz uderzy i wtem... Statek jakby podniósł się do góry, słup ognia, 
dymu i wody wzniosły się do nieba. Wyglądał jak wielka pochodnia 
z ognistymi ramionami. Przechylał się na jedną burtę i po krótkim czasie 
zatonął.

Był to krążownik pomocniczy „Sauerland” (8 000 t), który załadowany 
był wojskiem uciekającym do Hiszpanii. Rozbitków nie podnosiliśmy, bo statek 
był blisko wybrzeża i portu, skąd widać już było motorówki idące na ratunek”.

Można chyba uznać, że cytowane materiały źródłowe na temat tego 
sukcesu bojowego niszczyciela „Piorun” są całkowicie wystarczające.
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PUBLICZNEGO

Ustalony po I wojnie światowej kształt terytorialny państwa polskiego 
nie był dla Polaków korzystny. Litwa, ZSRR, Czechosłowacja 

i Niemcy jawnie lub w sposób skryty kwestionowały ustalenia traktatu 
wersalskiego i występowały wobec swojego nowego sąsiada z roszczeniami 
terytorialnymi. Taki porządek implikował więc różne, mniejsze lub większe 
konflikty, wpływając tym samym na poczucie bezpieczeństwa Polaków oraz na 
ich poczynania obronne (operacyjno-strategiczne)1. Szczególne znaczenie dla 
Polski miał korytarz pomorski i dostęp do Bałtyku. Budowa Gdyni po 
utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska miała być polskim „oknem na świat” 
i w praktyce nim była. Z Gdynią rósł także port handlowy i wojenny. Stanowił 
on szczególnie łakomy kąsek dla obcych wywiadów, które starały się poznawać 
wszelkie tajemnice wojskowe, gospodarcze i polityczne. Dotyczyło to zresztą 
wszelkich innych polskich jednostek wojskowych i instytucji dbających 
o bezpieczeństwo w Polsce i na Pomorzu. Działalności wywiadów (szpiegostwu 
i dywersji) przeciwstawiać się miały organy kontrwywiadu wojskowego, 
policji, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej i administracji 
politycznej. Kierunki działalności wywiadu i kontrwywiadu wynikały przede 
wszystkim z polskiej racji stanu, przepisów prawa oraz wytycznych polityki 
zagranicznej i wewnętrznej. * i

1 Zob. L. Wyszczelski, Koncepcje obrony niepodległości i integralności Polski w latach 1921-1939
i miejsce w nich obrony wybrzeża, [w:] Militarne i gospodarcze aspekty polityki morskiej Polski 
XX wieku. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Marynarki 
Wojennej w Gdyni 11 i 12 maja 2000 r. pod redakcją Jerzego Przybylskiego i Bogdana 
Zalewskiego, Wyd. AMW, Gdynia 2001, s. 9-20, A. Pepłoński, Kontrwywiad II Rzeczy
pospolitej, Wyd. Bellona, Warszawa 2002, s. 110-113.
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Realia polskie po II wojnie światowej

Partia komunistyczna (PPR, a później PZPR) chcąca poddać swej 
kontroli lub wręcz zarządowi wszystkie sfery życia społecznego i politycznego 
w powojennej Polsce podporządkowała sobie dwa niezwykle ważne instrumenty 
władzy: urząd bezpieczeństwa i wojsko, aby przy ich pomocy osiągnąć 
zamierzony cel2. Dlatego też ów wpływ na przeprowadzenie korekt kadrowych 
- szczególnie w wojsku - oznaczał wielkie „czystki”3. „Oczyszczanie szeregów” 
z ludzi mających inne poglądy oraz inny niż „ludowy” rodowód, było swoistym 
przystosowywaniem resortu bezpieczeństwa publicznego i obrony narodowej 
do rozprawy z opozycją w Polsce, a później sposobem na utrzymanie władzy. 
Procesowi temu poddano wojsko. Na podstawie różnorakich, często nieuzasadnionych 
podejrzeń i oskarżeń, pozbywano się z niego doświadczonych oficerów, przede 
wszystkim tych z rodowodem przedwojennym. Oficerowie i podoficerowie 
„sanacyjnego wojska” przez pryzmat dokonywanych czystek postrzegani byli 
jako, „zaciekli wrogowie klasy robotniczej, przemian politycznych, a przede 
wszystkim Związku Radzieckiego”4.

Zgodnie z realizowaną przez komunistów w Polsce doktryną, armia miała 
być zbrojnym instrumentem w walce o władzę i ochraniać rewolucyjne 
zdobycze, a ściślej, służyć interesom klasy robotniczej i jej sojusznikom. 
Zasadniczy jej trzon musiał mieć charakter klasowy: robotniczo-chłopski. 
Dlatego też Departament Personalny MON pod koniec 1949 roku, realizując ten 
postulat, podzielił oficerów na: dobrych, obcych i wrogich. Wcześniejsza 
budowa armii „ludowej” spotkała się z totalną krytyka na III Plenum KC PZPR 
w listopadzie 1949 roku. Potraktowano ją jako ślepotę polityczną, umożliwiającą 
„przenikanie na odpowiedzialne stanowiska wrogiej agentury działającej 
przeciwko ruchowi rewolucyjnemu i Polsce Ludowej". Takie stanowisko 
przyczyniło się do stopniowej eliminacji z szeregów WP oficerów i podoficerów 
uznanych za obcych i wrogich. Jak podaje Jerzy Poksiński od jesieni 1949 
do 1954 roku, przyjmując kryterium nieprzydatności organizacyjnej, zwolniono 
z wojska około 10 tysięcy oficerów, z czego ponad 1200 ze względów 

2 A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1995, s. 162-165; tenże, 
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1944-1954 - struktura i mechanizmy 
działania [w:] System represji stalinowskich w Polsce 1944-1956. Represje w Marynarce 
Wojennej, red. I. Hołagida, wyd. IPN, Gdańsk 2003, s. 13-15; A. Czubiński, Najnowsze dzieje 
Polski 1914-1983; Warszawa, s. 325.

3 W. Tkaczew, Powstanie i działalność organów informacji Wojska Polskiego w latach 1943-1948. 
Kontrwywiad wojskowy. Warszawa 1994, s. 172-236.

4 Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, sygn. 1717/21, k. 81-90; Sprawozdanie z działalności 
personalnej od początku istnienia WOP do 10 II 1949 r. (Pismo nr 04112 wraz z załącznikiem, 
które powróciło od gen. Świetlika do DWOP 3 XI 1964 r.). Zob. też G. Goryński, Czystki 
w Wojskach Ochrony Pogranicza w latach 1946-1949, [w:] Amor Patria nostra lex. Losy 
funkcjonariuszy i żołnierzy polskich formacji granicznych w czasie II wojny światowej i okresie 
powojennym, Materiały pokonferencyjne pod redakcją Anny Gosławskiej-Hrychorczuk, 
Wyd. KGSG i CSSG, Warszawa - Kętrzyn 2008, s. 189-205.
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politycznych5. Faktycznie prowadzenie czystek w WP zaczęło się jednak 
znacznie wcześniej6.

W resorcie bezpieczeństwa, którym kierował Stanisław Radkiewicz, 
także pracowano od chwili jego powstania nad właściwym kształtem kadrowym 
i politycznym. Organ ten był on nie tylko orężem komunistycznego reżimu, 
którym rządziła partia komunistyczna, określając metody walki i wrogów. 
Szybko budował swoje struktury terenowe: wojewódzkie, powiatowe i miejskie 
Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego. Także centrala już w sierpniu 1944 roku 
organizowała wydziały i komórki w oparciu o absolwentów szkoły 
w Kujbyszewie. Pomagali im w tym „doświadczeni towarzysze radzieccy", 
którzy byli nie tylko ekspertami z ramienia NKWD, ale także oczami i uszami 
samego Stalina i gen. Iwana Sierowa, któremu przypadła w Polsce rola 
likwidacji antykomunistycznych organizacji7.

Wiosną 1945 roku w samym resorcie bezpieczeństwa służyło już 
12 tysięcy funkcjonariuszy. Milicja Obywatelska pod koniec tegoż roku liczyła 
już ponad 56 tysięcy, a przekształcony z wojsk wewnętrznych Korpus 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW) w połowie tego roku osiągnął stan 
23 tysięcy żołnierzy. Dodać tu należy także, że po zakończeniu działań 
zbrojnych na terenach polskich, pozostała w prawie 200 garnizonach około pół 
milionowa Północna Grupa Wojsk ZSRR pod dowództwem marszałka 
Konstantego Rokossowskiego. We wrześniu 1945 roku powstał w wyniku 
reorganizacji Kontrwywiadu Departament I, składający się z pięciu wydziałów. 
Krótko funkcjonował w nim także Wydział „A”, zajmujący się walką 
z podziemiem, ale kilka miesięcy później połączono go z Wydziałem do walki 
z bandytyzmem, tworząc Departament VII, aby po dwóch miesiącach zmienić 
jego numerację na „III”. Nadal poczynania funkcjonariuszy MBP na wszystkich 
szczeblach organizacyjnych nadzorowali „radzieccy towarzysze”. Ważnym 
sojusznikiem w poczynaniach MBP, szczególnie jego Departamentu I i III stał 
się utworzony przy Naczelnym Dowództwie WP Główny Zarząd Informacji 
WP (GZI). Niezwykle ważnym etapem w formowaniu MBP i jego działalności 
było werbowanie agentury oraz tworzenie w Departamencie II kartoteki 
„szpiegów, dywersantów, volksdeutschów, AKowców NSZtowców i innych 
antypaństwowych elementów”8.

5 J. Poksiński, „TUN”. Tatar - Utnik - Nowicki. Represje wobec oficerów Wojska Polskiego 
w latach 1949-1956. Wyd. Bellona, Warszawa 1992, s. 6-7.

6 G. Goryński, op. cit., s. 189-205.
7 Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, 1.1 (1944-1956), Red. naukowa Krzysztof 

Szwagrzyk, Wyd. IPN, Warszawa 2005, s. 7-8.
8 R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990. 
Wyd. Literackie, Kraków 2007, s. 52-57. Zob. też H. Dominiczak, Organy Bezpieczeństwa PRL 
w Walce z kościołem katolickim 1944-1990 w świetle dokumentów MSW, Wyd. Bellona, 
Warszawa 2000, s. 17-20.

139



„BIULETYN HISTORYCZNY” G. GORYŃSKI 2010 NR 25

MBP przechodziło nieustanną reorganizację. Powstawały nowe komórki, 
np. „Referaty Ochrony” w zakładach pracy i rozbudowywano te już istniejące. 
W 1948 roku Departament I, nazywany też kontrwywiadem, na którego czele 
we wrześniu stanął ppłk Stefan Antosiewicz9, zmieniono organizacyjnie. Jego 
Wydziałowi VI. powierzono sprawy polskich ośrodków emigracyjnych, a także 
„wywiad organizacji podziemnych w okresie okupacji i obecnie”10 11. To ten 
wydział i jego terenowe odpowiedniki prowadził będzie przez najbliższe kilka 
lat działania przeciwko przedwojennym oficerom i podoficerom w ramach tak 
zwanego Rozpracowania Obiektowego „Targowica”.

W kierunku szykan i represji

Rok 1947 przyniósł umocnienie władzy komunistów w Polsce. 
Spreparowane wybory do Sejmu Ustawodawczego, wybór Bolesława Bieruta 
na urząd prezydenta państwa, powołanie nowego rządu RP z premierem 
Józefem Cyrankiewiczem, pogarszanie się sytuacji na arenie międzynarodowej, 
szczególnie na linii USA - ZSRR, sprawiło, że „władza ludowa” rosła w siłę 
i nadal atakowała siły demokratyczne, jakie pozostały jeszcze w Polsce. 
Te „sukcesy” w opanowaniu państwa pchnęły komunistów do podjęcia nowej 
ofensywy przeciwko niezależnym siłom w Polsce. Po ucieczce z Polski prezesa 
PSL Stanisława Mikołajczyka, Zenon Kliszko, jako przewodniczący sejmowej 
komisji do zbadania sprawy „ucieczki”, porównał go do magnackich 
„zdrajców" i „warchołów” z XVIII wieku11. Stąd zapewne „władza ludowa” 
mianem „targowiczan” określiła wszystkich swoich przeciwników. W rozprawie 
z nimi prym wiodła wszechwładna, wyzuta z jakichkolwiek skrupułów MBP, 
a zdrajców poszukiwano wszędzie. Szczególnie mocno inwigilacji i różnego 
rodzaju represjom poddano środowisko przedwojennych wojskowych, którzy 
mieli lub mogli mieć jakiekolwiek kontakty z Zachodem. Działaniom tym 
nadano kryptonim „Targowica Początkowo, do połowy 1949 roku, takie 
mano swoim działaniom nadały tylko niektóre WUBP. Inne, w Krakowie, 
Katowicach i Białymstoku nazwały je „Pająk 39”. W Szczecinie „Ofenzywa I", 
a „Sanacja” w Gdańsku. W drugiej połowie 1949 roku ujednolicono w skali 
całego kraju nazwę rozpracowania nadając jej kryptonim „Targowica”12.

Oprócz tego kierunku, który dotyczył rozpracowania całości aparatu 
bezpieczeństwa i wywiadu Polski przedwrześniowej, Departament I MBP 
podjął także inne kierunki rozpracowań, którego obiektem byli wojskowi.

9 Przeszedł on po 1939 r. przeszkolenie w szkole NKWD pod Moskwą i zrzucony został w czasie 
okupacji na tereny polskie, jako agent wywiadu ZSRR. Z. Błażyński, Mówi Józef Światło. Za kulisami 
bezpieki i partii 1940-1955. Wyd. Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1986, wyd. III, s. 62.

10 R. Terlecki, op. cit., s. 80-81.
11 A. Albert [W. Roszkowski], op. cit., s. 548-549 i 564-565.
12 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Biuro Udostępniania w Gdańsku, (dalej AIPN), sygn. 

1572/957/CD, k. 55, Pismo nr BR 457/49 z 10.09.1949 r. Naczelnika Wydz. VI Departamentu I 
do WUBP w Katowicach.
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RO „Lombard” dotyczyło oficerów wywiadu KOP, którzy w okresie okupacji 
zorganizowali komórkę „PF 741”, później nazwaną „Lombard”13. RO ,Zachód” 
objęto wojskowych, którzy przebywali w niemieckich oflagach, natomiast 
RO „Centro” dotyczyło organów wywiadu Naczelnego Wodza PSZ 
na Zachodzie tzw. „szóstkarzy ”.

Wraz z ujednoliceniem RO „Targowica”14 pod koniec tego roku ukazała 
się „Instrukcja po RO kryptonim TARGOWICA ”. Precyzowała ona jego zasięg 
(zakres), zadania dla struktur terenowych Urzędów BP oraz techniczny sposób 
realizacji. Rozpracowaniem tym objęto wszystkie przedwojenne instytucje, 
które tworzyły aparat bezpieczeństwa i wywiadu Polski: Oddział II Sztabu 
Generalnego/Głównego (dalej Oddział II) i jego terenowe ogniwa, tak zwanych 
„dwójkarzy”, Referaty bezpieczeństwa, Policję Państwową (PP) do 1939 r., 
Korpus Ochrony Pogranicza (KOP) i Straż Graniczną (SG). Instrukcja określała 
zadania, jakie stoją przed Referatami I. Miały one ustalić i odtworzyć dokładną 
strukturę placówek Oddziału II istniejących do 1939 r. na terenie podległych 
powiatów oraz ustalić pełną obsadę personalną tychże placówek z uwzględnieniem 
zajmowanych stanowisk i aktualnego ich miejsca zamieszkania, a także ustalić 
kierunek zainteresowań i prowadzonych spraw przez placówki o charakterze 
wywiadowczym. Funkcjonariusze referatu mieli tworzyć sieć agencyjno- 
-informacyjną, a następnie systematycznie ją rozszerzać w oparciu 
o rezydenturę w środowisku „dwójkarzy”. Jej celem miało być opanowanie 
i rozpracowanie tego środowiska, biorąc pod uwagę, że jest to „element wrogi 
i najbardziej podatny do wykorzystania w pracy szpiegowskiej przez wywiad 
imperialistyczny w dobie obecnej”15.

Przed dokonaniem werbunku należało dokładnie opracować wytypowanych 
kandydatów ustalając dokładną ich działalność przedwojenną, podczas okupacji 
i obecnie. Dane te miały dać funkcjonariuszom UB „pełny i wszechstronny 
obraz danego człowieka”. Ustalić też ich możliwości w pracy po linii 
„Targowica”. Samych „dwójkarzy” nie było wolno werbować bez 
porozumienia się z sekcją VI Wydziału I. Można było to uczynić jedynie 

13 Zainteresowanie „Lombardu” dotyczyło przede wszystkim przemysłu niemieckiego, 
szczególnie wojennego, zbieranie informacji o lotnictwie, nowych rodzajach broni, jak V-1 
i V-2 oraz ustalaniem obecności wojsk niemieckich w Generalnej Guberni i na terenach 
III Rzeszy. Zasięgiem wywiadu objęto nie tylko tereny Polski, Niemiec, ale sieć „Lombardu” 
znajdowała się także w Austrii i na terenach ZSRR. AIPN, sygn.00231/4/3/CD, k. 90, Pismo 
MBP nr BR-146/48 z 10.06.1949 do WUBP w Bydgoszczy.

14 P. Skubisz, Operacyjne rozpracowanie, kryptonim „Targowica” - Represje komunistyczne 
wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza [w:] Amor Patria nostra lex. Losy funkcjonariuszy 
i żołnierzy polskich formacji granicznych w czasie II wojny światowej i okresie powojennym. 
Materiały pokonferencyjne pod redakcją Anny Gosławskiej-Hrychorczuk, Wyd. KGSG 
i CSSG, Warszawa - Kętrzyn 2008, s. 127-158.

15 AIPN, sygn. 0255/195, k. 28. Instrukcja po RO kryptonim „Targowica”. Pismo WUBP 
w Warszawie nr Op - 7403/49 z 2.01.1950 podpisane przez zastępcę szefa WUBP 
ppłk. B. Trochimowicza.
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za zgodą i akceptacją naczelnika Wydziału I. Będących w szeregach PZPR 
pracowników aparatu bezpieczeństwa i wywiadu do 1939 roku, „gdzie pod 
przykrywką lojalności i odpowiadających zapatrywań politycznych mogą robić 
szkodliwą robotę jako celowo nasadzone i nasłane wtyczki" należało usunąć 
z szeregów partii, jako „element wrogi i szkodliwy dla Polski Ludowej”. 
Należało też zwrócić szczególną uwagę na działalność i wypowiedzi 
środowiska objętego rozpracowaniem „Targowica" w czasie tworzenia 
Spółdzielni Produkcyjnych na terenie poszczególnych powiatów. „Nie ulega 
wątpliwości, że może to mieć charakter zorganizowany a tym samym 
i powiązany z agenturą obcego wywiadu”. Instrukcja nakazywała, że 
do aktywnego rozpracowania w pierwszej kolejności należało typować 
i kwalifikować kandydatów z aparatu kierowniczego, którzy posiadali na swoim 
kontakcie sieć agencyjną i konfidencjonalną, ludzi którzy przebywali za granicą 
i mieli kontakt z zagadnieniem wywiadu, czy kontrwywiadu. To samo 
dotyczyło osób, które podczas okupacji były w organizacjach podziemnych. 
Taka kwalifikacja poszczególnych figurantów miała pozwolić „wyłowić i ująć 
zasadnicze i wrogie elementy na które przez zwrócenie szczegółowej uwagi 
i wysiłków naszych, zapobiegnie rozbicie sił naszych co skoordynuje zaintereso
wania w odpowiednim kierunku z punktu widzenia KW". Funkcjonariusze UB 
mieli też przeprowadzić rozmowy i przesłuchać byłych pracowników aparatu 
bezpieczeństwa i wywiadu, jak również ich współpracowników (agenturę). 
Dzięki temu mieli uzyskać interesujące ich dane. Należało też przeglądać akta 
personalne w miejscu pracy poszczególnych figurantów, jak też w miejscowych 
RKU. Uzyskanie wiadomości tą drogą miało przyczynić się do pełnego 
ustalenia pracowników aparatu bezpieczeństwa Polski przedwrześniowej na 
terenie poszczególnych powiatów16.

Zadania te, jak podkreślono w tej instrukcji, obejmowały nie tylko 
Oddział II, ale również wymienione wcześniej instytucje. W rozpracowaniu 
należało założyć teczkę ogólną z pod teczkami figurantów, które należało 
założyć na poszczególne grupy osób; oficjalnych pracowników Oddziału II 
i terenowych placówek oraz jego tajnych współpracowników (konfidentów), 
wyższych funkcjonariuszy PP oraz wszystkich funkcjonariuszy policji 
politycznej, ich tajnych współpracowników (konfidentów), wszystkich 
pracowników Wydziałów i Referatów bezpieczeństwa, wszystkich oficerów 
KOP, oficjalnych pracowników Dowództwa KOP i ich tajnych współpracowników 
(konfidentów), wszystkich oficerów Straży Granicznej, jej tajnych 
współpracowników (konfidentów) oraz podoficerów, którzy mieli styczność 
z pracą wywiadowczą. Niezależnie od tego wszystkie kategorie ustalonych 
pracowników należało zarejestrować w kartotece i sprawdzać. Ponadto dane te 
należało przesyłać do Wydziału I Departamentu II MBP, natomiast 
sprawozdania z pracy operacyjnej należało sporządzać w dwóch wariantach: 

16 Tamże, k. 28 i 29.
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w postaci raportów miesięcznych w ustalonej formie oraz meldunków 
o wszczęciu i przebiegu rozpracowania. W sprawozdaniu należy należało podać 
dane cyfrowe dotyczące liczby ustalonych w okresie sprawozdawczym 
figurantów według poszczególnych kategorii oraz liczby wytypowanych 
kandydatów na werbunek. Należało też podać liczbę nowo zwerbowanych 
informatorów przez Referaty I PUBP. W analizie sytuacji trzeba było podawać: 
ustalone przejawy wrogiej działalności, nastroje ilustrowane charakterystycznymi 
wypowiedziami oraz ruch figurantów, to znaczy zauważone zmiany stanowisk, 
miejsca pracy, pobytu oraz przynależności partyjnej. Należało też śledzić 
i ujmować w sprawozdaniach zauważone kształtowanie się charakterystycznych 
grup poszczególnych figurantów, które utrzymują ze sobą kontakty. Przy 
omawianiu sieci informacyjnej należało także określić jej możliwości oraz 
stopień opanowania środowiska17.

Rozesłana do wszystkich powiatowych UBP „Instrukcja” określając 
zadania oraz zakres rozpracowania, dawała nowy impuls do działań o charakterze 
operacyjnym mających na celu zidentyfikowanie, zaewidencjonowanie, 
a następnie ciągłą inwigilację osób służących w systemie bezpieczeństwa Polski 
przed wrześniowej, ze szczególnym uwzględnieniem jego aparatu wywiadowczego 
oraz sieci agenturalnej. Zebrane w ten sposób materiały miały w założeniu dać 
MBP odpowiedź na pytanie o postawy rozpracowywanych osób wobec nowej 
rzeczywistości społeczno-politycznej i sojuszu z ZSRR i stać się podstawą 
do ewentualnych dalszych szykan takich jak: usuwanie z szeregów partii, 
służby w wojsku, pracy, aresztowania i tortury podczas śledztwa kończące się 
niejednokrotnie śmiercią, swingowane procesy o zdradę połączone z wyrokami 
skazującymi na karę śmierci lub kary długotrwałego więzienia czy odbieranie 
emerytur. Natomiast przyjęty kryptonim „Targowica” miał odwoływać się 
do potocznego rozumienia tego słowa, jako zdrajców Ojczyzny. Paradoks 
polegał jednak na tym, że do Targowicy bliżej było komunistom 
i funkcjonariuszom UB, którzy współodpowiedzialni byli za utratę przez Polskę 
suwerenności i wprowadzenie kraju w orbitę wpływów ZSRR, niż 
pracownikom Oddziału II i pokrewnych im służb, którzy działali na rzecz 
niepodległego i niezależnego państwa Polskiego.

17 Tamże, k. 29-30.
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Działalność Oddziału II SG na Pomorzu 
w dokumentach RO „Targowica”

Przed wojną na terenie województwa pomorskiego znajdowała się liczna 
sieć jednostek Wojska Polskiego, pododdziałów Pomorskiego Okręgu Straży 
Granicznej18, Policji Państwowej i placówek Oddziału II Sztabu Głównego. 
Miały one przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom tych 
terenów oraz niejawnymi metodami przeciwdziałać wszelkim poczynaniom 
III Rzeszy, jak również ochraniać tajemnicę wojskową na Pomorzu. 
Przedsięwzięcia te, szczególnie wywiadu i kontrwywiadu wymagały 
zaangażowania do nich dużej ilości pracowników o wybitnych zdolnościach. 
Dzięki ich pracy władze RP dysponowały odpowiednimi wiadomościami, 
koniecznymi do podejmowania właściwych decyzji. Po zakończeniu II wojny 
światowej teren województwa gdańskiego obejmował powiaty: kartuski, 
kościerski, tczewski, wejherowski i starogardzki przed wojną należące 
do Polski oraz malborski, sztumski, kwidzyński, elbląski i lęborski - 
do Niemiec. Powiat gdański mieścił się w granicach Wolnego Miasta Gdańska 
i częściowo Prus Wschodnich. Olbrzymie znaczenie, jakie przed wojną miało 
dla Polski posiadanie korytarza z dostępem do Bałtyku, dużej ilości jednostek 
wojskowych, jakie znalazły się na Pomorzu, bliskość granicy polsko- 
-niemieckiej i polsko-gdańskiej, którą ludność mogła bez większych problemów 
przekraczać oraz dużych skupisk ludności niemieckiej postawiło przed 
Oddziałem II Sztabu Głównego potrzebę posiadania szeroko rozgałęzionej 
organizacji wywiadowczej i kontrwywiadowczej19.

Przygotowany przez gdański WUBP w kwietniu 1949 roku plan 
przedsięwzięć operacyjnych w ramach rozpracowania „Sanacja” zakładał 
poznanie struktury organizacyjnej placówek Oddziału II na wybrzeżu oraz 
ustalenia ludzi, którzy z nim współpracowali. Pierwszy etap tych działań 

18 Zob. G. Goryński, Pomorski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej 1928-1939. Wybrane 
problemy organizacyjne, [w:] 80. rocznica powstania Straży Granicznej II Rzeczypospolitej, 
pod redakcją Anny Gosławskiei-Hrychorczuk, Wyd. KGSG i CSSG, Warszawa - Kętrzyn 
2008, tom II, s. 77-120.

9 Na temat działań Oddziału II Sztabu Generalnego/Głównego ukazało się sporo opracowań, 
m.in. L. Gondek, Wywiad polski w Trzeciej Rzeszy 1933-1939. Zarys struktury, taktyki 
i efektów obronnego działania, Wyd. MON, wydanie II, Warszawa 1982, s. 109-129, 
A. Pepłoński, Kontrwywiad II Rzeczypospolitej, Wyd. Bellona, Warszawa 2002, tenże, 
Kontrwywiad Marynarki Wojennej w latach 1920-1939, [w:] Militarne i gospodarcze aspekty 
polityki morskiej Polski XX wieku. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez 
Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni 11 i 12 maja 2000 r. pod redakcją Jerzego 
Przybylskiego i Bogdana Zalewskiego, Wyd. AMW, Gdynia 2001, s. 9-20, tenże, Organizacja 
i działalność Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Floty (1927-1939) „Przegląd 
Morski” nr 10, Wyd. Dowództwo MW, Gdynia październik 2000, s. 51-63, Z. Korsak, Służby 
wywiadowcze w obronie wybrzeża (1935-1939) „Biuletyn Historyczny” Muzeum MW nr 22, 
Wyd. Dowództwo MW, Gdynia 2007, s. 57-78, M. Janik, Wywiad polski na terenie Wolnego 
Miasta Gdańska, „Problemy ochrony granic” Biuletyn CSSG nr 40, s. 7-26.
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przyniósł UB pewne rezultaty w postaci częściowego rozszyfrowania placówek 
oficerskich w Gdańsku i Gdyni i ustalenia szeregu ich pracowników oraz 
poznania około 60 agentów. Dalsze działania, jak to określono, miały poprzez 
permanentną inwigilację, skryte aresztowania połączone z długotrwałymi 
przesłuchaniami oraz werbowanie informatorów, tylko ten proces zintensyfikować.

Na podstawie zgromadzonych przez IPN dokumentów nie można 
precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, kiedy rozpoczęły się planowe działania 
MBP w ramach RO „Targowica”, mające na celu ustalić struktury i osoby, 
które przed 1939 r. tworzyły system bezpieczeństwa i wywiadu w Polsce. 
Z kwerendy udostępnionych w tej sprawie dokumentów jasno wynika, że nie 
ma części z nich, które wyjaśniłyby problemy i odpowiedziały na wszystkie 
nurtujące badaczy pytania. Przedstawione do badań materiały pozwalają jednak 
ukazać zasadnicze wątki tego problemu na obszarze powojennego 
województwa gdańskiego.

Choć do planowego rozpracowania pod kryptonimem „Sanacja” Sekcja 
VI Wydziału I WUBP w Gdańsku, (która je faktycznie prowadziła), przystąpiła 
dopiero 21 kwietnia 1949 roku, to wydział ten już w 1947 roku podjął działania 
zlecone przez Departament I MBP, mające ustalić na terenie województwa 
pracowników przedwojennej „dwójki” i ich agentów oraz londyńskiej „dwójki”. 
W piśmie z 11 grudnia 1947 roku skierowanym do MBP naczelnik wydziału I 
Zbigniew Dybała i szef WUBP w Gdańsku ppłk Artur Jastrzębski20 raportowali, 
że na podstawie przesłuchań oraz danych byłego agenta posterunku 
oficerskiego w Gdańsku (agent ten współpracował także z Wydz. I WUBP) 
ustalili nazwiska osób byłej „dwójki” lub ich miejsca zamieszkania. W wykazie 
42 nazwisk, które swoją przedwojenną pracą związane były z Gdańskiem 
(urzędem Konsula Generalnego RP w Gdańsku) lub placówkami wywiadu 
na Pomorzu. Z tej grupy rozpracowywano byłego kpt. Mariana Grzylewskiego, 
który w latach 1935-1939 był szefem „dwójki” w Radomiu oraz Bolesława 
Patera, byłego agenta tego oddziału, który w 1939 roku wypłynął na pokładzie 
statku „Piłsudski”. Z jego katastrofy zdołał się jednak uratować i całą okupację 
spędził zagranicą. Pod koniec 1945 roku powrócił do Gdańska, aby „nadal 
pracować dla wywiadu obcego”. Wykaz ujawnionych przez WUBP 
przedwojennych agentów nie był imponujący. Podano tylko jedną osobę, którą 
w lipcu 1947 roku Wydz. 1. zwerbował do współpracy z UB w charakterze 

20 Ppłk Artur Jastrzębski (Rittcr) szefem WUBP w Gdańsku był stosunkowo krótko, 
od 1.03.1947 r. do 15.03.1948 r. Po nim. stanowisko to objął ppłk Józef Jurkowski (Jungman) 
i obowiązki sprawował do 15.08.1950 r. Aparat bezpieczeństwa tv Polsce, op. cit., s. 142.
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informatora o kryptonimie „Bąk L VI”21. Innych osób byłej agentury nie ustalono, 
gdyż jak podali wyżej wymienieni „po linii tej prawie wcale nie pracowano, 
powodem była częsta zmiana w Referatach kierownictwa sekcji, oraz przyjęcia 
nowych pracowników i nawał pracy w ustaleniach odnoszących się 
do napływających pism. Materiał posiadany nie wykorzystano”22.

Zasygnalizowane dane osobowe (o których będzie dalej mowa), służyły 
zapewne bardziej celom informacyjnym centrali MBP, niż planowym 
działaniom operacyjnym. Te, jak wcześniej podano, zaczęto skrupulatnie 
realizować dopiero na wiosnę 1949 roku. W meldunku o wszczęciu 
obiektowego rozpracowania pod kryptonimem „Sanacja” gdański WUBP 
postawił przed sobą trzy zasadnicze cele:

- stworzenie warunków umożliwiających stałą i ścisłą obserwację 
zachowania ludzi powiązanych z przedwojennym Oddziałem II,

- ustalenia osób najbardziej przydatnych do pracy wywiadowczej, 
którzy z racji swoich warunków obiektowych i byłej przynależności 
do Oddz. II są lub mogą być wykorzystywane przez obce wywiady 
oraz zastosowania wobec nich ścisłej kontroli zachowania i ich 
działalności,

- wykrycie w tym środowisku osób prowadzących działalność 
wywiadowczą oraz profilaktyczne uniemożliwienie wykorzystania 
ich do pracy szpiegowskiej .23

Miano je zrealizować poprzez wykonanie następujących przedsięwzięć 
operacyjnych:

- budowę sieci informacyjnej,
- dokładne rozpoznanie „obiektu i jego działalności ”,
- ustalenia kontaktów miedzy poszczególnymi osobami rozpracowywanego 

środowiska i stworzenie operacyjnych możliwości wykrycia „ogniw 
obcego wywiadu ”,

21 Informator „Bąk L VI” urodził się 5.10.1908 w Zabrzu. Początkowo praktykował jako ślusarz 
maszynowy w Katowicach. W 1927 roku jako ochotnik wstępuje do Polskiej Marynarki 
Wojennej. Siedem lat później zostaje zwolniony z marynarki i przechodzi do Rady Portu 
i Dróg Wodnych w Wolnym Mieście Gdańsk, z siedzibą w Nowym Porcie. Składała się ona 
w połowie z urzędników Polski (11) i tyleż samo Gdańskich - Niemców. Do wywiadu 
polskiego zostaje zwerbowany w 1935 roku przez oficera Placówki Oficerskiej mieszczącej się 
w Gdańsku. Do wybuch wojny współpracował on jako kierownik jednej z „piątek”. 1 września 
1939 roku został aresztowany przez Niemców i przez rok przebywał w obozie KL Stuthoff. 
Następnie na dwa lata przeniesiony został do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu. 
Stamtąd wysłany został do pracy przymusowej w Szczecinie. Po wyzwoleniu tego miasta 
w 1945 roku wraca do Gdańska i podejmuje pracę w GUM Gdańsk, jako inspektor nabrzeży. 
Według WUBP „Agenturalnie ustalony, o dobrych zapatrywaniach politycznych... nie dał dotąd 
wartościowych materiałów”. AIPN, sygn. 1572/951/CD, k. 12 i 15. Pismo nr AB - 2443/47 
z 11.12.1947 r. do MBP Departament I Wydział II.

22 Tamże, k. 10-12.
23 AIPN, sygn. 1572/951/CD, k. 61, Meldunek szefa WUBP nr AF/2304/49 z 21.04.1949 r. 

do naczelnika Wydz. VI Departamentu I MBP.
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- wszczęcia aktywnego rozpracowania indywidualnego poszczególnych 
„dwójkarzy” w ramach rozpracowania obiektowego, zamieszkałych 
na terenie województwa gdańskiego .24

Działania te sukcesywnie, pod ścisłym nadzorem warszawskiej centrali 
wdrażano w życie. We wrześniu 1949 r. meldowano jej o pewnych „sukcesach” 
w tych działaniach. Do rozpracowania wprowadzono 5 nowych informatorów. 
Trzech posiadała Sekcja VI: „Apolinarego”, byłego pracownika załogi 
Westerplatte, „Bąka” byłego konfidenta Oddz. II w Gdańsku oraz „Leszka” byłego 
kupca gdańskiego. Ponadto sekcja „na luźnym kontakcie” miała informatora 
„333”, który przed wojną był wysłanym do Gdańska agentem mjr Kruka. PUBP 
w Tczewie uzyskał informatora „Piast”, który do 1939 r. pracował w Straży 
Granicznej jako wywiadowca, a PUBP w Gdańsku informatora „Grom” - żonę 
byłego pracownika Placówki Oficerskiej w Gdańsku, która była tam łączniczką 
i „chętnie pracuje”. Przedstawiony plan kpt. Gutowski zastępca naczelnika 
Wydz. VI Departamentu I MBP (nadzorujący te działania) określił jako, 
„skandaliczny plan przedsięwzięć. Jest on produktem bezmyślności, 
operacyjnego lenistwa i braku jakiejkolwiek koncepcji pracy. Stawiają sobie 
zadania w przedsięwzięciach, które nigdzie nie znajdują rozwiązania. Planują 
sobie przedsięwzięcia których celowość nigdzie nie jest ukazana”25.

Istotnym elementem prowadzonych przez UB działań było werbowanie 
informatorów, którzy pracowali w określonym środowisku. Starano się, aby 
była to osoba znacząca, zajmująca kierownicze stanowisko. Nie sposób, 
z uwagi na określone ramy niniejszego opracowania, podać wszystkich 
czynionych prób. Wnioski na werbunek zatwierdzał naczelnik Wydziału VI 
Departamentu I MBP. Niejednokrotnie kwestionował on celowość proponowanej 
operacji. Tak było chociażby z kmdr. ppor. Franciszkiem Dąbrowskim z załogi 
Westerplatte.

Wydział I gdańskiego WUBP stwierdzał, że praca przedwojennego 
polskiego wywiadu obejmowała swoim zasięgiem teren obecnego województwa, 
sięgając aż do Królewca i koncentrowała się w szczególności na powiatach 
przygranicznych i samym Gdańsku. Na tym terenie znajdowały się cztery 
Placówki Oficerskie w: Gdańsku, Gdyni, Starogardzie i Tczewie, którym 
podlegały jeszcze Posterunki stacjonujące przy jednostkach wojskowych. 
W Gdyni funkcjonował ponadto Samodzielny Referat Informacyjny Dowództwa 
Floty (SRI DF). O organizacji tej informator „Szamocki” w doniesieniu 
z 3 października 1948 roku informował UB „...W służbie II oddziału byłem 
od łistopada 1922 do wybuch wojny w 1939 r. Pracowałem jako z-ca 
kierownika Referatu prowadzącego wywiad ofensywny na terenie Gdańska, 
Prus Wschodnich i Pomeranii... Siedzibą mojej pracy był Komisariat RP 
w Gdańsku, gdzie pracowałem w Wydz. Wojskowym - Referat Informacyjny, 

24 Tamże, k. 81.
25 AIPN, sygn. 1572/951/CD, k. 119 i 126.
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który w późniejszym terminie przemianowany został na posterunek oficerski 
podlegający w sprawach wywiadu Ekspozyturze nr 3 w Bydgoszczy. Poza posterunkiem 
oficerskim w Gdańsku Ekspozytura Nr 3 posiadała swoje posterunki w; Gdyni, 
Tczewie, Starogardzie, Mławie, Chojnicach, Grudziądzu i Poznaniu. Natomiast 
w doniesieniu z 9 października 1948 roku informator „Szamocki” podał, że 
„moja ostatnią władzą przełożoną była Ekspozytura nr 3 w Bydgoszczy, 
na czele której stał major Żychoń Jan urodzony w Krakowie". Kierownikami 
posterunków oficerskich według niego byli: w Mławie por. Otto Dąbrowski, 
w Starogardzie mjr Janusz Rowiński, w Gdyni Józef Robak, w Gdańsku 
mjr Marian Włodarkiewicz, a w Poznaniu kpt. Henryk Schmidt26.

W doniesieniu z 25 stycznia 1949 roku informator „Ponury”, który 
w Komisariacie Generalnym RP był woźnym, wymienia 23 nazwiska osób, 
które tam pracowały. Według jego doniesienia pracownikami Wydziału 
Wojskowego byli: mjr Marian Włodarkiewicz, płk Rosner, komandorzy 
Kościański i Kopiec, kapitanowie: Krukiczek, Feliks Mrozowski, Czech, 
Tadeusz Szymski, Tadeusz Szeffer, Janicki, Tscharebski, Szmel, porucznik 
Skracha, urzędnicy: Michał Wiszniewski, Teofil Kulka, Roman Rajman, 
Zdunkiewicz, Teodor Kochański, Dudzik, Herman Wencke, Lamkowski 
i pracownik cywilny Antoni Kucharski. Ponadto, jak podał informator „R 7”, 
w Komisariacie Generalnym RP pracował także płk Michał Wiśniewski, 
rozstrzelany przez Niemców w 1943 r.27.

Według oceny WUBP w Gdańsku doniesienie inf. „Ponury” potwierdzone 
zostało zeznaniem byłego dyrektora Polskiego Towarzystwa Naftowego w WM 
Gdańsku Blitki. aresztowanego wcześniej przez Wydział III WUBP. Blitka 
wskazał na specjalną (znaczącą) rolę, jaką odgrywał mjr Jan Żychoń. 
„Przebywał (mjr Żychoń - dopis GG) bardzo często w Gdańsku, choć nie 
należał do składu osobowego Gen. Komisariatu BP. Prowadził on specjalną 
akcję na tym terenie. Bano go się powszechnie jako człowieka bezwzględnego 
i niebezpiecznego". Blitka więcej szczegółów o majorze nie znał, gdyż 
załatwiał sprawy związane z importem i eksportem produktów naftowych przez 
port w Gdańsku. Natomiast interesujące Oddział II sprawy omawiał z szefem 
Wydziału Wojskowego Komisarza Generalnego RP z płk. Sobocińskim, a przed 
nim z płk. Rosnerem. O Gdańsku okresu dwudziestolecia międzywojennego, 
Blitka tak zeznał ,, teren wolnego miasta Gdańska szczególnie nadawał się jako 
punkt wymiany i siedziba ośrodków wywiadowczych, z. tych względów obsada 
naszego H. Oddz. musiała być odpowiednio liczna i wykwalifikowana"26.

Jedną z ważniejszych postaci mieszkającą po wojnie w Gdańsku, którą 
UB zamierzała zwerbować, była Janina Majewska-Rosner, żona szefa Wydz. 
Wojskowego Komisariatu Generalnego RP. Przed wojną krótki czas pracowała 

Tamże, k. 63.
" Tamże, k. 63-65.

Tamże, k. 64.
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ona w MSZ, a później z mężem przyjechała do Gdańska i tu zamieszkała. 
Informator „Apolinary” podawał, że żyła w bardzo bliskich stosunkach 
towarzyskich z b. ministrem płk. Beckiem oraz szefem 1 ,xpozytury nr 3 
mjr. Żychoniem. „Wyżej wymienieni często brali udział w hucznych przyjęciach 
urządzanych przez Rosnerową'2‘.

Indywidualne rozpracowanie Rosnerowcj miało dla UB istotne 
znaczenie, gdyż znała ona dobrze środowisko pracujących w Komisariacie 
Generalnym RP ludzi oraz skupiała ich wokół siebie. Posłużyć temu miał 
informator „Mazur” (były pracownik Wydz. Wojskowego Kom. Gen. RP). 
Przejęty on został do współpracy z. Sekcji V PUBP w Sopocie. Rosnerowa 
go znała i zapraszała do swojego domu. 13 marca 1950 r. w doniesieniu swoim 
podał on, że wyjechała ona do Wielkiej Brytanii, gdyż starała się o odprawę lub 
ewentualną emeryturę po mężu, który poległ na wojnie. Będąc tam, spotkała 
kilku znajomych z b. Komisariatu, m.in. mjr. Fabianowskicgo byłego dowódcę 
Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Wykazała duże 
zainteresowanie losami byłych pracowników, podwładnych jej męża: gdzie 
obecnie oni przebywają i co porabiają. Dowiedziała się m.in., że żona 
mjr. Żychonia, który poległ pod Monte Cassino, przebywa obecnie we Francji 
i prowadzi pensjonat. Podczas werbunku „Mazur” przekazał, że Janina Rozner 
jest bardzo czynna w „Lidze Kobiet”. Podał on także, że przed wojną 
w Gdańsku funkcjonowała Polska Rada Sportowa, w której płk Rosner 
zorganizował Tajną Organizację Wojskową. Liczyła ona około 300<"J Polaków 
z terenu Gdańska. Jej charakter był czysto wojskowy. Były w niej ściśle 
zakonspirowane tzw. Oddziały Bojowe''.

29 lipca 1949 r. Sekcja VJ Wydz. I gdańskiego WIJBP otrzymała 
doniesienie od informatora „.Leszek”, który wskazał kilku pracowników 
pracujących przed 1939 r. w Komisariacie Generalnym RP w Gdańsku. Byli to 
Stefan Fafcrek - kierownik kancelarii głównej, Władysław Grabowski - sekretarz 
wydz. bezpieczeństwa, Laski - kierownik wydz. administracyjnego, kmdr Karol 
Kopiec - zastępca szefa wydz. wojskowego, Teofil Kulkowski - prac, 
administracyjny, kmdr Stefan de Walden, Donat Zdankiewicz, Reyrnan - 
kierownik ewidencji wojskowej, Dopierała Prańciszek, Franciszek Dąbrowski, 
Józef Piotrowski i Władysław Deyk z. załogi WST Westerplatte oraz. Pankowski 
- woźny Kom. Gen. RP. Kolejny informator „Bąk” w doniesieniu z 19 sierpnia 
1949 r. potwierdził przebywanie na terenie Gdańska niektórych osób 
z Komisariatu, ale też wskazał szereg nowych nazwisk, m.in. Szandracha

“■'AIPN, sygn. 1572/949/CD, k. 9, Raport o przebiegu RO kpt. Dybały naczelnika Wydz. 1 
gdańskiego WLBP nr AF - 3895/49 z 11.02.1950 r. do naczelnika Wydz. VI Departamentu 1 
MBP /wpłynął do MBP 10.02.1950;.

-''AIPN, sygn. 1572/949/CD, k. 18.
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kierowcę Wydz. Wojskowego, Bluma - kierowcę ministra Strasburga, Pappe 
i Chodowieckiego, Buczkowskiego - kuriera między Kom. Gen. RP a Oddz. II31.

Z powodu ograniczonych możliwości agenturalnego dotarcia do kmdr. 
Stefana de Waldena, 12 października 1949 r. został on przesłuchany przez UB 
na okoliczność jego pracy w Wydziale Wojskowym Komisariatu Generalnego 
RP. Kmdr de Walden w sierpniu 1935 r. rozkazem dowódcy Floty przeniesiony 
został ze stanowiska dowódcy kontrtorpedowca „Wicher” na referenta 
morskiego i zastępcę szefa Wydz. Morskiego. Na tym stanowisku pracował 
zaledwie okres roku. Jak podano, podał on ujawnione wcześniej przez UB 
osoby. Obowiązki kmdr, de Waldena, jak podał „polegały na załatwianiu 
formalności związanych z tranzytem sprzętu wojennego przez Westerplatte, 
opiece nad samą składnicą i oddziałem wojskowym na Westerplatte oraz innymi 
sprawami związanymi z morzem, jak korespondencja w związku z wizytami 
okrętów obcych w Gdańsku, awizowanie przybycia okrętów RP do Gdańska. 
Niezależnie od tego Szef Wydziału Wojskowego Rosner Antoni zobowiązał mnie 
do opiekowania się przysposobieniem wojskowym Akademików Politechniki, 
Związkiem Wojaków i Powstańców Górnośląskich." Opieka ta, jak podał kmdr 
de Walden, polegała na sporadycznym odwiedzaniu zbiórek Akademików na 
boisku, jak również na sporadycznej obecności na większych zebraniach 
organizacyjnych wojaków w związku z obchodzeniem świąt narodowych. 
„Sprawozdania o przebiegu zbiórek i zebrań składałem ustnie. Zebrania 
zazwyczaj odbywały się pod znakiem patriotycznych nastrojów. Moi najbliżsi 
pracownicy: Wiśniewski Michał i Kucharski, jak przypuszczam, mieli z polecenia 
Rosnera inne obowiązki (zbieranie materiałów z terenu). Niezależnie od 
personelu na etacie Wydziału Wojskowego figurowała komórka Wojskowa O. II, 
oczywiście pod innym pretekstem wymieniana w etatach podanych do 
wiadomości Senatu Gdańskiego. Jak podał kmdr de Walden „Poza personelem 
Wydziału Wojskowego odwiedzali płk. Rosnera bardzo często różni interesanci 
z różnych środowisk z którymi w. z reguły konferował przy drzwiach 
zamkniętych. O ile mogłem się zorientować to praca Szefa Wydziału 
Wojskowego szła w dwóch kierunkach: 1 - utrzymywanie przy życiu, subsydiowanie 
i wspomaganie różnych Polskich przysposobień wojskowych istniejących pod 
płaszczykiem zupełnie oficjalnych Związków, a przeznaczonych dla 
ewentualnych działań dywersyjnych na tyłach nieprzyjaciela w razie konfliktu 
zbrojnego... Związki te obejmowały dużą część społeczeństwa polskiego 
w Gdańsku. 2 - praca na rzecz wywiadu, czy kontrwywiadu niezależnie 
od komórki O. II. Okoliczność tę podaję na podstawie domysłów własnych. 
Osobiście bowiem, jako ref. spraw morskich, tak samo jak moi pracownicy 
byłem tylko przejściowo składzie personelu Wydz. Wojskowego podczas gdy 
reszta stanowiła element pracujący na miejscu od lat”. Szef Wydziału 

31 AIPN, sygn. 1572/951/CD, k. 110-111, Raport o przebiegu RO do naczelnika Wydz. VI 
Departamentu I MBP (wpłynął do MBP 10.09.1949).
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Wojskowego, jak podał kmdr de Walden, podlegał bezpośrednio szefowi Oddz. II 
Sztabu Głównego będąc zależnym od Komisarza Generalnego RP „niejako 
lokalnie”. Raporty szef Wydz. Wojskowego przesyłał bezpośrednio do szefa 
Oddz. II. Podobnie było z komórką wywiadu i kontrwywiadu, która była 
w analogicznej zależności od szefa WW. Ona także bezpośrednio wysyłała 
raporty po linii swojej podległości. „Nie potrafię powiedzieć - zeznał kmdr de 
Walden - czy bezpośrednio, czy też przez O. II w Bydgoszczy. Odniosłem 
wrażenie, że istniała pewna ograniczona wymiana informacji pomiędzy Szefem 
Wydziału Wojskowego a oficerem stojącym na czele komórki O. II w Gdańsku 
Szeferem”. W ocenie gdańskiego WUBP kmdr Stefan de Walden „jako 
kandydat na werbunek nie nadaje się, ponieważ nie posiada dostatecznego 
dotarcia do osób interesujących nas w środowisku ”32.

Według doniesień informatorów: „Tarnowski”, „Romanowski” i „Bak L VI” 
w Komisariacie Generalnym RP istniał Wydział Bezpieczeństwa („Polityczny”). 
Jego kierownikiem był Roman Kwiatkowski, delegat Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i bezpośrednio podlegał jego ministrowi. Zajmował się on 
rozpracowywaniem wszelkich organizacji niemieckich na terenie Gdańska 
takich jak: NSDAP, „Jung Deutsche Partei”, „Bund Deutsches aus Polen” oraz 
rozpracowywaniem polskich organizacji komunistycznych będących w Gdańsku. 
Ponadto wydział ten wspólnie z Posterunkiem Oficerskim nr 4 Oddz. II prowadził 
kartotekę osób inwigilowanych. Zastępcą Kwiatkowskiego był Władysław 
Grabowski, b. kierownik referatu śledczego PP w Tczewie, kancelarię prowadził 
Paweł Grota. Wydział ten, według tych informatorów, posiadał szeroko 
rozbudowaną sieć agenturalną na terenie Gdańska. W wyniku prowa
dzonego przez WUBP rozpracowania obiektowego ustalono jednego agenta - 
rezydenta, Rene Hoepnera, który był na kontakcie Romana Kwiatkowskiego33.

32 AIPN, sygn. 1572/951/CD, k. 136 i 137, Raport o przebiegu RO „Targowica” naczelnika 
Wydz. I gdańskiego WUBP nr AF - 3895/49 z 7.11.1949 r. do naczelnika Wydz. VI 
Departamentu I MBP.

33 AIPN, sygn. 1572/949/CD, k. 4, Raport o przebiegu RO kpt. Dybały - naczelnika Wydz. I 
WUBP w Gdańsku nr AF - 3895/49 z 11.02.1950 r. do naczelnika Wydz. VI Departamentu I 
MBP (wpłynął do MBP 10.02.1950).
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Rcnc Iłocpncr’4 pseudonim „Romanowski”, w 1930 r. jako agent Oddz. II 
Sztabu Głównego przysłany został do Gdańska i przekazany na kontakt 
Kwiatkowskiego. Rozpracowywał on organizacje niemieckie. Podczas okupacji 
początkowo współpracował z AK dostarczając kpt. Antoniemu Wiśniewskiemu 
informacje wywiadowcze. W kwietniu 1941 roku został aresztowany i osadzony 
w KK StuthofT skąd po pól roku (rafia do zakładu psychiatrycznego. W maju 
1945 r. został zwerbowany na uczuciach patriotycznych przez WUBP 
w Gdańsku. Według jego informacji Placówka Oficerska nr 4 w WM Gdańsk 
mała pięć posterunków w: Oliwie, Sopocie, Oruni, Siedlcach i we Wrzeszczu 
oraz posterunki poza Gdańskiem, o rozmieszczeniu których nic wiedział. 
Zapewne chodziło tu o posterunki „inspektorów celnych”, którzy z ramienia 
Ministerstwa Skarbu nadzorowali przepływ towarów na granicy WM Gdańska 
z Prusami Wschodnimi. W 1933 r. na czele lej placówki, według niego, stał 
Roman Kwiatkowski, były delegat ministra spraw wewnętrznych RP, brat 
ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego. Po wojnie Roman Kwiatkowski 
mieszkał w Sopocie'5.

Z doniesień przekazanych przez informatorów: „Romanowski”, „S - 10” 
i „Bąk I. VI” gdańska placówka swoją siatkę wy wiadowczą tworzyła organizując ją 
w system piątkowy, czyli rezydent i 4 informatorów. Informator „S - 10” podał, * * 

" Rene lloepner uroilz.il się 21.05.1X87 i. w Zdolbunowic, powiał Wołyń. Ukończył w Odessie 
Uniweisylel, na którym studiował języki słowiańskie. 19(19 i. udał się do Kłajpedy i zaczął 
pracować jako aktor. Tu poznał śpiewaczkę pochodzenia niemieckiego Idorcntyne Giitlze, 
którą poślubił w 1910 i. Od 1914 do 1921 r. występują w Świdnicy, aby w tym roku przenieść się 
do Poznania. Tu zoslaje zwerbowany do pracy w Oddz. II. i skierowany do dyspozycji 
Posterunku Oficerskiego w Krotoszynie, skąd przerzucony został na teren Niemiec. Po kilku 
miesiącach aresztowany za szpiegostwo zoslaje skazany na 4 lala więzienia. Po odbyciu kary 
wraca do Polski. W latach 1925-1930 pracował na luźnym kontakcie Oddz. II w Poznaniu. 
Do Gdańska przyjechał w 1939 r. i tu pracował do I sierpnia 1939 r., jako agent Romana 
Kwiatkowskiego, naczelnika Wydz. Politycznego Kom. Gen. RP. W czasie wojny do 1941 r. 
prowadz.il sklep tytoniowy współpracując z. AK. W kwietniu lego roku aresztowany i osadzony 
w KI. Slutholl’. W październiku 194 1 r. przewieziony do więzienia w Gdańsku. Symulowanie 
choroby psychicznej spowodowało przeniesienie go do szpitala dla umysłowo chorych 
w Kocborowie. Dwa lala później zoslaje z. niego zwolniony. W 1944 r. wpisany na VL 
cz.warlej grupy. Po wkroczeniu Armii Czerwonej aresztowany, jako niemiecki szpieg 
i osadzony w obozie pracy w Kasinie, kolo Grudziądza. 25.05 1945 r. zwolniony z. niego 
i wraca do Gdańska. Tu zwerbowany „im uczuciach patriotycznych" przez WUBP 
i współpracował po linii Wydz. I. Później przekazany do Wydz.. V po linii Stronnictwa 
Demokratycznego. Na kontakcie UB do 1947 r. W lipcn lego roku wyjechał do Szczecina 
i usiłował nielegalnie przekroczyć granicę, Zatrzymany przez WOP podał, źe udawał się do 
syna w Magdeburgu. 4 lislopada 1947 r. zwolniony z. aresztu wewnętrznego WUBP w Gdańsku 
i poddany agenluralnemu rozpracowaniu. Podczas współpracy, jak oceniło gdańskie UB, me 
dal wartościowego materiału. AIPN, sygn. 1572/95 l/CD. k. 14. Pismo nr AB - 2443/47 
z. 1 I. I 2.1947 r. do MBP I fepartamenl I Wydział II.

"AIPN, sygn. 1572/95 l/CD, k. 66, Meldunek szefa WUBP nr Al'72304/49 z. 21.04.1949 r. 
do naczelnika Wydz. VI Departamentu I MBP.
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że w 1938 r. organizowani w tzw. piątki byli także pracownicy Poczty Polskiej 
i PKP z Gdańska, po uprzednim przeszkoleniu w Gdyni36.

Nieco światła na działania Oddz. II Sztabu Głównego rzuciły zeznania 
Ludwika Lachutty. W 1934 r. został on w Gdańsku zwerbowany przez 
kpt. Szymańskiego z Posterunku Ofic. nr 4 do prowadzenia działalności 
wywiadowczej na terenie Niemiec. Po roku otrzymał on dokumenty na 
nazwisko Stanisław Kruczyński i zdanie założenia w Koszalinie domu 
towarowego. Po zrealizowaniu tego polecenia otrzymał on kolejne 
zorganizowania siatki wywiadowczej wzdłuż granicy niemieckiej od Koszalina, 
poprzez Szczecin, Słupsk, Piłę, Wrocław, aż do Jeleniej Góry. Według zeznań 
Lachutty, zwerbował on do współpracy Wilhelma Szulca majstra pracującego 
w szczecińskiej stoczni wojennej. W Pile: Teodora Wysockiego - właściciela 
tartaku oraz krawca wojskowego Fryderyka Montaja. Z Wrocławia do 
współpracy pozyskał on Brunona Krygiera - robotnika magazynów wojskowych 
oraz Wilhelma Lange pracownika wrocławskiego radia. W Jeleniej Górze 
do współpracy skłonił Józefa Kasperczaka, który pracował w fabryce broni 
i Ignacego Krawczyka wojskowego krawca. Według Lachutty jego siatka 
liczyła około 30 osób. Zbierała ona wiadomości o wojsku i wszelkich obiektach 
wojskowych mających znaczenie strategiczne, w 1937 r. został on aresztowany 
i skazany przez Sąd Wojskowy w Berlinie skazany na dożywotnie więzienie. 
Początkowo w więzieniu, a później w obozach koncentracyjnych przebywał 
do 1945 r. Do Gdańska wrócił pod koniec 1948 r.37.

Oprócz wymienionych już polskich placówek wywiadowczych 
pracujących pod „przykrywką” innych, legalnie funkcjonujących w Gdańsku 
instytucji, była też działająca w Inspektoracie Ceł zakonspirowana jednostka 
Straży Granicznej pod nazwą „Ekspozytura Inspektoratu Ceł w Gdańsku”38. 
Powstała ona w 1928 r. i podlegała bezpośrednio Wydziałowi Informacyjnemu 
Komendy (Głównej) Straży Granicznej w Warszawie. Praca Ekspozytury IC 
ściśle zazębiała się z działalnością Inspektoratu Ceł w Gdańsku. O jej 
działalności donosił 24 marca 1950 r. UB informator „Wróbel”, kapitan Straży 
Granicznej, były oficer wywiadowczy Komendy Obwodu SG w Brodnicy. 
Podał on WUBP w Gdańsku także ogólną strukturę Komendy Gł. Straży 
Granicznej i jej częściową obsadę oraz ujawnił częściowo siatkę agencyjną, 
z którą się kontaktował. Według jego doniesienia, oficerowie Ekspozytury 
Inspektoratu Ceł oficjalnie byli inspektorami celnymi. Skład Ekspozytury 
według niego był następujący: kierownik, początkowo nadinspektor Muszkiet - 
Królikowski, później inspektor Wiktor Dunin-Wąsowicz i około 7 inspektorów 
(oficerów wywiadowczych) oraz 12 podoficerów. Ekspozytura prowadziła 

36 Tamże, k. 66-67.
37 AIPN, sygn. 1572/949/CD, k. 7-8, Meldunek szefa WUBP nr AF/6224/49 z 11.02.1950 r. 

do naczelnika Wydz. VI Departamentu I MBP.
38 Zob. H.M. Kula, Gdańska „Dziura Celna”. Polscy Inspektorzy Celni w Wolnym Mieście 

Gdańsku 1920-1939.Wyd. DJ, Gdańsk 1999, s. 63-74.
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wywiad (głównie przeciwprzemytniczy przyp. GG) na terenie WM Gdańska 
i w sprawach wywiadowczych współpracowała ściśle z Ekspozyturą nr 3 Oddz. II39.

Przekazane przez informatora „Wróbla” dane nie były precyzyjne i pełne. 
Zapewne wynikało to z tego, że pełnił on służbę w Brodnicy, a ogólne 
informacje, które podawał UB poznał od innych oficerów SG. Więcej 
o Ekspozyturze zeznał Wiktor Świętochowski, były komisarz celny w Gdańsku. 
Początkowo był on oficerem wywiadowczym na Górnym Śląsku, a następnie 
przeniesiony został do Inspektoratu Ceł, w którym pracował do 1939 r. 
Zadaniem Ekspozytury Inspektoratu Ceł było według niego:

- sprawowanie nadzoru nad posterunkami graniczno-celnymi na terenie 
Gdańska,

- „inwigilowanie pracowników celnych Inspektoratu Ceł”,
- prowadzenie wywiadu politycznego i wojskowego.
Ekspozytura IC na terenie WM Gdańska posiadała według jego 

informacji dwie Placówki: w Nowym Dworze i w Kałdowie. Jej kierownikiem 
zasadniczo był oficer wywiadowczy, oficjalnie pełniący funkcję Inspektora 
Celnego RP, mający do pomocy ok. 10 podoficerów. Zadaniem takiej Placówki 
było sprawowanie kontroli na granicy i prowadzenie „płytkiego" wywiadu 
na terenie Prus Wschodnich. WUBP w Gdańsku ustalił byłych pracowników 
Ekspozytury IC. Byli to: mjr Stefan Świda (w latach 1930-1939 jej szef). 
Po wojnie początkowo pracował on w Najwyższej Izbie Kontroli w Warszawie, 
a później w Wytwórni Win Owocowych w Szczecinie oraz oficerowie 
wywiadowczy - por. Wewel, por. Mańkowski, kpt. Delinger, por. Filipowicz, 
por. Julian Deimert40.

Nie była to jedyna działająca przed wojną na wybrzeżu jednostka Straży 
Granicznej. Na podstawie informacji przekazanych przez starszego 
przodownika Stanisława Piotrowskiego UB poznała organizację, zasięg 
działania i obsadę personalną Komendy Obwodu Straży Granicznej w Gdyni. 
Ponadto podał on zamieszkałych na terenie okolic Gdańska i Gdyni 28 byłych 
pracowników Straży Granicznej „zajmujących niejednokrotnie poważne 
stanowiska". Jednym z nich był płk Karol Bacz, w latach 1935-1937 Komendant 
Inspektoratu Granicznego w Gdyni. Po wojnie był on pierwszym dowódcą 
gdańskiego Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza, usuniętym z tego stanowiska. 
W chwili ujawnienia przez Piotrowskiego pracował jako dyrektor Portowych 

39 AIPN, sygn. 1572/949/CD, k. 19-20, Meldunek szefa WUBP nr AF/6224/49 z 11.04.1950 r. 
do naczelnika Wydz. VI Departamentu I MBP.

40 AIPN, sygn. 1572/949/CD, k. 126-127, Meldunek szefa WUBP z 15.09.1950 r. do naczelnika 
Wydz. VI Departamentu I MBP.
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Zakładów Sanitarnych w Gdyni. W niedługim czasie usunięto go także i z tego 
stanowiska41.

Oprócz placówek wywiadowczych i Straży Granicznej gdański WUBP 
rozpracowywał także Wydział Śledczy Policji Państwowej w Gdyni. Przesłuchiwany 
przez UB w tej sprawie Stanisław Lichoniewicz, który był przez krótki okres 
jego kierownikiem zeznał, że wydział ten podlegał personalnie komendantowi 
PP w Gdyni. Był nim w 1936 r. komisarz Głuchowski. Merytorycznie natomiast 
podporządkowany on był naczelnikowi Urzędu Śledczego w Toruniu. W 1936 r. 
był nim Stanisław Mittlender. Oprócz tego Wydział podporządkowany był 
także Wydziałowi Bezpieczeństwa przy Komisariacie Rządu w Gdyni 
i wykonywał jego polecenia. Sprawy kryminalne prowadził naczelnik Urzędu 
Śledczego, a polityczne przez naczelnika wydziału bezpieczeństwa. Oficjalnie 
siatką konfidentów kierował naczelnik wydz. bezp. Wydział Śledczy w Gdyni 
liczył według Lichoniewicza około 30 funkcjonariuszy i podzielony był na dwie 
brygady: polityczną i kryminalną. Tą pierwszą w 1936 r. kierował Trepkowski 
i liczyła ona ogółem 10 osób. Byli w niej m.in. st. post. Wilk, Józef Komołka, 
przód. Marian Wojciechowski i Jan Nowakowski. Kierownikiem kryminalnej 
był asp. PP Aleksander Lipin, a pracowali w niej m.in. st. post. Majewicz, 
przód. Ludwik Lasek i przód. Herman42.

SRI Dowództwa Floty w świetle dokumentów RO „Targowica”

26 maja 1949 r. informator „Maj”43 będący na kontakcie Sekcji I PUBP 
w Gdyni podał UB strukturę organizacyjną SRI DF. Według jego doniesienia, 
kierownik tego referatu kmdr ppor. Tadeusz Mindak utrzymywał kontakt 
służbowy z 3 Ekspozyturą Oddz. II w Bydgoszczy oraz jej placówką oficerską 
(nr 4) w Gdańsku, która na terenie WM Gdańska prowadziła działania 
wywiadowcze i KW. Kierownik SRI DF uczestniczył także w cotygodniowych 
odprawach u Dowódcy Floty, gdzie informował o działalności Referatu 
i wynikach jego pracy. Kmdr Mindak odbywał odprawy z oficerami 
informacyjnymi poszczególnych jednostek wojskowych: Gdyni, Wejherowa, 
Pucka, Helu i z lotniska „Rumia”. Uczestniczyli w nich także: kierownik 
Placówki oficerskiej Hel i zastępca kierownika SRI kpt. Antoni Kasztelan, 

41 AIPN, sygn. 1572/951/CD, k. 138-141, tamże, sygn. 1572/949, k. 86-87 i 91-92, tamże, sygn. 
1572/949, k. 3-4. Zob. też G. Goryński, Pułkownik Karol Bacz - żołnierz legionów polskich, 
zasłużony oficer odrodzonego Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży 
Granicznej II RP - patron Morskiego Oddziału Straży Granicznej [w:] Dzieje organizacji 
polskich formacji ochrony granic. Od obrony potocznej do II wojny światowej. Materiały 
z konferencji z dn. 20.04.2007 pod redakcją Anny Gosławskiej-Hrychorczuk, Wyd. KGSG 
i CSSG Warszawa - Kętrzyn 2007, s. 193-230.

42 AIPN, sygn. 1572/949/CD, k. 5-6, Meldunek szefa WUBP nr AF/6224/49 z 11.02.1950 r. 
do naczelnika Wydz. VI Departamentu I MBP.

43 Informator „Maj” były pracownik SRI DF. „Do pracy ustosunkowany był lojalnie. Pracował 
za wynagrodzeniem”. AIPN, sygn. 1572/951/CD, k. 80.
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kierownik Referatu Kontrwywiadu. Kpt. Kasztelan, według informatora „Maj”, 
prowadził wszystkie sprawy, a w sądzie występował jako oskarżyciel. 
Utrzymywał on kontakt z komendantami: powiatowymi Policji Państwowej 
i Straży Granicznej oraz Wydziałem Śledczym w Gdyni. Prowadził też własną 
sieć informatorów terenowych - dossier. Kierownikowi Referatu KW podlegał 
referent bosman Tadeusz Szelągowski44. Opracowywał on sprawy, 
przesłuchiwał podejrzanych i instruował grupę obserwatorów poprzez 
Kazimierza Smalko45. Zajmował się też ewidencją osób inwigilowanych. 
Sekretarz - tłumacz Jan Musiał prowadził ewidencję spraw ukończonych 
i będących w toku, przedkładał akta spraw, porządkował meldunki, kontrolował 
korespondencję skazanych, zajmował się także tłumaczeniem wszelkich 
dokumentów i fotokopii pisanych po niemiecku oraz gazet gdańskich. Podczas 
przesłuchiwania Niemców przez bosmana Szelągowskiego tłumaczył 
do protokołu. Ponadto prowadził album skazanych za szpiegostwo. Sprawami: 
bezpieczeństwa i ochrony wewnętrznej SRI, ochrony obiektów wojskowych 
i firm portowych oraz administracyjno-gospodarczymi zajmował się Referat 
Ochrony. Referent Jan Bogucki realizował zadania ochrony terenowej 
i wewnętrznej, utrzymywał kontakty z firmami i przedsiębiorstwami oraz 
prowadził ewidencję i rejestrację obiektów i firm. Kancelarię prowadził chor. 
Franciszek Kopiec. Jemu podlegał też nadzór nad woźnym Bolesławem 
Dąbrowskim i gońcem st. mar. Jagiełło oraz regulowanie toku służby. 
W Referacie Ochrony pracowała też maszynistka Anna Starakówna. Referenci 
kartotekowi - bosman Mieczysław Jana i Dudryk prowadzili kartoteki, 
porządkowali akta spraw i wydawali je referentom do opracowania, zapisywali 
dane do kartotek imiennych oraz zakładali je. Referat Narodowościowy, według 
informatora „Maj”, prowadził: sprawy mniejszości niemieckiej i ukraińskiej, 
kontakty w sprawach narodowościowych z Wydziałem Śledczym PP, Strażą 
Graniczną, wypłaty agentom i informatorom na „kwity przedkładane” przez 
kierownika referatu. Referat Radio zajmował się nadawaniem i odbieraniem 
meldunków pilnych i tajnych, obsługą aktualnych szyfrów, prowadzenie 
rozmów kierownika SRI z innymi kierownikami SRI i Oddz. II. Podreferat 
kontroli korespondencji zagranicznej i krajowej osób podejrzanych sprawdzał 
dostarczane wieczorem przez pocztę listy i fotografował je. Sekcja głębokiego 
wywiadu, jak podał „Maj”, nie podlegała SRI lecz Sztabowi Głównemu. 
Jej kierownikiem był kpt. Szefer46.

44 Tadeusz Szelągowski i Metody Smalko podzielili losy kpt. Antoniego Kasztelana i zostali 
skazani na karę śmierci. Egzekucję wykonano 16 listopada 1942 r. po godz. 16.00. Informatorzy 
„Maj” i „Tabor” nie wiedzieli o tym, że z kpt. Kasztelanem skazano także na śmierć jego 
podwładnych. Z ich doniesień UB wiedziało tylko, że Smalko został w 1939 lub 1940 r. 
rozstrzelany przez Niemców.

45 W dokumentach RO „Targowica” gdańskiego WUBP kierownik grupy obserwatorów Smalko 
nosi imię Kazimierz i pseudonim „Miller”.

46 AIPN, sygn. 1572/951/CD, k. 117-120.
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Informator „Maj” mimo, że przedstawił graficzny schemat organizacyjny 
SRI DF to chaotycznie przedstawił jego zadania i skład osobowy. Nie wymienił 
m.in. kpt. Jana Bajtlika z Placówki Oficerskiej Hel, por. Iwaszkiewicza i ppor. 
Jana Niestrzeba oraz Adama Łamuckiego. WUBP w Gdańsku dysponował 
szerszą wiedzą o składzie osobowym SRI DF.

Więcej informacji o SRI DF dostarczył kmdr Kopiec, który 3 października 
1949 r. został przesłuchany przez UB. Chciano uzyskać od niego informacje 
o jego przedwojennej służbie na stanowisku kierownika SRI DF i zastępcy 
naczelnika Wydziału Wojskowego Komisarza Generalnego RP w Gdańsku. 
Kmdr Kopiec, według meldunku o przebiegu rozpracowania z 7 listopada 1949 r, 
„częściowo potwierdził” posiadane przez WUBP informacje na temat 
Komisariatu Generalnego RP. Natomiast o swojej pracy w SRI zeznał, że na 
kierownika wyznaczony został przez dowódcę Floty i obowiązki sprawował 
w latach 1932-1935. Przyjął je od por. mar. Namieśniowskiego. SRI DF, 
według kmdr. Kopca, pod względem fachowym podlegał szefowi 
kontrwywiadu Oddz. II Sztabu Głównego, a pod wszystkimi innymi szefowi 
sztabu Dowództwa Floty. Prawo jego kontroli posiadali jego bezpośredni 
przełożeni - dowódca Floty i jego szef sztabu. „Zadaniem SRI była ochrona 
tajemnicy wojskowej i zwalczania wywiadu obcego, w tym niemieckiego”. SRI 
miał trzy referaty: Kontrwywiadu (KW), Ochrony (Ochr) i Narodowościowy 
(Nar). Referat KW rozpracowywał agentów wywiadu obcego na terenie 
dowództwa Floty i eliminował zagrożenie szpiegostwa. Referat ochrony 
opiniował kandydatów na pracowników w instytucjach podległych dowództwu 
Floty, a Referat Narodowościowy załatwiał sprawy obcych narodowości 
(podkreślone czerwonym i dopis „tylko?”) w Marynarce Wojennej, tak osób 
wojskowych, jak i pracowników cywilnych. Z tytułu swoich obowiązków 
kierownik referatu KW utrzymywał kontakt z organami lub placówkami 
Ekspozytury nr 3 Oddz. II. Pracownikami SRI podczas służby kmdr. Kopca 
byli: kpt. Tadeusz Wysocki (po wojnie dyrektor szczecińskiego Urzędu 
Morskiego), kpt. Stefan Romanowski (zginął w niemieckim obozie), kpt. 
Antoni Kasztelan (zamordowany przez Niemców), por. Miładowski („obecnie 
oficer na m/s Batory”), chor. Franciszek Kopiec (pracownik portu w Gdyni), 
Tadeusz Szelągowski (zamordowany przez Niemców), Jan Bogucki 
(zamieszkiwał w Gdyni), Anna Sztark. Poza wymienionym personelem kmdr 
Kopiec zaznaczył, że „byli jeszcze agenci i konfidenci. Agenci byli płatni od 150 
do 250 zł- miesięcznie. Agentów było 7 lub 8. Mieli oni za zadanie 
rozpracowywać osoby podejrzane w co wchodziła też obserwacja. Odprawy 
z poszczególnymi agentami odbywały się bądź to w biurze SRI, bądź też 
w lokalu konfidencyjnym, rzadziej w innych miejscach umówionych". 
Z agentów pamiętał on Milera - pseudonim, Wojciechowskiego i Fajgera. Ten 
pierwszy zamordowany został przez Niemców, a o losie dwóch pozostałych 
kmdr Kopiec nic nie wiedział. „Każdy z referatów - według niego - ściśle ref 
KW i Ochr, miały swoich konfidentów we wszystkich komórkach, tak liniowych, 
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jak i zakładach technicznych. Do ich obowiązku należało meldować ustnie lub 
pisemnie swoje spostrzeżenia na odcinku pracy. Odprawy z konfidentami 
odbywały się z reguły w lokalu zakładu względnie kancelarii jednostki. Bardzo 
rzadko gdzie indziej”. Szkolenia specjalnego agenci podczas służby kmdr. Kopca 
nie przechodzili. Kandydat na agenta otrzymywał wskazówki do pracy 
od starszego agenta - w tym przypadku Milera. Jeśli chodzi o wynagrodzenie 
konfidentów, to za współpracę ze SRI otrzymywał pracę lub premię, względnie 
podwyżkę wynagrodzenia. W SRI DF, jak zeznał kmdr Kopiec nie było 
specjalnego pracownika od szyfru. Każdy z oficerów umiał szyfrować. Personel 
wojskowy, jak i cywilny przychodził do SRI „w stanie surowym”. Tam dopiero 
uczyli się swoich obowiązków. Kmdr Kopiec, jako kierownik SRI przeszkolenie 
ośmiotygodniowe przechodził w Wydziale KW Oddz. II w Warszawie na ulicy 
Brackiej. Polegało ono na czytaniu i studiowaniu starych spraw szpiegowskich. 
Ponadto obejmowało ono jeszcze cykl wykładów. Współpraca SRI z Oddz. II 
Sztabu Głównego, według kmdr. Kopca, polegała na tym, że oddział dawał 
wytyczne w pracy, miał prawo kontroli, akceptował likwidację spraw i co 
miesiąc organizował odprawy kierowników SRI. Bardzo luźno, w jego ocenie, 
SRI DF współpracował z PP. Często natomiast korzystał z usług placówki 
Straży Granicznej między Sopotem, a Orłowem. Lokal kontaktowy 
(zakonspirowany) do spotkań z agentami znajdował się w Gdyni przy ulicy 
Świętojańskiej, na odcinku między placem Kaszubskim, a Skwerem 
Kościuszki47.

47 AIPN, sygn. 1572/951/CD, k. 135-136, Meldunek szefa WUBP nr AF - 3895/49 z 7.11.1949 r. 
do naczelnika Wydz. VI Departamentu I MBP.
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Kmdr Karol Kopiec48 10 października 1949 r. (czyli tydzień po złożeniu 
przez niego zeznań) został przez UB (Eugeniusza Kowalskiego) wytypowany, jako 
kandydat do werbunku.49 UB zamierzało go zwerbować do „rozszyfrowania 
SRI -11 Floty, Wydziału Wojskowego KOM. Generalnego w Gdańsku oraz 
innych komórek pokrewnych aparatu Bezpieczeństwa Polski sanacyjnej”. Przez 
ten werbunek UB zamierzało uzyskać także częściowe dotarcie do pracowników 
i współpracowników Oddz. II, którzy przed 1939 r. pracowali na terenie 
obecnego województwa gdańskiego i po wojnie tam zamieszkiwali. 
W tym celu UB zamierzało zastosować podstęp. Polegać miał on na tym, aby 
przez Rejonową Komendę Uzupełnień wezwać 25 października 1949 r. kmdr.

48 Karol Kopiec syn Bartłomieja i Marii z domu Oleniacz, urodził się 2 grudnia 1893 r. we wsi 
Wiłcza Dolna, powiat Sambor Stary, województwo lwowskie. Ojciec jego utrzymywał 
piętnastoosobową rodzinę z pracy na ośmiohektarowym gospodarstwie. Szkołę powszechną 
i gimnazjum Karol ukończył w Samborze Starym, zarabiając na utrzymanie lekcjami 
udzielanymi kolegom. Wybuch 1 wojny światowej spowodował, że przerwał on naukę iw 1915 r. 
wstąpił do austriackiej armii. Ukończył szkołę oficerską i uczestniczył w walkach na froncie 
włoskim. Po upadku Cesarstwa Austro-Węgierskiego i zakończeniu wojny, w grudniu 1918 r. 
wstąpił w Przemyślu do tworzącego się Wojska Polskiego. W 1920 r. przeniesiony został do 
tworzącej się Marynarki Wojennej. Ukończył Szkołę Podchorążych MW i Żeglugi Rzecznej 
i otrzymał stopień podporucznika. Tego roku rozpoczął jeszcze kurs oficerów żeglugi rzecznej, 
ale „ofensywa Czerwonej Armii” przerwała naukę. Rok później, w Toruniu ponownie 
przechodzi szkolenie w zakresie szkoły oficerskiej i odbyciu w 1922 r. praktyki, rozpoczął 
służbę we Flotylli Wiślanej w Toruniu, jako oficer flagowy. Zimą 1923 r. przeniesiono go 
na stanowisko adiutanta i wykładowcy w Szkole Specjalistów Morskich w Swieciu, awansując 
jednocześnie na porucznika. Rok później trafia do Gdyni na stanowisko oficera flagowego 
Dywizjonu Ćwiczebnego. W następnym roku, po ukończeniu w Toruniu kursu dowódców 
baterii skierowany został do służby w Swieciu (Kadra MW). W 1926 r. trafił do Flotylli 
Rzecznej w Pińsku na stanowisko dowódcy monitora, a następnie dowódcy Dywizjonu. 
Po trzech latach wraca do Gdyni na stanowisko referenta wyszkoleniowego w Dowództwie 
Floty, w 1930 r. zostaje kapitanem i dowódcą ORP „Jaskółka”. Zimą 1930/1931 odkomendero
wany został do Warszawy na przeszkolenie kontrwywiadowcze i wiosną obejmuje stanowisko 
kierownika SRI DF. Obowiązki te pełnił z dobrymi efektami do 1935 r. Jesionią tego roku 
przekazał obowiązki kmdr. Mindakowi i skierowany zostaje do Wydziału Wojskowego 
Komisariatu Generalnego RP w Gdańsku. Przejął obowiązki od kmdr. Por. Stefana De Waldena 
w Referacie Morskim. W przeddzień wojny ewakuowany samolotem dyplomatycznym do Gdyni, 
z której udąje się do Pińska. „Po Równym zastaje go Czerwona Armia. Lata 1939-1944 spędza 
na terenach „zaburzańskich”, pracując na roli i przy wyrębie lasów wraz z żoną i synem”. 
Wiosną 1944 r. z całą rodziną wstępuje do I Armii WP. Będąc pod Warką zostaje przeniesiony 
do Naczelnego Dowództwa WP w Lublinie, aby formować I Morski Batalion. Z nim 
przeniesiony zostaje do Gdańska. Tu do 1946 r. dowodzi Szkolnym Pułkiem MW. Tego roku 
zostaje zdemobilizowany i przechodzi na emeryturę. Będąc emerytem pracuje w sklepie 
galanteryjnym żony, który znajdował się we Wrzeszczu i nosił nazwę „Barbara”. Przed wojną 
małżonka kmdr. Kopca w Gdyni także prowadziła własny sklep. Barbara i Karol Kopcowie 
przed wojną mieszkali w Gdyni, w której mieli własny dom. Po wojnie zamieszkiwali 
w Gdańsku Wrzeszczu przy ulicy Chodowieckiego. Ich syn, oficer „odrodzonego” WP również 
został zdemobilizowany. Później studiował medycynę. AIPN, sygn. 1572/949/CD, k. 91-92, 
Raport naczelnika Wydz. I WUBP w Gdańsku kpt. Dybały o wytypowaniu kandydata 
na werbunek nr AF - 4673/49 z 12.10.1949 do naczelnika Wydziału VI Departamentu I MBP.

49 AIPN, sygn. 1572/951/CD, k. 136.
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Kopca do tej placówki i będącego w drodze „zdjąć tajnie i zawerbować 
w pomieszczeniu Rejonowej Prokuratury Wojskowej we Wrzeszczu”. Ten plan 
nie w pełni został zaakceptowany przez „centralę”. Uznano, że werbunek należy 
przeprowadzić w mieszkaniu kontaktowym. Czynność tę miał zrealizować 
referent Kowalski. Kandydata zamierzano zwerbować, jak to określono, 
na „warunkach dobrowolnej współpracy, wykorzystując charakterystyczne 
momenty życiorysu (pracy w Oddz. 11) oraz obecnie zajmowaną pozycję 
(inicjatywa prywatna)”. W opinii opracowanej przez Kowalskiego kmdr Karol 
Kopiec nałogów nie posiadał. Żył na wysokim poziomie. Moralnie zachowywał 
się dobrze. Pod względem politycznym nie był pewny, gdyż był bezpartyjny. 
Na wybrzeżu posiadał szereg kontaktów z wyższymi oficerami MW. Także 
wśród byłych pracowników Oddz. II lub osób pracujących w różnych 
komórkach ówczesnego aparatu bezpieczeństwa, jak: Grabowski i Kulka 
z Komisariatu Generalnego RP w Gdańsku, Lichnowicz z Kom. PP w Gdyni 
czy Mariana Filipowicza i Zygfryda Wolfa ze Straży Granicznej w Gdyni50.

Prowokacja ta nie powiodła się, jak planowali Dybała i Lesiński. 
W kolejnym raporcie o przebiegu RO „Targowica” adresowanym do naczelnika 
Wydziału VI Departamentu I MBP mjr. Gutowskiego pisali oni „przedsięwzięta 
przez nas kombinacja operacyjna mająca na celu stworzenia dogodnych 
warunków do przeprowadzenia werbunku, nie zostały dotychczas całkowicie 
wykonana”. Chodziło tu o Urząd Skarbowy, który wcześniej niż się spodziewał 
UB nałożył domiar na sklep „Barbara” prowadzony przez małżonkę kmdr. 
Kopca51.

Mimo, że w dokumencie tym gdańscy funkcjonariusze UB zastrzegają 
się, iż „werbunek nastąpi” w następnej dekadzie sprawozdawczej, nie ma o tym 
wzmianki w późniejszych sprawozdaniach.

Informatorzy „Tabor”52 i „Maj” byli pracownicy Oddz. II, podali 
42 nazwiska osób, które pracowały w Placówce Oficerskiej i SRI DF w Gdyni. 
Kierownikiem SRI Dowództwa Floty według ich doniesień był kmdr ppor. 
Tadeusz Mindak, a jego zastępcą kpt. Antoni Kasztelan. Według informacji 
posiadanych przez WUBP kmdr Mindak do 1937 roku przebywał w Swieciu. 
Stamtąd przybył do Gdyni. W 1939 roku uciekł do Rumunii i przez Węgry 
dostał się do Francji, w której przebywał do 1945 r. Po wojnie osiedlił się 
w Londynie gdzie z „jakimś” Grekiem prowadził kawiarnię. Zgoła odmienny 
los spotkał jego zastępcę kpt. Antoniego Kasztelana, o którym dużo UB wiedziało.

50 AIPN, sygn. I572/949/CD, k. 91-92, Raport naczelnika Wydz. I WUBP w Gdańsku 
kpt. Dybały i kierownika sekcji VI Daniela Lesińskiego o wytypowaniu kandydata 
na werbunek nr AF - 4673/49 z 12.10.1949 do naczelnika Wydziału VI Departamentu I MBP.

51 AIPN, sygn. 1572/949/CD, k.5. Raport o przebiegu RO nr AF - 3895/49 z 11.02.1950 r.
52 Informator „Tabor" był b. pracownikiem SRI DF. Według oceny UB „Posiada dostęp 

do środowiska dwójkarskiego na terenie Gdyni, gdyż zna ludzi z tego terenu... Ma możliwości 
ich rozpracowania, dotychczas nie wykorzystane do tego celu, do pracy ustosunkowany 
pozytywnie. Pracuje za wynagrodzeniem”. AIPN, sygn. 1572/951/CD, k. 80.
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Pochodził z poznańskiego. Długi czas przebywał w okolicach Lwowa. 
Na przełomie lat 1932-1933 przeniesiony do pracy w Oddz. II w Gdyni. 
Według informatora „Tabor” kpt. Kasztelan „prowadził także sekcję śledczą. 
W 1939 r. brał czynny udział w Obronie Wybrzeża. Po kapitulacji Helu, którą 
także jako jeden z członków delegacji polskiej podpisał w Sopocie, wywieziony 
został do obozu jeńców koło Lipska. W 1940 r. przewieziono go do Gdańska 
i osadzono najpierw w więzieniu, a następnie w obozie koncentracyjnym 
w Stuthoffie. W 1941 r. przewieziony został do Królewca, gdzie po czasowym 
pobycie w tamtejszym więzieniu został skazany na karę śmierci i ścięty”. 
Powód zabrania kpt. Kasztelana z obozu jeńców wojennych i skazanie go 
na śmierć nie był znany inf. „Tabor”. Po wojnie w Gdyni mieszkała jego żona 
z dwoma synami53.

WUBP w Gdańsku oceniając dotychczasowe swoje wysiłki w rozpracowaniu 
byłych pracowników i ich agentów Oddz. II uznał je za niedostateczne. 
„Zdajemy sobie dokładnie sprawę, że zagadnienie to nie było przez Sek. VI 
Wydz. I w Gdańsku dostatecznie docenione... W chwili obecnej nie możemy 
powiedzieć nic konkretnego o działalności tego środowiska, pomimo, że byli 
pracownicy i agenci II Oddz. - jako najpewniejszy element sanacyjny, tak 
w czasie wojny, jak i po wyzwoleniu, przedstawiali najbardziej podatny element 
do pracy wywiadowczej na rzecz Anglosasów i polskich czynników 
dyspozycyjnych działających poza granicami kraju. Tym bardziej, że ludzie ci 
ideologicznie nie związani są z nikim”. Popełnione błędy według WUBP 
spowodowały nieopanowanie środowiska „dwójkarskiego”.54

53 Tamże, k. 68. Zob. też W. Kulesza, Niemieckie morderstwo sądowe dokonane na kapitanie 
Antonim Kasztelanie w świetle akt procesu, [w:] „Biuletyn Historyczny” Muzeum MW nr 17, 
Wyd. Dowództwo MW, Gdynia 2001, s. 38-43, S. Kudela, Kapitan Antoni Kasztelan 
(1898-1942), [w:] „Biuletyn Historyczny” Muzeum MW nr 17, Wyd. Dowództwo MW, Gdynia 
2001, s. 170-172, J. Łubkowski, Kapitan Antoni Kasztelan - tragiczna postać września, [w:] 
„Biuletyn Historyczny” Muzeum MW nr 20, Wyd. Dowództwo MW, Gdynia 2005, s. 258-268.

34 AIPN, sygn. 1572/951/CD, k. 79, Meldunek szefa WUBP nr AF/2304/49 z 21.04.1949 r. 
do naczelnika Wydz. VI Departamentu 1 MBP.
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* * *

Prowadzone w latach 1950-1952 przez Sekcję VI Wydziału I WUBP 
w Gdańsku działania operacyjne przyczyniały się z pewnością do poznawania 
szczegółów dotąd nieznanej działalności Oddziału II Sztabu Głównego 
na Pomorzu oraz związanych z nim ludzi. Inwigilowano ich, niejednokrotnie 
zmuszając ich różnymi sposobami do współpracy z UB. W świetle raportu 
dotyczącego rozpracowania środowiska „dwójkarskiego” przez gdański WUBP 
jego obraz był nie po myśli zwierzchników z centrali. Liczba ustalonych pod 
koniec lipca 1953 roku według niego „figurantów”, wynosiła 97. Część z nich 
pracowała jeszcze w następujących instytucjach: 7 w PLO, 2 w radiostacjach 
morskich, 10 w instytucjach portowych, 3 na pocztach, 2 w radach narodowych. 
W handlu miejskim i przedsiębiorstwach budowlanych zatrudnionych było 
8 osób. 1 z nich był w Akademii Lekarskiej, a 3 pracowało w innych zakładach 
produkcyjnych. Ponadto wymieniono Kazimierza Miładowskiego, byłego 
kierownika referatu ochrony SRI Floty, który pływał jako I oficer na statku 
„Kopernik”. Podporucznik Perlikowski z MBP wskazywał, że spośród 
wymienionych „na szczególną uwagę zasługują grupy «dwójkarzy» 
zatrudnionych w Połskich Liniach Oceanicznych oraz w instytucjach 
portowych, gdyż mają oni możliwość kontaktowania się z zagranicą którzy 
do 1939 r. pracowali w O II jako radiotelegrafiści i obecnie również pracują 
w radiostacji”. Zwerbowanych pracowników przedwojennego Oddz. II 
do rozpracowania tego środowiska Sekcja VI Wydz. I gdańskiego WUBP nie 
posiadała, natomiast agentura - jaką dysponowała - rekrutowała się 
ze środowiska znajomych „figurantów”. Ogółem do RO „Targowica” sekcja 
miała 5 informatorów: „Delta”, „Mazur”, „Ginter”, „Gedania” i „541897”. 
Informator „Delta” określony został jako: sprawdzony, zdolny do wykorzystania go 
w kombinacjach operacyjnych. Dużych możliwości po linii „Targowica” nie 
posiadał „Mazur”. Częściowo w środowisku był zdekonspirowany i dokładnie 
niesprawdzony. Oceniono go jako małowartościowego informatora. „Ginter” 
zwerbowany został 3 czerwca 1952 r. i zdekonspirowany przed dwiema 
osobami. Informatora „Gedania” zwerbowano 25 stycznia 1952 r. Jego ocena 
także była niska. Był on mało wartościowym informatorem, nieposiadającym 
dużych możliwości operacyjnego wykorzystania. Ostatni z nich „541897” był 
byłym oficerem liniowym KOP, zwerbowanym 7 sierpnia 1953 r. do rozpraco
wania środowiska b. oficerów KOP. Nie został jeszcze sprawdzony. W okresie 
lat 1952-1953 WUBP do tego RO zwerbował tylko trzech. Jeszcze gorzej 
prezentowała się Sekcja VI prowadząca to rozpracowanie. Liczyła ona 
6 pracowników. Jan Kabat i Jan Kowalski rozpracowywali agenturę 
gestapowską. Jan Piotrowski zajmował się RO „Targowica” i RO „Lombard”. 
Czesław Haczykowski prowadził RO „Klasztor” i pomagał w ramach 
RO „Targowica” rozpracowywać środowisko b. pracowników Kom. Gen. RP. 
Leon Warecki prowadził RO „Centro” oraz kilka zaczepek ze zlikwidowanego 
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RO „Zachód”, a kierownik sekcji por. Cybulski prowadził rozpracowanie 
ważniejszych zaczepek w poszczególnych środowiskach. Porucznik Cybulski 
był „starym pracownikiem operacyjnym od 1945 r. Zagadnienia Sekcji VI 
znał słabo, gdyż pracował w niej do czerwca 1953 r. Podejście do ludzi miał 
słabe oraz skłonność do nadużywania alkoholu. Był też mało opanowany, wręcz 
wybuchowy. Józef Kabat w organach UB służył od 1945 r. Zagadnienie to znał 
dobrze, gdyż zajmował się nim przez kilka lat. Był samodzielnym 
pracownikiem, ale przejawiał za mało inicjatywy. Chciał odejść z UB, 
motywując to tym, że jest „nerwowo chory”. Czesław Haczykowski 
w organach pracował od 1952 r. Skończył dwuletnią szkołę oficerską CW 
MBP. Był zdolnym, ale mało pracowitym funkcjonariuszem. Posiadał braki 
wyrobienia operacyjnego. Pozytywnej oceny nie uzyskał Leon Warecki. 
Od 1952 r. w UB. Skończył kilkumiesięczny kurs zawodowy w Pleszewie. 
Oceniony jako słaby pracownik, mało pracowity, z małym poczuciem 
odpowiedzialności za powierzone mu sprawy. Był chory i leczył się na płuca. 
Jan Kowalski w sekcji pracował kilka dni, a wcześniej operacyjnie nie 
pracował55.

55 AIPN, sygn. 00231/4/1/CD, k. 197-201. Raport z podróży służbowej do WUBP Gdańsk 
z 17.08.1953 r. do Naczelnika Wydziału IV Departamentu I MBP mjr. Gutowskiego.
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Kpt. rez. mgr Wojciech MAZUREK

POWSTANIE I ROZWÓJ ORGANIZACYJNO- 
-KADROWY 2. BRYGADY OKRĘTÓW 

DESANTOWYCH W LATACH 1964/65-1970

ORGANIZACJA JEDNOSTKI.
PLANY I KALKULACJE DOTYCZĄCE FORMOWANIA 

POLSKICH OKRĘTOWYCH SIŁ DESANTOWYCH

Powojenny okres w dziejach polskiej floty stanowi fragment historii 
sił zbrojnych państwa o kształcie granic którego i ustroju polityczno- 

-ekonomicznym zdecydowano bez jego udziału. Skazana na sojusz ze 
Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich (dalej - ZSRR) i państwami 
obozu „demokracji ludowej” nie w pełni suwerenna Polska budowała system 
bezpieczeństwa, który niekoniecznie odpowiadał jej faktycznym potrzebom 
i zagrożeniom. Uczestnictwo w sojuszu polityczno-wojskowym, bez względu 
na jego podstawy ideologiczno-ustrojowe jest podporządkowaniem się 
interesom przewodzącego mu państwa. Przywódca Rumuńskiej Republiki 
Socjalistycznej Nicolae Ceaucesku przynależność do paktów wojskowych 
nazwał ... zaprzeczeniem suwerenności narodowej i niepodległości...1.

Wspólnota interesów wiodących w świecie w drugiej połowie XX wieku 
paktów wojskowych była wielokrotnie wystawiana na próbę. Partykularne 
interesy państw członkowskich obu paktów niejednokrotnie brały górę nad 
wspólnym politycznym stanowiskiem ogółu. Zarówno w Układzie Warszawskim 
(dalej-UW) jak i w North Atlantic Treaty Organization (dalej-NATO) 
odnotować można fakty zaprzeczające ich ideowej integralności. I tak 
zawieszenie uczestnictwa Francji w strukturach politycznych NATO, grecko- 
-turecki konflikt o Cypr będący zgodnie z definicją prawa międzynarodowego 
otwartą, choć przez żadną ze stron nie wypowiedzianą wojną, brak zgody 

1 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej - Biuro Udostępniania (dalej - IPN BU), akta Zarządu II 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (dalej Z. II SG WP) sygn. 01334/642/CD, Porównanie 
sił zbrojnych głównych ugrupowań polityczno-wojskowych w latach 1966-1967, Warszawa 
1967, k. 9.
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państw skandynawskich (Danii i Norwegii) na stałą obecność wojskową 
sojuszniczych wojsk i budowy obcych instalacji militarnych na swoich 
terytoriach, wystąpienie z UW Albanii, polskie „nie” na radziecki dyktat 
w sprawie składu personalnego władz polityczno-państwowych PRL, rumuńska 
odmowa zerwania stosunków dyplomatycznych z Izraelem w 1967 r., 
czechosłowackie próby uniezależnienia się od ZSRR to najjaskrawsze 
przykłady słabości i braku porozumienia w łonie państw członkowskich obu 
sojuszy na najwyższych szczeblach władzy. O ile jednak na poziomie 
politycznym dochodziło do tarć i rozdźwięków między członkami paktów, 
to ściśle pojmowana wspólna polityka obronna dotycząca obszarów stricte 
militarnych była spójna. Ustalenia co do składu działających pod wspólnym 
dowództwem wojsk miały wymiar realnego współdziałania, dotrzymywano 
podjętych zobowiązań i nakładów finansowych na zbrojenia choć były one 
znacznym obciążeniem budżetów państw członkowskich.

Polska w ramach przynależności do paktu wojskowego państw 
socjalistycznych, z racji położenia geograficznego miała ważną do odegrania 
rolę w wojnie z NATO. Od początku lat 60. jednym ze strategicznych celów 
Paktu Warszawskiego było uchwycenie w początkowym okresie wojny stref 
cieśnin morskich na skrzydłach Europejskiego Teatru Działań Wojennych. 
Jednym z zadań jakie wyznaczono polskim siłom zbrojnym w ramach 
zjednoczonych armii i flot był udział w operacji na północnej flance, 
skierowanej przeciwko Danii. Obszar ten z uwagi na morsko-lądowy charakter 
wymagał zorganizowania i wyszkolenia odpowiednich sił desantowych oraz 
opracowania zasad i koncepcji ich użycia.

Początkowo, tuż po wojnie kadra kierownicza polskiej Marynarki 
Wojennej (dalej - MW) nie dostrzegała konieczności sformowania jednostki 
wyspecjalizowanej w prowadzeniu działań desantowych. W kolejnych planach 
z lat 1946-1950 nie ujmowano w ramach rozbudowy sił okrętowych, budowania 
jednostek desantowych (okrętów i kutrów). Uważano wówczas, że jednostki 
desantowe nie są przydatne w działaniach obronnych, a do takich przygotowywana 
była MW zaraz po wojnie. Realizowano wówczas podstawowe prace związane 
z przejęciem i zagospodarowaniem zniszczonej działaniami wojennymi 
infrastruktury portów oraz innych obiektów wojskowych istotnych dla MW. 
W 1951 r. dostrzeżono korzyści płynące z posiadania odrębnych sił desantowo- 
-amfibijnych na co znaczny wpływ miał konflikt koreański. Rozpoczęto 
wówczas formowanie dwóch jednostek które miały wspólnie się szkolić i ściśle 
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w wypadku działań zbrojnych współdziałać2. Mimo to decyzja w sprawie 
budowy nowoczesnych jednostek desantowych tkwiła w martwym punkcie.

W sporządzonym przez Państwową Komisję Planowania Gospodarczego 
(dalej - PPKG) w październiku 1954 r. Planie budowy i importu okrętów 
również pominięto okręty desantowe. Cała krajowa produkcja koncentrować się 
miała na jednostkach pomocniczych i trałowych, natomiast import z ZSRR 
obejmował okręty uderzeniowe (dozorowce, niszczyciele, kutry torpedowe 
i okręty podwodne). Konieczność posiadania jednostek desantowych w strukturze 
sił morskich została dostrzeżona przez gen. Stefana Mossora3. Pierwszym 
z dowódców MW, który umieścił w planach rozwoju MW konieczność 
posiadania okrętów desantowych był wiceadm. Wiktor Czerokow. 
W opracowanym w styczniu 1953 r. planie rozwoju MW do 1956 r. miała 
posiadać w swoim składzie 21 nowoczesnych okrętów o średniej wyporności od 
500 do 700 ton. Cały zespół okrętów miał stanowić około 8% sił operacyjnych 
floty o łącznym tonażu do 15 000 ton. Plan ten był zbyt ambitny i niestety jego 
realizacja nie mogła się powieźć. Pierwszą z przeszkód w jego realizacji był 
stan finansów MW oraz przyjęcie do realizacji wcześniej opracowanych 
koncepcji rozwoju floty. Identyczny stan rozwoju sił desantowych jeżeli chodzi 

2 Mowa o sformowanej w 1951 r. Flotylli Środków Desantowych, która w początkowym okresie 
organizacji liczyła 200 etatów wojskowych i dysponowała 11 barkami desantowymi i 6 kutrami. 
Wraz z wprowadzaniem do służby kolejnych jednostek, a od 1960 r. wycofywania 
wyeksploatowanego sprzętu flotylla była kilkakrotnie reorganizowana. Na przełomie 1964/65 r. 
przeformowano ją w 2. Brygadę Okrętów Desantowych. W szczytowym okresie rozwoju 
przypadającym na lata 1956-1957 jednostki flotylli mogły jednorazowo podjąć na pokłady 
desant w sile 61 czołgów, 3 dział samobieżnych i od 1700 do ok. 2100 żołnierzy w zależności od 
przyjętego wariantu załadowania i pełnej sprawności technicznej wszystkich jednostek 
pływających. W lutym 1956 roku zmieniono nazwę jednostki na Flotylla Okrętów Desantowych. 
Ukompletowanie stanem osobowym flotylli wahało się w granicach 59-160%, natomiast 
sprawność techniczna okrętów i kutrów wynosiła od 30 do 80% stanu w różnych latach. Drugą 
z jednostek był 3. batalion piechoty morskiej, początkowo podporządkowany dowództwu bazy 
Marynarki Wojennej II kategorii w Świnoujściu, a następnie Dowództwu Jednostek 
Nadbrzeżnych. Batalion przechodził szereg reorganizacji, których celem było zwiększenie jego 
możliwości bojowych. W 1959 r. połączono 3. bpm z 29. Kołobrzeskim Batalionem Saperów 
Morskich, pododdziałem wojsk inżynieryjnych Marynarki Wojennej, szkolonym w zakresie 
działań amfibijnych, szczególnie w ich inżynieryjnym zabezpieczeniu. Nowo sformowany pułk 
piechoty morskiej brał udział w pierwszych większych manewrach desantowych Układu 
Warszawskiego „Odra-Bałtyk 62” w składzie Operacyjnej Grupy Desantowej. Pułk działał jako 
Oddział Wydzielony (rzut szturmowy) zasadniczych sił desantu morskiego jakimi była 
23. Dywizja Piechoty z Gdańska. Ćwiczenia te wykazały dość dobre przygotowanie 
uczestniczących, wydzielonych do desantu pododdziałów pułku. Stan ewidencyjny (faktyczny) 
jednostki wahał się w granicach 70-96% stanu etatowego. Na początku 1963 r. piechotę morską 
wyłączono z Marynarki Wojennej. W oparciu o stan osobowy jednostki sformowany został 
93. pułk desantowy 23. Dywizji Desantowej oraz 29. Kołobrzeski Batalion Saperów. Większość 
sprzętu bojowego pułku przekazano wojskom lądowym. Szerzej W. Mazurek. Flotylla Okrętów 
Desantowych w strukturze Marynarki Wojennej 1951-1964 r., „Okręty Wojenne” nr 3 (95)/2009.; 
idem, Polska piechota morska, „Komandos” nr 4 i 5 (191 i 192)/2009.

3 B. Zalewski, Polska morska myśl wojskowa 1918-1989, Toruń 2001, s. 371-375.
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o ich ilość i tonaż okrętów zawarty został w planie z 13 lipca 1959 r. 
zatwierdzonym przez kontradm. Zdzisława Studzińskiego. Opracowanie to 
w porównaniu do planu Czerokowa zakładało zmniejszenie ilości okrętów 
bojowych, przy utrzymaniu stanu okrętów desantowych na tym samym 
poziomie, co w planie z 1953 r. Odsetek okrętów desantowych w stosunku do 
jednostek bojowych miał wynosić około 18%, a w stosunku do tonażu od 36 do 
51% liczby okrętów i kutrów bojowych w zależności od wyporności 
pojedynczej jednostki desantowej (500-700 ton). W planie z marca 1961 r. 
zakładano zwiększenie ilości okrętów desantowych do 28 o tonażu blisko 
20 000 ton. Zaproponowany przez Studzińskiego stan okrętów desantowych, 
które miały znaleźć się w MW do 1965 r., nie został ostatecznie zaaprobowany 
przez SG WP, ale i nie wskazano ilości okrętów jaką flota powinna posiadać.

Ważnym dla rozwoju desantowego komponentu sił morskich Polski 
przedsięwzięciem była przeprowadzona w marcu 1961 r. w Moskwie narada na 
szczeblu resortów obrony narodowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (dalej 
- PRL) i ZSRR oraz dowództwa UW. Podczas obrad ustalono m.in. skład 
polskiej floty, w której znalazł się desantowy związek taktyczny okrętów 
(brygada). Głównym sprzętem bojowym jednostki miały być nowoczesne 
okręty i kutry polskiej konstrukcji zbudowane w stoczniach krajowych4. 
Podczas kolejnego odbytego jesienią 1962 r. w Moskwie roboczego spotkania 
dowódców sił morskich UW głównodowodzący radziecką flotą - admirał 
Siergiej Gorszkow podniósł między innymi problem aktualnego stanu sił 
desantowych sojuszniczych marynarek5. W zgodnej z realiami ocenie 
Gorszkowa Układ Warszawski pozostawał daleko w tyle za państwami NATO, 
a wieloletnie zaniedbania na tym polu stawiały pod znakiem zapytania 
możliwości sojuszniczych flot w efektywnym prowadzeniu operacji 
desantowych. Efektem konferencji było wypracowanie wspólnego stanowiska 
według którego każde z państw morskich Układu Warszawskiego miało w jak 
najkrótszym czasie sformować nowoczesne okrętowe siły desantowe.

Ambitne plany rozbudowy MW ZSRR na lata 1946-1955 zakładały 
wyposażenia radzieckich sił morskich w 75 nowych dużych jednostek projektu 
188 oraz 120 małych typu 189 jednak planu tego nie wykonano6. Głównym 
powodem tego stanu rzeczy było zauroczenie radzieckich decydentów 
politycznych i niektórych wojskowych możliwościami jakie stwarzała broń 
jądrowa, a co za tym szło ograniczanie wydatków na rozwój niektórych 
programów w tym budownictwa okrętowego na rzecz rozwoju ofensywnych sił 
jądrowych. Decyzje jakie zapadły latem 1956 r. na najwyższym szczeblu 
polityczno-wojskowym ZSRR ograniczały okrętowe siły desantowe. Jednocześnie 
radzieckie kierownictwo dość niefrasobliwie podjęło decyzję o całkowitej 

4 J. Przybylski, Marynarka Wojenna PRL w latach 1956-1980 (studium historyczno-wojskowe), 
Gdynia 1988, Cz. I., s. 92-93.

5 I.W. Kasatonow, Flot wyszeł w okiean, Moskwa 1996, s. 101.
6 G.G. Kostiew, Wojenno-Morskij flot strany 1945-1995, Sankt Petrsburg 1999, s. 26.
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likwidacji piechoty morskiej. Według kolejnego oszczędniejszego planu na lata 
1955-1964 do eksploatacji miało trafić 67 dużych jednostek dwóch typów oraz 
83 małe okręty7. Jedyna wówczas w MW ZSRR 100. Brygada Okrętów 
Desantowych podporządkowana była Flocie Oceanu Spokojnego i dysponowała 
Małymi i Średnimi Okrętami Desantowymi (dalej odpowiednio - „ODM” 
i „ODS”) proj. 450 i 106, 572 i 188. Mniejsze zespoły okrętów desantowych 
istniały i w innych flotach oraz flotyllach radzieckich. Poza nielicznymi 
jednostkami powojennej produkcji MW ZSRR dysponowała pokaźną ilością 
sprzętu z lat wojny dostarczonego ZSRR w ramach umowy Lend-Lease oraz 
zdobycznego niemieckiego i włoskiego. Zmiana kursu polityki władz 
wojskowych w stosunku do sił desantowo-amfibijnych wynikała z ówczesnych 
potrzeb posiadania nowoczesnej floty desantowej, bez której opanowanie 
strategicznych obszarów cieśnin morskich na północy i południu Europy było 
problematyczne. Wraz z rozwojem budownictwa okrętowego i formowaniem 
brygad okrętów desantowych od 1963 r. odtwarzano równolegle w MW ZSRR 
piechotę morską.

Na początku lat 60. w marynarce polskiej istniał wspomniany 
wyspecjalizowany zespół środków desantowych lecz o nikłych możliwościach 
przewozowo-bojowych, a we wschodnioniemieckiej Volksmarine w 1962 r. 
sformowano dwa dywizjony po 6 nowoczesnych „ODM” projektu 46 „Labo”8. 
Ówczesna flota radziecka miała w swoim składzie około 40 nowoczesnych 
małych jednostek o ograniczonych możliwościach eksploatacyjnych. 
W połowie lat 60. w MW ZSRR rozpoczęto formowanie 197. BOD we Flocie 
Czarnomorskiej i 71. BOD we Flocie Bałtyckiej, które z biegiem czasu 
rozwinięto do stanów dywizji. Poza posiadanymi już w składzie „ODM” każda 
z brygad miała zostać wyposażona w „ODD” proj. 1171 „Tapir” oraz polskie 
„ODS” proj. 770.

7 Ibidem, s. 88.
8 E. Tempel, Im Alarmzustand. Zur Geschichte der Volksmarine in den kritischen 1960 er Jahren, 

Rostock 2006, s. 284.
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Tabela 1
Porównanie planów rozbudowy sił desantowych na tle rozwoju MW 

(część „A” tabeli) oraz ich faktyczny stan w latach 60. (część „B” tabeli)

Okręty

Proponowany skład sił okrętowych MW 
wg dowódców MW. Data wykonania planu 

i rok zakończenia realizacji: Faktyczna liczba 
eksploatowanych jednostek 

i ich tonaż w latach:Wiktor 
Czerokow 
19.01.1953 

do 1956

Zdzisław Studziński

13.07.1959 
do 1965

28.03.1961 
do 1965 w grudniu 

1960 r.
w grudniu 

1965 r.
CZĘŚC TABELI „A” CZĘŚĆ TABELI „B”

Liczba 
planowanych do 
wprowadzenia 

okrętów 
desantowych 

i ich łączny 
tonaż

21
10 500-
14 700

21
10 500-
14 700

28
14 000-
19 600

8 + 6* 
1766

9+ 15 ** 
7926

Liczba 
planowanych do 
wprowadzenia 

okrętów 
bojowych i ich 
łączny tonaż

282
60 540

122
28 750

119
37 870

48
18 110

122
43 720

Ogólny stan 
MW 

(okręty 
i jednostki 

pomocnicze) 
i jej tonaż 

łączny

355 
ok. 100 000

174
ok.58 000

180
ok. 69 500

162
46 332

201 
ok. 65 000

% okrętów 
desantowych 

w stosunku do 
ilości okrętów 

bojowych 
i tonażu

7,44 
ok. 17,44

17,21 
36,52-51,13

23,52 
36,97-28,2

29
9,75

19,67
18,12

% okrętów 
desantowych 

w stosunku do 
całości sił MW 
i tonażu floty

5,91
10,5-14,7

12,6 
18,10-25,34

15,6 
20,14-28,2

8,4
3,81

11,4
12,19

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, op. cit., załącznik 
23, s. 378; J. Przybylski, Marynarka Wojenna PRL..., cz. 1. s. 92-99; W. Mazurek, Powstanie 
i rozwój sił desantowych w Marynarce Wojennej w latach 1951-1964. (organizacja, skład 
bojowy, sytuacja kadrowa, podstawowy sprzęt bojowy ), [w:] 90 lat polityki morskiej Polski 
1918-2008 (wybrane problemy), [red:] P. Przybylski, Gdynia 2008, s. 115-143.
* 6 kutrów desantowych typu LCP (L) o łącznej wyporności maksymalnej 60 ton.
* * 15 kutrów desantowych proj. 709 o łącznej wyporności 420 ton.
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Wszystkie plany rozbudowy ofensywnych sił desantowych kolejnych 
dowódców MW były konsultowane w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego 
(dalej - SGWP). W SG powstawały również odrębne, nie omawiane 
z dowództwem MW plany rozwoju sił morskich. Sporządzony w 1954 r. 
Pięcioletni plan rozwoju wojsk na lata 1955-1960 zakładał znaczne doposażenie 
floty, jednak bez okrętów desantowych w jej składzie9. W 1958 r. podczas 
konferencji przedstawicieli MW, SG WP i PKPG ustalono wyposażenie 
w latach 1961-1965 sił morskich m.in. w 20 okrętów desantowych10. Poza 
okrętami do składu sił desantowych MW miano wprowadzić 18 nowoczesnych 
kutrów desantowych. Łącznie do 1965 r. MW miała wzbogacić się o 39 jednostek. 
Do 1964 r. do kolejnych założeń SGWP wprowadzono korekty, wynikające 
z fizycznego braku możliwości zrealizowania dostaw przez przemysł 
stoczniowy ale i z powodów finansowych. Mimo podjęcia przez Stocznię 
Północną produkcji seryjnej okrętów desantowych już w 1961 roku, pierwsze ze 
zbudowanych jednostek zostały zakontraktowane dla ZSRR. Poza tym 
producent nie miał jeszcze w pełni rozwiniętej linii technologicznej i przede 
wszystkim dostatecznego doświadczenia w produkcji okrętów tego typu. 
Najbliższym realizacji planem wyposażenia MW w jednostki desantowe jak się 
miało okazać, w którym uwzględniono również możliwości ekonomiczne 
i finansowe MW, była koncepcja z 1964 r. Według niej marynarka powinna 
do końca 1965 r. otrzymać z produkcji krajowej 7-8 okrętów oraz 15 kutrów 
desantowych. Do początku 1965 r. plan ten udało się zrealizować w około 90%, 
w służbie było 5 okrętów i 15 kutrów w tym 12 w służbie i 3 w rezerwie. 
Do końca pierwszej połowy roku plan ten przekroczono, w służbie było już 
9 okrętów i wszystkie kutry desantowe.

9 J. Przybylski, Warunki powstawania, zadania i rozwoju Marynarki Wojennej PRL, „Przegląd 
Morski” nr 4/89 s. 50.

10 J. Będźmirowski, Współpraca Marynarki Wojennej PRL z flotami wojennymi Związku Radzieckiego 
i Niemieckiej Republiki Demokratycznej w zakresie kształcenia kadr, Toruń 2007, s. 64.
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Tabela 2
Plany i korekty SG WP dostaw jednostek desantowych dla MW oraz ich realizacja 

i % dostaw do stycznia 1965 r. w stosunku do planów z poszczególnych lat

Typ 
jednostki

Liczba planowanych dostaw 
jednostek desantowych dla 

MW do 1965 wg planów 
SGWP z lat:

Dostarczo
nych do 

1.01.1965 r.

% dostaw i stanu faktycznego 
jednostek w styczniu 1965 r. 

w stosunku do planów 
SG WP z lat:

1958 1962 1964 1958 1962 1964
Okręt 
desantowy 
proj. 770

21 10 7-8 5 23,80 50 71.5-62,5

Kuter 
desantowy 
proj. 709

18 15 15 15 83,3 100 100

Ogółem 
jednostek 
desantowych

39 25 22-23 20 51,3 80 90,9-86,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Przybylski, Marynarka Wojenna PRL..., cz. 2, s. 141.

W parze z planami budowy okrętów i wdrażania ich do służby szły 
odpowiednie kalkulacje kadrowe podejmowane przez VI Oddział Sztabu 
Głównego MW. Przy założeniu, że do końca 1965 r. w służbie będzie 
10 nowych okrętów projektu 770 D zapotrzebowanie na kadrę wynosiło ogółem 
40 oficerów z czego 30 w specjalności dowódczo-sztabowej11. Poza tym 
w zreorganizowanym sztabie nowej jednostki wojskowej zamierzano zwiększyć 
liczbę stanowisk oficerskich o dalszych 10 etatów w porównaniu do etatu FOD. 
Licząc ilość stanowisk oficerów specjalności morskich przewidzianych dla 
2. BOD a wynoszącą w kalkulacjach 47, na liczbę ogólną planowanego wzrostu 
etatowego we flocie wynosząca 197 stanowisk, oznaczało to że do brygady 
powinno trafić ponad 20% wypromowanych w WSMW oficerów specjalności 
morskich. Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania brygady w latach 1966-1970 
przewidywano dalszy przyrost etatów oficerskich do 133, co jak miało się 
okazać faktycznie nastąpiło11 12. Podobnie precyzyjne kalkulacje wykonywane 
były i w odniesieniu do podoficerów zawodowych. Zakładano iż do końca 1970 r. 
etatowo w brygadzie powinno ich być 342, oceniano natomiast w wariancie 
dość optymistycznym, że przy aktualnym na rok 1962 stanie pozyskiwania 
podoficerów obsadzonych będzie jedynie 166 etatów czyli zaledwie 48%13. 
Oprócz prognozowania zwiększenia liczby stanowisk w dokumentach tych 

11 Archiwum Marynarki Wojennej (dalej - AMW), akta Oddziału Kadr Dowództwa Marynarki 
Wojennej (dalej - OK. MW) sygn. 3535/76/24, k. 2-9 Plan rozwoju stanowisk etatowych 
w Marynarce Wojennej w latach 1963-1965. .. ,t<

12 Ibidem, 110-145, Plan wzrostu i obsady etatowych stanowisk oficerskich w Marynarce 
Wojennej w latach 1967-1970.

13 AMW, akta OK. MW, sygn. 3535/76/24, k. 141, s. 11, Plan wzrostu i obsady etatowych 
stanowisk podoficerskich w Marynarce Wojennej w latach 1967-1970.
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zakładano również jakie faktyczne - ewidencyjne stany osiągnie brygada 
w poszczególnych korpusach osobowych kadry zawodowej. Dodajmy że były 
to analizy dość trafne, co dobrze świadczy o personelu organów kadrowych 
floty.

FORMOWANIE I SYTUACJA KADROWA BRYGADY

Realizując plan rozwoju floty wynikający z sojuszniczych ustaleń, 
w oparciu o zarządzenie organizacyjne Szefa Sztabu Generalnego nr 0127/Org. 
z dnia 28.10.1964. zreorganizowano Flotyllę Okrętów Desantowych w 2. Brygadę 
Okrętów Desantowych (dalej - 2. BOD) z etatem numer 35/438 o stanie osobowym 
344 żołnierzy14. Brygada jako jednostka wojskowa dziedziczyła numer po FOD 
(JW nr 2750). Początkowo jednostka liczyła etatowo 1 admirała, 52 oficerów, 
156 podoficerów zawodowych i ZSW oraz 135 marynarzy15. Stan osobowy 
jednostki uległ nieznacznemu obniżeniu w porównaniu do ostatniego etatu FOD 
wg którego liczyła ona 364 wojskowych. Ograniczenie to było wynikiem 
skreślenia ze stanu flotylli i MW ostatnich będących w służbie jednostek typu 
„ODM” (LCU Mk. III). Struktura nowej jednostki początkowo nieznacznie 
różniła się od organizacji FOD w ostatnich miesiącach funkcjonowania. 
Brygadę tworzyły:

- dowództwo,
- sztab z kancelarią, sekcją organizacyjno-ewidencyjną i dwiema grupami 

organizacyjno-przygotowawczymi okrętów,
- wydział polityczny,
- dywizjon okrętów desantowych o dwóch grupach okrętów,
- dywizjonu kutrów desantowych z dwiema grupami kutrów i grupą 

konserwacyjną kutrów oraz drużyną łączności.
W składzie dowództwa występował dowódca brygady o „łamanym” 

stopniu etatowym komandor/kontradmirał i zastępca dowódcy ds. politycznych. 
Od września 1968 r. dotychczasowe samodzielne stanowisko starszego oficera 
mechanika podniesiono do rangi zastępcy dowódcy brygady ds. technicznych 
o etatowym stopniu komandora, włączając je jednocześnie w skład dowództwa. 
Ścisły sztab brygady tworzyli szef sztabu oraz pomocnicy: ds. operacyjnych, 
organizacyjno-ewidencyjnych i szkoleniowych. Szeroko rozumiany sztab wraz 
z podporządkowanymi mu komórkami organizacyjnymi w tym flagowymi 
oficerami - specjalistami brygady liczył 31 oficerów i podoficerów. Wydział 

14 AMW, akta VI Oddziału Sztabu Głównego Marynarki Wojennej (dalej - O VI SGMW ), sygn. 
3563/76/31 k. 263, Zarządzenie Organizacyjne szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
nr 0127 /Org. z dnia 28.10.1964 r.

15 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej - CAW), akta Zarządu Organizacyjnego Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego (dalej - ZOrg. SG), sygn. 1791/90/520, Etat 35/438 Brygady 
Okrętów Desantowych.
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polityczny tworzyli dwaj oficerowie: instruktor polityczny i wybieralny przez 
zebranie Podstawowej Organizacji Partyjnej sekretarz komitetu PZPR.

Każdy z okrętów obsadzała etatowa załoga licząca początkowo 
37 oficerów, podoficerów i marynarzy. Stanowiskami oficerskimi poza etatem 
dowódcy i zastępcy dowódcy okrętu były etaty dowódcy działu artyleryjskiego 
oraz działu elektromechanicznego16.

Początkowo dywizjon OD mając na stanie 5 okrętów liczył 216 żołnierzy, 
w tym 210 wojskowych stanowiło załogi jednostek (patrz schemat 
organizacyjny - załącznik nr 3). Dowództwo dywizjonu tworzyło zaledwie 
5 oficerów i 1 podoficer zawodowy. W jego skład wchodzili dowódca, zastępca 
ds. politycznych, oficer nawigacyjno-szkoleniowy i dwaj zastępcy dowódców 
grup okrętów ds. politycznych. Gospodarką materiałową i sprawami 
organizacyjno-kadrowymi dywizjonu kierował podoficer w stopniu starszego 
bosmana. W lutym 1967 r. dowództwa dywizjonów rozbudowano przez 
wprowadzenie do ich struktury oficerów flagowych specjalistów dywizjonu 
i lekarza co zwiększało liczbę stanowisk do 13 wojskowych17. Etatowym 
stopniem dowódcy dywizjonu był stopień komandora porucznika, dowódcy 
grup okrętów byli komandorami podporucznikami i jednocześnie dowódcami 
okrętów tzw. grupowych. Po wejściu do służby kolejnych jednostek dywizjon 
pod koniec 1968 r. składała się z 3 grup okrętów po 4 jednostki (patrz schemat 
organizacyjny - załącznik nr 4). Nie była to jednak organizacja stała, 
a w ostatecznym kształcie pod koniec 1970 r. po dokonanych zmianach 
i przesunięciach sprzętowych dywizjon był uzbrojony był w 9 okrętów 
w 3 grupach po 3 jednostki (patrz schemat organizacyjny - załącznik nr 5). Przy 
takiej organizacji dywizjonu miał on etatowo 344 stanowiska służbowe.

16 Wewnętrzna struktura organizacyjna każdego okrętu ustalona jeszcze w ramach FOD 
wyglądała następująco: dział nawigacyjny; dział artyleryjski; dział łączności; dział obserwacji; 
dział elektro-mechaniczny; dział chemiczny; dział sanitarny; drużyna kwatermistrzowska; 
drużyna bosmańska. Działy liczyły od 1 (chemiczny i sanitarny) do 13 żołnierzy 
(elektromechaniczny). Stan obsady okrętu zwiększono do 42 wojskowych po dozbrojeniu 
jednostek w drugie armaty AK - 230.

17 AM W, akta O VI SGMW, sygn., 3612/79/3, k.19-26, Zarządzenie szefa Sztabu Głównego 
Marynarki Wojennej nr 08/Org. z dnia 10 lutego 1967 r.
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Tabela 3
Stan etatowy BOD z podziałem na korpusy osobowe 

wg etatu 35 / 438 stan na 1.01.1965 r.

ADMIRAŁ
OFICEROWIE PODOFICEROWIE MARYNARZE 

ZASADNICZEJ 
SŁUŻBY 

WOJSKOWEJ
starsi młodsi razem zawodowi ZSW razem

1 20 32 52 97 59 156 134

Procentowy udział w stosunku do całego stanu osobowego
0,30 5,81 9,30 15,12 28,19 16,28 45,35 38,95

Procentowy stosunek kadry zawodowej do żołnierzy ZSW stan /procent/ stosunek
Kadra zawodowa Żołnierze ZSW Stosunek

150
43,6

193
56,4 1 : 1,29

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAW. akta ZOrg. SG, sygn., 1791/90/520, Etat 
35/438 Brygady Okrętów Desantowych.

W skład dywizjonu KD wchodziły początkowo dwie grupy po 6 kutrów 
oraz licząca 3 jednostki grupa konserwacyjna. Dowództwo dywizjonu tworzyło 
4 oficerów, 4 podoficerów zawodowych i marynarz. Etatowym dowódcą każdej 
z grup miał być kapitan dowodzący jednocześnie desantowym kutrem 
grupowym. Dywizjon uzupełniała drużyna łączności. Łącznie załogi 12 kutrów 
liczyły 72 oficerów, podoficerów i marynarzy18. Po usprawnieniu wszystkich 
kutrów proj.709, skompletowaniu do nich załóg i zwiększeniu stanu etatowego 
brygady do 513 wojskowych zmieniono organizację dywizjonu na trzy grupy 
po 5 kutrów w każdej. W 1967 r. wprowadzono do etatu brygady poprawkę 
umożliwiającą wyznaczanie na stanowiska dowódców grup kutrów również 
starszych służbą podoficerów zawodowych. W tym też roku przez wprowadzenie 
etatów podoficerów specjalistów rozbudowano dowództwo i sztab dywizjonu 
do stanu 12 żołnierzy zawodowych i jednego marynarza ZSW. Obsada kutra 
liczyła etatowo 6 podoficerów oraz marynarzy, a tworzyli ją - dowódca kutra - 
podoficer zawodowy, sternik - podoficer ZSW, sygnalista - marynarz ZSW, 
kierownik maszyn - podoficer zawodowy, starszy motorzysta - marynarz ZSW 
i motorzysta - marynarz ZSW. Dywizjon liczył ogółem od 93 w styczniu 1965 r. 
do 112 oficerów, podoficerów i marynarzy w 1970 r.19. Etatowym stopniem 
dowódcy dywizjonu kutrów był stopień komandora podporucznika, a więc 
niższy od dowódców dywizjonów okrętów.

18 CAW, akta ZOrg. SG, sygn. 1791/90/520, Etat 35/438 Brygady Okrętów Desantowych.
19 AMW akta dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych (dalej - dOTr.-Min.) sygn. 3568/76/343, 

k. 15-17, Protokół zdania - objęcia stanowiska służbowego dowódcy dywizjonu kutrów 
desantowych.
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Tabela 4
Stany osobowe i zasadniczy sprzęt 2. BOD wg etatu 35/438 w latach 1965-1970

Stan etatowy 
na dzień

Stan etatowy 
w korpusach osobowych

Ilość i typ 
jednostek pływających

Adni Ofic.
Podoficerowie Mar.

ZSW RłAITI
Pro
jekt 
770

Pro
jekt 
771

Pro
jekt 
709

Raam
Zaw. zsw Runi

31.01.1965 r. 1 52 97 59 156 135 344 5 15 20
10.12.1965 r. 1 69 178 30 208 235 513 9 - 15 24
26.03.1966 r. 1 78 211 33 244 284 607 9 - 15 24
31.03.1967 r. 1 108 258 42 300 342 751 11 - 15 26
10.05.1968 r 1 123 301 51 352 402 878 11 3 15 29
20.05.1969 r. 1 133 331 57 388 442 964 11 6 15 32
27.03.1970 r. 1 133 333 57 390 450 974 11 8 15 34

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAW, akta ZOrg. SG, sygn. 1791/90/520, Etat 35/438 
Brygady Okrętów Desantowych.

Wraz z napływem do 2. BOD nowych okrętów stan etatowy zwiększano 
o kolejne stanowiska służbowe oraz rozpoczęto formowanie 2. dywizjonu OD. 
W formowanym od 1.10.1967 r. dywizjonie pod koniec 1968 r. roku było 
5 okrętów proj. 771 (patrz schemat organizacyjny - załącznik nr 4). Do końca 
1970 r. zespół dysponował już 10 okrętami w 2 grupach po 5 jednostek20. Stan 
osobowy czasu „P” brygady nie odbiegał od stanu ilościowego czasu 
wojennego - „W”, a jedyną komórką organizacyjną formowaną w okresie 
mobilizacji od podstaw była dwuosobowa sekcja WSW.

Brygada początkowo podlegała dowództwu Bazy Marynarki Wojennej II kategorii 
w Świnoujściu. Po utworzeniu w maju 1965 r. 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
przeszła w podporządkowaniu dowództwa nowego związku taktycznego floty.

Tabela 5
Stan etatowy BOD z podziałem na korpusy osobowe wg stanu na 31.12.1970 r.

ADMIRAŁ
OFICEROWIE PODOFICEROWIE MARYNARZE 

ZASADNICZEJ 
SŁUŻBY 

WOJSKOWEJ
starsi młodsi Razem zawodowi ZSW Razem

1 27 106 133 333 57 390 450
Procentowy udział w stosunku do całego stanu osobowego

0,10 2,77 10,89 13,66 34,19 5,85 40,04 46,20
Procentowy stosunek kadry zawodowej do żołnierzy ZSW stan /procent/ stosunek

Kadra zawodowa Żołnierze ZSW Stosunek
467

47,95%
507 

52,05% 1 : 1,08

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAW, akta ZOrg. SG, sygn. 1791/90/520, Etat 35/438 
Brygady Okrętów Desantowych.

20AMW akta 2. dOTr.-Min. sygn. 3568/76/343 k. 100-101, Zadania programowe, specjalne 
i ogniowe, (wykonane w 1970 r. - przypis autora).
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Stan etatowy 2. BOD w stosunku do całości sił MW w 1966 i 1970 r.
Tabela 6

Rok Wyszczególnienie

Stan etatowy ludzi i sprzętu 
na koniec roku kalendarzowego

2. BOD MW
% stanu
2. BOD 

do całości MW

STYCZEŃ 
1966

Stan osobowy 
(na jednostkach pływających) 513 ok. 5 000 10,26

Ilość jednostek pływających 20 201 9,04
Tonaż (ton) 7926 65 000 12,19

GRUDZIEŃ
1970

Stan osobowy
(na jednostkach pływających) 974 6242 15,44

Ilość jednostek pływających 34 221 15,38
Tonaż (ton) 16 266 ok. 75 000 21,68

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CA W, akta ZOrg. SG, sygn. 1791/90/520, Etat 35/438 
Brygady Okrętów Desantowych.

Formowanie brygady następowało w oparciu o stan osobowy FOD. 
Podczas prac organizacyjnych nad kształtem jednostki przewidując szybki 
wzrost stanu okrętów w latach 1963-1964 skierowano do służby w niej 
7 oficerów - absolwentów WSMW, co stanowiło 13, 46% ogółu promowanych 
w tych latach. Po zmianach organizacyjno-kadrowych ogółem pierwszymi 
rozkazami personalnymi wyznaczono na stanowiska w brygadzie 39 oficerów 
oraz 64 podoficerów zawodowych i nadterminowych, co pokrywało odpowiednio 
75% i 65% etatowych stanów osobowych w poszczególnych korpusach kadry 
zawodowej21. Rozwój kadrowy jednostki szedł w parze z wprowadzaniem do 
służby kolejnych okrętów. Na początku listopada 1965 r. w brygadzie służyło 
55 oficerów oraz 1 chorąży na etacie oficerskim co stanowiło 80% stanu 
etatowego jednostki w tym konkretnym korpusie osobowym. Na 21 stanowisk 
przewidzianych dla oficerów starszych faktycznie było ich w brygadzie jedynie 
5. Obowiązki na stanowiskach przewidzianych dla oficerów od komandora 
podporucznika wzwyż pełnili oficerowie młodsi. Sytuacja, w której oficerowie 
pełnili obowiązki na etatach wyższych niż stopnie jakie posiadali faktycznie nie 
była niczym nadzwyczajnym nie tylko w MW, ale i całych SZ PRL. Według 
ówczesnej pragmatyki mianowania oficerów na wyższe stopnie wojskowe 
najważniejszy był kilkuletni staż w niższym stopniu wojskowym na 
odpowiednim stanowisku służbowym, kwalifikacje oraz osiągnięcia w służbie. 
Ważnym kryterium była również deklarowana orientacja i światopogląd 
ideologiczny. Na początku 1970 r. w brygadzie było ewidencyjnie 113 oficerów 
na 134 etaty w tym 16 oficerów starszych. Łącznie obsadzonych było 84% 

21 AMW akta 8. Flotylli Obrony Wybrzeża (dalej - 8. FOW), sygn. 3694/81/51 k. 44-65, 66, 92, 108, 
Rozkazy dowódcy 8. FOW.
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stanowisk służbowych22. Dodatkowo na 5 etatach oficerskich obowiązki pełnili 
chorążowie. Był to nie najgorszy wynik pozwalający na planową realizacje 
szkolenia i normalne funkcjonowanie służbowe jednostki. Na większości 
okrętów było po 2-3 oficerów zamiast etatowych 4, niepełne były również 
dowództwa i sztaby dywizjonów. Dość dobrze skompletowane były stanowiska 
pionu mechanicznego, którym kierował kpt. mar. Franciszek Żarów.

Uogólniając sytuacja w korpusie oficerskim brygady w pierwszych pięciu 
latach istnienia nie była zła, lecz z uwagi na wykonywanie przez brygadę 
dodatkowych zadań szkoleniowych takich jak praktyki, rejsy rozpoznawcze 
w rejonie cieśnin duńskich, obciążanie oficerów dodatkowymi obowiązkami 
było dość duże.

Sytuacja kadrowa wśród podoficerów zawodowych znacznie odbiegała 
od panującej w korpusie oficerskim. Jak i we wcześniejszych latach w FOD 
podoficerów było po prostu za mało w stosunku do potrzeb. W latach 60. cały 
czas był to zawód nie atrakcyjny finansowo, a wymagający znacznych 
wyrzeczeń. Praktycznie większością kutrów desantowych brygady dowodzili 
podoficerowie nadterminowi lub ZSW. Również stanowiska dowódców 
działów okrętowych przewidziane do obsadzenia przez kadrę podoficerską 
obsadzono z konieczności żołnierzami ZSW lub praktykantami. Podoficerowie 
i marynarze wyznaczani na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych 
otrzymywali z tego tytułu dodatki służbowe w wysokości do 25% uposażenia 
żołnierza zawodowego, na stanowisku na którym wykonywali obowiązki. 
W listopadzie 1965 r. służyło w brygadzie jedynie 57 podoficerów 
zawodowych. Obsadzonych było zaledwie 40% stanowisk służbowych. 
Na 13 etatach służyli podoficerowie nadterminowi, co podnosiło poziom 
ukompletowania do prawie 50%, było to jednak zdecydowanie za mało 
i wymuszało stosowanie praktyki znanej z wcześniejszych lat. Wyrównywanie 
braków kadrowych żołnierzami ZSW było nadal zjawiskiem dość 
powszechnym w brygadzie i innych jednostkach wojskowych Marynarki 
Wojennej. W pierwszym kwartale 1970 r. na 331 etatów obsadzonych 
podoficerami zawodowymi było zaledwie 78 czyli niewiele ponad 23% ogólnej 
ich liczby23. Niedoborów kadrowych podoficerów zawodowych nie dało się 
praktycznie nigdy wyeliminować, a deficyt w tej grupie kadry występował 
i w późniejszych latach. Ogółem w opisywanym okresie w brygadzie było 
ewidencyjnie jedynie 196 żołnierzy zawodowych na 464 etaty kadry, 
co pozwało obsadzić 42% etatów.

Na plus ówczesnej kadry zawodowej można zapisać zapał do służby, 
młody wiek i chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Minusem był brak 

22 Spośród 113 oficerów było 2 kmdr. por., 14 kmdr, ppor., 9 kpt., 29 por., 59 ppor. Przedstawiony stan 
interesująco przekładała się na staż służby zawodowej oficerów który wyglądał następująco: 
61 oficerów miało od 1 do 3 lat służby, 24 od 3 do 5 lat, 3 od 5 do 10 lat, 14 od 10 do 15 lat 
a jedynie 10. legitymowała się stażem zawodowej służby wojskowej powyżej 15 lat.

23 Ewidencyjnie służbę pełniło wówczas 5 st. bsm., 11 bsm., 18 bsm. mat., 38 st. mat. i 6 matów.
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obycia z morzem, doświadczenia młodej kadry w dowodzeniu zespołami 
ludzkimi i jednostkami bojowymi. Nienajlepiej również oceniana była przez 
przełożonych różnych szczebli oraz kontrolujących wyszkolenie umiejętność 
pracy wychowawczej z marynarzami ZSW. Młodsza kadra wychodziła 
z założenia, iż problem kształtowania właściwej dyscypliny i morale wśród 
żołnierzy niezawodowych leży w gestii zastępców ds. politycznych, co nie 
odpowiadało prawdzie. Dość często popełnianym przez młodych dowódców 
błędem było nie zawsze bezpieczne manewrowanie okrętem przy podejściu do 
punktów załadunku lub wysadzenia desantu. „Przeszarżowanie” podczas 
szkoleń desantowych często kończyło się wprowadzaniem jednostek na 
mielizny lub przybrzeżne piaszczyste łachy, które prowadziły do awarii i uszkodzeń 
jednostek. Nabycie odpowiednich umiejętności i praktyki wymagało od kadry 
znacznego zaangażowania w szkolenie oraz samokształcenia, co nie zwalniało 
z nadzorowania podległych żołnierzy i dbania o powierzone mienie. Corocznie 
w brygadzie na różnego rodzaju praktykach i stażach przebywało 
kilkudziesięciu żołnierzy zawodowych, kandydatów do służby zawodowej lub 
rezerwistów. W 1965 r. w szeregach brygady i na pokładach jej okrętów 
praktyki i staże odbyło 67 podchorążych oraz 5 podporuczników. Trzy lata 
później, w 1968 r. do brygady skierowano na praktyki 23 podchorążych Wojskowej 
Akademii Medycznej, 28 podchorążych WSMW i 70 elewów Podoficerskiej 
Szkoły Zawodowej MW z Ustki. W kolejnym roku praktyki morskie odbyło 
w brygadzie 44 elewów PSZ MW i 11 podporuczników z WSMW, natomiast 
w 1970 r. poza 60 elewami i podchorążymi, 8 podporuczników rezerwy 
Polskiej Marynarki Handlowej zaliczyło kilkumiesięczne praktyki w roli 
dublerów oficerów mechaników.

Tabela 7
Stan kadry zawodowej brygady na dzień 5.11.1965 r.

Lata - okres

Korpus osobowy

Dowództwo, sztab 
i dowództwa 
dywizjonów

Załogi okrętów 
i dowództwa 
grup okrętów

Razem

O
fic

er
ow

ie

admirał
E 1 - 1
F - - -
% 0 - 0

oficerowie 
starsi

E 14 7 21
F 3 2 5
% 21,4 28,6 23,8

oficerowie 
młodsi

E 3 45 48
F 11 39 50
% 366,6 86,6 104

Razem 

—............. ..........

E 18 52 70
F 14 42* 56*
% 77,7 80,7 80
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Lata - okres

Korpus osobowy

Dowództwo, sztab 
i dowództwa 
dywizjonów

Załogi okrętów 
i dowództwa 
grup okrętów

Razem

n
Po

do
fic

er
ow

ie

zawodowi
E 6 137 143
F 2 55 57
% 33,3 44,1 39,8

nadterminowi
E - - -
F - 13 13
% - 0 0

Razem
E 6 137 143
F 2 68 70
% 33,3 49,6 48,8

Razem 
kadra zawodowa

E 24 189 213
F 16 110* 126
% 66,6 58,2 59

Źródło: Opracowanie własne na podstawie AMW akta OK DMW sygn. 3332/69/18, k. 99.
Zestawienie statystyczne z 5.11.1965 r.
E - stan przewidziany etatem (etatowy);
F - stan ewidencyjny (faktyczny) jednostki;
% - procentowe ukompletowanie brygady w stosunku do etatu;
* w tym 1 podoficer zawodowy w stopniu chorążego na stanowisku oficerskim.

Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostki kierowano 
do niej podporuczników ze szkół i akademii „lądowych” tych specjalności, 
w których nie kształciła WSMW. W latach 1965-1970 do brygady otrzymało 
przydział przynajmniej kilkunastu oficerów „lądowych” w tym 1 z uczelni 
cywilnej24. Łącznie w latach 1965-1970 z ogólnej liczby 715 wypromowanych 
w WSMW oficerów, absolwentów wydziałów pokładowego, technicznego 
i dowódczego w tym oficerów po studiach uzupełniających do służby w 2. BOD 
skierowano 97, co wynosiło prawie 14% wszystkich absolwentów. Swoisty 
rekord padł w 1968 r. kiedy na 161 absolwentów WSMW do 2. BOD trafiło ich 
34 czyli ponad 20% ogółu promowanych.

24 W samym roku 1965 do brygady trafiło 7 oficerów ze szkół wojsk lądowych i 1 absolwent 
Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego.
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Tabela 8
Liczba oficerów - absolwentów Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej 

skierowanych do służby w 2. Brygadzie Okrętów Desantowych w latach 1965-1970

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Komorowski, D. Nawrot, J. Przybylski, Absolwenci 
uczelni Polskiej Marynarki Wojennej 1922-1995, Gdynia 1996. s. 91-153; W. Wierzykowski, 
2. Brygada Okrętów Desantowych, [b.m.w.] 2008 r., s. 76-80.

Rok Liczba absolwentów*
Liczba skierowanych 

do służby 
w brygadzie

% skierowanych 
do służby 

w brygadzie 
absolwentów

1965 94 8 8,51%
1966 104 19 18,27%
1967 162 18 11,2%
1968 161 34 21,11%
1969 118 13 11,01%
1970 76 5 6,57%

Łącznie za okres 715 97 13,56%

* Łączna liczba oficerów absolwentów WSMW wydziałów pokładowego, technicznego 
i dowódczego w tym oficerowie po studiach uzupełniających.

Wraz z ogólną poprawą w dziedzinie wykształcenia kadry w brygadzie, 
jak i w całej MW podniesiono wymagania w stosunku do oficerów na 
kierowniczych stanowiskach dowódczo-sztabowych (dowódca brygady, 
zastępcy dowódcy brygady, szef sztabu brygady, dowódcy dywizjonów 
w latach późniejszych niektóre stanowiska oficerów flagowych - specjalistów oraz 
zastępców dowódców dywizjonów). Objęcie wyższego stanowiska służbowego 
było możliwe jedynie przez oficerów spełniających kryteria wykształcenia 
(ukończona akademia wojskowa) oraz deklarujących określone poglądy polityczne.

Tabela 9
Stan etatowy i faktyczny oficerów 2. BOD w grudniu 1965 r. oraz wymagane 

i faktyczne wykształcenie kadry oficerskiej brygady na dzień 9.11.1965 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie AMW akta OK DMW, sygn. 3332/69/18, k. 52 
Analiza stanu ewidencyjnego i wykształcenia.

Komórki

Stan Wykształcenie

Etat Ewid. 
(fakt) Vacat

Wyższe WKDO KDO

OSMW 
lub inna 
szkoła 

oficerska

Bez 
wykszt.

Wymagane 
Faktyczne

Dowództwo 
i sztab brygady 

oraz dywizjonów
28 21 7 11

5
1 
1

13
12

3
3

-

Obsada okrętów 41 35 6 9
16

- 11
3

21.
15 i

Razem
Stan 69 56 13 20

21
1
1

24
15

24
18 1

% 100 81 19 105 100 62,5
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W pierwszych latach po sformowaniu jednostki jej kadra poza zwykłymi 
obowiązkami służbowymi obciążona była dodatkowo opracowywaniem 
instrukcji i programów szkolenia dla załóg okrętów oraz zasad ich bojowego 
użycia. Od marca do października 1965 r. zespół oficerów brygady pod 
przewodnictwem kmdr. ppor. Janusza Rutkowskiego brał udział w pracach nad 
podręcznikiem Organizacja bojowa i codzienna okrętu desantowego typu 
770 D. Poza tym kadra brygady wraz ze specjalistami Dowództwa Jednostek 
Nadbrzeżnych brała udział w redagowaniu Tymczasowej instrukcji strzelania 
niekierowanymi pociskami rakietowymi z wyrzutni WM - 18 wydanej w lutym 
1965 r . Podobnie w 1968 r. komisja brygady pod przewodnictwem kmdr ppor. 
Zenona Tenerowicza opracowała Instrukcję o bojowej działalności okrętów 
desantowych. Oficerowie brygady tłumaczyli również z języka rosyjskiego 
wydawnictwa radzieckie dotyczące taktyki działania okrętów desantowych. 
Dość oryginalnym zadaniem powierzonym kilku najstarszym stażem oficerom, 
którym przewodniczył kmdr por. Henryk Czerniak było opracowanie Zarysu 
historii jednostki 1951-1966.

SPRZĘT BRYGADY

Istotny wpływ na rozwój sił desantowych miało zobowiązanie przez rząd 
PRL Zjednoczenia Stoczni Polskich do rozpoczęcia prac nad nowymi 
jednostkami wojennymi w tym okrętem oraz kutrem desantowym25. 
Do wykonania projektów jednostek, dla których założenia konstrukcyjne miała 
dostarczyć MW, zobowiązane zostało Centralne Biuro Konstrukcji Okrętowych 
nr 2 (dalej - CBKO-2). W CBKO - 2 już nieco wcześniej we własnym zakresie 
prowadzono wstępne opracowania koncepcyjne okrętów desantowych których 
jednak po przedstawieniu ich Komitetowi Technicznemu MW, nie zaakceptowano26.

W związku z zainteresowaniem polskim projektem innych państw 
członkowskich UW, podczas prac nad nowym okrętem podjęto szereg 
konsultacji z przedstawicielami MW ZSRR jak i radzieckimi inżynierami 
specjalizującymi się w budownictwie okrętowym. Ówcześnie opracowane 
w ZSRR jednostki desantowe o średnim tonażu nie należały do zbyt udanych 

25 S. Kudela, Polska produkcja przemysłowa na rzecz Marynarki Wojennej RP w latach 1945-1968 
[w:] Siły zbrojne - polityka. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Przybylskiemu 
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, [red:] P. Kurenda, J. Romanowicz, A. Rossa, B. Zalewski, 
Toruń 2005, s. 145.

26 W 1958 roku CBKO-2 przedstawiło dwa okręty projektu 765 Orkan. Pierwszy z okrętów miał 
być uzbrojony w 2 podwójne armaty uniwersalne kalibru 57 mm i 2 podwójne przeciwlotnicze 
armaty kalibru 25 mm. Druga z jednostek bardziej nowatorska miała posiadać na uzbrojeniu 
2 pojedyncze armaty 57 mm polskiej produkcji, kierowane stacją radiolokacyjną. Rozwiązanie 
pierwszego wariantu uzbrojenia okrętów zastosowali w swoich projektach inżynierowie 
niemieccy z NRD przy pracach nad okrętem typu „Robbe” proj. 47. Zob. Szerzej J. Ciślak, 
Polskie okręty desantowe, „Morza Statki i Okręty” nr 1/98 r.
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i wybudowano ich po zaledwie kilka sztuk27. W pracach nad nowym okrętem 
uwzględniono zgłoszone przez specjalistów radzieckich uwagi i założenia, 
co jednak nie odegrało znaczącej roli w pracach polskiego zespołu. Głównym 
konsultantem projektu polskiej jednostki ze strony radzieckiej był kapitan 
1 rangi (komandor - przyp. W.M) Borys N. Mołodożnikow oraz cywilny 
specjalista-konstruktor Nikołaj I. Rybników.

Tabela 10 
Zestawienie przebiegu projektowania i budowy jednostek desantowych

dla MW w stoczniach krajowych do 1970 r.

Źródło: J. Przybylski, Marynarka..., cz. II, s. 145.

Wyszczególnienie
Okręty Kutry

proj. 770 proj. 771 proj. 709 proj. 719
Rok ujęcia jednostek 
w planie rozwoju MW 
przewidzianych do budowy 
w stoczniach krajowych

1955 1958 1955
1958

1961
1968

Uchwała rządu
o rozpoczęciu budowy jednostek 1957 1958 1957 1968

Planowany termin wybudowania 
prototypu wg planów rządu 1962 1962 1961 1970

Rok rozpoczęcia prac projektowych 1959 1962 1958 1964
Rok wybudowania jednostki 
prototypowej 1962 1966 1962 1973

Rok zakończenia budowy ostatniej 
jednostki 1965 1971 1964 1974

W wyniku prac zespołu konstrukcyjnego kierowanego przez mgr inż. 
Stanisława Wojnowskiego powstała nowoczesna jak na ówczesne warunki i lata 
konstrukcja będąca, jak się okazało jednym ze sztandarowych produktów 
polskiego przemysłu stoczniowego w dziedzinie okrętów wojennych28. 
Ostateczny projekt okrętu nosił oznaczenie 770 D i jako taki został 
zatwierdzony do produkcji seryjnej. Początkowo zakładano uzbrojenie okrętu 
w dwie podwójne armaty kalibru 57 mm ustawione przed i za nadbudówką 

27 Wg źródeł rosyjskich zbudowano od 4 do 18 okrętów proj. 188. Drugim z typów jednostek 
średnich były okręty proj. 572, których zbudowano jedynie 3. Szerzej. W.P. Kuzin, W.I. Nikolskij, 
Wojenno-Morskoj Fłot SSSR 1945-1991. Istoria sozdania poslewojennogo Wojenno-Morskogo 
Flota SSSR i wozmożnyj oblik Flota Rosji, Sankt-Peterburg 1996, s. 255, 256; A. F. Nikolskij, 
Wospominanja wojenprieda, „Tajfun” 3(33)/202, s. 35.

28 Ogółem w Stoczni Północnej i Stoczni Marynarki Wojennej w latach 1962-86 zbudowano 
107 okrętów desantowych projektów JIOniinTinib. Według różnych danych w latach 1963-1972 
do MW ZSRR trafiło od 64 do 68 okrętów. Kilkadziesiąt okrętów zakupiły Indie, Irak, 
Wietnam i Libia. ODS służyły i w marynarkach innych zaprzyjaźnionych wówczas państw 
„demokracji ludowej”. Zob. Szerzej J. Ciślak, Polskie okręty...; W.P. Kuzin, W.I. Nikolskij, 
Wojenno-Morskoj Fłot SSSR 1945-1991. Istoria sozdania poslewojennogo Wojenno-Morskogo 
Flota SSSR i wozmożnyj oblik Flota Rosji, Sankt-Peterburg 1996, s. 251, 256.
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na pokładzie głównym29. Ostatecznie zmieniono projekt i uzbrojono okręty 
jedynie w jedną podwójną morską armatę przeciwlotniczą AK - 230 kalibru 30 mm, 
produkcji radzieckiej z systemem kierowania ogniem MR - 104 „Ryś”. Armata 
umiejscowiona została przed nadbudówką. Poza armatą okręt uzbrojony został 
w dwie polskie morskie wyrzutnie niekierowanych pocisków rakietowych WM 
-18 kalibru 140 mm. Budowę okrętów zlecono Stoczni Północnej w Gdańsku.

Tabela 11
Ceny jednostek pływających zbudowanych w Polsce

i eksploatowanych w 2. BOD do 1970 r.

Jednostka 
pływająca

Producent 
(stocznia)

Konstruktor 
Biuro 

Konstrukcyjne

Cena 
jednostkowa 

(min. zł)

Ilość 
zbudowanych 
jednostek

Cena 
całościowa 
(min. zł.)

Uwagi

OKRĘTY DESANTOWE ŚREDNIE

ODS 770 D

Stocznia 
Północna 

w Gdańsku

mgr inż. Stanisław 
Wojnowski 

Centralne Biuro 
Konstrukcji 
Okrętowych 
Gdańsk - 2

od
58 600 000 

do
64 600 000*

9 507 200 000

ODS 
770MA 55 500 000 2 101 000 000

ODS 771 65 000 000 8 520 000 000
w tym 2 

typu 
771A

KUTRY DESANTOWE

KD 709

Stocznia 
Marynarki 
Wojennej 
w Gdyni

mgr inż. Tadeusz 
Bylewski 

Centralne Biuro 
Konstrukcji 
Okrętowych 
Gdańsk - 2

od
1 000 000 

do
2 700 000*

15 40 080 000

ŁĄCZNA WARTOŚĆ WSZYSTKICH OKRĘTÓW I KUTRÓW DESANTOWYCH 1 168280000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Ciślak, Polskie okręty desantowe, „Morza Statki 
i Okręty” nr 1/98 r.; S. Kudela, Polska produkcja przemysłowa na rzecz Marynarki Wojennej RP 
w latach 1945-1968 [w:] Siły zbrojne - polityka. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu 
Przybylskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, [red:] P. Kurenda, J. Romanowicz, A. Rossa, 
B. Zalewski, Toruń 2005.
* W zależności od roku wybudowania jednostki.

Jednostki przyjęte do produkcji seryjnej miały żywotność konstrukcyjną 
obliczoną na 20 lat eksploatacji z możliwością przedłużenia tego okresu 
o dalsze 1-2 lata. Normę pracy silników określono na 14 000 motogodzin dla 
wszystkich okrętów oraz 4000 dla kutrów desantowych. Remont główny 
silników na okrętach przewidziany był po 9 latach eksploatacji lub 
przepracowaniu 6000 motogodzin oraz po 13 latach lub 2600 mth. dla kutrów. 
Przyjęte założenia i normy eksploatacyjne były zbliżone do innych 

29 J. Ciślak, Polskie okręty desantowe, [w:] Morza Statki i Okręty nr 1/98 r., s. 15.
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produkowanych wówczas przez krajowy przemysł stoczniowy jednostek 
wojennych.

Tabela 12
Resursy okrętów i kutrów desantowych eksploatowanych w 2. BOD

Typ jednostki
Resursy eksploatacyjne 

(lata / motogodziny pracy silników) Uwagi
docelowy do 1 remontu 

średniego
do 1 remontu 

głównego
OKRĘTY 

DESANTOWE 
770, 771

20
14000

3 
2000

9
6000

Możliwość 
przedłużenia 

okresu 
eksploatacji 
o 1-2 lata

KUTRY 
DESANTOWE 

709

20
4000

5
1000

13
2600

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Klejnow, Możliwości i sposoby maskowania 
przeciwradiolokacyjnego Zespołu Desantowego w rejonie wyczekiwania i formowania w okresie 
przygotowania operacji desantowej, (rozprawa doktorska), WSMW, Gdynia 1977.

Okręty 770 miały długość całkowitą 73 metrów a zanurzenie maksymalne 
jednostek nie przekraczało 2 metrów. Niezależność jednostek 770 od bazy 
wynosiła 5 dób a promień taktycznego działania 1200 mil morskich (dalej - MM). 
Uzbrojenie okrętów mogło być używane w złych warunkach meteorologicznych, 
gdy stan morza wynosił do 6° B.

W okrętach 770MA / 771 przez zastosowanie nowej rampy możliwe było 
desantowanie sprzętu pływającego na głęboką wodę, jak i podejmowanie na 
pokład techniki pływającej z głębokiej wody na okręt. Przyjęte rozwiązania 
techniczne wykonane zostały na Politechnice Gdańskiej. Dla każdego z okrętów 
przyjęto szereg wariantów załadunku techniki bojowej. Ładunek mogły 
stanowić praktycznie wszystkie typy wozów bojowych i pojazdów 
mechanicznych eksploatowanych w Siłach Zbrojnych. Problematyczny był 
załadunek artylerii ciągnionej oraz z uwagi na rozmiary wyrzutni rakiet 
taktycznych R - 70 „Łuna M”. Dla części zaokrętowanego desantu zapewnione 
było od 21 do 41 miejsc sypialnych w zależności od projektu okrętu. Dla 
większość żołnierzy przewidziano miejsca na niezbyt wygodnych składanych 
ławkach w ogrzewanych ładowniach okrętów bezpośrednio przy sprzęcie 
bojowym. Ładownie okrętów miały różne wymiary od 41,8 m długości, 5,3 m 
szerokości i 3,36 m wysokości na jednostkach 770 do 44,8 m x 5,15 m x 3,66 m 
na okrętach 771. Wjazd lub opuszczanie okrętu odbywało się przez dwuskrzydłowe, 
otwierane na burty wrota po otwarciu których opuszczana była rampa.

Okręty desantowe projektów 770 i 771 opuszczały Stocznię Północną bez 
zamontowanej armaty AK-230 i radiolokacyjnej stacji kierowania ogniem 
MR-104 „Ryś”. Stocznia Północna jako producent przygotowywała na 
jednostkach podstawy pod armaty oraz pomieszczenia na aparaturę kierowania 
ogniem. Zainstalowanie początkowo tylko 1 armaty z przodu nadbudówki było 
znacznym taktycznym ograniczeniem właściwości okrętu. W takim wariancie 
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uzbrojenia artyleryjskiego jednostki nie miały pełnego pola ostrzału co czyniło 
je bezbronnymi w przypadku ataku przez jednostki nawodne lub środki lotnicze 
od strony rufy (z tylnej półsfery). Rozwiązaniem tego problemu było 
zrealizowane na początku lat 70. dozbrojenie okrętów w drugie armaty 
umieszczone z tyłu nadbudówek. Okręty 1. dywizjonu OD otrzymały drugie 
armaty do końca stycznia 1972 r.30. Nowsze jednostki proj. 771 z 2. dywizjonu 
OD dozbrojone zostały w armaty do końca 1974 roku.

W 1962 r. rozpoczęto wcielanie do służby kutrów desantowych polskiej 
konstrukcji projektu 709. Były to jednostki zaprojektowane i wykonane 
całkowicie w oparciu o polskie technologię 31. Nowe kutry w fazie prób 
odbiorczych wykazywały wiele wad produkcyjnych i nie spełniały w pełni 
oczekiwań MW. Pierwsze z jednostek nie osiągały zakładanej prędkości 
maksymalnej oraz nie zapewniały bezpieczeństwa nawigacyjnego. Ogółem 
w sporządzonym protokole odbioru wykazano 15 usterek, które wykluczały 
przyjęcie kutra do MW. W zaleceniach komisji na kutrze należało dokonać 
szeregu zmian m.in.:

- przenieść SD i sterówkę na śródokręcie dla zapewnienia bezpieczeństwa 
nawigacyjnego,

- zamontować radiostacje kutrową typu R - 609 „Cyprys”,
- wykonać uchwyty sztormowe wokół sterówki kutra,
- wykonać uchwyty umożliwiające podnoszenie kutra z wody,
- wyposażyć kuter w kotwicę umożliwiającą samodzielne ściąganie się 

kutra z plaży,
- przewidzieć miejsca na hamaki załogi .32
W lipcu 1962 r. przeprowadzono kolejne próby odbiorcze, stwierdzając 

mniejszą niż zakładano prędkość i nie zrealizowanie części z zaleceń pierwszej 
komisji odbiorczej. Pomyślnie przeprowadzono próby wysadzenia desantu z nowego 
kutra jednak, co podkreślono, przy idealnych warunkach atmosferycznych33.

Do września 1962 r. wybudowane już jednostki łącznie z prototypową 
rozpoczęto wcielać w skład FOD. Do lipca 1963 r. trafiło do służby 10 kutrów, 
a w lipcu 1964 r. było ich na stanie 12. W czasie prowadzonych prób podczas 
odbioru kutrów na 10 przyjętych pierwszych jednostek jedynie 5 osiągnęło 
zakładana maksymalną prędkość 18 węzłów34. Na pełną realizację usunięcia 
wytkniętych Stoczni MW usterek i braków konstrukcyjnych musiano poczekać 
kilka lat.

30 AMW akta dOTr, - Min. sygn. 3568/76/343 k. 200-204, Protokół zdania - objęcia stanowiska 
służbowego dowódcy dywizjonu.

31 Jednostki budowano na podstawie zamówienia SSTi U MW nr 8/59/12 z dnia 21.04.1959 r. 
i umowy 1164/ Techn. / 61 z dnia 6.03.1961.

32 AMW akta FOD, sygn. 3186/66/9 k. 2-6, Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 22.12.1961 r.
33 AMW akta FOD, sygn. 3186/66/9 k. 8, Meldunek Przewodniczącego Komisji odbioru kutra 

desantowego typu 709 do Dowódcy Marynarki Wojennej z dnia 21.07.1962 r.
34 Ibidem, k. 19-63, Protokoły zdawczo-odbiorcze.
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Pod koniec lat 60. kutry zostały zmodernizowane. Przebudowano 
sterówkę jednostek wraz z przesunięciem jej w kierunku śródokręcia, 
zabudowano odkryte do tej pory i przykrywane brezentowymi plandekami 
ładownie dla desantu wyposażając je w pokrywy-włazy. Przeprowadzone 
zmiany konstrukcyjne polepszyły komfort pracy załóg kutrów jak i pływania 
dla okrętowanych żołnierzy desantu. Kutry proj. 709 miały trzydniową 
niezależność od bazy i wynoszący 400 MM taktyczny promień działania.

Do końca 1970 r. w ciągu zaledwie 5 lat istnienia stan etatowy brygady 
uległ potrojeniu osiągając liczbę blisko 1000 stanowisk służbowych. Pod 
względem ilości wojskowych stawiało to jednostkę na pierwszym miejscu 
wśród zespołów okrętów. Pierwsza pięciolatka funkcjonowania 2. BOD była 
okresem intensywnego szkolenia załóg, rozwoju organizacyjnego i kadrowego 
jednostki oraz wypracowywania najwłaściwszych metod szkolenia i bojowego 
użycia nowego rodzaju broni nawodnej. Eksploatując pod koniec 1970 roku 
34 okręty i kutry brygada stała się najliczniejszym zespołem okrętów oraz była 
liderem floty pod względem tonażu wynoszącym ponad 16 000 ton wyporności.

Pod względem sprawności technicznej sprzętu brygada uchodziła 
w pierwszej pięciolatce swojego istnienia za jedną z najlepszych jednostek 
MW. Wartości i wskaźniki sprawności technicznej brygady jako ZT okrętów 
były bardzo wysokie. Pod tym względem jednostka należała do przodujących 
w MW, co podkreślane było przez komisje kontrolujące stan gotowości bojowej 
i mobilizacyjnej brygady. Głównym czynnikiem mającym wpływ na wysoką 
sprawność techniczną jednostek poza jego nowością była właściwa dbałość 
załóg. Duże znaczenie dla utrzymania wysokiego stanu technicznego okrętów 
i kutrów miała dobra organizacja pracy pionu mechanicznego. Wypracowane 
z udziałem oficerów brygady zasady działania okrętów desantowych oraz 
metodyka szkolenia ich załóg oraz całych zespołów okrętów miała znaczny 
wpływ na ukształtowanie taktyki prowadzenia operacji amfibijnych na ich 
morskim etapie jak i polskich poglądów na działania wspólne rodzajów sił 
zbrojnych.
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Obsada głównych stanowisk dowódczo-sztabowych
2. Brygady Okrętów Desantowych w latach 1965-1970*

Załącznik 1

Stanowisko służbowe i stopień 
etatowy stanowiska Stopień, imię i nazwisko**

Czasokres pełnienia 
obowiązków 

na stanowisku

Dowódca brygady 
kontradmirał/komandor

kmdr ppor. Bogdan Swiderski 12.01.1965-24.07.1967
kmdr por. Kryspin Lech 25.07.1967-31.12.1969
kmdr por. Adam Wychowaniec 31.12.1969-3.04.1982

Zastępca dowódcy 
szef sztabu 
komandor

kpt. mar. Bronisław Szewczyk 12.01.1965-28.12.1965
kmdr ppor. Kryspin Lech 28.12.1965-24.07.1967
kmdr por. Zenon Tenerowicz 25.07.1967-9.06.1969
kmdr por. Walerian Rogalski 9.06.1969-29.12.1972

Zastępca dowódcy 
ds. politycznych 

komandor
kmdr por. Henryk Czerniak 29.03.1965-24.05.1971

Zastępca dowódcy 
ds. technicznych *** 

komandor
kmdr por. Franciszek Żarów 18.09.1968-4.02.1980

Kwatermistrz 
komandor porucznik

kpt. mar. Edward Rytych 12.01.1965-4.12.1967
kpt. mar. Kazimierz Boruń 5.12.1967 - 8.07.1970
kpt. mar. Ryszard Adamek 8.07.1970-29.11.1977

I dywizjon Okrętów
Dowódca 

komandor porucznik
kmdr ppor. Janusz Rutkowski 18.01.1965- 16.02.1970
kmdr ppor. Marian Sobieski 29.09.1969-8.11.1971

Zastępca dowódcy 
ds. politycznych 

komandor podporucznik
kmdr ppor. Jerzy Cieliński 23.03.1965-8.11.1975

Zastępca dowódcy 
ds. technicznych 

komandor podporucznik
kpt. mar. Zdzisław Gortad 18.4.1967-20.03.1973

Oficer 
nawigacyjno-szkoleniowy**** 

komandor podporucznik

kpt. mar. Ryszard Sandecki 5.06.1965- 10.11.1967
kpt. mar. Stanisław Jamborski 6.11.1967-7.11.1968
kpt. mar. Czesław Lossy 6.11.1968-28.10.1970
kmdr ppor. Józef Sochacki 28.10.1970- 11.07.1973

II dywizjon Okrętów
Dowódca 

komandor porucznik kpt. mar. Ryszard Sandecki 21.02.1969-30.10.1972

Zastępca dowódcy 
ds. politycznych 

komandor podporucznik

kpt. mar. Jan Ossowski |

20.01.1971 -6.07.1974

Zastępca dowódcy 
ds. technicznych 

komandor podporucznik

kpt. mar. Eugeniusz Marosek |

18.06.1967-9.11.1978

Oficer 
nawigacyjno-szkoleniowy**** 

komandor podporucznik

kpt. mar. Kazimierz Fic j
6.11.1968-30.11.1972
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cd. załącznika 1

Stanowisko służbowe i stopień 
etatowy stanowiska Stopień, imię i nazwisko**

Czasokres pełnienia 
obowiązków 

na stanowisku
III dywizjon Kutrów

Dowódca 
komandor podporucznik

kpt. mar. Stanisław Smoczyk 18.01.1965-9.10.1969
kmdr ppor. Józef Mikołajczyk 30.03.1971 - 10.12.1975

Zastępca dowódcy 
ds. politycznych 

kapitan

kpt. mar. Feliks Lubański 12.01.1965-22.03.1966
chor. Czesław Czok 22.03.1966- 11.09.1968
ppor. mar. Zdzisław Gajda 6.11.1968-3.12.1970
ppor. mar. Jan Goński 3.12.1970-2.01.1975

Zastępca dowódcy 
ds. technicznych 

kapitan

ppor. mar. Mieczysław Gallewicz 12.01.1965-6.07.1966
ppor. mar. Romuald Ładubiec 15.09.1966-6.11.1967
kpt. mar. Stanisław Chudziak 6.11.1967- 15.11.1971

Oficer 
nawigacyjno-szkoleniowy**** 

kapitan

kpt. mar. Józef Sochacki 16.01.1965-21.02.1968

kpt. mar. Karot Koluczek 6.11.1968- 12.03.1975

Źródło: Opracowanie własne na podstawie AMW akta dOTr - Min. sygn. 3948/90/16; 3948/90/15; 
3948/90/30; 3948/90/22, Książki obsady stanowisk etatowych oficerów i chorążych 2. Brygady 
Okrętów Desantowych.
* W tabeli ujęto oficerów którzy objęli stanowiska etatowo przed końcem 1970 r.;
* * najwyższy stopień osiągnięty na stanowisku przez oficera;
* ** do czerwca 1968 roku stanowisko zastępcy dowódcy brygady ds. technicznych nie istniało 

w etacie. Natomiast w komórce organizacyjnej oficerów specjalistów podporządkowanych 
szefowi sztabu był etat starszego oficera mechanika. Obowiązki oficera mechanika brygady 
od chwili jej sformowania tj. od 12.01.1965 r. pełnił kpt. mar. Franciszek Żarów. Oficer ten 
wcześniej służył w FOD na tym samym stanowisku służbowym. Należąc do ścisłego 
dowództwa brygady był żołnierzem o najdłuższym w niej stażu służby. Ta sama uwaga 
dotyczy stanowisk służbowych zastępców dowódców dywizjonów ds. technicznych;

* *** w zestawieniu ujęto oficerów nawigacyjno-szkoleniowych jako nieetatowych szefów 
sztabów. Stanowisko to podniesiono do rangi zastępcy dowódcy - szefa sztabu dopiero 
w połowie lat 70.
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Załącznik 2

Wykaz jednostek desantowych 2. Brygady Okrętów Desantowych do 1970 r.

Numer 
projektu, 
budowy

Nazwa własna 
jednostki

Numer 
taktyczny

W służbie Projektant 
WykonawcaPodniesienie 

bandery
Opuszczenie 

bandery
Projekt 770 D (OKRĘT DESANTOWY ŚREDNI - dalej ODS)

770 D. 5 ORP OKA 891 14.01.1964 25.04.1990

Centralne Biuro 
Konstrukcji 
Okrętowych 
Gdańsk - 2 

Stocznia Północna 
Gdańsk

770 D. 6 ORP BUG 892 14.01.1964 20.12.1989
770 D. 7 ORP NAREW 893 3.03.1964 25.04.1990
770 D. 10 ORP SAN 894 27.07.1964 24.04.1990
770 D. 11 ORP WISŁA 895 23.12.1964 20.01.1991
770 D. 12 ORP PILICA 896 6.04.1965 20.01.1991
770 D. 13 ORP BZURA 897 6.04.1965 1.08.1990
770 D. 14 ORP WARTA 898 1.06.1965 16.10.1989
770D. 15 ORP NOTEĆ 899 1.06.1965 16.10.1989

Projekt 770 MA (ODS)
770 MA. 35 ORP ODRA 888 24.12.1966 1.09.1990 Jak wyżej
770 MA. 36 ORP NYSA 889 24.12.1966 1.09.1990

Projekt 771 (ODS)
771. 8 ORP LENINO 801 28.01.1968 30.04.1991

Jak wyżej

771.9 ORP BRDA 890 28.01.1968 30.04.1991
771.10 ORP STUDZIANKI 802 28.01.1968 30.04.1991
771. 17 ORP SIEKIERKI 803 11.01.1969 28.05.1991
771. 18 ORP BUDZISZYN 804 11.01.1969 1.06.1990
771. 19 ORP POLICHNO 805 11.01.1969 31.10.1991

Projekt 771 A (ODS)
771 A. 26 ORP JAN ÓW 806 11.01.1970 30.04.1991 Jak wyżej
771 A. 27 ORP RĄBLÓW 807 11.01.1970 30.04.1991

Projekt 709 EICHSTADEN (KUTER DESNATOWY - dalej KD)
709. 1 KD-22 857 1.11.1962 15.12.1987

Centralne Biuro 
Konstrukcji 
Okrętowych 
Gdańsk - 2 

Stocznia
Marynarki 
Wojennej 
w Gdyni

709.2 KD-25 858 11.06.1963 30.11.1988
709.3 KD-31 859 3.02.1964 30.11.1988
709.4 KD-34 860 3.02.1964 16.10.1989
709.5 KD-37 861 12.02.1964 16.10.1989
709.6 KD-40 862 29.04.1964 1.06.1990
709.7 KD - 19 863 29.04.1964 16.10.1989
709. 8 KD-43 864 29.04.1964 16.10.1989
709.9 KD-58 865 7.06.1964 1.06.1990
709. 10 KD-28 866 4.02.1965 1.06.1990
709. 11 KD-46 867 17.07.1964 1.06.1990
709. 12 KD-49 868 27.07.1964 1.06.1990
709. 13 KD-52 869 17.10.1964 1.06.1990
709. 14 KD-55 870 18.12.1964 1.06.1990
709. 15 KD-61 871 4.02.1965 16.08.1989

Źródło: Opracowanie na podstawie J. Ciślak, Polska Marynarka Wojenna 1995. Okręty, samoloty 
i śmigłowce, uzbrojenie, organizacja, Gdynia 1996; S. Kudela, Polska produkcja przemysłowa na 
rzecz Marynarki Wojennej RP w latach 1945-1968 [w:] Siły zbrojne - polityka. Studia ofiarowane 
profesorowi Jerzemu Przybylskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, [red:] P. Kurenda, 
J. Romanowicz, A. Rossa, B. Zalewski, Toruń 2005 r.; W. Wierzykowski, 2. Brygada Okrętów 
Desantowych, [b.m.w], 2008 .
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Załącznik 3
Struktura organizacyjna 2. Brygady Okrętów Desantowych - styczeń 1965 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CAW, akta ZOrg. SG, sygn. 1791/90/520, Etat 35/438 2. Brygady Okrętów Desantowych.
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Załącznik 4
Struktura organizacyjna 2. Brygady Okrętów Desantowych na koniec 1968 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie AMW, akta 2. dOTr - Min., sygn. 3948/90/30; 3948/90/15, 
Książki obsady stanowisk etatowych oficerów i chorążych 2. Brygady Okrętów Desantowych.
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Załącznik 5
Struktura organizacyjna 2. Brygady Okrętów Desantowych na koniec 1970 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie AMW, akta 2. dOTr. - Min., sygn. 3568/76/343, k. 100-101, 
Zadania programowe, specjalne i ogniowe (wykonane w 1970 r. - przypis autora)
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Kmdr ppor. SG rez. dr Ireneusz BIENIECKI

ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE
JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH NA POLSKIM 

WYBRZEŻU MORSKIM W LATACH 1965-1991

Zagrożenia terrorystyczne są zjawiskiem towarzyszącym społeczeństwom 
od wielu wieków. Szczególnie w pierwszych latach XXI w. dały się 

zauważyć zmiany jakościowe w zakresie tego problemu. Do działań 
o charakterze terrorystycznym włączono nowe środki i obszary działania, które 
spowodowały, że straty i negatywne skutki społeczne oraz ekonomiczne stały 
się bardziej groźne dla społeczności międzynarodowej. Należy również 
podkreślić, że współcześnie - w dobie wielotorowego przesyłu informacji - 
akty terroru są szczególnie nośne i nagłaśniane w środkach masowego 
przekazu, co często powoduje psychozę zagrożenia wśród określonych grup 
społecznych i na określonych obszarach.

Podejmując próbę zdefiniowania terroryzmu napotykamy na trudności 
wynikające z braku możliwości jednoznacznego i precyzyjnego określenia tego 
zjawiska. Na przestrzeni wieków termin ten podlegał licznym zmianom 
i modyfikacjom. Słowo terroryzm pochodzi z łaciny. W tym języku terror 
oznacza strach - grozę. Przytoczmy w tym miejscu wybrane definicje terroryzmu 
funkcjonujące obecnie.

„Słownik encyklopedyczny edukacji obywatelskiej określa to zjawisko 
jako metoda działania polegająca na: przemocy wobec pojedynczych 
osób, aparatu władzy czyli terror indywidualny lub wobec przypadkowych 
członków społeczeństwa, zamachy na urzędy, lokale publiczne, koszary itp. - 
terroryzm zbiorowy (.../.

1 T. Szubrycht, K. Rokiciński, Gospodarka morska w świetle wybranych zagrożeń współczesnego 
świata, wyd. AMW, Gdynia 2006, s. 44-45.
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Natomiast w „Słowniku Terminów z Zakresu Bezpieczeństwa Narodowego” 
znajdujemy następujące wyjaśnienie tego terminu „(...) Forma przemocy 
polegająca na przemyślanej akcji wymuszenia bądź zastraszenia rządów 
lub określonych grup społecznych w celach politycznych, ekonomicznych 
i innych (...)”2.

Jeszcze inaczej definiują terroryzm autorzy „Encyklopedii Wojskowej” 
PWN wg których są to „(...) różnie umotywowane, najczęściej ideologicznie, 
planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup, 
podejmowane z naruszeniem istniejącego prawa w celu wymuszenia od władz 
państw, i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające 
dobra osób postronnych; działania te są realizowane z całą bezwzględnością, 
za pomocą różnych środków nacisków ( nacisk psych., przemoc fiz., użycie 
broni i ładunków wybuchowych), w warunkach specjalnie nadanego im 
rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie lęku (.. ,)”3.

Zaprezentowane powyżej definicje nie w pełnym zakresie charakteryzują 
akty terroru. Jednak na podstawie analizy porównawczej różnorodnych definicji 
terroryzmu, można uznać, że w większości z nich występują pewne wspólne 
elementy. Można do nich zaliczyć takie czynniki jak: stosowanie przemocy 
i siły, motywy polityczne popełnionego czynu, wywołanie strachu lub groźby 
jako elementu zastraszania a także skutki i reakcje psychologiczne 
przeprowadzonych działań.

W oparciu o dostępne oceny dotyczące zjawiska terroryzmu można 
przyjąć, że zarówno obecnie jak i w przyszłości, terroryzm będzie należał 
do najpoważniejszych zagrożeń współczesnego świata. Zapewne będzie 
on przyjmował nowe formy, które nie były dotychczas spotykane. Do takich 
form działalności terrorystycznej można zaliczyć np.: cyberterroryzm, 
terroryzm lotniczy czy terroryzm morski. Wszystkie te odmiany terroryzmu 
zawierają wspólne elementy charakterystyczne dla tego zjawiska, zawarte 
w przytoczonych powyżej definicjach. Ze względu na temat niniejszego 
opracowania autor ograniczył się wyłącznie do szerszego zaprezentowania 
terroryzmu morskiego.

Początek obecnego wieku obfitował w liczne przykłady działalności grup 
terrory-stycznych (najczęściej islamskich) na obszarach morskich, na których 
występuje również znaczna aktywność współczesnych piratów. Do akwenów na 
których występuje największe zagrożenie tymi aktami należy zaliczyć: Morze 
Arabskie, Morze Południowo-Chińskie czy rejony położone wokół zachodnich 
wybrzeży Afryki.

Dla polskiego czytelnika interesujące będzie zapewne przypomnienie, że 
również w nie tak odległych dziejach naszego państwa miały miejsce liczne 

2 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, red. W. Łepkowski, wyd. IV 
(AON), Warszawa 2002, s. 152.

3 Encyklopedia wojskowa, wyd. PWN i Bellona, t. 2, Warszawa 2007, s. 370-371.
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przypadki aktów terroru, które dotyczyły obszarów Polski - zarówno w odniesieniu 
do ruchu lotniczego jaki i jednostek pływających w rejonie południowego 
Bałtyku. Przedmiotem niniejszego opracowania są akty terroryzmu morskiego, 
które ujawniono na polskim Wybrzeżu morskim w latach 1965-1991, 
tj. w okresie, w którym nadzór nad ochroną tego obszaru sprawowały Wojska 
Ochrony Pogranicza (WOP).

Można przyjąć, że problematyka ta dla wielu osób zaliczanych do 
dzisiejszego młodego pokolenia Polaków jest całkowicie nieznana, chociaż 
wiele osób im najbliższych, wywodzących się ze starszego pokolenia - żyło 
i pracowało w tych latach, które stanowią cezurę niniejszego opracowania 
(1965-1991). Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w tym, że ówczesne 
władze PRL nie były zainteresowane w szczególnym nagłaśnianiu tego rodzaju 
incydentów w mediach. Na podstawie analizy zaprezentowanych poniżej 
zdarzeń, można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że jednym 
z głównych motywów działania ówczesnych sprawców aktów terroru była chęć 
wydostania się z kraju, a jedyną (oprócz legalnej) drogą, która mogła służyć 
realizacji tego celu, było nielegalne przekroczenie granicy (npg) morskiej. 
Wśród głównych czynników dotyczących motywów popełnienia tej kategorii 
czynów (przestępstw), sprawcy npg najczęściej wymieniali argumenty natury: 
ekonomicznej (zarobkowej), rodzinne i polityczne.

W drugiej połowie XX w. na polskim Wybrzeżu morskim znajdowała się 
znaczna liczba różnorodnych jednostek pływających, które wykorzystywano do 
rozmaitych celów, w tym głównie: zarobkowych, sportowych i turystycznych. 
Każda z nich praktycznie mogła być użyta do celów przestępczych związanych 
z npg. Np. na początku lat 80. wg szacunków Dowództwa Morskiej Brygady 
Okrętów Pogranicza (DMBOP) na całym polskim Wybrzeżu znajdowało się 
ogółem 1791 (100%) różnych obiektów pływających, z tego najwięcej - 63,4% 
(1135) na odcinku Kaszubskiego Dywizjonu Okrętów Pogranicza (KdOP - 
wschodni odcinek Wybrzeża), 22,2% (397) na odcinku Bałtyckiego Dywizjonu 
Okrętów Pogranicza (BdOP - środkowy odcinek Wybrzeża) i 14,5% (259) 
na odcinku Pomorskiego Dywizjonu Okrętów Pogranicza (PdOP - zachodni 
odcinek Wybrzeża). W poszczególnych kategoriach jednostek pływających 
najwięcej było:

- jachtów - 576,
- łodzi rybackich - 509,
- kutrów rybackich - 508.
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Tabela 1
Zestawienie liczbowe typów jednostek pływających na Wybrzeżu 

wg stanu z 23 kwietnia 1982 r.

Źródło: Archiwum Marynarki Wojennej (dalej AMW) w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. nr 3852/88, 
t. 43, Sprawozdanie z realizacji współpracy MBOP z organami MSW za okres od 1.05.1981 r. 
do 30.04.1982 r. z 23.04.1982 r„ Zal. nr 4 - Wykaz jednostek pływających, s. 1-2.

Rodzaj jednostek pływających
Odcinek

KdOP BdOP PdOP Razem
Łodzie rybackie 249 130 130 509
Kutry rybackie 241 227 40 508
Jednostki ratownicze 9 3 2 14
Holowniki 25 1 9 35
Motorówki 33 9 11 53
Pilotówki 14 2 6 22
Jednostki pasażerskie 33 — 21 54
Jachty 518 25 33 576
Jednostki hydrograficzne 10 — 4 14
Wodoloty 3 — 3 6
Ogółem jednostek w portach 
i przystaniach 1135 397 259 1791

Odsetek ogółu jednostek 
na poszczególnych odcinkach 
odpowiedzialności dywizjonów

63,4 22,2 14,5 100

Na Wybrzeżu, stosunkowo najczęściej stosowaną metodą przez 
potencjalnych przestępców granicznych, były kradzieże różnego rodzaju 
jednostek pływających, które wykorzystano do npg. Wynikało to z faktu, że 
jednostki te były w wielu przypadkach bardzo słabo zabezpieczone przed 
próbami kradzieży (łańcuch i kłódka) a ich przywłaszczenie nie wymagało zbyt 
wielu przygotowań. Przestępcy, przy odrobinie szczęścia mieli szansę 
niezauważonego wypłynięcia w morze.

Między innymi zdarzenie takie miało miejsce 27 sierpnia 1967 r. 
na odcinku służbowej odpowiedzialności Kaszubskiej Brygady WOP 
(KBWOP), kiedy to o godz. 22.00 zatrzymano dwie osoby, które zamierzały 
zbiec z kraju, przy wykorzystaniu szalupy ratunkowej skradzionej z plaży 
na półwyspie helskim. Prowadzone w tej sprawie śledztwo potwierdziło zamiar 
ucieczki, którą zrealizowano z brzegu morskiego na plaży helskiej, tj. rejonu 
za który odpowiedzialność ponosiła Marynarka Wojenna (MW). Obszar ten 
znajdował się w tzw. „polu martwym” obserwacji technicznej Punktu 
Obserwacji Wzrokowo-Technicznej (POWT) WOP Hel. Do udaremnienia 
ucieczki doszło dzięki czujności i wykazanej inicjatywie przez dowódcę 
jednostki pływającej KP-112 z KdOP - bosm. St. Rutkowskiego, który 

196



ZAGROŻENIA TERORYSTYCZNE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH...

w ciemnościach zauważył szalupę, zatrzymał ją a następnie doprowadził 
do portu Hel4.

Skala tego zjawiska narastała od lat 70. Tylko w okresie kilku miesięcy 
1970 r. odnotowano poważny wzrost przestępczości na granicy morskiej, 
co przekładało się m.in. na zwiększoną liczbę prób uprowadzeń i uprowadzenia 
stosunkowo licznych jednostek pływających. W tym czasie porwano za granicę 
5 kutrów rybackich oraz podjęto próby uprowadzenia: łodzi rybackiej, 
pilotówki, łodzi motorowej Milicji Obywatelskiej (MO) i wg posiadanych 
informacji również wodolotu. W związku ze stwierdzonymi przypadkami 
porwań jednostek pływających dyrektor Zarządu Kontroli Ruchu Granicznego 
MSW - gen. bryg. Eugeniusz Dostojewski zwrócił się z prośbą do ówczesnego 
szefa WOP - gen. bryg. Mieczysława Dębickiego o zintensyfikowanie działań 
patrolowych prowadzonych przez okręty i samoloty WOP5.

Realna możliwość wystąpienia w tym okresie zagrożeń terrorystycznych 
wobec jednostek pływających pod polską banderą wymuszała również potrzebę 
współpracy w zakresie wymiany informacji pomiędzy państwami w rejonie 
M. Bałtyckiego. Fakt taki miał miejsce 1 lipca 1970 r. o godz. 1.10 kiedy to 
z pokładu promu pasażerskiego ban. PRL „GRYF” płynącego z Ystad 
(Szwecja) do Świnoujścia oficerowie służby KRG Granicznej Placówki 
Kontrolnej (GPK) WOP Świnoujście powiadomili drogą radiową Komendę 
Wojewódzką MO w Szczecinie, że Policja szwedzka w Ystad poinformowała 
kapitana promu, o rzekomo ukrytym przez nieznanych sprawców, na pokładzie 
ładunku wybuchowym.

Mając na uwadze ewentualną potrzebę udzielenia pomocy pasażerom 
i załodze zagrożonego promu, o godz. 4.30 z portu Świnoujście wyszły ORP- 
325 z dOP Świnoujście (MBOP), statek ratowniczy „SZKWAŁ” oraz holownik 
„ROSOMAK”. Jednak w tym przypadku alarm okazał się fałszywy i prom 
„GRYF”, asekurowany przez ww. jednostki, o godz. 7.00 bez awarii wpłynął do 
portu Świnoujście. Szczegółowa kontrola promu przeprowadzona przez 
saperów z batalionu saperów w Dziwnowie nie ujawniła ukrytego ładunku 
wybuchowego6.

Natomiast faktyczna próba działań o charakterze terrorystycznym 
w odniesieniu do jednostki pływającej miała miejsce na polskim Wybrzeżu 
kilkanaście dni później. O godz. 17.45 18 lipca 1970 r. podczas wejścia 
wodolotu „KOMETA” ban. PRL do portu Świnoujście podjęto próbę 
uprowadzenia tej jednostki do Szwecji. Wodolot odbywał stały rejs na trasie 
Szczecin-Świnoujście. Sprawca uprowadzenia jednostki po odmowie kapitana 

4 Archiwum Straży Granicznej (dalej ASG) w Szczecinie, Akta KBWOP, sygn. nr 1629, t. 43, 
Pismo dowódcy KBWOP płk. Br. Wąsowskiego do szefa WOP z 25.09.1967 r„ s. 1.

5 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2370, t. 3, Pismo dyrektora ZKRG MSW gen. bryg. 
E. Dostojewskiego do szefa WOP gen. bryg. M. Dębickiego z 3.09.1970 r., s. 1.

6 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 1840, t. 20, Meldunek zastępcy szefa WOP 
płk. F. Stramika, nr 182/70 z 1.07.1970 r„ s. 3.
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dotyczącej skierowania jej na żądany kurs spowodował w pobliżu mostku 
kapitańskiego wybuch nieustalonego ładunku, w wyniku czego terrorysta 
poniósł śmierć na miejscu. Lekko ranny został również kapitan statku. Osobą, 
która usiłowała dokonać porwania okazał się mieszkaniec Szczecina, lat 26 
zatrudniony w charakterze spawacza w Stoczni Szczecińskiej7.

Również w następnym roku - 1971 miał miejsce fakt usiłowania 
zawładnięcia statkiem Żeglugi Szczecińskiej. Sprawcą był ob. PRL - 
mieszkaniec Gliwic - ob. G.M., który w ten sposób usiłował npg morską 
do Szwecji. W toku prowadzonych wyjaśnień ustalono, że wcześniej był on 
zapalonym miłośnikiem skoków spadochronowych (w aeroklubie wykonał 
240 skoków). Jednak ze względu na porzucenie przez niego szkoły i nie 
podejmowanie żadnej pracy, wstrzymano mu wydanie licencji skoczka 
i zabroniono wykonywania skoków. Ww. rozgoryczony tym faktem postanowił 
zbiec za granicę. Początkowo rozpatrywał różne możliwości npg PRL. Brał pod 
uwagę ucieczkę lądem przez CSRS do Austrii, a także uprowadzenie samolotu 
z aeroklubu w Gliwicach. Ostatecznie zdecydował się na porwanie statku 
Żeglugi Szczecińskiej do Szwecji.

W tym celu wykonał własnoręcznie, bez pomocy innych osób, 
5 granatów. Do tego celu wykorzystał odważniki o wadze 1 kg oraz środki 
wybuchowe. Z tymi środkami wybuchowymi przyjechał do Szczecina, gdzie 
przenocował. Następnego dnia odpłynął statkiem m/s „ALINA” Żeglugi 
Szczecińskiej do Świnoujścia, wykupując jednocześnie bilet powrotny 
do Szczecina.

W chwili gdy statek znajdował się w odległości 7-8 km od Świnoujścia, 
usiłował zawładnąć jednostką. W tym celu uzbrojony w granat i nóż 
sterroryzował w sterówce załogę składającą się z 3 osób, polecając jej wykonać 
zwrot statkiem i wypłynąć na pełne morze.

Podczas ucieczki członków załogi na dolny pokład, porywacz rzucił za nimi 
granat, który eksplodował. Po eksplozji granatu nie sprawdził czy są osoby 
ranne lecz wybiegł na pokład szalupowy, skierował się do sterówki, włączył 
manetki gazu na „cała naprzód”, a następnie chwycił za koło sterownicze 
i obrócił jednostkę w poprzek kanału.

W czasie wykonywania tego manewru uległy zatrzymaniu silniki a statek 
dobił rufą do brzegu. W tym momencie terrorysta zeskoczył na ląd a następnie 
uciekał lasem w kierunku Świnoujścia. W wyniku doznanych obrażeń broczył 
krwią. W Świnoujściu zatrzymał taksówkę, którą zamierzał wrócić do 
Szczecina, płacąc kierowcy za kurs 10 USD. Podczas przeprawy promem został 
zatrzymany przez patrole WOP i MO.

Straty jakie poniosła Żegluga Szczecińska w wyniku eksplozji materiałów 
wybuchowych i próby uprowadzenia statku oszacowano na 164000 zł.

7 Tamże, Meldunek sytuacyjny zastępcy szefa WOP płk. dypl. F. Stramika nr 205/70 
z 24.07.1970 r.,s. 2.
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Porywacza skazano na 10 lat pozbawienia wolności, pozbawienie praw 
publicznych oraz 10000 zł grzywny8.

Do poszukiwań kradzionych i porywanych na Wybrzeżu jednostek 
pływających angażowano często znaczne siły i środki formacji ochraniających 
granicę morską, a koszty tych działań były wysokie. Np. w działaniach 
związanych z poszukiwaniem motorówki MO-G 01 brało udział 13 jednostek 
pływających z dOP w Gdańsku, które przebywały w służbie ogółem przez 
299 godz. i 36 min. zużywając 10192 1 oleju napędowego. Nie były to 
całkowite koszty prowadzenia działań granicznych bowiem nie uwzględniono 
w nich m.in. lotu samolotu t. Jak-12 (nr 728) - 3 godz., lotu samolotu 
z BBWOP - An-2 (nr 245) i pływania okrętu9.

Sporadycznie przestępcy podejmowali również próby porwania jednostek 
pływających pod banderą WOP. Zdarzenie takie miało miejsce 24 lipca 1971 r. 
pomiędzy godz. 12.00 a 12.10, kiedy to dwaj osobnicy rozbroili żołnierza tej 
formacji i zawładnęli kutrem KR-70 strażnicy WOP, który bazował w porcie 
Darłowo. Następnie dokonali porwania dwójki dzieci bawiących się nad 
kanałem i zbiegli na pełne morze, z zamiarem ucieczki do państw zachodnich. 
W wyniku zorganizowanego pościgu, przestępcy tego samego dnia zostali 
zatrzymani.

Podczas prowadzonego postępowania wyjaśniającego ustaleń, że 
porwanie kutra miało następujący przebieg. W dniu zdarzenia służbę na kutrze 
pełnił motorzysta szer. K.K. W pobliżu kanału przebywali przestępcy, którzy 
pod pozorem łowienia ryb obserwowali zachowanie się żołnierza. Ok. godz. 12.00 
do siedzącego na belkach żołnierza WOP podszedł jeden z porywaczy z prośbą 
o ogień do papierosa. Osobnik ten widząc odłożoną broń (KbK-AK) oraz 
wykorzystując moment nieuwagi żołnierza, zawładnął bronią i usiłował go 
sterroryzować nakazując mu wejście na kuter. Jednak szer. K.K. kategorycznie 
sprzeciwił się temu poleceniu a następnie ukrył się za pobliskim murem, skąd 
pobiegł do cywilnego telefonu i powiadomił strażnicę WOP. Przestępcy widząc 
ucieczkę motorzysty i korzystając z pozostawionego na kutrze kluczyka 
do silnika, uruchomili jednostkę pływającą i zbiegli nią na morze10.

Dowódca strażnicy WOP w Darłowie - kpt. W.N. tego samego dnia 
o godz. 12.25 powiadomił o powyższym zdarzeniu dowódcę 28. Eskadry 
Ratowniczej (ER) MW. W czasie akcji pościgowej prowadzonej za porwanym 

8 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej AIPN) w Szczecinie, sygn. nr 0012, t. 123, 
J. Kram, Prawno-karne i kryminologiczno-kryminalistyczne aspekty nielegalnego przekroczenia 
granicy PRL w świetle spraw prowadzonych przez Pomorską Brygadę WOP i wydział śledczy 
KWMO w Szczecinie w okresie 1970-1975 (praca dyplomowa). Legionowo 1981, s. 35-36.

9 ASG w Szczecinie, Akta KBWOP, sygn. nr 1627, t. 141, Zestawienie zużycia mtg i materiałów 
pędnych przez okręty dywizjonu Gdańsk KBWOP w czasie akcji poszukiwania motorówki 
MO-G 01, s. 1-3.

10 ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 2371, t. 3, Sprawozdanie dowódcy MBOP 
do szefa WOP z przeprowadzonych działań granicznych za uprowadzonym KR WOP w dniu 
24.07.1971 r„ s. 1-2.
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kutrem WOP o godz. 15.45 z samolotu An-2 radiotelegrafista bosm. J.C. oddał 
10 strzałów z pistoletu t. TT, po których załoga uciekającej jednostki 
zatrzymała silnik, a jeden z porywaczy zaczął dawać sygnały podniesionymi 
rękami. Ok. godz. 15.50 uciekinierów podjęła na swój pokład załoga statku 
„R-3”11.

Na uwagę zasługuje ilość sił i środków użytych w czasie tych działań 
granicznych na morzu przez dowódcę MBOP. Podczas działań dokonano 
blokady wyspy Bomholm na kierunku przemieszczania się uprowadzonej 
jednostki, poprzez rozwinięcie okrętów na liniach dozorów (B-2, B-3, B-4, 
B-5), wykorzystując aktualną dyslokację okrętów. Pościg prowadzono dwoma 
okrętami OP-321 i OP-322 płynącymi na bezpośrednie spotkanie z celem, 
w sektorze prawdopodobnego kursu przemieszczania się jednostki przestępczej, 
ograniczonym ze strony wschodniej okrętem OP-321, a z zachodu okrętem 
OP-322 oraz okrętem OP-304 płynącym kursem na zajęcie linii dozoru B-4.

W działaniach tych brał udział również samolot t. An-2, z zadaniem 
wykrycia jednostki przestępczej, ciągłego jej śledzenia, naprowadzania okrętów 
OP-321 i OP-322, płynących na bezpośrednie spotkanie oraz utrudnianie 
przemieszczania się jej do przodu, poprzez użycie środków pirotechnicznych 
i broni. W powietrzu działał także śmigłowiec 28. ER MW, którego zadanie 
polegało również na utrudnianiu przemieszczania się jednostki przestępczej 
do przodu - poprzez stosowanie zwisów i rzucanie środków wybuchowych na 
kursie.

Ponadto poprzez dowódcę PdOP, zwrócono się do dowództwa rosyjskiej 
Bazy Morskiej w Świnoujściu o wysłanie szybkiego okrętu w rejon 
znajdowania się przestępczej jednostki z zadaniem jej przechwycenia11 12.

Po zatrzymaniu przestępców ustalono, że dzień przed porwaniem kutra 
rozmawiali oni z innym motorzystą, wypytując go o właściwości techniczne 
kutra. Pytania ten nie wzbudziły jednak podejrzeń żołnierza a raczej 
spotęgowały jego wymowność na temat zalet kutra, które podał znacznie 
zawyżone, zwłaszcza w odniesieniu do szybkości jednostki pływającej. 
Prawdopodobnie ten fakt zaważył na podjęciu przez przestępców decyzji 
o porwaniu kutra, ponieważ jego walory, w ocenie porywaczy, gwarantowały 
możliwość zrealizowania planowanej ucieczki. Podczas prowadzonego 
dochodzenia ujawniono, że porywaczami byli dwaj mieszkańcy Wybrzeża - 
ob. K.G. zamieszkały w Sławnie oraz B.M. pracujący w PPiUR „KUTER” 
i pływający na kutrze „DAR-48”. Dzieci, które siłą zabrano na pokład były 
mieszkańcami Darłowa.

11 ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 2371, t. 3, Pismo dowódcy 28. ER MW 
do dowódcy MW dotyczące akcji granicznej w dniu 24.07.1971 r. z 25.07.1971 r., s. 1-3.

12 ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 2371, t. 3, Sprawozdanie dowódcy MBOP 
do szefa WOP z przeprowadzonych działań granicznych za uprowadzonym KR WOP w dniu 
24.07.1971 r.,s. 1-2.
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Przełożeni uznali, że przebieg wypadku porwania kutra strażnicy 
Darłowo świadczył o niesumiennym i sprzecznym z postanowieniami regulaminów 
pełnieniu służby przez szer. K.K., co szczególnie uwidoczniło się w odłożeniu 
broni służbowej, pozostawieniu kluczyka do silnika na kutrze oraz braku 
czujności. Brakiem czujności wykazał się również drugi żołnierz, poprzez 
szkodliwe gadulstwo i niedostateczne wyczulenie na sprawę ochrony tajemnicy 
służbowej.

W związku z powyższym GIOT - wiceminister Obrony Narodowej gen. 
dyw. Tadeusz Tuczapski zwrócił uwagę dowódcy 15. BBWOP na zaniedbania 
występujące w strażnicy Darłowo, a szczególnie niską dyscyplinę żołnierzy 
pełniących tam służbę oraz niedostateczny poziom pracy wychowawczej, 
co w znacznej mierze przyczyniło się do zaistnienia poważnego w skutkach 
wypadku uprowadzenia kutra.

Jednocześnie karę dyscyplinarną w postaci 10 dni ZOMZ otrzymał 
dowódca strażnicy Darłowo. Stosunkowo niski wymiar kary zastosowany 
w odniesieniu do tego oficera wynikał z faktu, że oficer ten szybko i sprawnie 
zorganizował na szczeblu strażnicy pościg za przestępcami przy wykorzystaniu 
wszystkich możliwych i dostępnych sił i środków, w wyniku czego nie 
dopuszczono do ich ucieczki. Ponadto w odniesieniu do obu winnych 
niedopełniania obowiązków służbowych żołnierzy zasadniczej służby 
wojskowej (zsw) - dowódca 15. BB WOP otrzymał polecenie przekazania 
sprawy do rozpatrzenia organom powołanym do ścigania karnego.

Natomiast wszyscy dowódcy BWOP, w których do ochrony granicy 
wykorzystywano jednostki pływające, otrzymali polecenie podniesienia 
dyscypliny i skutecznego zabezpieczenia w przystaniach kutrów patrolowych. 
Ponadto w nadmorskich BWOP nakazano omówić okolicznościowy rozkaz 
Głównego Inspektora Obrony Terytorialnej i wypływające z niego wnioski13.

Jednak najbardziej dostępnym środkiem pływającym dla potencjalnych 
przestępców były na Wybrzeżu łodzie rybackie, które należały do najczęściej 
kradzionych jednostek pływających. Jedna z wielu kradzieży łodzi rybackiej 
z niestrzeżonej przystani rybackiej w Sopocie miała miejsce 1 października 
1974 r., a jej sprawcą był ob. NRD, który przebywał na Wybrzeżu w celach 
turystycznych. Przy wykorzystaniu skradzionej łodzi „SOP-15” usiłował 
dokonać npg. Jednak o godz. 0.45 łódź została wykryta przez służbę POWT-55, 
a o godz. 4.40 zatrzymana przez załogę KR-153. Fakt odbicia małego celu 
z przystani w Sopocie skojarzono z kradzieżą łodzi dopiero o godz. 3.35, to jest 
po otrzymaniu informacji od właściciela skradzionej łodzi14.

13 Archiwum Instytucji MON (dalej AIMON) w Modlinie, Akta GIOT, sygn. nr 21/91, t. 223, 
Rozkaz GIOT nr pf 41/GIOT z 6.08.1971 r. w sprawie porwania przez przestępców 
granicznych przybrzeżnego kutra rozpoznawczego strażnicy Darłowo 15. BB WOP, s. 1-3.

14 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2086, t. 6, Notatka służbowa w sprawie uwag 
do pracy sztabów jednostek WOP w zakresie operacyjnym z 27.05.1975 r., s. 8.
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Podobny przypadek na odcinku KBWOP miał miejsce 24 października 
1974 r. kiedy to w porcie Gdańsk dwaj młodociani przestępcy planując ucieczkę 
z kraju dokonali kradzieży niezabezpieczonej i pozostawionej bez nadzoru łodzi 
rybackiej „ŚWIB-43”. Na jednostce tej podpłynęli do statku ban. W. Brytanii - 
m/s „JODE”, na którym się ukryli. W toku prowadzonego postępowania 
wyjaśniającego stwierdzono, że łódź rybacka bezprawnie bazowała w przystani 
jachtklubu w Gdańsku, zamiast w macierzystej przystani w Swibnie15.

W drugiej połowie lat 70. na Wybrzeżu miały miejsce kolejne próby 
uprowadzenia różnych jednostek pływających. M.in. zdarzenie takie miało 
miejsce w porcie Gdynia 10 kwietnia 1978 r. o godz. 14.15 kiedy to dwaj 
ob. Węgier - I. Sz. (lat 16) i I. Sz. (lat 16) przy wykorzystaniu broni 
pneumatycznej (dwóch wiatrówek) oraz noża usiłowali sterroryzować załogę 
łodzi rybackiej „GDY-5”. Jednak w tym przypadku załoga łodzi wykazała się 
zdecydowaną postawą i własnymi siłami obezwładniła porywaczy.

Podobne zdarzenie miało miejsce 19 maja 1978 r. w porcie Szczecin. 
Trzej ob. PRL usiłowali uprowadzić tam holownik PRC „LIS” ban. PRL, 
z zamiarem przedostania się nim do Danii. Jednak z powodu słabych 
umiejętności manewrowania jednostką holownik wpłynął na mieliznę koło 
wyspy Greiswalder Oie, gdzie porywacze zostali z niego zdjęci przez służby 
NRD, a następnie deportowani do Polski16.

W końcu lat 70. występujące na Wybrzeżu zagrożenie porwaniami 
jednostek pływających było przyczyną opracowania szczegółowych 
dokumentów regulujących postępowanie załóg jednostek pływających 
w przypadku wystąpienia aktów terrorystycznych. Np. w PP „ŻEGLUGA 
GDAŃSKA” w połowie 1978 r. opracowano instrukcję dla kierowników 
wodolotów w sprawie postępowania w przypadku zagrożenia pasażerów 
i jednostek z przyczyn nie wynikających z warunków nawigacji.

Dokument ten regulował zasady postępowania w przypadkach 
wystąpienia na wodolotach niebezpieczeństwa zagrażającego pasażerom 
i załodze w postaci prób szantażu, zmiany kierunku pływania itp. Jako naczelna 
zasadę obowiązującą kapitana i załogę uznano troskę o bezpieczeństwo życia 
pasażerów, zachowanie spokoju, opanowanie zarówno załogi jak i pasażerów 
oraz zastosowanie wszelkich środków mających na celu zapobieżenie panice.

Jednocześnie ustalono zasady przekazywania określonych sygnałów 
powiadamiających o zagrożeniu, występującym na jednostce pływającej. 
Za podstawowy środek alarmowania o zaistniałym niebezpieczeństwie 
jednostek współdziałających uznano radiotelefon UKF znajdujący się na 
wyposażeniu wodolotów, przy pomocy którego kapitan miał obowiązek 
powiadomienia najbliższego Kapitanatu Portu lub Placówki Żeglugi Gdańskiej.

15 Tamże, s. 8.
16 AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. nr 3740/83, t. 49, Zestawienie prób nielegalnych 

przekroczeń granicy morskiej PRL w okresie od LOL do 12.09.1978 r. z 18.09.1978 r„ s. 1.

202



ZAGROŻENIA TERORYSTYCZNE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH...

Przy korzystaniu z tego środka łączności radiowej ustalono sygnał 
informujący o niebezpieczeństwie, który przekazywano w postaci hasła „BOJA 
GN”. Powyższy dokument przewidywał w bezpośrednim działaniu załogi 
również ewentualne unieruchomienie wodo-lotu, przez odcięcie dopływu 
paliwa.

Z powyższymi ustaleniami zawartymi w „Instrukcji” zapoznano służby 
dyżurno-operacyjne (SDO) oraz kadrę nadmorskich BWOP17.

Przypadki uprowadzeń i dezercji jednostek pływających na granicy 
morskiej nasiliły się również przed jak i po wprowadzeniu stanu wojennego.

Kolejną próbę uprowadzenia jednostki pływającej WOP stwierdzono 
26 listopada 1981 r. Tego dnia o godz. 19.15 na kuter GPK w Świnoujściu MJ- 
WOP-Ol stojący przy nabrzeżu w rejonie promów morskich wtargnął 
mężczyzna, który dużym scyzorykiem odciął cumę i usiłował sterroryzować 
motorowego kutra - st. szer. Grzegorza Kieragę, żądając przewiezienia go 
do Szwecji. Motorowy przy współudziale dowódcy kutra st. sierż. Michała 
Trzebińskiego i innych żołnierzy pełniących służbę w tym rejonie obezwładnił 
terrorystę18.

W lipcu 1982 r. miała miejsce próba porwania kutra „WŁA-149” 
z przedsiębiorstwa „SZKUNER” we Władysławowie, który przebywał 
na otwartym morzu. Dzięki zdecydowanej postawie załogi kutra próbę tą 
udaremniono. W czasie walki z trzema porywaczami ranny został szyper kutra 
ob. Stefan Formela a porywaczy zatrzymano19.

Inne zdarzenie miało miejsce 13/14 stycznia 1983 r. W tym dniu z portu 
Gdynia wypłynął w morze bez zezwolenia holownik ban. PRL „BOGDAN”. 
Na jego pokładzie ob. M.M., M.D. i J.K. zamierzali przedostać się od Szwecji. 
Dwaj pierwsi jako marynarze byli zatrudnieni na tym holowniku. Jednak brak 
doświadczenia w prowadzeniu jednostki na morzu i sztormowa pogoda 
udaremniły zamiar ucieczki. Holownik osiadł na mieliźnie w rejonie Krynicy 
Morskiej a sprawcy porwania zostali aresztowani. Straty spowodowane ich 
czynem oceniono na ponad 2 min zł.

Występujące na początku lat 80. przypadki uprowadzeń różnego rodzaju 
środków transportowych (kutrów, samolotów, śmigłowców) za granicę, których 
sprawcami w większości byli członkowie załóg spowodowało konieczność 
wyczulenia i bardziej wyostrzonego spojrzenia, ze strony przełożonych 
żołnierzy WOP, na kwestie związane z wykorzystaniem w ochronie granicy 

17 AMW w Gdyni, Akta DMBOP. sygn. nr 3740/83, t. 49, Pismo przewodnie dowódcy KBWOP 
z 5.06.1979 r. oraz Instrukcja dla kierowników wodolotów w sprawie postępowania w przypadku 
zagrożenia pasażerów, załóg i jednostek z przyczyn nie wynikających z warunków nawigacyjnych 
z 18.05.1978 r„ s. 1-2.

18 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2381, t. 28, Meldunek sytuacyjny szefa Sztabu WOP 
nr 330/81 z 26 listopada 1981 r., s. 1-2.

19 ASG w Szczecinie, Akta KBWOP, sygn. nr 2961, t. 3, Kronika KBWOP w Gdańsku za lata 
1971-1988, s. 122.
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morskiej własnych kutrów rozpoznawczych oraz utrzymaniem niezbędnej 
czujności w odniesieniu do załóg tych kutrów. Dlatego tez wydano zalecenia, 
które miały zapobiec i uniemożliwić kradzieże lub uprowadzenia przybrzeżnych 
kutrów rozpoznawczych (KR) w strażnicach nadmorskich WOP. Sprawy te 
regulował rozkaz dowódcy WOP gen. dyw. Czesława Stępińskiego z 29 marca 
1983 r., który nakazywał w tym zakresie realizację następujących przedsięwzięć:

- utrzymywanie ciągłej łączności radiowej z kutrami,
- zorganizowanie obiegu informacji w relacjach strażnica - POWT - 

baza kutrów,
- zabezpieczenie baz kutrów w sezonie żeglugowym,
- zastosowanie na kutrach stojących w portach (przystaniach) takich 

sposobów i urządzeń zabezpieczających, które uniemożliwiały 
uruchomienie silnika przez osoby niepowołane,

- rotację załóg na kutrach i wymianę kutrzystów pomiędzy bazami 
kutrów,

- w porozumieniu z oficerami WSW przeprowadzanie przeglądu 
kadrowego załóg kutrów, w celu wyeliminowania żołnierzy, co do 
których istniały uzasadnione podejrzenia lub mieli oni powiązania 
rodzinne z osobami zamieszkującymi w państwach zachodnich.

Podobną selekcję żołnierzy zsw i kryteria kwalifikowania dowódca WOP 
zalecił stosować w odniesieniu do kandydatów na elewów plutonu motorzystów 
w Ośrodku Szkolenia Podoficerów i Młodszych Specjalistów Bałtyckiej 
BWOP20.

Nadal jednak do realizacji ucieczek wykorzystywano cywilne jednostki 
pływające. Np. 29 maja 1983 r. wypłynął w morze prywatny kuter rybacki 
„WSG-10”. Na jego pokładzie trzy osoby dorosłe z dwojgiem dzieci (3 i 5 lat) 
dokonały npg. Chociaż kuter ten w czasie odprawy granicznej był szczegółowo 
przeszukany to jednak sprawcom udało się zbiec z Polski, ponieważ zostali 
ukryci przez załogę w opróżnionym zbiorniku wodnym, zakręconym na 
25 śrub. Bezpośrednio po wypłynięciu w morze zbiornik otworzono 
i umożliwiono im wyjście na pokład. Sprawcy i pomocnicy (razem 6 osób 
dorosłych i 2 dzieci) pozostali w Szwecji gdzie poprosili o azyl. Jeden 
z rybaków - członek załogi tego kutra powrócił do Polski.

Kilka dni później 8 czerwca 1983 r. z portu Jastarnia wypłynął w morze 
inny prywatny kuter rybacki „WŁA-30” z trzema osobami na pokładzie, w tym 
dwoma członkami załogi. Trzecia osoba - ob. L.S. posiadał nieprzerobioną 
kartę rybacką rybaka kutrowego. Ponieważ kontroler GPK WOP nie sprawdził 
tożsamości osób wypływających w morze dlatego też przedostanie się ww. 
grupy do Szwecji odbyło się bez przeszkód. Po pewnym czasie jeden 
z członków załogi kutra powrócił do kraju.

20 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2383, t. 10, Pismo dowódcy WOP gen. dyw. 
Czesława Stopińskiego do dowódców nadmorskich BWOP z 29.03.1983 r., s. 1.
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Służby graniczne ochraniające granicę morską, w wyniku prowadzonego 
rozpoznania własnego a także na podstawie informacji uzyskiwanych od innych 
współdziałających instytucji, otrzymywały często wiadomości wyprzedzające 
na temat zagrożenia występującego na pograniczu. Sytuacja taka miała miejsce 
14 czerwca 1983 r. kiedy to KPa-165 w godz. 17.30-20.55 oraz OPa-317 
w godz. 17.30-19.10 uczestniczyły w zapobieżeniu ewentualnego porwania 
wodolotu „MARZENA” płynącego z portu Szczecin do Świnoujścia. W tym 
celu jednostkę pływającą KPa-165 z Dziwnowa przebazowano na redę portu 
Świnoujście a OPa-317 wykorzystano do blokowania kanału portowego 
na wysokości latarni morskiej w Świnoujściu. Jednak w tym przypadku 
informacje na temat porwania uzyskane z KWMO w Szczecinie nie 
potwierdziły się i ostatecznie nie doszło do próby uprowadzenia wodolotu21.

W niektórych przypadkach porwania były dokonywane przez członków 
załogi kutra a zakładnikami porywaczy stawała się reszta załogi. Taka sytuacja 
miała miejsce 5 lipca 1983 r. kiedy to o godz. 1.00 odprawiono na połowy 
na łowisko J-7 kuter ban. PRL - DAR-118. Po wypłynięciu z portu Darłowo 
właściciel kutra ob. T.P. zablokował w kubryku pozostałą załogę w składzie 
trzech rybaków a kuter skierował do portu Hekso. W tym przypadku porywacz 
pozostał za granicą a załoga powróciła do kraju.

Z możliwości npg morskiej próbowali również korzystać członkowie 
załóg jachtów. Np. 6 lipca 1983 r. jacht „KARLIK” ban. PRL podczas przejścia 
z Władysławowa do Łeby znalazł się w pobliżu wyspy Gotland. W tym czasie 
jeden z członków załogi wyskoczył z jachtu i zaczął płynąć w kierunku wyspy. 
Kapitan jachtu użył rakietnicy celem jego zatrzymania. Uciekinier pozostał 
w Szwecji natomiast kapitana jachtu osądzono i skazano (po dwóch miesiącach 
powrócił do kraju). Jacht przebywał w porcie Kalmar.

Kolejna próba wykorzystania wodolotu do npg morskiej miała miejsce 
30 lipca 1983 r. o godz. 14.20. W tym przypadku ob. PRL - S.K. usiłował 
uprowadzić wodolot kursujący ze Świnoujścia do Szczecina. W tym celu 
wtargnął do sterówki z nożem i zażądał skierowania wodolotu na wyspę 
Bomholm. Jednak załodze udało się obezwładnić terrorystę, którego przekazano 
organom MO22.

Natomiast 6 sierpnia 1984 r. do szwedzkiego portu Kalmar uprowadzono 
kuter rybacki „GDY-40”, a trzy osobowa załoga poprosiła o azyl. Przed 
wyjściem w morze kuter był odprawiony i kontrolowany ekipą kontrolną przez 
służbę GPK Gdynia, w trakcie którego nie ujawniono jednak dwóch osób, które 
zostały ukryte i nielegalnie wywiezione z kraju.

21 AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. nr 3852/88, t. 112, Sprawozdanie dowódcy Pomorskiego 
Dywizjonu OP za okres od 1.06.-30.06.1983 r. z 6.07.1983 r., s. 3.

22 AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. nr 3852/88, t. 115, Ocena przestępczości i zagrożenia 
granicy morskiej państwa oraz PSRM za 1983 r. z 24.11.1983 r., s. 3-5; oraz sygn. nr 3852/88, 
t. 112, Sprawozdanie operacyjne MBOP za III kwartał 1983 r. z 15.12.1983 r., s. 1.
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Powyższa sprawa wzbudziła duże zaniepokojenie przełożonych 
z KBWOP bowiem w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego kulisy 
npg ujawniono karygodne braki w działalności pionu operacyjnego Zwiadu 
KBWOP. Do uprowadzenia kutra doszło pomimo tego, że od marca 1983 r. 
GPK Gdynia dysponowało informacjami wskazującymi na to, że właściciel 
kutra - ob. R.M. mógł planować ucieczkę za granicę. W ocenie pracowników 
operacyjnych świadczyły o tym przesłanki związane ze skomplikowaną 
sytuacją materialną tej osoby, zerwane więzi rodzinne, nadużywanie alkoholu 
i niemoralne prowadzenie się ww.

Podczas postępowania wyjaśniającego przyczyny uprowadzenia kutra 
ustalono, że oficerowie GPK Gdynia popełnili szereg błędów w codziennej 
działalności służbowej. Dotyczyły one: braku na kutrze operacyjnych źródeł 
informacji, niewłaściwej organizacji przeszukania jednostki pływającej, 
pasywne prowadzenie sprawy operacyjnej, nie realizowanie przedsięwzięć 
z opracowanego planu, niepełne rozpoznanie figuranta oraz brak systematycznego 
i faktycznego nadzoru oraz koordynacji planowanych przedsięwzięć w tej 
sprawie. Ponadto ustalono, że nie przekazano służbie WOP na Punkcie Kontroli 
Ruchu Rybackiego polecenia nakazującego szczegółowe przeszukanie kutra 
z podejrzaną załogą w dniu jego wypłynięcia w morze oraz zbagatelizowano 
informacje uzyskane na trzy dni przed ucieczką23.

Inną metodę ucieczki przez polską granicę morską z wykorzystaniem 
jednostek pływających próbowali zastosować ob. byłej NRD. W dniu 11 czerwca 
1985 r. czterech ob. NRD podjęło próbę wyczarterowania polskiego jachtu 
z Yacht Klubu „STAL” w Gdańsku a następnie wypłynięcia nim w morze 
niezgodnie z warunkami czarteru. Analiza zaistniałej sytuacji przeprowadzona 
przez pełniącego służbę oficera dyżurnego GPK Gdańsk - por. Z.D. wspólnie 
z kierownikiem zmiany GPK Gdynia i poczynione dodatkowe ustalenia dały 
podstawę do przypuszczeń, że osoby te mogły podjąć próbę npg. Przemawiały 
za tym następujące fakty:

- ww. osoby przybyły do Polski w celach turystycznych w składzie 
większej grupy osób od której się odłączyli,

- samowolni, niezgodnie z otrzymanym instruktażem wypełnili 
zgłoszenie wyjścia jachtu w rejs pełnomorski, wyszczególniając w nim 
wszystkie większe porty polskiego wybrzeża oraz port Sassnitz w NRD,

- celowo wprowadzili w błąd przedstawicieli władz klubu twierdząc, że 
posiadają paszporty, których faktycznie nie posiadali a posługiwali się 
jedynie dokumentami typu dowód osobisty,

- posiadali wypełniony niemiecki dziennik pokładowy i mapy całego 
Bałtyku,

- podejmowali na terenie Trójmiasta starania o zdobycie bandery NRD.

23 ASG w Szczecinie, Akta KBWOP, sygn. nr 2961, t. 3, Kronika KBWOP w Gdańsku za lata 
1971-1988, s. 122.
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W związku z powyższym osobom tym nie zezwolono na wypłynięcie 
w rejs, a po konsultacji z władzami granicznymi NRD - 16 czerwca 1985 r. 
przekazano ich stronie niemieckiej. Za właściwą ocenę zaistniałego zdarzenia 
oraz podjęcie trafnych i sprawnych działań profilaktyczno-zapobiegawczych 
dowódca KBWOP wyróżnił oficera WOP nagrodą pieniężną24.

W pierwszej połowie lat 80. odnotowano również przypadek porwania 
cywilnego kutra rybackiego przez żołnierza zsw WOP. Uczestnikiem tego 
zdarzenia był żołnierz ze strażnicy WOP w Kołobrzegu, który będąc w składzie 
ekipy kontrolerskiej GPK Kołobrzeg, po zakończeniu odprawy kutra „KOŁ-9” - 
15 marca 1986 r. ok. godz. 9.30 sterroryzował jego załogę bronią i uprowadził 
kuter na pełne morze, z zamiarem ucieczki na Bornholm. W wyniku 
prowadzonych z nim pertraktacji przez radio odstąpił od tego zamiaru 
i zawrócił do portu Kołobrzeg25.

Przebieg tego zdarzenia był następujący. Po zakończeniu odprawy kutra 
rybackiego „KOŁ-9” żołnierz zsw sterroryzował jego załogę posiadaną bronią 
osobistą z ostrą amunicją i uprowadził kuter na pełne morze, z zamiarem 
ucieczki na Bornholm. Przez radiotelefon groził rozstrzelaniem załogi 
w przypadku podjęcia interwencji.

Po ogłoszeniu alarmu granicznego dla BdOP o godz. 3.40 skierowano do 
działań OPa-321 celem wykonania zadania granicznego. Okręt ten wykonując 
postawione zadanie utrzymywał się w odległości 5 kabli od kutra demonstrując 
swoją obecność oraz oświetlając kuter rybacki. Jednocześnie przygotowywano 
się do użycia broni strzeleckiej i uzbrojenia. Przez cały czas kuter płynął 
kursem na Bornholm.

Dowódca OPa-321 na kanale 6 FM, na którym pracował również porywacz, 
otrzymał zadanie od dowódcy MBOP aby w żadnym wypadku nie dopuścić 
„KOŁ-9” do wód terytorialnych obcego państwa. W wyniku rozmów 
i pertraktacji prowadzonych przez dowódcę BBWOP z porywaczem, w których 
zapewniono mu bezpieczeństwo po powrocie oraz właściwe działania okrętu 
MBOP spowodowały, że o godz. 4.50 nastąpiła zmiana decyzji porywacza. 
Skierował on porwany kuter do portu w Kołobrzegu i o godz. 7.50 oddał się 
do dyspozycji organów Zwiadu WOP. Za powyższy czyn prokurator zastosował 
wobec niego areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy26.

Kilka tygodni później 15 maja 1986 r. z portu Świnoujście wyszedł jacht 
s/y „SUNRAY” PZ-104 z załogą, która posiadała prawo zawijania do portów 

24 ASG w Szczecinie, Akta KBWOP, sygn. nr 2961, t. 3, Kronika KBWOP w Gdańsku za lata 
1971-1988, s. 13-14.

25 AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. nr 3961/91, t. 125, Informacja szefa Sztabu WOP 
płk Stanisława Wąsa do dowódcy MBOP z 11.04.1986 r., s. 1-2.

26 AMW w Gdyni, Akta MBOP, sygn. nr 3961/91, t.125, Informacja szefa Sztabu WOP 
płk Stanisawa Wąsa dla dowódcy MBOP z 11.04.1986 r., s. 1-2; oraz AMW w Gdyni, Akta 
DMBOP, sygn. nr 3961/91, t. 39, Meldunek operacyjny nr 74/86 za dobę 14/15.03.1986 r. 
do szefa Oddziału Operacyjnego WOP. s. 1-2.
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polskich. Właściciel jachtu ob. K.D. (mieszkaniec Gdyni) zaokrętował się 
w porcie Dziwnów i po wyjściu z portu razem z drugim członkiem załogi 
sterroryzowali kapitana jachtu, a następnie nakazali mu wpłynąć do portu Ystad 
w Szwecji. Po wejściu do portu kapitan powrócił do Polski promem 
„WILANÓW”27.

Podczas innego zdarzenia, które miało miejsce 3 września 1986 r. 
właściciel jachtu ban. PRL - s/y „ALMA” zamknął w kabinie dwóch członków 
załogi a jacht uprowadził na Bornholm, gdzie pozostał występując o azyl28.

Oceniając próby npg morskiej podejmowane w latach 1965-1991 przy 
wykorzystaniu różnych typów jednostek pływających należy stwierdzić, że były 
one z reguły związane z koniecznością poczynienia znacznych przygotowań. 
Jednocześnie specyficzne warunki pogodowe występujące na Wybrzeżu 
morskim powodowały, że podejmowane często npg wiązały się z dużym 
ryzykiem ze strony potencjalnych naruszycieli granicy, a konieczność posiadania 
umiejętności żeglowania (kierowania jednostką pływającą) i występujące 
utrudnienia w żegludze nie zawsze gwarantowały w tym zakresie sukces.

Analiza przedstawionych powyżej przypadków terroryzmu na Wybrzeżu 
polskim pozwala zauważyć, że najczęściej obiektami aktów terrorystycznych 
były jednostki pływające pod banderą polską: jednostki pasażerskie, kutry 
rybackie, jednostki sportowo-żeglarskie, a w sporadycznych przypadkach także 
jednostki pływające formacji militarnych.

W podejmowanych próbach działań terrorystycznych w odniesieniu 
do załóg jednostek pływających często wykorzystywano broń palną (zdobytą 
lub służbową), ładunki wybuchowe amatorskiej konstrukcji a także broń białą.

27 AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. nr 3961/91, t. 125. Informacja szefa Sztabu MBOP 
kmdr E. Kubale o zagrożeniu granicy od strony lądu na kierunku morskim oraz w PSRM 
w II kwartale 1986 r. z 23.07.1986 r., s. 2.

28 AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. nr 3961/91, t. 125, Informacja szefa Sztabu WOP 
o zagrożeniu granicy morskiej w III kwartale 1986 r. z 28.10.1986 r„ s. 2.
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Kontradm. w st. spocz. Henryk PIETRASZKIEWICZ

PRAWIE W TODZE

Komendantem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej byłem krótko, 
tylko osiem miesięcy. Na dobrą sprawę należałoby ten okres skrócić 

jeszcze o wyjazdy służbowe, niezwiązane z funkcją i mój urlop. Wobec tego nie 
zdążyłem ani niczego naprawić, ani zepsuć. Sądziłem, że przychodzę do szkoły 
na czas dłuższy - stało się inaczej. Nie opracowałem nawet do końca swej wizji 
uczelni.

Przejmowałem obowjązki od kontradmirała Gereona Grzeni-Romanowskiego. 
Dowództwo Marynarki Wojennej wyraźnie chciało się go pozbyć. Mnie 
polecono - „tylko żadnych pożegnań”. Uważałem, że to nie byłoby wobec 
niego w porządku - komenda, szefowie wydziałów i katedr spotkali się 
z odchodzącym przy lampce wina w życzliwej atmosferze. Odchodził na 
stanowisko kierownika Studium Wojskowego w Wyższej Szkole Ekonomicznej 
w Sopocie. Wydawało mi się, że w WSMW nieco się nudził.

Nasza uczelnia była wówczas w trudnym okresie swego rozwoju. 
Od 1955 roku powoli przekształcała się ze szkoły oficerskiej w wyższą. 
Spierano się, czy szkolić magistra, czy inżyniera zawodu oraz według jakiego 
programu, a także jak przygotować kadrę odpowiadającą wymaganiom 
szkolnictwa wyższego.

Na szczeblu MON także zmieniały się koncepcje. Pierwsi absolwenci 
według jednolitych studiów magisterskich opuścili uczelnie w 1961 roku, ale 
już od roku akademickiego 1967/1968 polecono cofnąć się na obu wydziałach 
do programu szkolenia inżynierów stopnia pierwszego, a więc dającego 
uprawnienia tylko inżyniera zawodu. Także w Marynarce Wojennej tradycyjnie 
już ścierały się ze sobą dwa poglądy:

- szkoła ma dać oficerowi teoretyczne podstawy do dalszego rozwoju 
drogą pracy samodzielnej i zdolność przyswajania sobie wiedzy 
i umiejętności na krótkich kursach,

- większość dowódców zespołów żądała, by przychodzący na okręt 
absolwent znał już całe uzbrojenie i wyposażenie danego okrętu oraz 
wszystkie obowiązujące przepisy do administracyjnych włącznie.
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Uważałem, że zadaniem uczelni jest przede wszystkim uczyć samodzielności 
myślenia. Musiałem wówczas być nie do końca konsekwentnym, ponieważ nie 
raził mnie jeszcze zapisany w programie cel - przygotowanie oficera wachtowego.

Uczelnia, na obu wydziałach, kończyła właśnie szkolenie podchorążych 
wg programu inżyniera zawodu, prowadziła zaoczne i stacjonarne kursy dla 
absolwentów Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej uzupełniające odpowiednio 
do pierwszego lub drugiego stopnia.

Przenoszącym się po dwóch latach nauki w WSMW do innej uczelni, 
także cywilnej, zaliczano odbycie służby wojskowej. Były wypadki, chociaż nie 
liczne, wstępowania do WSMW już z takim zamiarem. Uważałem to za 
świadome nadużycie i zgodnie z uprawnieniami nie zgadzałem się na zaliczenie 
służby takim cwaniakom.

W 1963 r. WSMW uzyskała prawo nadawania tytułu doktora nauk 
wojskowych, jednak pierwsza promocja doktorska odbyła się dopiero 21 maja 
1969 roku. Pierwszym doktorem został kmdr ppor. Zdzisław Frankowicz. 
Promotorem był mój kolega z roku Eugeniusz Szpitun, który po studiach 
w Akademii Marynarki Wojennej w Leningradzie w latach 1954-1957, objął 
katedrę taktyki i w 1960 roku uzyskał tytuł profesora.

W 1968 roku utworzono przy WSMW Szkołę Chorążych o dwuletnim 
czasie nauczania, przyznającą dyplom technika urządzeń pokładowych, 
naprawy uzbrojenia oraz siłowni okrętowych i urządzeń elektrycznych. Profil 
szkolenia w WSMW był więc bardzo szeroki - od nauczania umiejętności 
manualnych do teorii na poziomie magistra w szeregu specjalnościach. Stawiało 
to przed kadrą uczelni wymagania dużej wszechstronności.. Wiadomo, że 
o możliwościach i randze uczelni decyduje liczba i poziom samodzielnych 
pracowników nauki, a jest to proces długi i nawet w okrzepłej już uczelni, ciągły.

Pozyskiwanie chętnych do związania się na trwale z uczelnią oraz 
właściwy ich dobór natrafiał na następujące przeszkody:

- szczupła baza rekrutacyjna ze względu na mały stan osobowy całej 
Marynarki Wojennej,

- długość i uciążliwość drogi do osiągnięcia ustawowych wymagań - 
większość kandydatów musiała jeszcze uzupełniać wykształcenie do 
poziomu magistra,

- część kadry uważała uczelnię za boczny tor, nie perspektywiczny 
i blokujący na długi czas,

- dowódcy, przeważnie, bardzo niechętnie patrzyli na zabieranie im 
zdolniejszych,

- ponieważ uczelnia była w swej dziedzinie jedyną w kraju, doktoryzacja, 
a szczególnie habilitacja, związana była z dużymi trudnościami; 
dotyczyło to także pozyskania ludzi z zewnątrz,

- szczupłość zbiorów bibliotecznych i technicznego oprzyrządowania - 
występowała obustronna zależność: postępujący drogą podwyższania 
kwalifikacji naukowych staje się, w pewnym sensie, zakładnikiem 
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uczelni, ale i sam, często, wiąże ręce przełożonym, gdy zaczynają tracić 
nadzieję na jego przydatność, lub gdy, już jako samodzielny pracownik 
naukowy, swym postępowaniem (np. odejściem) naraża uczelnię na 
ograniczenie jej uprawnień.

Wszyscy - od Dowództwa Marynarki Wojennej do wstępujących na 
naukowe ścieżki - zabierali się do tego zbyt anemicznie i nieporadnie.

Trzeba przyznać, że dopiero kontradmirał Witold Gliński - komendant 
od lutego 1971 roku, zabrał się do podnoszenia kwalifikacji z cała energią, 
włącznie do przekraczania swych uprawnień, i dokonał w tej dziedzinie 
zdecydowanego postępu.

Po kilku miesiącach doszedłem do wniosku, że szefowie i pracownicy 
katedr zbyt wąsko patrzą na szkolenie podchorążego, a mianowicie:

- ograniczają się do przekazywania podchorążemu wiedzy w zakresie 
przewidzianym w programie swego przedmiotu - wiedzy podręcznikowej, 
a nie umiejętności korzystania z niej; mają tendencję szkolić wąskiego 
specjalistę, a nie oficera,

- są negatywnie nastawieni do wszystkich zmian. Propozycję zabrania 
kilku godzin dla nowego przedmiotu, lub celem skupienia danego 
tematu w jednej katedrze dla uniknięcia zbędnych powtórek, uważają 
wręcz za zbrodnię i osobistą ich obrazę. To inni mają luzy i im trzeba 
zabrać,

- mało się interesują potrzebą nauczenia podchorążych umiejętności 
rozwiązywania problemów przy wykorzystaniu wiedzy wyniesionej 
z kilku katedr,

- uważają wykład za podstawową formę kształcenia, nie doceniają 
wychowawczego znaczenia pracy samodzielnej i form dyskusyjnych,

- nie poczuwają się do obowiązku brania udziału w wychowaniu 
podchorążego, uznając to za domenę aparatu politycznego i dowódców 
kursów.

Celem pobudzenia zainteresowań kadry bardziej ogólnymi problemami 
wojska, zapowiedziałem dyskusję nad popularną wówczas pozycją Biblioteki 
Wiedzy Wojskowej - Wstęp do strategii - A. Beaufre'a, napisanej z francuskim 
wdziękiem mimo odstraszającego tytułu. Gdy po kilku tygodniach zapytałem 
przybyłych na dyskusję, kto czytał książkę - podniosła się tylko jedna ręka.

Zmiany techniczne w wyposażeniu większości działów okrętowych coraz 
bardziej przybierały charakter systemów opartych na elektronice, o małej 
jednak jeszcze niezawodności. Nie spodziewałem się wówczas, że prędko 
i radykalnie wzrośnie czas bezawaryjnej pracy tych urządzeń. Wiadomo, że na 
morzu nie ma serwisu technicznego - uszkodzenia i awarie musi usuwać 
załoga, a szybkość i skuteczność może decydować nie tylko o wykonaniu 
zadania, ale i o życiu ludzi, lub o uratowaniu okrętu. Pomijając nawet kwestię 
napraw, właściwe wykorzystanie wchodzących i spodziewanych systemów 
wymagało nieco innego przygotowania przyszłych specjalistów. Biorąc to 

211



„BIULETYN HISTORYCZNY” H. PIETRASZKIEWICZ 2010 NR 25

wszystko pod uwagę, sądziłem, że należy dać podchorążym solidną podstawę 
z elektroniki i na niej rozwijać wiedzę i umiejętności w specjalnościach. Projekt 
radykalnych zmian programu nie zyskał wielu zwolenników. Dużo było w tym 
i mojej winy. Nie znalazłem w sobie dostatecznej determinacji i zdolności do 
przekonania przeciwników.

Nawet drobne kroki w tym kierunku spotkało niepowodzenie. Dowiedziałem 
się, że Wojskowa Akademia Techniczna szkoli grupę ponad dwudziestu 
elektroników. Wybrałem się więc z komandorem Edwardem Łącznym do 
generała Sylwestra Kaliskiego, ówczesnego komendanta tej uczelni, z prośbą by 
kilku absolwentów tego kierunku odstąpił dla WSMW. Nie tylko niczego nam 
nie obiecał, a jeszcze ©smarował przed ministrem, że chcemy coś robić cudzym 
kosztem.

Po podniesieniu szkół oficerskich do rangi szkół wyższych, mieliśmy 
ambicję przekształcenia naszej w akademię. W latach siedemdziesiątych 
admirał Ludwik Janczyszyn wysłał mnie do Warszawy z zadaniem przekonania 
szefa Zarządu Organizacyjnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
o konieczności podniesienia WSMW do rangi akademii. Po godzinnej 
przepychance obie strony pozostały na swych pozycjach. Wówczas 
powiedziałem miłemu generałowi, że będę zmuszony zastosować sposób 
chiński. W czasie likwidacji w Chinach handlu prywatnego, ponoć, celem 
przekonania prywatnego sklepikarza, by zlikwidował swe przedsiębiorstwo, 
wysyłano do niego agitatorów. Pierwszego dnia przychodziło dwóch. Jeżeli 
sklepikarza nie przekonali, następnego dnia przychodziło czterech itd. Przy 
szesnastu agitatorach Chińczyk przeważnie się załamywał. My nie mamy tylu 
Chińczyków, jednak mój szef przyśle tu admirała Glińskiego i jestem 
przekonany, że to powinno wystarczyć. Myliłem się - nawet zabiegi 
„piekielnego Wicia” przyniosły pożądany skutek dopiero po latach.

Miałem kilka idei, których ani wówczas, ani potem, nie udało mi się 
urzeczywistnić. W czasie wszystkich sprawdzianów przywiązywano dużą wagę 
do wyników strzelania kadry z broni krótkiej. Przeważnie nie były 
zachwycające. Wydawało mi się, że poprawie tej umiejętności będzie sprzyjać 
zainteresowanie podchorążych sportem strzeleckim. Ukształtowanie 
przyległych pagórków dawało możność urządzenia tam strzelnicy do rzutków. 
Musiałem jednak z tego pomysłu zrezygnować, ponieważ nie znalazłem kilku 
entuzjastów, którzy by nadali życie i zapewnili długotrwały sens użytkowy tej 
placówce.

Byłem przekonany, że komendant powinien mieszkać w bezpośredniej 
bliskości uczelni. Jego stała obecność jest równie potrzebna jak dowódcy na 
okręcie. Dom komendanta, rozumiany jako rodzina, może spełniać znaczną rolę 
wychowawczą. Komendant powinien mieć możność zapraszania do siebie 
podchorążych, szczególnie starszego rocznika, na rozmowę, kawę, obiad 
w innej atmosferze niż gabinet służbowy. Pozwoli to na lepsze poznanie 
osobowości podchorążych, wskazanie na możliwości rozwoju ich uzdolnień, 
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pracy nad charakterem, będzie sprzyjać kształtowaniu właściwych relacji 
między pokoleniami. Takie rozwiązanie obserwowałem w Royal Naval College 
w czasie wizyty w Londynie w 1962 roku i do dziś jestem tego zwolennikiem. 
Naturalnie komendant mieszkałby w tej willi tylko w czasie sprawowania tej 
funkcji, a przy jego powoływaniu należałoby brać pod uwagę także osobowość 
członków rodziny i ich towarzyskie obycie.

Naturalnie, takie oddziaływanie komendanta i jego rodziny jest tylko 
jednym z elementów wychowawczego systemu uczelni. Cały proces nauki 
i życia szkoły musi być podporządkowany wyposażeniu podchorążego 
w niezbędną mu w przyszłej służbie wiedzę i umiejętności i, co nie mniej 
ważne, ugruntowanie w nim takich koniecznych cech charakteru jak poczucie 
honoru, prawość, karność, bezstronność, życzliwość, odpowiedzialność, 
lojalność.

Nie dostrzegałem wówczas tego, że program uczelni powinien również 
uwzględniać wyposażenie absolwenta w podstawowe zaczepy do aktywnego 
życia także po zakończeniu służby, aby zapewnić mu możność przekwalifikowania 
się i uniknięcia zdeklasowania.

Oficer odchodzi do rezerwy w stan spoczynku ze znacznym jeszcze 
zasobem sił witalnych. Dotychczas uważano, że wszystkie te problemy 
rozwiązuje sama emerytura. W 1933 r. kmdr ppor. dypl. Jerzy Kłossowski, 
czując, że grozi mu zwolnienie, wystąpił o pozwolenie na studia zaoczne. Adm. 
Unrug napisał na jego raporcie tylko „nie”. Podobno ustnie uzasadniając, 
że w marynarce wojennej jest dość pracy, aby się czymś takim zajmować. 
Utworzony w lipcu 1958 r. Ośrodek Nauk Społecznych i Wojskowej, zwany 
powszechnie „ordonówką” od nazwiska jego wieloletniego kierownika kmdr. 
Stanisława Ordona, dawał chętnym oficerom, przy poparciu jego dowódcy, 
szansę uzyskania podstaw do aktywnej pracy także w cywilu.

Rozstanie ze służbą jest przeważnie dużym wstrząsem, tym dotkliwszym 
jeśli odchodzący nie ma jakichś zainteresowań angażujących jego możliwości 
intelektualne. W warunkach dzisiejszych ciągłych i często zaskakujących zmian 
w społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach życia, pozostający bez możliwości 
uzyskania pracy tylko z umiejętnościami i zainteresowaniami wyniesionymi ze 
służby, jest przeważnie sfrustrowany, czuje się wyobcowany z poprzedniego 
środowiska i nie umie znaleźć sobie nowej życiowej przystani.

Te korzenie, zdolne czerpać soki witalne z innej ziemi niż służba, 
musimy sobie zawczasu przygotować, powinna w tym wydatnie pomóc także 
uczelnia.

Byłoby rzeczą wprost idealną, by oficer, nawet po latach odejścia w stan 
spoczynku, był uważany za swego w obu układach - uprzedniej służby 
i aktualnej pracy lub grupie społecznej - by skala jego umiejętności 
i zainteresowań czyniła go w obu środowiskach jednostką wartościową, 
szanowaną, spełnioną i życzliwą światu oraz zdolną i chętną do podejmowania 
obowiązków zawodowych i społecznych.
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Wracając pamięcią do tego okresu, trudno mi twierdzić kto, poza 
najbliższymi współpracownikami, zajmował wówczas określone stanowiska 
służbowe - tym bardziej, że po odejściu nadal, z racji mej nowej funkcji, 
utrzymywałem ze szkołą żywe kontakty.

Moją bytność w WSMW jako komendanta zamknęła promocja rocznika 
1969 i przysięga nowego rocznika. Wielka to satysfakcja i przyjemność widzieć 
jak czteroletnie poczwarki przemieniają się pod symbolicznym uderzeniem 
szabli w zaczynających samodzielne życie zawodowe oficerów.

Uroczystość odbyła się 5.10. na nabrzeżu Skweru Kościuszki, a sama 
promocja na zacumowanym przy nim ORP „Wicher”. Siedemdziesięciu 
czterech absolwentów Wydziału Dowódczego i szesnastu Wydziału 
Technicznego promował dowódca Marynarki Wojennej wiceadmirał Zdzisław 
Studziński.

Słoneczna i ciepła jak na październik pogoda sprzyjała dobrym nastrojom 
uczestników uroczystości i przybyłym z ciekawości licznym mieszkańcom 
Gdyni. Najstarszym wiekiem wśród zaproszonych gości był chor. mar. 
Franciszek Graban, instruktor przedwojennej Szkoły Podchorążych Marynarki 
Wojennej, a po wojnie szef kolejnych roczników, także naszego, szanowany 
przez swych wychowanków coraz bardziej w miarę oddalania się w czasie 
od promocji.

Uroczystość przebiegła sprawnie, chociaż po czterdziestu latach tylko 
zdjęcia w albumie pozwalają mi przypomnieć jej fragmenty i jej bohaterów. 
Przede mną młode twarze, odindywidualizowane nieco przez złą jakość druku, 
pozbawione jeszcze tej wyrazistości, którą wyrzeźbi wkrótce wiek i służba. 
Na starcie wszyscy jeszcze w jednakowym stopniu podporucznika marynarki 
wojennej, pozornie z równymi szansami na przyszłość, pełni chęci, nadziei 
i energii. Tylko częściowo są świadomi braków swej obecnej wiedzy 
i charakteru. Dziś w euforii szczęśliwego dnia urzeczywistnienia ważnego etapu 
ich marzeń, gotowi przytulić do serca nawet złośliwy przypadek, który nie raz 
będzie beztrosko podstawiać im nogę. Niewielu ich poznaję na zdjęciach, 
minęło przecież czterdzieści lat i żaden z nich nie jest już w służbie czynnej. 
W albumie absolwentów Wydziału Dowódczego nie mogę odszukać prymusa 
ppor. mar. woj. Stanisława Kołaczyńskiego, obecnie profesora i kmdr w st. spocz. 
Odnajduję prawie dziecięce jeszcze twarze trzech, którzy najwyżej 
z rocznika zaszli w służbie: Jędrzej Czajkowski - admirał floty, dowódca 
Centrum Operacji Morskich z przed kilku laty; dr Henryk Sołkiewicz - 
wiceadmirał, szef Sztabu MW, obecnie wykładowca w AMW; Marek Toczek, 
wiceadmirał, po latach służby w MW, od 1992 do 1995 dowódca 
Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW. Po odejściu w stan spoczynku 
w biznesie.

Prymusem absolwentów Wydziału Technicznego był ppor. mar. Zygmunt 
Kitowski - kontradmirał, od 1997 r. profesor zwyczajny nauk technicznych, 
w latach 2003-2007 komendant AMW.
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Wszyscy promowani tego dnia zdawali w życiu zawodowym wiele 
różnych egzaminów, trudniejszych niż ten dyplomowy. Nie wiem ilu z nich ma 
już za sobą także egzamin końcowego okresu życia. Patrząc na zebrane 
w albumie ich dobre, ufne twarze, życzę im silnych i ciekawych zainteresowań 
na trudny okres od zakończenia służby do progu starości i nie mogę znaleźć 
odpowiedzi na ile my, jako kadra szkoły, ich nauczyciele i wychowawcy, 
przyczyniliśmy się do tego by przeszli przez życie z honorem, pożytkiem dla 
służby, kraju, najbliższych oraz swej satysfakcji i szczęścia. Czy myśmy 
w ogóle mieli to ich życiowe szczęście na względzie, czy poświęciliśmy 
każdemu z nich tyle uwagi i serca ile im się należało?

Promocyjny album otwierają nasze zdjęcia, tych, którzy pomagali im 
otwierać drzwi do zawodu i samodzielnego życia. Format paszportowy, jakość 
druku bardziej zacierająca niż uwydatniająca osobowość. Twarze przeważnie 
trochę zadumane, oczy wpatrujące się w coś w oddali. Czy wiedzieliśmy jak to 
osiągnąć i czy szliśmy wytrwale i konsekwentnie tą drogą? Jaka była 
skuteczność naszych wysiłków. Nikt tego gruntownie nie badał. Możemy sądzić 
tylko po losie absolwentów - po ich osiągnięciach, wpadkach, znanych 
fragmentach postępowania. O stopniu zadowolenia ze swego życia - w służbie 
i poza nią - mogliby powiedzieć tylko sami. Ich stosunek do szkoły - instytucji 
i jej ludzi - zmieniał się w miarę intelektualnego rozwoju i w małym stopniu 
znalazł swe odbicie na piśmie. Można mieć nadzieję, że mimo zarzutów 
i pretensji, u większości absolwentów szkoła znajduje ciepłe miejsce w ich 
pamięci. Po latach zdarzenia wydają nam się czasem piękniejsze niż były. 
Częściej jednak mamy do siebie pretensje w sprawach dużej wagi, a nawet 
w drobiazgach, które także bolą.
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JANINA MILISIEWICZ - WSPOMNIENIA 
O „WILKACH MORSKICH”

Wspomnienia o „wilkach morskich” to tytuł materiału wspomnieniowego, 
do napisania którego namówiłem w 2008 roku, w czasie trwania 
V Światowego Zjazdu Marynarzy, panią Janinę Milisiewicz z Toronto.

Pani Janina Milisiewicz jest Polką urodzoną i wychowaną poza granicami 
naszego kraju. Jest jednak osobą o niezwykle rozwiniętym poczuciu narodowej, 
polskiej tożsamości. Życzyłbym wszystkim naszym Rodakom takiego sposobu 
pojmowania i traktowania Ojczyzny. Czytelnik może w tym miejscu zadać 
sobie pytanie o zasadność prezentacji takiego materiału na łamach „Biuletynu 
Historycznego”. Gdy jednak zapozna się z jego treścią na pewno rozwiane 
zostaną wszelkie wątpliwości. Pani Janina Milisiewicz była żoną kmdr. Jerzego 
Milisiewicza1, który zasłynął dowodzeniem ORP „Batory” w czasie jego 
spektakularnej ucieczki z polskiego Wybrzeża do Szwecji w 1939 r. Była to 
jedyna udana ucieczka polskiego okrętu z Helu we wrześniu 1939 r. Ponadto 
należy zaznaczyć, że autorka wspomnień przez cały okres II wojny światowej 
pracowała w Kierownictwie Marynarki Wojennej w Londynie. Miała więc 
kontakt z wieloma oficerami Polskiej Marynarki Wojennej i osobistościami 
życia politycznego, podobnie zresztąjak i po 1945 r. *

‘Jerzy Milisiewicz urodził się 18.06.1899 r. Początkowo, jako oficer służby łączności pełnił 
służbę w Szefostwie Inżynierii DOK Nr VII w Poznaniu. W 1939 r. został wyznaczony 
na stanowisko kierownika Referatu Radiowego Szefostwa Służby Łączności Komendy Portu 
Wojennego w Gdym. Uczestniczył w obronie Helu jako zastępca szefa łączności i oficer radio 
Dowództwa Floty. Był jednym z inicjatorów i uczestników udanej próby przedarcia się przez 
niemiecką blokadę na kutrze pościgowym „Batory” do Szwecji. W czasie ucieczki dowodził 
okrętem. Od czasu przybycia do Szwecji do lutego 1944 r. był internowany. Przebywał 
w obozach w Sztokholmie, Falun i Marienhamm. Później wyjechał do Anglii, gdzie podjął 
służbę w Referacie Planowania Kierownictwa Marynarki Wojennej. Od maja do grudnia 1944 r. 
odbywał staż w Admirality Signal Establishment. W maju 1945 r. awansował na stopień kmdr. ppor. 
Po zakończeniu II wojny światowej pełnił funkcję sekretarza kmdr Pławskiego, opracowując 
m.in. Statut Samopomocy MW. Po rozwiązaniu Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii 
wyjechał do Kanady. Osiadł w Toronto, gdzie zmarł 24.03.1978.
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Mamy tu więc wyjątkową możliwość wsłuchania się w problematykę 
działalności Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii oraz spojrzenia 
na emigracyjne losy jej personelu. Całość materiału uzupełniają wspomnienia 
o emigracyjnym życiu polskich marynarzy na tle relacji autorki, które 
wzbogacają informacje o życiu w okresie międzywojennym i wcześniejszym.

JAK SIĘ ZNALAZŁAM W ANGLII?

Po prostu - tam się urodziłam. Rodzice poznali się kiedy oboje pracowali 
w nowo stworzonym Konsulacie Generalnym RP w Londynie. Dotarli do 
Anglii w czasie I wojny światowej i po bardzo odmiennych przygodach. Matka, 
Janina Szczypiorska, z Warszawy pochodziła z rodziny mocno zaangażowanej 
w akcjach przeciw władzom carskimi. Jej ojciec Antoni zmarł w młodym wieku 
po przesiedzeniu za te czynności w więzieniu, po czym dwie jego siostry wraz 
z podobnie zagrożonymi mężami wyjechały z Polski, jedni do Belgii, drudzy do 
Anglii.

Latem 1914 r. ciotka matki osiedlona w Anglii wybrała się z dwoma 
synami do Polski, aby odwiedzić rodziców na gospodarstwie pod Warszawą. 
Moja Matka w tym czasie spędzała tam wakacje letnie. Kiedy w sierpniu 
wybuchła wojna, ciotka zdecydowała jak najprędzej wrócić do Anglii. Ażeby 
jej pomóc doglądać dwóch chłopczyków kiedy musiała się starać o wymagane 
papiery i transport, ciotka zabrała ze sobą moją matkę, która w tym czasie 
liczyła niespełna 13 lat. Podróż była skomplikowana. Z powodu nadchodzącego 
wojska pruskiego, trzeba było wyruszyć na wschód a nie na zachód. Podróż 
najpierw pociągiem, który po drodze do Petersburga wykoleił się, następnie 
przez Skandynawię do Bergen w Norwegii, wreszcie statkiem do Anglii, 
do mieszkania ciotki w Londynie. To wszystko trwało kilka miesięcy...

W Anglii wówczas obowiązywała szkoła powszechna, aż do ukończenia 
14 lat, wobec tego moją matkę zapisano do najbliższej szkoły. Wątpię, aby to 
było przyjemne doświadczenie, mała dziewczynka bez jednego słowa 
angielskiego otoczona gromadą Angolosasów. Dało jej to jednak pierwsze kroki 
w opanowaniu tego języka i poznania angielskich obyczajów.

Ukończywszy szkołę mama dalej mieszkała u ciotki zarabiając przeważnie 
przy szyciu i poprawkach krawieckich damskiej garderoby w londyńskich 
sklepach. Wreszcie już po zakończeniu I wojny światowej znalazła się okazja 
uzyskania lepszej pracy, i to w polskim otoczeniu. Była to praca w nowym 
konsulacie RP w Londynie. Mama pisała dwoma palcami na maszynie, ale 
w tamtych czasach, przy tak nikłej ilości Polaków w Londynie każda para rąk 
była przydatna i bardzo pożądana.

Ojciec, Antoni Filcek, urodził się na gospodarstwie w Gentomiu, 
niedaleko Pelplina. Ukończył seminarium nauczycielskie, o ile pamiętam 
w Grudziądzu. Wkrótce po wybuchu I wojny światowej, ze szkoły do której 
ojciec został przydzielony jako nauczyciel, Prusacy wcielili go do wojska. Wraz 
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z małą grupą polskich rekrutów, nie chcąc im służyć i narażać swego życia 
„wykombinowali” jak najprędzej trafić do niewoli. Relacje z tej przygody były 
często powtarzane rodzinie i przyjaciołom, ale nie zostały mi w pamięci. 
W każdym razie, Francuzi złapali ojca pod koniec 1914 r„ a po tym przy 
wymianie jeńców przetransportowano go do Anglii. Resztę wojny przesiedział 
w obozie w Farnborough w południowej Anglii. Przez dowódcę obozu płk. 
Larkina, nawiązał kontakt ze swoim starszym bratem Piotrem, który parę lat 
przed wybuchem wojny osiedlił się w Anglii. Miał on wykształcenie 
inżynieryjne i prowadził firmę, która budowała dla ciężkiego przemysłu wieże 
do skraplania i magazynowania wody. Brat Piotr, ożeniony z Angielką 
pomagał Ojcu, przesyłając mu paczki do obozu. Czas pobytu w obozie Ojciec 
wykorzystał na naukę języka angielskiego.

Po odrodzeniu się państwa polskiego, w Londynie początkowo powstała 
Misja Polska, której zadaniem była repatriacja jeńców wojennych do kraju. 
Z Misji tej wyrósł później Konsulat Generalny RP, w którym Ojciec objął 
obowiązki księgowego. Zajmował się między innymi udzielaniem zaświadczeń 
dotyczących importów i eksportów między Polską a Wielką Brytanią. Kiedy 
dom zajmowany przez Konsulat został wywłaszczony przez powiększający się 
Uniwersytet Londyński, Ojcu polecono zdobycie nowej siedziby dla tej 
placówki, pertraktacje co do czynszu etc. i zorganizowanie przeprowadzki do 
nowego obiektu.

Rodzice pobrali się w 1921 roku. Matka była jeszcze nieletnią - wówczas 
trzeba było ukończyć 21 lat, więc potrzebna była zgoda rodziców matki na 
małżeństwo. Wynikło to z relacji mego Ojca, że jego narzeczona uważała tą 
formalność za zbędną jednak ostatecznie zgodę otrzymano i ślub się odbył. 
Ja się urodziłam w maju 1922 r. Kiedy miałam trzy miesiące wybraliśmy się 
do Polski aby odnowić kontakt z rodzinami w Warszawie i w Gentomiu i mnie 
ochrzcić. Ta uroczystość odbyła się w kościele w Nowej Cerkwi, tam gdzie 
rodzina Filcków modliła się od niepamiętnych czasów. Chrzestną była siostra 
mamy Łodzią. Kilka lat później zmarła w Warszawie na prześladującą wiele 
rodzin w tamtych czasach gruźlicę.

Pierwsze rodzinne mieszkanie, które pamiętam to dwupiętrowy domek 
w szeregu identycznych, z małym ogródkiem z przodu, większym od tyłu. 
Rozrastający się Londyn obwijał się tysiącami uliczek z podobną zabudową. 
Salonik, jadalnia, kuchenka z wyjściem na ogródek na parterze; na piętrze 
sypialnie, malutki boczny pokoik i łazienka. Ogrzewanie w tym czasie było 
wyłącznie kominkowe, więc węgiel obecny był w każdym pokoju. 
Niedozliczenia ilość takich kominków w całej Anglii spowodowała osławioną 
mgłę londyńską zwaną „grochówką” z powodu żółtego koloru. Słynny malarz 
angielski J.M. Turner uwiecznił w swoich pejzażach pamięć tych mgieł, które 
na szczęście zlikwidowano kiedy Anglicy przekonali się, że centralne 
ogrzewanie godne jest ich użytku. W tamtych czasach żartowano: mąż wracając 
o późnej porze z pracy, przez pomyłkę wszedł do domu sąsiada, powiesił
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płaszcz na haku w korytarzu, po schodach wszedł na piętro i udał się do 
sypialni. Z powodu wręcz identycznych układów pomieszczeń w ówczesnych 
domach i skromnego metrażu pokoi, meble można było ustawiać tylko w jeden 
sposób. Czyli nawet po ciemku, a może i pod tzw. gazem, zawsze się trafiło do 
łóżka, choć nieraz nawet do nie swojego...

Nasze przedmieście, South Harrow, na zachód od centrum stolicy miało 
szybkie połączenie kolejką Underground, tzw. „Tubem”. Wynajmowaliśmy ten 
dom od p. Palonka, Polaka z przed wojennej emigracji, prosperującego krawca.

Po kilku latach pracy, Ojciec był już w stanie złożyć swoje oszczędności 
jako depozyt na nowo budujący się, większy dom. Był to bliźniak, w trochę 
dalszym przedmieściu Northolt Park, niedaleko późniejszego lotniska, bazy 
słynnego Dywizjonu Myśliwskiego 303. Tam mieszkałam aż do wyjścia za 
mąż, tam też zmarł mój ojciec w 1950 r., wkrótce po mojej emigracji do 
Kanady. Tam także mieszkała moja matka, aż do czasu swej niefortunnej 
decyzji połączenia się ze mną w Kanadzie w 1979 r.

Wśród oryginalnego personelu Konsulatu oprócz mego Ojca było dwóch 
urzędników z którymi nawiązała się długoletnia przyjaźń. Byli nimi Władysław 
Hiller, wilnianin z piękną śpiewającą mową tego miasta, i Leon Kownacki 
z „Galicji”. P. Hiller ożeniony był z Polką urodzoną na emigracji w Stanach 
Zjednoczonych, która często odwiedzała krewnych w Anglii, gdzie zaskoczył ją 
wybuch I wojny światowej. Mieli oni jednego syna, Staszka, o cztery lata ode 
mnie starszego. Żoną p. Kownackiego była Francuzka z Paryża i oni też 
dorobili się jednego syna, Gienka, który urodził się jeden dzień przede mną.

Te trzy rodziny regularnie gościły się wzajemnie. Wspólnie obchodziło 
się święta. Podobne okazyjne kontakty były z Wujkiem Piotrem, jego żoną, 
córką Lavinią i synem Peterem. Poprzez mamę nawiązaliśmy kontakt z jeszcze 
jedną z jej ciotek, Antoniną Szczypiorską, która przed I wojną przyjechała do 
Anglii aby odwiedzić swoją siostrę i tu zaskoczyła ją ta wojna. Wyszła za mąż 
za Rosjanina i miała dwóch synów Aleksandra i Tomasza. Po śmierci męża 
Ciocia Antosia i chłopcy zmienili nazwisko z Krawców na Gray, co ułatwiło 
im życie wśród Anglosasów. (Młodszy Tomasz Gray to ten, o którym jest 
mowa we Wspomnieniach, jako o przewodniku po Londynie dla członków 
Wojskowej Misji Zakupów w 1939 r.). Zamieszkali niedaleko nas, więc 
wzajemne odwiedziny były częste. Grało się w szachy i karty, latem zaś 
w tenisa. Cioci Antosi makowce i inne smaczności były entuzjastycznie 
oczekiwane.
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Utrzymywaliśmy również kontakt z personelem Konsulatu, który się 
zmieniał dość często. Konsulem Generalnym od roku 1934 dr Karol Poznański2, 
przed nim, od chwili założenia tego urzędu, był p. Komierowski3, osiedlony 
w Anglii przed 1 wojną. Jak już wspomniałam Polonia w Londynie nie liczyła 
wielu rodzin. Byliśmy dość izolowani wśród angielskiego otoczenia, a garstka 
lokalnych sąsiadów, znajomych była znikoma. Zagadnienia lojalności 
narodowej wpływały na nasze podejście do życia zagranicą. Ojciec był 
urzędnikiem konsularnym na kontrakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. 
Żył więc w przesadnej obawie, że kontrakt nie będzie regularnie odnawiany. 
Uważał, że zbyt bliskie stosunki z otoczeniem angielskim, mogłyby wpłynąć 
ujemnie na jego karierę. Z drugiej jednak strony, nie sposób było nie 
zaznajamiać siebie i rodziny z lokalną kulturą i obyczajami. Napięcie 
spowodowane utrzymaniem odpowiedniej równowagi w takich okolicznościach 
osobiście odczuwałam od najmłodszych lat. Rodzice na przykład nie pozwolili 
mi wstąpić do angielskiego harcerstwa. W uzasadnieniu tej decyzji podkreślali 
utrzymanie polskości. Szkoła zaś, sąsiedzi i znajomi Anglicy chcieli ze mnie 
zrobić angielkę. Linia mojego najmniejszego oporu wiodła po drugim 
podejściu. Dziecko bowiem nie bardzo chętnie przyjmuje lekcje dodatkowe 
ponad obowiązujące na co dzień w szkole. Więc z protestem, nieraz płaczem 
zabierałam się do wspólnego z Ojcem czytania polskiej literatury. To się

2 Karol Poznański urodził się 10 maja 1893 r. w Warszawie. Ojciec jego Bernard, znany 
przemysłowiec, był jednym z dyrektorów Banku Handlowego w Warszawie. Studia rozpoczął 
w 1913 roku na wydziale paryskiej Sorbony, by w 1915 r. przenieść się do szwajcarskiego 
Fryburga, gdzie uzyskał magisterium z prawa, a w 1917 r. obronił pracę doktorską z zakresu 
ekonomii i nauk politycznych. 1 lipca 1919 r. rozpoczął pracę w Poselstwie Polskim 
w szwajcarskim Bernie. Do końca życia pozostał wierny służbie dyplomatycznej i konsularnej. 
11 sierpnia 1920 roku wstąpił jako ochotnik do I Pułku Artylerii Polowej Legionów, by walczyć 
przeciwko bolszewikom. Od września 1920 roku włączony został przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych do składu delegacji polskiej na rokowania pokojowe z Rosją Sowiecką 
zakończone traktatem pokojowym w Rydze 18 marca 1921 roku. Był wybitnym negocjatorem, 
dlatego uczestniczył w licznych rokowaniach i konferencjach. Wchodził w skład delegacji 
polskiej na Międzynarodową Konferencję Ekonomiczną w Genui (1922 r.), brał udział 
w rokowaniach polsko-niemieckich w Genewie, polsko-tureckich w Lozannie i polsko- 
-litewskich w Kopenhadze. Jedną z ważnych, naukowych zasług Karola Poznańskiego było 
opracowanie merytorycznej strony umów o konwencjach konsularnych. Zaproponowany przez 
Niego wzór stosowano przez wiele lat przy zawieraniu tego typu aktów prawnych. Od 1927 r. 
Karol Poznański pełnił funkcję konsula generalnego RP w Paryżu, a od 1934 r. - w Londynie. 
Przez całą wojnę ofiarnie pomagał Polakom przebywającym w Wielkiej Brytanii. Po cofnięciu 
uznania przez rządy Wielkiej Brytanii i USA dla polskiego Rządu Emigracyjnego (5 lipca 1945 r.), 
Karol Poznański nie zaprzestał działalności politycznej, a przede wszystkim społecznej dla 
polskich uchodźców i emigrantów. Utworzył w Londynie Komitet Obywatelski Pomocy 
Uchodźcom Polskim, Przychodnię Lekarską i Dom dla Zasłużonych Polaków. Prowadził także 
biuro pomocy prawnej dla Polaków. Zmarł w 1971 roku i został pochowany na Hampstead 
Cemetery w Londynie. Był odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta, Krzyżem 
Oficerskim francuskiej Legii Honorowej, orderami jugosłowiańskimi, belgijskimi i łotewskimi.

3 Kazimierz Komierowski był pierwszym konsulem generalnym RP w Londynie. Urząd ten pełnił 
od 1929 r.
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odbywało przeważnie w niedzielne poranki, kiedy wołałabym się bawić 
z rówieśnikami. Ojciec starał się zachęcić mnie wyszukując np. weselsze 
momenty „Trylogii”. Dodatkowo znajdował angielskie tłumaczenia polskich 
klasyków i polskie wersje angielskich. Całą Trylogię przeczytałam najpierw 
po angielsku, a po polsku między innymi „Przygody Hucka” Marka Twaina. 
Czytanie wspaniałej polskiej prozy to był deser po „wpychaniu łyżką” naszej 
skomplikowanej gramatyki. Mój ojciec, wykształcony w niemieckim seminarium 
nauczycielskim dal mi to, czego bez jego nacisku, bym w angielskim otoczeniu 
nigdy nie zdobyła - opanowanie języka macierzystego.

Dzieci wspomnianych kolegów ojca miały trudności z polszczyzną. 
Matka Staszka Hillera, urodzona i wychowana w Stanach Zjednoczonych, 
łatwiej porozumiewała się w angielskim. Francuzka matka Gienka Kownackiego 
znała tylko parę słów po polsku. Uczyła się angielskiego, ale w domu używała 
języka francuskiego. Dzieci między sobą rozmawiały tylko po angielsku. 
Podobnie było z kuzynami, dziećmi Wujka Piotra. Matka angielka nie była 
zainteresowana polskością, a Piotr nie używał już języka macierzystego 
od momentu swego wyjazdu do Niemiec na studia inżynieryjne. Ze swoim 
bratem, moim Ojcem posługiwali się angielskim lub niemieckim. Lepsza była 
sytuacja z synami cioci Antosi, która dopilnowała aby chłopcy władali równie 
biegle po polsku jak po angielsku.

Pierwszy mój poważny dylemat powstał, kiedy matka zapisywała mnie 
do szkoły powszechnej. Przełożona nie umiała zaakceptować i posługiwać się 
moim imieniem - Janina lub Jasia były nie do przyjęcia. Orzekła więc, że będę 
„Jenny”, wymawiane mniej więcej „Dżeny”. Nie lubiłam tego kompromisu, 
jednak z czasem doceniłam, że uchronił mnie od dokuczliwych uwag dzieciarni 
nie przyzwyczajonej do obcokrajowców. (Chociaż do dziś drażni mnie 
„Danina”, albo „Dżanijna” i proszę Anglików aby mówili mi „Jane” jeżeli nie 
potrafią wymówić naszego miękkiego J).

Parę dni później, kiedy pytano nas jak się nazywamy, nauczycielka 
poinformowała mnie, że takiego nazwiska jak „Filcek” niema, i żebym się 
upewniła w domu jak się naprawdę nazywam. Oczywiście mała Jasia wróciła 
do domu z płaczem. Musiałam się nauczyć, że cudzoziemka może żyć 
w harmonii z Anglosasami pod warunkiem, że nie podkreślała swojej „inności”. 
Było jednak ze strony rodziców zachęcanie: „ucz się lepiej od nich”, które nie 
bardzo poskutkowało. Byłam tylko średnim uczniem w szkole podstawowej, 
podobnie jak i w gimnazjum. W tym czasie marzyłam „o niebieskich 
migdałach” w formie kariery na scenie lub w literaturze, nie zdając sobie 
zupełnie sprawy z potrzebnego ogromnego wysiłku by coś takiego zrealizować. 
Londyn w latach 30. był Mekką sztuki teatralnej i muzycznej. Mama też 
kochała teatr, oglądałyśmy razem to co uważała za odpowiednie dla swej córki.

Z gimnazjum były wycieczki muzyczne - londyńska filharmonia 
urządzała koncerty dla młodzieży, przed którymi dyrygent zaznajamiał nas ze 
szczegółami klasycznych utworów i ich kompozytorów. Nasza nauczycielka 
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muzyki z ogromnym entuzjazmem kierowała nieliczną grupą zainteresowanych 
dziewcząt, skromną orkiestrą smyczkową i chórem. W tym zafascynowaniu nie 
potrafiłam przyłożyć się do lekcji fortepianowych ani smyczkowych. Po kilku 
lekcjach na wiolonczeli mój entuzjazm wygasł, więc z moim całkiem dobrym 
altem koncentrowałam się na śpiewaniu w chórze, który zdobywał nagrody 
na konkursach między szkołami. Historia i struktura europejskiej muzyki również 
mnie interesowały. Miałam też powodzenie w urządzaniu szkolnych imprez 
teatralnych. Ale to, nawet połączone z nienajgorszymi stopniami w angielskim, 
francuskim i geografią, nie wystarczyło aby zdobyć maturę. Jak oblałam, 
rodzice rozpaczali. Ojciec groził ,jak nie będziesz się uczyć, będziesz podłogi 
szorować”. Znalazł rozwiązanie ambarasującej sytuacji i zapisał mnie do szkoły 
handlowej „Pittmana”, na lekcje pisania na maszynie i stenografii. Ponadto 
skorzystał z możliwości zatrudnienia mnie w Konsulacie. Jedna z urzędniczek 
wychodziła za maż, więc musiała z pracy zrezygnować. Taki zwyczaj, nie 
bardzo zrozumiany ani wtedy ani dzisiaj, wówczas obowiązywał. Dopóki nie 
przydzielono nowej, potrzebna była zastępcza siła. Przedpołudniem pomagałam 
jak mogłam w dziale paszportowym, zapoznawałam się z innymi funkcjami 
Konsulatu. Po obiedzie niedługi spacer do Pittman'a i nauka pisania „na ślepo”. 
Personel konsulatu mógł korzystać z obiadów podawanych przez p. Ganc, żonę 
dozorcy. Mieszkali w dolnej kondygnacji domu zajmowanym przez Konsulat. 
Przy dużym stole jadalnym okazywało się, że nie zawsze podążam za toczącą 
się rozmową. Mojej domorosłej, zagranicznej polszczyźnie brakowało niuansów, 
których język nabiera we własnym kraju. Wątpię, że się przyznałam 
komukolwiek do tych trudności. Moja tymczasowa „posada”, mimo że trwała 
tylko pięć lub sześć tygodni, dodała mi pewności siebie, doświadczenie 
zarobkowe i własne pieniądze. Poprzednio nieraz zarabiałam „kieszonkowe” 
tłumacząc pod nadzorem ojca różne dokumenty, z którymi klienci zjawiali się 
w Konsulacie.

Gdzieś, może właśnie tu należy mi wspomnieć o zamiłowaniach i pasjach 
rodziców. Ojciec był zapartym filatelistą. Koncentrował się na znaczkach 
polskich. Jego zbiór kotów sięgał od najstarszych do najnowszych serii. 
Pomagałam mu nieraz przy sortowaniu, identyfikowaniu nowych nabytków. 
Mnie zafundował album ze stronami przeznaczonymi znaczkom z najrozmaitszych 
krajów. Kiedy przynosił do domu paczki rozmaitych znaczków, z werwą 
wyszukiwałam dodatki do mego osobistego zbioru, po czym wybieraliśmy się 
w wyimaginowane podróże do tych krajów. Z równym zapałem Ojciec pracował 
nad bibliografią pt. „Polonica-Anglicana”. Wyszukiwał wszystko co pisano 
o Polsce w języku angielskim, książki, artykuły w dziennikach i czasopismach, 
afisze reklamujące imprezy artystyczne, społeczne itd. Z obiektów, których nie 
mógł zdobyć i dodać do własnego zbioru, spisywał informacyjne dane. Te dane, 
podobnie jak własne nabytki zawierały informacje o autorze, tytuł, miejsce 
i datę wydania, format, ilość stron, a wszystko spisywane na kartkach 
katalogowych ułożonych chronologicznie i alfabetycznie.
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Po śmierci Ojca w 1950 (liczył tylko 59 lat) matce został problem 
odpowiedniego ulokowania zbioru filatelistycznego i książkowego, którym 
przeładowany był strych domu rodzinnego. Zachowała dla siebie kilka 
pamiątek, większość zaś przekazała zainteresowanym osobom w Kraju. 
Ja odziedziczyłam trochę włącznie z maszynopisem bibliografii. Ten i parę 
ciekawostek podarowałam bibliotece Domu Kopernika dla ich zbioru „białych 
kruków”.

Nieraz towarzyszyłam Ojcu w polowaniach na książki po księgarniach 
i antykwariatach, które w poważnej ilości znajdowały się w Londynie i na jego 
przedmieściach. Nieraz kupił nieciekawą książkę ale o pięknej, skórzanej 
okładce. Taką okładką ozdobił jakiś rarytas wymagający odpowiedniej oprawy.

Zamiłowania matki były bardziej praktyczne. Bardzo ładnie szyła 
i szydełkowała. Płócienny obrus z ozdobnymi mereszkami i szeroką 
szydełkową obwódką używam do dziś dnia. Mama ubierała siebie i mnie 
w gustowne, precyzyjnie wykonane sukienki i płaszcze, a później do Kanady 
przesyłała wnuczętom podobne ubranka. Pomagałam jej przy szyciu, chociaż 
nie pozwoliła mi kroić, ani korzystać z maszyny do szycia - „bo możesz 
zepsuć”. Co prawda skromne uposażenia Ojca nie pozwalały na marnowanie 
materiałów. Swoje katastrofy krawieckich projektów pokrywałam już będąc na 
tzw. własnym chlebie.

Wszyscy lubiliśmy muzykę. W frontowym pokoju stało stare ciężkie 
pianino „Schiedmayer”. Ojciec całkiem dobrze grał, ja się uczyłam. Razem 
graliśmy i śpiewaliśmy z zeszytów polskich pieśni ludowych, towarzyskich itp. 
W tym czasie ani patefonu ani radia nie było. Ojciec nie uznawał nowoczesnych 
sprzętów. Będąc odmiennego zdania, parę tygodni przed wybuchem wojny , bez 
porozumienia się z ojcem, wspólnie z matką zainstalowałyśmy radio. 
Po początkowych protestach, ojciec docenił wartość aparatu, który przekazywał 
najnowsze informacje „BBC news” i różnego rodzaju muzykę.

Ogródki koło domu pielęgnowali oboje rodzice. Ja zasiewałam tu i tam 
kasztany i gorzkie migdały zebrane gdzieś w okolicy. Wyrosły z nich ogromne 
drzewa, które w późniejszych latach trzeba było ściąć ze względu na ich 
wymiary nieodpowiednie dla małego ogrodu. W czasie wojny jarzyny 
z naszego ogródka zastępowały niedostępne na rynku produkty. Kilka kur 
uzupełniało przydzielone na kartkach żywnościowych tygodniowe jedyne jajko. 
Kiedy jaj nie dawały, wylądowały w garnku. Nie było u nas ani kota ani psa, ale 
przez kilka lat była papuga. Pewnemu młodemu Polakowi, który wybierał się 
do Brazylii, aby tam założyć jakiś interes, ojciec pomagał w złożeniu 
wymaganych dokumentów. Wyjeżdżając chciał ojcu w jakiś sposób 
podziękować za pomoc. Żartobliwie ojciec powiedział „możesz mi przysłać 
papugę”. Prawdopodobnie zupełnie o sprawie zapomniał, aż któregoś dnia 
w Konsulacie wylądowała opakowana klatka, a w klatce smukła zielona 
amazońska papuga. Po pracy Ojciec wrócił do domu z klatką w ręku, ku 
wielkiej konsternacji mamy, a mojej dziecinnej radości. „Połcia”, jak ją 
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nazwaliśmy, żyła aż do 1941 r. Uwolniona z klatki, przebywała nie uwiązana 
na specjalnie zbudowanej grządce, z której od czasu do czasu mogła sfrunąć 
i pospacerować. Witała nas „hello” kiedy wchodziliśmy do jadalni. To jej 
jedyne słowo, ale śpiewała na całe gardło kiedy włączone było radio, albo gdy 
ktoś grał na pianinie. Była zabawną towarzyszką.

Z wielkim entuzjazmem oczekiwałam wycieczki do Kraju. Z Londynu do 
Gdyni płynęliśmy statkami linii „Pol-Bryt”. Kiedy jeszcze żyła babcia 
Szczypiorska w czasie naszych wizyt w kraju najpierw odwiedzaliśmy ją na 
warszawskiej Pradze. Po jej śmierci w 1931 r. jechaliśmy z Gdyni wprost na 
Kaszuby, gdzie najmłodszy brat Ojca. Bolesław Filcek zarządzał leśniczówką 
Jastrzębce. Na obszarze wyciętym z lasu stał dwupiętrowy dom z czerwonej 
cegły otoczony ogródkiem, a dalej stała obora, stajnia i inne typowe rolnicze 
budynki. Były tam kury, gęsi, które mnie goniły przez podwórko, kaczki, kilka 
krów i dwa konie. Pola zasiane różnego gatunku zbożem sięgały do brzegu lasu. 
Oczarowana byłam tym lasem. Wspaniałe, wiekowe sosny, buki takie jak 
w ilustracjach dziecięcych bajek, piaszczyste ścieżki prowadzące w nieznane 
kierunki, podszycie różnych paproci i wiele innych pięknych i ciekawych 
rzeczy. Bywaliśmy tam latem, więc były jagody, niewiele jeszcze grzybów, 
dojrzewające orzeszki. Zwierzyny mnóstwo - sarny, dziki, rude wiewiórki, 
borsuki, lisy, zające, jastrzębie i komary. Krew dziewczynki z miasta bardzo im 
smakowała. Skutecznych środków obronnych nie było. Żeby uratować chociaż 
nogi od ich żarłoczności, przekonałam mamę, że potrzebne mi są spodnie. 
Wówczas, szczególnie na wsi nie był to przyjęty strój dla dziewczynki, ale 
znalazłyśmy w Skarszewach krawca, który uszył mi chłopięce portki. Czułam 
się w nich bardzo dobrze, ale ciocia Zosia Filckowa nie aprobowała mojego 
chłopięcego wyglądu. Pogodziła się z nim dopiero, kiedy obiecałam, 
że w niedzielę do kościoła włożę sukienkę.

Do pomocy w gospodarstwie była dziewczyna i dwóch pracowników 
rolnych. Własnego chowu drób, mleko, masło, jarzyny, codziennie pieczony 
chleb, wędliny ze specjalnego komina na piętrze domu, uzupełniane były, tym 
co w lesie upolował Wujek Boleś. Sarnina, dziczyzna, dzika kaczka były częstą 
podstawą obiadową. W piątki były małe rybki (liny?) chowane w leśnym 
stawie. Obfita ilość owoców z dużego krzaku czerwonych porzeczek ozdabiała 
torty i desery i przerabiana była w smaczne wino. Z brzozowego soku Wujek 
wyrabiał przyjemny napój. Wieczorami, po zakończonych obowiązkach 
gospodarczych, ciotka wyszywała piękne hafty kaszubskie i siatkowe (filet) 
firanki i obrusy. Wszystko przy lampie naftowej, bo prądu na tej placówce nie 
było. Nie było także wody bieżącej. Pompa na podwórku dostarczała ten 
niezbędny element. Radio zasilane ciężkimi bateriami dawało dostęp do 
światowych wiadomości, muzyki itp. Był też telefon z korbą którą 
wywoływano centralę.

Wujek za dnia patrolował las. Zawsze towarzyszyły mu dwa jamniki. 
Kiedy zmęczyły się bieganiem na swoich krótkich łapkach, ładował je 
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do plecaka. W pewnych godzinach otwierał w domu biuro z którego udzielał 
zezwolenia na polowania. Wieczory poświęcał spisywaniu sprawozdań ze swej 
pracy. Chociaż nie był bardzo rozmownym, nawet wręcz mrukliwym, 
w odpowiednim nastroju wujek Boleś chwalił się z okazów przyrody w jego 
leśnym państewku. Pamiątki wyjątkowej potęgi dzików, jastrzębi, które 
porwały największą ilość kurczaków, rogaczy o wspaniałych koronach, 
ozdabiały ściany głównego pokoju domu w formie wypolerowanych kłów, 
rogów i wypchanych ptaków. O każdym z tych eksponatów były jakieś 
wspomnienia dumnego myśliwego.

Wspomniany kościół to zabytkowy cysterski kościół w Pogódkach, 
do którego dojeżdżało się bryczką ciągniętą dwoma końmi. Poza rowerem 
i własnymi nogami, bryczka była jedynym środkiem lokomocji z Jastrzębiec 
do stacji kolejowej Głodowo, a także do pobliskich miast jak Kościerzyna, 
Starogard, Skarszewy.

Leśniczówka Jastrzębce istnieje do dziś dnia. Wujka Bolesia przeniesiono 
po wojnie do nadleśnictwa w Redzie. Ojciec utrzymywał z nim stałą 
korespondencję. Jeden po drugim, sześciu braci Filcków opuściło ten świat. Ale 
nowsze pokolenia Filcków jeszcze znajdują się w Gentomiu. W Anglii mieszka 
Sarah Filcek, wnuczka Piotra, córka Petera Filcka. Z kuzynką, Anne-Sophie 
Cox, też wnuczką Piotra, odwiedzałyśmy latem 2008 Gentomie i okolice. 
Spotkałyśmy dalszych krewnych, z którymi skontaktował nas ksiądz proboszcz 
Nowej Cerkwi. Nie trafiłyśmy jednak na Filckowe gospodarstwo.

Poza Ciocią Antosią, jej synami, żoną Aleksandrą Haliną Konieczyńską, 
córką jednej z sióstr Szczypiorskich, które opuściły Polskę przed I wojną 
światową kontaktu z rodziną Szczypiorskich po śmierci Babci już nie miałam. 
Z Haliną rozwinęła się serdeczna przyjaźń, która trwała aż do jej śmierci 
w 2002 r. Mieszkałyśmy blisko siebie. Nasze córki urodziły się w odstępie 
jednego miesiąca od siebie. Ciocia Antosia jednej i drugiej szyła ładne 
sukieneczki.

W 1943 poznałam Jerzego Milisiewicza, kiedy przybył do Anglii 
z internowania w Szwecji. Pobraliśmy się w 1945. Zamieszkaliśmy w domku 
podobnym i dosięgalnym krótkim spacerem do mojego rodzinnego.

Teraz parę słów o moim obywatelstwie. Urodziłam się w Anglii gdzie 
obowiązywał „ius solis”, czyli miejsce urodzenia decyduje o obywatelstwie. 
W Polsce przyjęty był „ius sanguinis”, tzn. dziecko przyjmuje obywatelstwo 
rodziców. Wówczas, urodziłam się więc z podwójnym obywatelstwem, z tym, 
że po ukończeniu 21 roku należało zrzec się z jednego lub drugiego. Ojciec 
nieraz przypominał mi o tym obowiązku. Przekonany był, że zostanę 
stuprocentową Polką. Więc wkrótce po skończeniu tych magicznych 21 lat, 
wybrałam się do adwokata w Londynie. Wysłuchał moją prośbę o formalną 
rezygnację z obywatelstwa brytyjskiego. Był nieco zdziwiony, może takiej 
sprawy nigdy nie załatwiał. Poradził jednak dłużej się zastanowić nad moją 
decyzją. Wyszłam z jego kancelarii w dalszym ciągu o dwóch przynależnościach
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narodowych. Później okazało się to korzystne. Ale nie tak zaraz. Kiedy już 
mieszkaliśmy w nowozdobytym domu, któregoś dnia zjawił się policjant 
zapytując mnie, dlaczego nie jestem zarejestrowana jako cudzoziemka. 
Ogromnie zdziwiona takim zarzutem zaprotestowałam, że je obywatelką 
brytyjską. Na to odpowiedź policjanta, że z momentem wyjścia za mąż za 
obcokrajowca straciłam tą przynależność. Więc musiałam wyrobić sobie 
odpowiedni dokument cudzoziemca. Wobec wielkiej ilości Brytyjek, które 
czasie II wojny światowej lub krótko po jej zakończeniu, znalazły mężów 
pośród członków alianckich sił zbrojnych, odebranie im - według starego prawa - 
rodowitego obywatelstwa, spowodowało protesty i apele do parlamentu. 
Na początku 1949 r. rząd brytyjski przywrócił nam te prawa. W Anglii 
po wojnie trudno było zdobyć intratną pracę, jeżeli się było cudzoziemcem, 
nawet byłemu oficerowi alianckich sił zbrojnych. „Murzyn swoje zrobił, 
murzyn może odejść”, co byłoby może do przyjęcia, gdyby murzynowi 
w między czasie nie sprzedano ojczyzny. Temu samemu oficerowi, który 
dorobił się żony i dwojga maluchów, perspektywy w tej „nowej” ojczyźnie 
były, sądząc z informacji docierających do nas, wprost zastraszające. Mimo, że 
miałam rodziców w Anglii, postanowiliśmy szukać szczęścia w dalekich 
stronach. Od znajomych, którzy przed nami powzięli taką decyzję, dowiadywaliśmy 
się o możliwościach i warunkach emigracji i życia na obczyźnie. Pierwsze 
nasze starania były w kierunku Australii. Po uzyskaniu wiz, dowiedzieliśmy się 
o trudnościach transportowych. Długie rejsy starymi frachtowcami z przesiadkami 
gdzieś we Włoszech, po tym przez upalny Kanał Sueski i dalej podróż 
w warunkach wprost niebezpiecznych, szczególnie dla małych dzieci. 
Zaczęliśmy więc starania o ulokowanie się w Kanadzie. Jako Brytyjka mogłam 
z dziećmi w każdej chwili osiedlić się w Kanadzie. Bezpaństwowy mąż już nie. 
Zaraz jednak po wylądowaniu w Kanadzie mogłam upominać się o wizę dla 
niego. Musiałam więc wybrać się do Edmonton w prowincji Alberta, gdzie 
kolega męża z internowania szwedzkiego, Konrad Korsak wraz z żoną angielką 
już byli zadomowieni. W czasie planowania tej podróży rząd kanadyjski 
zmienił swoje przepisy i przyjmował „mieszane” rodziny w całości. Nasze 
plany również zmieniliśmy decydując się na wyjazd do Granby w prowincji 
Quebec, gdzie koledzy łącznościowcy prowadzili zakład obsługi radia 
i telewizorów. Przyjemność wyemigrowania razem kosztowała naszą rodzinę 
drogo. Kiedy czekaliśmy na wspólną wizę, brytyjski minister skarbu, Stafford 
Cripps, zdewaluował funt angielski. Zamiast więc dotychczasowych czterech 
dolarów kanadyjskich za funta szterlinga, otrzymaliśmy tylko dwa. W dodatku 
wprowadził zakaz wywożenia z Anglii więcej niż 250 funtów na rodzinę. 
Wywóz rzeczy był nieograniczony. Wobec tych zarządzeń, skromne nasze 
oszczędności i dochód ze sprzedanego domu zamieniliśmy na dodatkową 
odzież dla siebie i dla rosnących dzieci. Trudno jednak „na zapas” kupować 
ubranka, dodatkową pościel itp. Meble, małe zgrabne angielskiego wyrobu 
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pianino, parę skrzyń z książkami dotarły do nas wkrótce po naszym 
wylądowaniu w Kanadzie.

Po pożegnalnych uściskach z rodziną ojciec zdecydował odprowadzić 
nas do Liverpool, portu na zachodnim brzegu Anglii, z którego tradycyjnie, 
wiele pokoleń emigrantów wybierało się do „Nowego Świata”. Był już 
poważnie chory i wkrótce po naszym wyjeździe opuścił ten świat.

Płynęliśmy statkiem RMS „NOVA SCOTIA”. Po ośmiu dniach, 1. lipca 
1950 r.,w rocznicę kanadyjskiej Konfederacji, weszliśmy do portu St. John's 
w Nowej Funlandii, gdzie wydano nam „landing permits”. Od tego czasu 
obchodzimy nie tylko „Canada Day”, ale i rocznicę naszego wylądowania 
w kraju pachnącym żywicą. Po jednodniowym postoju dopłynęliśmy do Halifax 
i stamtąd pociągiem , przez Montreal do Granby, gdzie przywitała nas rodzina 
Jędrychowskich. Tak rozpoczęliśmy nowe życie...

Na tym chyba należy zakończyć wyławianie z pamięci momentów 
z życia Polki urodzonej i wychowanej zagranicą której los nie pozwolił spełnić 
młodzieńczych życzeń rozwinięcia głębszych kontaktów z ukochanym Krajem.

WSPOMNIENIA O „WILKACH MORSKICH"

Wspomnienia o polskich „wilkach morskich” sięgają lat mego dzieciństwa 
i najwcześniejsze dotyczą personelu Żeglugi Polskiej. Między wojnami, kiedy 
wybieraliśmy się do Polski, płynęliśmy polskimi statkami z miejsca postoju pod 
Tower Bridge na Tamizie przez Morze Północne, Kanał Kiloński wreszcie 
przez Bałtyk do rozwijającej się Gdyni. Kontrast między tymi miejscami 
postoju był olbrzymi. Wiekowy port londyński, zadymione, rozległe składy 
wonnego towaru, wina z Francji, kauczuk z Kongo, runa wełny z Australii, a na 
Bałtyku jasne wybrzeże, gdzie witała nas czyściutka Ryżownia. Dzisiaj 
wszystko to zastąpione nową budowlą.

Pierwsze z tych statków - frachtowce z kabinami, obsługą (doskonała) 
i wyposażeniem dla dwunastu pasażerów były s/s „Premier” i s/s „Warszawa”, 
o ile się nie mylę podarowane po I wojnie światowi tworzącej się „Żegludze 
Polskiej”. Skipperem ich był Kapitan Łabędski. Po kolacji przy wspólnym stole 
zagajał pasażerów wspomnieniami swych morskich przygód. Szczegółów nie 
pamiętam, bo byłam bardzo mała i śpiąca, ale genialnej atmosfery koło tego 
stołu nie zapomnę.

Jak każdy marynarz był zabobonny co do spódnic na pokładzie. Więc 
kiedy w Londynie zaokrętowała się grupa polskich księży wracających do 
wyzwolonej Polski, pomrukiwał pod obfitym wąsem o grożących nieszczęściach. 
Te dwa przestarzałe statki zastąpiono nowoczesnymi jednostkami: s/s „Lech” 
i s/s „Lwów”. „Lechem” pod dowództwem kapitana Prokulskiego płynęliśmy 
nieraz, wraz z różnym towarem np. końmi dla kopalni węgla w Walii. II wojna 
światowa zastała s/s „Lech” wraz z załogą pod Tower Bridge.
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W sierpniu 1939 r. do Londynu przybyła Komisja Zakupów Wojskowych, 
której zadaniem było wykorzystanie 4. milionowej (funtów szterlingów) 
pożyczki udzielonej Polsce przez rząd Wielkiej Brytanii. Pod przewodnictwem 
generała Rayskiego komisja ta składała się z przedstawicieli polskich Sił 
Zbrojnych, specjalistów od zaopatrzenia. Delegatem Marynarki Wojennej był 
kmdr. inż. Stanisław Rymszewicz4. Mnie przydzielono do tej komisji 
w charakterze sekretarki, maszynistki, przewodnika po Londynie, doradcy 
w zakupach również osobistych oraz tłumacza, słowem Figaro w spódnicy. 
Któregoś dnia Panowie Delegaci zapytali czy mam starszego brata. Na moją 
zdziwioną odpowiedź, że niestety nie, ujawnili, iż pragną doświadczyć 
londyńskiego „nightlaifu”. Nie uważali zatem 17. letniej niewiasty za 
odpowiedniego towarzysza dla tychże doznań. Przedstawiłam więc im mego 
kuzyna Tomasza Gray’a, urzędnika Polskiej Komisji Handlowej w Londynie. 
Podobno bawili się doskonale.

W ramach pobytu w Anglii członkowie Komisji zwiedzali jednostki 
brytyjskiego przemysłu zbrojeniowego i konferowali z przedstawicielami 
brytyjskich sił zbrojnych z zakresie ewentualnych zamówień i dostaw dla 
polskiego wojska. Po sporządzeniu zamówień i podpisaniu szczegółowych 
kontraktów Komisja ta wróciła do Kraju pod koniec sierpnia 1939.

4 Stanisław Rymszewicz urodził się w Wilnie. W 1912 r. ukończył Wydział Mechaniczny 
Morskiej Szkoły Inżynierii w Kronsztadzie, a następnie Szkołę Radiotelegraficzną w Toruniu 
i Zgierzu. Służył w marynarce rosyjskiej. 13.01.1919 r. przyjęty do WP, do Służby Łączności 
w stopniu kpt. Od 15.03.1920 r. jest komendantem Obozu Wyszkolenia Oficerów Łączności 
w Zegrzu. 15.10.1920 r. awansuje na stopień mjr. łączn. inż. 1.08.1923 r. kolejny awans 
na ppłk inż. W latach 1925-1927 jest dyrektorem nauk Obozu Wyszkolenia Oficerów Łączności 
w Zegrzu. 8.05.1927 r. przeniesiony do MW. Służył w KMW w Wydziale Budowy Okrętów 
Służby Technicznej. Był zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Budowy Okrętów. 
Od 1928 r. w stopniu kmdr. por. inż. W 1932 r. wyznaczony na stanowisko szefa Biura 
Zaopatrzenia w KMW. 1.01.1933 r. awansowany do stopnia kmdr. Był przewodniczącym 
komisji przetargowej na budowę niszczycieli „Grom” i „Błyskawica”. Przyczynił się 
do uruchomienia w kraju produkcji niektórych elementów wyposażenia do tych okrętów. 
Od 04.04.1935 r. był przewodniczącym Komisji Nadzoru Budowy Okrętów w Anglii. 17.12.1937 r. 
powrócił do służby w kraju. Został II zastępcą szefa Służby Technicznej KMW. 11.06.1939 r. 
wyjechał do Anglii w celu zakupu materiałów dla MW. 25.08.1939 r. powrócił do kraju. 
Od 5.09.1939 r. był komendantem bazy przeładunkowej MW w Gałaczu w Rumunii. Po jej 
likwidacji przybył do Paryża. Od 1.01.1940 r. jest w KMW kierownikiem Samodzielnego 
Referatu Technicznego i Zaopatrzenia Materiałowego. Od lipca 1940 r. był przewodniczącym 
Sądu Honorowego Oficerów Starszych. W 1947 r. powrócił do Polski. Pracował jako inspektor 
okrętowy Wydziału Żeglugi GUM, wykładał również elektrotechnikę na Politechnice Gdańskiej. 
W latach 1949-1958 był głównym inspektorem elektrykiem w PRS w Gdańsku. Od 1.10.1958 r. 
na emeryturze. Zmarł w Gdańsku, pochowany na cmentarzu w Gdańsku-Oliwie. Odznaczony 
między innymi: Polonia Restituta IV klasy, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych, 
brytyjskim CBE, francuską Legią Honorową IV klasy, rosyjskim Orderem Św. Anny IV klasy. 
Szerzej zob. Cz. Ciesielski, Twórcy Polskiej Marynarki Wojennej, Gdańsk 1995, s. 130-140. 
Szerzej zob. J. K. Sawicki, Kadry Morskie..., op. cit., s. 509-510, Cz. Ciesielski, Twórcy 
Polskie Marynarki Wojennej..., op. cit., s. 130-140.
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Wkrótce po wybuchu wojny, kmdr Stanisław Rymszewicz znalazł się we 
Francji, skąd dotarł do Londynu i dołączył do organizującego się Kierownictwa 
Marynarki Wojennej. W między czasie został przydzielony do Ambasady RP 
w Londynie nowy Attache Morski - kmdr Tadeusz Stoklasa5. A ja zostałam 
jego sekretarką.

Attachat i Kierownictwo Marynarki Wojennej umieszczono w jednym 
z dwóch względnie nowoczesnych domów 51 i 53 New Cavendish Street, 
w słynnej dzielnicy wybitnych lekarzy tzw. Harley Street. W drugim z tych 
domów ulokowano Dowództwa Lotnictwa i Wojska Polskiego. Później dodano 
nam większy, stary dom na rogu New Cavendish Street i Wimpole Street. Mnie 
wraz z ogromną maszyną do pisania wyrobu Fabryki Karabinów przenoszono 
z jednego pomieszczenia do drugiego.

5 Tadeusz Stoklasa. Urodzony w Zaleszczykach. W 1914 r. zdał maturę. Ukończył Szkołę 
Saperów Wodnych w Klostemeuburgu. Służył w wojsku austro-węgierskim. 24.11.1918 r. 
przyjęty do WP. Uczestnik wojny 1920 r. W listopadzie 1920 r. przeniesiony do MW w stopniu 
ppor. mar. Do marca 1921 r. służy jako adiutant w KPW Puck. Słuchacz I TIK w Toruniu, który 
ukończył z pierwszą lokatą. Pełnił obowiązki z.d.o. ORP „Kmdt Piłsudski” i ORP „Krakowiak”. 
Był słuchaczem Kursu Doskonalenia Łączności w Zgierzu, który ukończył 11.04.1924 r. 
Do 21.08.1924 r. wykonywał obowiązki oficera radio Dowództwa Floty. Oficer wachtowy ORP „Warta”. 
3.05.1926 r. awans na stopień kpt. mar. Słuchacz Ecole de Guerre Navale w Paryżu. 
Od 28.04.1928 r. służy w KMW jako referent Wydziału Regulaminów i Wyszkolenia, następnie 
kierownik tego wydziału. Od 4.01. do 19.03.1930 r. dowodził ORP „Ślązak”, a następnie 
ORP „Kmdt Piłsudski” i „Kujawiak”. W okresie od 25.02.1931 r. do 18.09.1932 r. był szefem 
Oddziału Wyszkolenia KMW. W okresie od 10.10.1937 do 27.07.1939 r. był komendantem 
SPMW w Toruniu i w Bydgoszczy. Wyznaczony na rzeczoznawcę spraw morskich w Stałej 
Komisji Doradczej ds. Morskich przy Lidze Narodów. Od 1.08.1939 r. attache morski 
w Londynie. 3.05.1943 r. awans na stopień kmdr. W latach 1944-1945 był dziekanem attache 
morskich w Londynie. Po wojnie jest w PKPR. W styczniu 1949 r. otrzymał prawo 
zamieszkania w Rodezji (dziś Zimbabwe). Pracował tam jako attache handlowy w Konsulacie 
Belgijskim. Aż do śmierci był prezesem Związku Polaków w Rodezji. Mieszkał w Salisbury 
(dziś Harare) i tam zmarł. Odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi, brytyjskim BE 
i włoskim CLI V klasy, J.K. Rawicki, Kadry Morskie..., op. cit., s. 439-440.
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Najdłużej urzędowałam w biurze Oficera Flagowego, przez korytarz od 
biura Szefa KMW wiceadm. Jerzego Świrskiego6. Mój kontakt z admirałem był 
wyłącznie przez Flagowego. Aż do pewnego epizodu językowego. Moją 
główną rolą w pracy w KMW było maszynopisanie oraz tłumaczenie tekstów

6 Jerzy Świrski, ur. 5.04.1882, zm. 12.07.1959 r. Urodzony w Kaliszu, syn Włodzimierza, 
zawodowego oficera armii rosyjskiej. W 1902 r. ukończył Morski Korpus w Petersburgu. 
Do października 1903 r. służył na krążowniku „Askold”, najpierw jako oficer wachtowy, 
a potem jako młodszy oficer nawigacyjny. Na tym okręcie odbył podróż na Ocean Spokojny. 
Do sierpnia 1905 r„ z powodu choroby przebywał w Petersburgu. Po przeniesieniu z Floty 
Bałtyckiej do Czarnomorskiej od sierpnia do września był oficerem wachtowym pancernika 
„Rostisław” z eskadry ćwiczebnej. 6.12.1905 r. awansował na stopień lejtnanta (por. mar.). 
Do 1914 r. pełnił różne funkcje, m.in. oficerów wachtowych i oficerów nawigacyjnych 
na kanonierce „Doniec”, stawiaczu min „Dunaj”, krążowniku „Pamiat Mierkurija”, krążowniku 
„Kaług” i pancerniku „Swiatoj Jewstafij”. W 1911 r. wyznaczony na dowódcę torpedowca 
„Striemitielnyj”. 23.03.1912 r. awans na starszego lejtnanta. W latach 1912-1914 był flagowym 
oficerem nawigacyjnym w Dowództwie Brygady Pancerników na Morzu Czarnym, zaokrętowany 
na pancerniku „Patielejmon”. W chwili wybuchu I wojny światowej jest w Głównym Sztabie 
Floty Czarnomorskiej, w którym do maja 1918 r. pełnił funkcję głównego nawigatora. 
6.12.1914 r. awansowa! na stopień kapitana II rangi (kmdr por.). Członek komisji 
egzaminacyjnej sterników Brygady Okrętów Podwodnych, dowodzonej przez kontradm. 
W. Kleczkowskiego, oraz członek innych komisji egzaminacyjnych dla sygnalistów 
i dalmierzystów. 28.07.1917 r. otrzymał awans na stopień kapitana I rangi (kmdr). Stanął 
na czele powstającej na południu Rosji Ligi Odrodzenia Marynarki Polskiej. 23.03.1919 r. 
przybył do Paryża na wezwanie gen. Józefa Hallera. Został przydzielony do Komitetu 
Narodowego Polskiego. 11.04. t.r. powrócił na własną prośbę do Warszawy. 14.04.1919 r. 
przyjęty do DSM jako szef Sekcji Organizacyjnej. 2.05. 1919 r. zweryfikowany w stopniu płk. mar. 
10.07. t.r. mianowany zastępcą szefa DSM. Delegowany do Paryża na konferencję pokojową. 
Pełnił obowiązki szefa DSM, gdy kontradm. K. Porębski objął dowództwo odcinka obrony 
„Zegrze” w czasie wojny 1920 r. 29.04.1923 r. uczestniczył w otwarciu portu w Gdyni. 
8.08.1924 r. przeniósł Dowództwo Floty z Pucka do Gdyni. 19.05.1925 r. mianowany szefem 
KMW. 2.04.1926 r. podpisał w Paryżu umowę w imieniu Skarbu Państwa z Chantiers Navals 
Francais na budowę 2 kontrtorpedowców, zaś 1.12. tr. ze stocznią Augustina Normanda 
na budowę 3 okrętów podwodnych. 15.08.1926 r. po raz pierwszy promował absolwentów 
OSMW na ORP „Bałtyk” i wręczył pierwszą złotą szablę od prezydenta RP prymusowi ppor. 
mar. B. Krawczykowi. 1.01.1931 r. mianowany kontradm. przez prezydenta Ignacego Mościckiego. 
11.05.1934 r. podpisał umowę na budowę ORP „Gryf’. Podczas uroczystości pogrzebowych 
marszałka Józefa Piłsudskiego wynosił trumnę wraz z najstarszymi generałami. 29.01.1936 r. 
podpisał w Hadze umowę na budowę 2 okrętów podwodnych. W sierpniu 1936 r. złożył 
oficjalna wizytę w Anglii, nawiązując pierwszy bezpośredni kontakt z Admiralicją Brytyjską. 
W dniach 23-30.05.1939 r. uczestniczył w polsko-brytyjskich rozmowach w Warszawie, 
podczas których spowodował podjęcie decyzji o wysłaniu 3 kontrtorpedowców do Anglii przed 
wybuchem wojny. 5.09. ewakuował się z Warszawy razem z KMW. 8 t.m. przybył do Pińska. 
14 t.m. opuścił Pińsk, nocą 17/18 t.m. przekroczył granicę rumuńską w Kosowie razem z grupą 
KMW i Naczelnym Dowództwem. 27 t.m. wyjechał do Bukaresztu, a następnie 3.10. do Paryża. 
Od 6.10. przebywa w Paryżu. 11.10. powołany na szefa KMW. 27 t.m. sformował nowe KMW 
z siedzibą w hotelu „Regina” w Paryżu. 18.11.1939 r. podpisał w Londynie polsko-brytyjską 
umowę morską wraz z gen. Władysławem Sikorskim i ambasadorem Edwardem Raczyńskim. 
29.12.1939 r. przeniósł KMW do Londynu. 19.01.1941 r. mianowany wiceadm. przez 
Naczelnego Wodza. Pozostał szefem KMW do rozwiązania PMW w Anglii. Po wojnie mieszkał 
w Londynie i tam zmarł, pochowany na cmentarzu Brompton. Odznaczony miedzy innymi: 
Polonia Restituta I, III i IV kl., Złoty Krzyż Zasługi, brytyjskim KCB, francuską Legią 
Honorową II, IV i V kl., fińskim orderem VR II kl., rosyjskimi orderami Św. Stanisława III kl. 
i II kl. z mieczami, Św. Anny III kl. i II kl. z mieczami, Św. Włodzimierza IV kl. z mieczami 
i szwedzkim Orderem Miecza, Szerzej zob.: Cz Ciesielski, Twórcy Polskiej Marynarki Wojennej. 
Uznanie i represje (1918-1946; 1945-1951), Gdańsk 1995, s. 28-43; Z. Machaliński, Admirałowie 
Polscy 1919-1950, Warszawa 1993,8.156-200; W. Pater, „Bandera” 1992, nr 12; Kadry Morskie..., 
op. cit., s. 447-449, M. Gracy, Admirał Świrski, Gdańsk 2007.
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z polskiego na angielski i odwrotnie. Często również pracowałam jako tłumacz 
w kontaktach z szeroko rozumianą stroną angielską. Muszę zaznaczyć, że 
umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim różniły się znacznie 
wśród naszych oficerów. Ale ponieważ starsi oficerowie byli wychowani 
i kształceni pod różnymi zaborami, ich polszczyzna także często wymagała 
wręcz zasadniczych poprawek. Któregoś dnia więc wystukane przeze mnie na 
maszynie pismo po polsku wróciło do mnie poprzez Oficera Flagowego, 
oczywiście z zapytaniem jak śmiałam pozwolić sobie na poprawienie jakiegoś 
wyrazu w rękopisie Admirała. Jakie to było słowo nie pamiętam, ale chodziło 
o tak zwaną nową pisownię, która obowiązywała od 1936 r. Zawsze w swoim 
biurku trzymałam książeczkę pt. „Vademecum Pisowni Polskiej” wydaną przez 
Akademię Umiejętności. Oficer Flagowy, którym był wówczas por. mar. 
Bartosik zaniósł moją „biblię” admirałowi Swirskiemu, który po przeczytaniu 
przygotowanego materiału i skonfrontowaniu moich poprawek ze wspomnianym 
vademecum po raz pierwszy wezwał mnie do swego gabinetu. Książeczkę mi 
oddał i sucho podziękował za tzw. czujność językową. Jeśli chodzi o język 
angielski, admirał Swirski pisał względnie płynnie. Ale wymowa jego była 
fonetyczna. Polski zaś miał troszkę do życzenia...

Mój szef z kolei kmdr. Tadeusz Stoklasa, miał dobrze opanowany język 
angielski, zarówno w piśmie jak i w mowie. Jednak często komponowaliśmy 
jego angielską korespondencję wspólnie. Było bowiem sporo formalnych tzw. 
„bread and butter letters”, związanych z funkcją dyplomatyczną Attache. 
Powstało szereg często powtarzających się wyrazów, czy to o charakterze 
gratulacyjnym, czy to współczuciowych zależnie od sytuacji. Dłuższe pisma lub 
sprawozdania kmdr. Stoklasa wystukiwał na małej maszynce, z powodu tego, 
że jego rękopisy były prawie nieczytelne. Dokumenty te pisał z pojedynczym 
odstępem między liniami i często ozdabiał je ręcznymi dopiskami i poprawkami. 
Przepisywanie nie było więc łatwe i często wymagało dużego wysiłku 
i wyobraźni. Przypuszczam, że kmdr. Stoklasa doceniał moje wysiłki skoro 
niecierpliwił się w czasie moich nieobecności, a bardzo cieszył na mój powrót.

Gdzieś na początku 1940 r. wyznaczono mnie protokolantem Sądu 
Wojennego Nr 2, gdzie pod dyktandem przewodniczącego Sądu, płk. Samickiego 
wystukiwałam reportaż i sprawozdania z przesluchiwań. Jedna z takich spraw 
dotyczyła nieodpowiedniego zachowania się grupy młodych oficerów 
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ORP „Błyskawica” wobec kmdr. Umeckiego7.
Pomimo powagi sytuacji, którą stworzyli sobie młodzi oficerowie, byli 

w dobrym nastroju. Cieszyli się mianem „Klub Wypedków” (czytaj wypierdków), 
które prawdopodobnie wymyślił por. mar. Witold Wojciechowski8, utalentowany 
poeta, artysta, kreślarz i karykaturzysta. Moja podobizna przy maszynie 

7 Jerzy Umecki, ur. 22.09.1899 r„ zm. 23.04.1966 r. Ukończył kurs artylerii w Toruniu. 
1.12.1921 r. mianowany ppor. mar. Odbył III TIK w Toruniu, który ukończył w 1924 r. 
W latach 1924-1925 służył jako oficer wachtowy na ORP „Jaskółka”. 1926-1927 jest w OSMW 
w Toruniu jako oficer kursowy rocznika promocji 1927. W 1930 r. został dowódcą ORP 
„Jaskółka”. W latach 1931-1932 dowodził ORP „Kmdt Piłsudski”. 1.01.1932 r. awansował 
na stopień kpt. mar. W 1934 r. jest z.d.o. na ORP „Burza”. W 1935 r. pełnił obowiązki dowódcy 
ORP „Bałtyk". Od 1.04.1935 r. był w nowo utworzonym CWSF komendantem grupy 
ogólnopokładowej. W okresie od 04.05.1937 r. do czerwca 1938 r. dowodził ORP „Wilia”. 
19.03.1938 r. awansował na stopień kmdr. ppor. Ostatni przedwojenny dowódca ORP „Iskra”. 
6.05.1939 r. wyszedł z Gdyni w ostatnią podróż szkolną tego okrętu. Po wymianie grup 
podchorążych w Casablance wyszedł z portu 25.08.1939 r. i zawrócił z morza 1.09. po powrocie 
do Casablanko 13.09. ratował w tym porcie rozbitków po wybuchu na francuskim niszczycielu 
„Pluton”. W okresie od 1.12.1939 r. do 19.02.1940 r. był tymczasowym dowódcą ORP 
„Błyskawica”. Jego sposób dowodzenia w czasie działań na Morzy Północnym, spowodowały 
ferment i protesty wśród oficerów okrętu, którzy wraz z z.d.o. kpt. mar. T. Gorazdowskim 
na czele złożyli meldunek do szefa KMW, oskarżając dowódcę o nieudolność i tchórzostwo. 
Na podstawie zarządzenia szefa KMW został przeniesiony do jego dyspozycji. 27.03.1940 r. 
prawomocnym wyrokiem Sądu Polowego nr 1, jako Wojennego Sądu Morskiego, został skazany 
na karę jednego miesiąca i dwóch tygodni twierdzy, za występek przeciw szczególnym 
obowiązkom służbowym. Został również pozbawiony prawa ponownego zaokrętowania. 
Od 30.03.1940 r. przydzielony gospodarczo na ORP „Gdynia”, jest nadal w dyspozycji szefa 
KMW. 28.04.1940 r. obejmuje stanowisko zastępcy dowódcy Grupy Trawlerów, na którym 
pozostawał do końca października.) 6.08.1941 r. wyznaczony na stanowisko tymczasowego 
komendanta CWSF, gdzie zastępował chorego kmdr. por. A. Hulewicza. Od 09.02.1942 r. był 
referentem personalnym KUF. Od 05.01.1945 r. był komendantem KUF. Po wojnie pozostał 
w Anglii. Mieszkał i zmarł w Swindon, pochowany w Cricklade pod Swindon. Szerzej zob. 
J.K. Rawicki, Kadry Morskie..., op. cit., s. 453-454.

8 Witold Poray-Wojciechowski w 1933 r. ukończył Korpus Kadetów nr 3 w Rawiczu. Słuchacz 
SPAW. Promowany 15.10.1936 r. (5 lokata). Oficer wachtowy na ORP „Grom” i ORP „Mewa”. 
Do lutego 1940 r. oficer broni podwodnej ORP „Błyskawica”, ORP „Garland” w pierwszej 
załodze i ORP „Orkan”. Od 25.09.1946 r. do 19.10.1947 r. był w Gare Loch dowódcą, grupy 
brytyjskich barek inwazyjnych. Po zakończeniu wojny imał się różnych zajęć. Pracował 
w Liniach Północno- i Południowoamerykańskich z siedzibą, w Nowym Jorku. Prowadził farmę 
pod Salisbury (W. Brytania), pracował także w zamrażalni warzyw oraz w Seaford w Delaware 
(USA), w dziale badań włókien sztucznych. Po powrocie do Szkocji ukończył studia 
matematyczne i astronomiczne, następnie fakultet psychologii społecznej. Przez 7 lat był 
nauczycielem w gimnazjum męskim w Glasgow. Jako profesor Uniwersytetu Strathclyde 
w Glasgow uzyskał stopień docenta. W grudniu 1973 przeszedł na emeryturę. Czynny członek 
SMW, honorowy prezes koła SMW w Glasgow. W 1984 r. wyemigrował do Kanady. Zmarł 
w Toronto. Wieloletni redaktor NS, autor szeregu artykułów i utworów poetyckich drukowanych 
w NS. Utalentowany grafik (projektował między innymi ryngraf ofiarowany przez SMW jako 
wotum na Jasną Górę). Odznaczony między innymi Polonia Restituta V klasy, Złotym Krzyżem 
Zasługi, Krzyżem Walecznych, Medalem Morskim (dwukrotnie), brytyjskimi „1939-1945 Star”, 
„Africa Star”, „Atlatic Star”, „Defence Medal”, „War Medal”, J.K. Sawicki, Kadry Morskie..., 
op. cit., s. 464-465.
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do pisania, wyrysowana czarną kredą, wisi do dziś dnia nad biurkiem przy 
którym utrwalałam te wspomnienia. Wspaniale wykaligrafowana przez Wojtka 
Księga Pamiątkowa Marynarki ozdabia gablotkę w Muzeum Marynarki 
Wojennej.

W latach powojennych, po przybyciu do Kanady, Wojtek był aktywnym 
członkiem Stowarzyszenia Marynarki Wojennej. Ozdabiał nasze zaproszenia na 
imprezy, komponował wiersze odpowiednio poważne lub frywolne (nieraz 
cenzurowane przez prezesa Roma Tymińskiego, ale nie o nim teraz mowa). 
Należy tu wspomnieć, że w Toronto przychylny łut szczęścia połączył Wojtka 
ze swoją przedwojenną miłością, z którą z powodu obiekcji rodziców nie mógł 
się ożenić. Po odnalezieniu się na emigracji i będąc znowu wolni zawarli 
małżeństwo i Wojtek, wyczerpany długą chorobą, spędził ostatnie miesiące 
swego życia pod opieką swojej ukochanej Janki. Nie pamiętam, niestety, kto 
poza por. mar. Wojciechowskim wchodził w skład „Klubu Wypedków”. Wśród 
świadków na rozprawie sądowej był kpt. mar. Tadeusz Gorazdowski9, z.d.o. 
„Błyskawicy”, uwielbiany przez swoich młodych podwładnych. Z nim też 
nawiązaliśmy i utrzymywaliśmy bliski kontakt na emigracji w Kanadzie.

Podczas ówczesnych dwugodzinnych przerw obiadowych, genialny 
Przewodniczący Sądu, płk. Sarnicki lubiał wyszukiwać dobre restauracje, 
którymi Londyn się cieszył. W jego towarzystwie poznałam i polubiłam 
wspaniałe francuskie wina. Szczegóły rozprawy i jej wyników nie zostały 
u mnie w pamięci, ale na pewno są opisane w bardziej autorytatywnych 
dokumentach.

Często odwiedzał nas kapitan rezerwy marynarki Jego Królewskiej 
Mości o nazwisku Todd - imię zapomniałam. Omawiana i organizowana 
między innymi była działalność Polskiej Misji Śródziemnomorskiej, której 
zadaniem było przechwytywanie, nieraz wręcz wyławianie na morzu 

9 Tadeusz Gorazdowski, słuchacz SPAW. 15.08.1929 r. promowany ppor. mar W latach 1929-1930 
w podroży szkolnej na krążowniku „Edgard Quinet” w ramach Ecole d'application des enseignes 
de vaisseaux. Służył w pierwszej załodze ORP „Burza” jako oficer sygnałowy. Słuchacz I KOS 
i I KON.Od 1933 r. oficer nawigacyjny ORP „Burza”. W okresie od grudnia 1934 r. do kwietnia 
1937. r. był oficerem nawigacyjnym ORP „Burza”. Od 1.05.1937 r. dowodził ORP „Kmdt 
Piłsudski”.Od 22.04.1938 r. służył w Dowództwie Floty jako szef Wydziału Organizacyjnego. 
W okresie od 7.05.1939 r. do 17.01.1940 r. z.d.o. ORP „Błyskawica”. W 1940 r. jest 
w Rezerwowej Grupie Oficerów na ORP „Gdynia”. Od 5.06. był dyrektorem nauk CWSF. 
Od 18.07.1940 r. z.d.o. w pierwszej załodze ORP „Huragan”. 3.05.1941 r. otrzymał na kmdr 
ppor. 28.05.1941 r. obejmuje jako pierwszy dowództwo ORP „Krakowiak”. Od 25.05.1942 r. 
do 01.05.1943 r. dowodzi ORP „Piorun”. Od maja do grudnia 1943 r. służy w KMW jako 
kierownik Referatu Organizacyjno-Wyszkoleniowego. W 1945 r. objął stanowisko kierownika 
referatu w Biurze Historycznym KMW. Po wojnie przebywał przez pewien czas w Afryce 
i Hongkongu, po czym wyemigrował do Kanady. Zmarł w Charlottetown. Odznaczony między 
innymi: Orderem Virtuti Militarii V klasy, Krzyżem Walecznych. Medalem Morskim 
(czterokrotnie), brytyjskim BE, DSC, francuskim „Merite Maritime”. Szerzej zob. J.K. Sawicki, 
Kadry Morskie..., op. cit., s. 336-337, W. Pater, Tadeusz Gorazdowski, Przegląd Morski 1992, 
nr 10.
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wracających uprzednio wysyłanych do Europy agentów. Akcją tą dowodził kpt. 
mar. Marian Kadulski10. Na starych „trzymających się na farbie” kutrach 
rybackich obsadzonych małą, dzielną załogą akcje te miały duże sukcesy 
i powodzenie. W uznaniu nadano jej hasło „Action Spirit”. Kpt. mar. Marian 
Kadulski odwiedzał KMW i Attachat między wyprawami, składał swoje 
formalne sprawozdania i dzielił się z nami wrażeniami ze swych przygód.

10 Marian Kadulski pseudonim „Muller” i „Krajewski”. Starszy brat kpt. mar. Aleksandra 
Kadulskiego. W 1928 r. ukończy! Korpus Kadetów nr 1 we Lwowie. Słuchacz SPMW, którą 
ukończył 15.08.1931 r. z trzecią lokatą. W okresie 1932/33 był w podroży szkolnej 
na krążowniku „Jeanne d’Arc” w ramach Ecole d’application des enseignes de vaisseaux. 
1.01.1934 r. otrzymał awans na stopień por. mar. W latach 1935-1939 służył w Dywizjonie 
Okrętów Podwodnych. Odbył III KOPP w 1937 r. Od kwietnia 1938 r. do kwietnia 1939 r. był 
oficerem broni podwodnej na ORP „Ryś”. W 1939 r. otrzymał awans na stopień kpt. mar. 
Od kwietnia do września 1939 r. służył w II Oddziale Sztabu Generalnego. Był w konsulacie 
polskim w Szczecinie (jako oficer wywiadu o pseudonimie „Muller”), stamtąd przez Danie 
przedostał się do Holandii. Tam zabezpieczał polskie trawlery rybackie w Holandii. 
Od 9.12.1939 r. przebywał w Rezerwowej Grupie Oficerów na ORP „Gdynia”. Od 20.02. 
do 9.12.1940 r. był I oficerem broni podwodnej ORP „Błyskawica”. Na tym okręcie odbył 
kampanie norweską, ewakuacje Dunkierki, patrole na kanale La Manche. W listopadzie 1940 r. 
przeniesiony do polskiego konsulatu w Lizbonie, gdzie do marca 1941 r. pracował jako 
szyfrant. Następnie do października 1942 r. był szefem Misji Morskiej w Gibraltarze oraz 
dowódcą kutra „Seawolf’ (przeprowadził pod pseudonimem „Krajeński” 17 operacji 
ewakuacyjnych z Francji i Afryki Północnej, ewakuując łącznie 462 osoby). Od 9.10.1942 r. 
do 1944 r. z.d.o. ORP „Błyskawica”. W tym czasie brał udział w osłonie lądowania w Algierze 
i Tunisie, konwojach islandzkie, norweskich i atlantyckich, osłonie lądowania w Normandii, 
bitwie pod Ouessant i patrolach biskajskich. Od 22.11.1945 r. do 1946 r. dowodził 
ORP „Girland”. Brał udział w operacji „Deadlight”. Po wojnie pozostał na Zachodzie. W 1947 r. 
wyemigrował do Argentyny. Przez 10 lat pracował jako kreślarz w Los Angeles. W 1964 r. 
powrócił do Europy, mieszkał w Norwegii i Hiszpanii. Odznaczony między innymi Krzyżem 
Walecznych (dwukrotnie), Medalem Morskim (trzykrotnie), brytyjskim DSO, J.K. Sawicki, 
Kadry Morskie..., op. cit., s. 351-352.
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Zastępcami Attache Stoklasy kolejno byli genialny kmdr Eugeniusz 
Pławski11. Przybył w pierwszych dniach wojny z Paryża. Później został Attache 
Morskim RP w Sztokholmie. Po wojnie osiedlił się w Kolumbii gdzie wraz

Eugeniusz Pławski. Urodzony w Noworosyjsku, był synem Aleksandra i Elizy z Feldmanów. 
Ojciec, rosyjski gen. bryg, w 1918 r. był ostatnim dowódcą garnizonu w Łucku. Ukończył 
Korpus Kadetów w Chabarowsku nad Amurem i Morski Korpus w Petersburgu. 
Do wrześnial916 r. służy na torpedowcach we flocie Morza Czarnego. W okresie wrzesień- 
-listopad 1916 r. jest w Szkole Lotnictwa Morskiego w Petersburgu. W okresie od kwietnia 
do listopada 1917 r. służył na tzw. awiomatce „Aleksander II, torpedowcu „Gniewnyj” 
(podczas potyczki z niemieckim krążownikiem „Breslau” w kwietniu 1917 r.), następnie 
na okręcie „Prozitielnyj”, z którego zszedł przed „Rzezią oficerów”. W tym okresie wstąpił 
do Związku Wojskowych Polaków w Odessie. Do lutego 1918 r. jest dowódcą z wyboru 
załogi na torpedowcu „Zorki”. W sierpniu 1918 r. ucielca z Sewastopola do Łucka, gdzie 
pracuje w ukraińskim biurze zbożowym. 12.12. t.r. wyjechał z Łucka i 18.12. został do PMW 
w stopniu por. mar. Od 1919 r. jest w PW Modlin. W okresie od sierpnia 1919 r. do listopada 
1920 r. jest oficerem operacyjnym w Batalionie Morskim w Nieszawie. Uczestniczy 
w zajmowaniu Pomorza. Był w tym czasie oficerem łącznikowym Batalionu przy 1. Dywizji 
Strzelców Wielkopolskich. 10.02.1920 r. podczas zaślubin z morzem w Pucku podnosił jako 
pierwszy polską banderę wraz z kpr. mar. Kazimierzem Wiśniewskim i st. mar. Florianem 
Napieralą. Wyznaczony tymczasowo do kwietnia 1920 r. pierwszym komendantem PW Puck. 
T.r. awansowany do stopnia kpt. mar. 1921-1924 jest w rezerwie, przez krotki czas był 
kapitanem portu handlowego Gdynia. W 1924 r. powołany do służby czynnej, zostaje dowódcą 
ORP „Czajka”, następnie ORP „Mewa”. T.r. jest z.d.o. ORP „Krakowiak , a 1924/25 z.d.o. 
ORP „Kmdt Piłsudski”. Od wiosny do sierpnia 1925 r. dowodzi ORP „Gen. Haller” podczas 
wizyt w Lipawie i Tallinie. W latach 1925-1926 słuchacz Ecole de Navigation Sousmarine 
w Tulonie. Od maja 1926 r. jest w KMW jako szef Wydziału Regulaminów i Wyszkolenia. 
W tym czasie został członkiem komisji KMW zatwierdzającej dane taktyczno-techniczne dla 
okrętów podwodnych zamawianych we Francji. 1927 r. ponownie zostaje dowódcą ORP „Gen. 
Haller”. Od października 1927 r. do listopada 1928 r. jest w SSM i na ORP „Bałtyk” 
(po przeniesieniu) dyrektorem nauk. Delegowany do Francji jako dowódca grupy oficerów 
i marynarzy przebywających na przeszkoleniu we Francji. Od 1.12. 1928 r. jest komendantem 
Polskiej Szkoły Pływania Podwodnego dla podoficerów i marynarzy w Tulonie, umieszczonej 
na krążowniku „Ćondorcet”. Był pierwszym dowódcą grupy okrętów podwodnych „Ryś” 
i „Wilk”. Pierwszy dowódca. ORP „Żbik”. Od kwietnia 1932 r. do sierpnia 1936 r. był z kolei 
pierwszym dowódcą Dywizjonu Łodzi Podwodnych. Zdjęty z dowodzenia dywizjonem 
po wybuchu na ORP „Ryś” (1 IV 1936). W okresie od 9.08.1936 r. do września 1939 r. jest 
w KMW szefem broni podwodnej. 16.08.1939 r. wyjechał do Francji w ramach komisji gen. 
Kossakowskiego w sprawie realizacji umowy pomocy wojskowej dla Polski. Tam zastąje go 
wybuch wojny. Do 22.09. organizował konwój trzech statków z pomocą wojenną przez 
Rumunię do kraju. 22.09.1939 r. wydelegowany do Misji Wojskowej w Londynie, 
do dyspozycji attache morskiego. 19.12.1939 r. - 22.04.1940 r. kierownik KUF. W kwietniu 
1940 r. zabezpieczał francuskie okręty podwodne przejęte w Anglii. Pierwszy dowódca OF 
„Huragan”. 28.09.1940 r. został wyznaczony na dowodcę ORP „Piorun”. Dowodził tym 
okrętem podczas konwojów atlantyckich na przełomie 1940 /1941, także w czasie słynnej 
operacji przeciwko niemieckiemu pancernikowi „Bismarck”. W latach 1941-1943 był ekspertem 
morskim przy poselstwie w Sztokholmie, gdzie m. in. opiekował się internowanymi okrętami 
podwodnymi. 3.05.1942 r. awansował na stopień komandora. 15.01.1943 r. wyznaczony został 
na dowódcę ORP „Dragon” . Od stycznia 1944 r. do 18.08.1945 r. był szefem Sztabu KMW. 
Następnie został wyznaczony inspektorem wyszkolenia MW, pełniąc tę funkcję do 1947 r. Był 
pierwszym prezesem Zarządu Samopomocy MW, wyznaczony przez szefa KMW. 10.07.1947 r„ 
po rozwiązaniu PSZ na Zachodzie przekazał symboliczną banderę wszystkich okrętów do 
Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie. W 1948 r. 
wyemigrował do Kanady, gdzie początkowo pracował fizycznie na farmie, następnie do 1952 r. 
w tartaku. W latach 1952-1971 był tłumaczem Rządu Federalnego Kanady w Vancouver. 
Zmarł w Vancouver, pochowany na cmentarzu „The Gardens of Gethsemani”. Słynny, 
wspaniały gawędziarz, autor wielu artykułów, m.in. „Zarys historii powstania okrętów 
podwodnych („Sprawy Morskie i Kolonialne” 1938, nr 1), 40 lat temu. Wspomnienia (NS 
1959, nr 95), Wspomnienia z marszu do morza w 1920 roku (NS 1960, nr 96), Kanadyjskie 
przygody polskich Komandosów (NS 1967, nr 113, 114; 1968, nr 115), „Piorun” w akcji (1940-1941) 
(NS 1972, nr spec. 127) i wiele innych. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (dwukrotnie), 
Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Medalem Morskim, brytyjskim DSC, francuską Legią 
Honorową V kl„ szwedzkim Orderem Wazy i duńskim Orderem Danebroga. Szerzej zob. 
J.K. Sawicki. Kadry Morskie Rzeczypospolitej. Tom II. Polska Marynarka Wojenna. Część I. 
Korpus oficerów 1918-1947. Gdynia 1996, s, 412-412, E. Pławski, Fala za falą, Gdańsk 2003. 
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z kmdr. Namieśniowskim12 próbowali prowadzić gospodarstwo rolne. Płynność 
w języku rosyjskim wyratowała Pławskiego z tej sytuacji. Toczyła się sprawa 
przeciwko Bukoborom, którzy mówili tylko po rosyjsku. Kmdr Pławski został 
zatrudniony jako tłumacz sądowy. Następnym zastępcą był kmdr por. Mirosław 
Kownacki13, który z drugą małżonką angielką osiedlił się nad pięknym jeziorem 

12 Konrad Namieśniowski. Urodzony w Sanoku. Służył w WP. W sierpniu 1923 r. przyjęty 
do OSMW w Toruniu bez egzaminu. Po ukończeniu OSMW służył we Flotylli Pińskiej. 1926/27 
w podróży szkolnej na krążowniku „Jeanne d’Arc” w ramach Ecole d'application des enseignes 
de vaisseaux. Dowódca ORP „Czajka”, ORP „Gen. Haller”, ORP „Kmdt Piłsudski” i ORP 
„Podhalanin”. 5.09.1939 r. ewakuował się razem z KMW do Pińska i na Wołyń. 18.09. 
przekroczy! granicę rumuńską. 23.09. spotka! się z szefem KMW i otrzyma! rozkaz objęcia 
w Salonikach s/s „Pułaski”. Komendant transportu żołnierzy polskich na s/s „Pułaski”, 
ewakuowanych z Pireusu do Marsylii. Od 25.12.1939 r. do 11.01.1940 r. komendant SSM 
na ORP „Gdynia”. Tymczasowy z.d.o. ORP „Grom” (podczas kampanii norweskiej tonął 
z okrętem w Rombaken-fjordzie). Od 7.10.1940 r. do 9.03.1942 r. dowódca ORP „Garland”. 
Od 5.06.1943 r. komendant Komendy Morskiej „Południe” oraz dowódca II Dywizjonu 
Kontrtorpedowców. Od 24.06.1943 r. do stycznia 1945 r. dowódca ORP „Błyskawica”. 
Uczestniczył w konwojach islandzkich, norweskich i atlantyckich, osłonie działań przeciw 
niemieckiemu pancernikowi „Tirpitz”, osłonie lądowania w Normandii, bitwie pod Ouessant 
i zatopieniu niemieckich niszczycieli, patrolach biskajskich, operacjach przy brzegach Francji 
i eskortach konwojów. Od 20.12.1944 r. był szefem nowo utworzonego Biura Sygnałowego 
KMW. Od 15.08.1945 r. był kierownikiem Referatu Wychowania i Oświaty KMW. 1.09. 1946 r. 
otrzymał awans na stopień komandora. Był drugim z kolei prezesem Samopomocy MW jako 
jeden z założycieli, zorganizował Referat Zatrudnienia w Sekretariacie Samopomocy MW. 
W lutym 1949 r. wyemigrował do Kanady. Pracował początkowo fizycznie na farmie 
i w tartaku. W latach 1954-1961 służył w kanadyjskiej Marynarce Wojennej w stopniu 
komandora. Czynny członek SMW, odznaczony Złotą Odznaką SMW, od 1970 przewodniczący 
Kapituły Złotej Odznaki Honorowej SMW, przewodniczył Światowemu Zjazdowi SMW 
w Londynie w 1975. Reprezentował SMW w pracach Kongresu Polonii Kanadyjskiej 
w Ottawie i na Konferencji Polonii w Toronto (V 1978). Zmarł na zawał serca w Kanadzie. 
Odznaczony między innymi: Krzyżem Walecznych (trzykrotnie), srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Morskim (trzykrotnie), brytyjskim DSO. Szerzej zob. J.K. Sawicki, Kadry Morskie..., 
op. cit., s. 397-398, B. Wroński, Nasze Sygnały 1979, nr 142.

13 Mirosław Kownacki. Urodzony w Warszawie. Do maja 1918 r. służył w I Polskim Korpusie 
Wschodnim gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego, w drugiej połowie t.r. służył jako marynarz we 
Flotylli Kaspijskiej. W 1919 r. w oddziałach gen. Lucjana Żeligowskiego, przedziera się przez 
Besarabię do Polski. 9.03.1920 r. przyjęty jako ochotnik do MW, służy w Kadrze MW 
w Modlinie. T.r. jest w Pułku Morskim i bierze udział w wojnie bolszewickiej, następnie 
w stopniu st. mar. służy w Radiostacji MW w Gdańsku. Kończy kurs łączności w Zegrzu. 
Zweryfikowany do stopnia ppor. mar. Słuchacz I TIK w 1922 r„ który kończy w stopniu ppor. 
mar. Od października 1922 r. jest w OSM (II TIK) jako wykładowca oraz oficer kursowy 
młodszego kursu. W latach 1929-1939 jest w SPMW w Toruniu i Bydgoszczy jako 
wykładowca nawigacji, astronomii i artylerii. Od stycznia 1938 r. dyrektor nauk SPMW. 
19.12.1939 r. wyznaczony na zastępcę komendanta SPMW i etatowy wykładowca SPMW. 
Od 3.08.1945 r. dyrektor nauk SPMW. Od 1946 jest w PKPR. Do 1973 mieszkał w Anglii, 
następnie wyemigrował do Kanady. Mieszkał samotnie w Creston, gdzie prowadził stację 
benzynową. Tam zmarł. Wybitny wykładowca przedmiotów nautycznych, tłumacz podręcznika 
francuskiego, wydanego przez OSMW w 1927 pt. „Współczesna flota morska” , J.K. Sawicki, 
Kadry Morskie..., op. cit., s. 366.
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Osoyos w Brytyjskiej Kolumbii. Tam prowadzili skromną przydrożną stację 
benzynową, do której zawitaliśmy podróżując przez Kanadę.

A po nim wyznaczono kmdr. por. dypl. Lasockiego14. Przed wojną 
przydzielony był on do Ambasady RP w Tokio a następnie w Paryżu. 
Opowiadano o nim, że chodził z japońską gazetą pod pachą. Chodziły również 
plotki, że przybył do Anglii z poważnymi udziałami Kanału Sueskiego 
w kieszeni. Miał miłego małego pudelka, wabił się „Ski”, którego zostawiał pod 
moją opieką, a raczej mojej mamy kiedy wyjeżdżał poza Londyn. Ożenił się 
z angielką i dużym jej majątkiem osiadając na stałe w południowej Anglii.

Do obowiązków personelu KMW i Attachatu należała obsługa centrali 
telefonicznej w czasie nieobecności stałego telefonisty. Latem 1940 r. rozwijała 
się sprawa kłopotów z okrętem podwodnym ORP „Wilk” i jego dowódcy kpt. 
mar. Bogusława (Kuba) Krawczyka15. Któregoś południa kiedy dyżurowałam 
przy centrali admirał Swirski polecił mi połączyć się z kpt. Krawczykiem 
i przekazać rozkaz zameldowania się w KMW. Kpt. Krawczyk osobiście przyjął 

14 Stanisław Lasocki. Od 1920 r. służył w DSM jako pisarz w Kancelarii w stopniu plut. mar. 
Słuchacz Ecole Navale w Breście. Po przyjeździe z Francji w 1924 r. służył jako of. wacht. 
ORP „Ślązak”, ORP „Krakowiak” i ORP „Kmdt Piłsudski”. W latach 1925-1926 był 
w podróży na krążowniku „Jeanne d’Arc” w ramach Ecole d’application des enseignes de 
vaisseaux. Słuchacz Ecole des officiers torpilleurs w Tulonie. Od 1928 r. służył we Flotylli 
Pińskiej. 1929 słuchacz Ecole de navigation sous-marine w Tulonie, członek komisji odbioru 
torped. Do 1932 r. w KMW. Od 1932 r. służy jako oficer broni podwodnej na ORP „Ryś”. 
Od 24.10.1934 r. służy w KMW jako szef Oddziału Planów i Ewidencji. Słuchacz OKT. 
Od 14.06.1939 r. kierownik Samodzielnego Referatu Operacyjno-Wyszkoleniowego KMW. 
Od 8.08. attache morski w Paryżu. Od 14.01.1943 r. był pomocnikiem attache morskiego 
w Londynie. Od 6.07.1945 r. zastępca oficera sztabowego do zleceń szefa KMW. Po wojnie 
mieszkał w Anglii. Autor artykułu pt. Obrona polskiego wybrzeża morskiego („Bellona” 1942, 
nr 9), J.K. Sawicki, Kadry Morskie..., op. cit„ s. 373.

15 Bogusław Krawczyk. Urodzony w Dubience pod Hrubieszowem. Słuchacz OSMW, 15.08.1928 r. 
promowany ppor. mar. (lok. 1/22). 1928/29 w podróży szkolnej na pancerniku „Edgard 
Quinet” w ramach Ecole d’application des enseignes de vaisseaux. Ukończył Ecole de 
navigation sous-marine w Tulonie w 1932 r. Słuchacz I KOS. Od 1933 r. służył jako oficer 
broni podwodnej na ORP „Wilk”. Od września 1934 r, do grudnia 1936 r. z.d.o. ORP „Żbik”. 
19.03.1936 r. awansował na stopień kpt. mar. W 1937 r. z.d.o. ORP „Wilk”. Od 7.01.1938 r. 
d.o. ORP „Wilk”. W tym okresie ukończył WKT. Podczas działań wojennych na Bałtyku 
postawił zagrodę minową. Do 11.09. 1939 r. patrolował na Bałtyku, po czym po otrzymaniu 
rozkazu z Dtwa Floty przedarł się przez cieśniny duńskie i 20 t.m. wszedł do Rosyth. Odbywał 
patrole na M. Pomocnym. 3.05.1940 r. awansował do stopnia kmdr ppor. W styczniu 1941 r. 
odbył ostatni patrol na M. Północnym. Sprawy płacowe i dyscyplinarne spowodowały ferment 
wśród załogi okrętu. 19.07.1941 r„ po odebraniu telefonu od szefa KMW z wiadomością, że 
zostanie zdjęty z okrętu, a załoga zostanie internowana, popełnił samobójstwo (pośrednią 
przyczyną jego śmierci była wiadomość o wyznaczeniu kpt. mar. L. Śliwińskiego na stanowisko 
oficera do zleceń dowódcy Grupy Okrętów Podwodnych). 23.07.1941 pochowany 
na cmentarzu w Dundee (Szkocja). Odznaczony między innymi Orderem Virtuti Militari 
V klasy, Krzyżem Walecznych, Medalem Morskim, brytyjskim DSO. Szerzej zob. W. Pater, 
dlaczego kmdr ppor. Bogusław Krawczyk popełnił samobójstwo, Przegląd Morski 1993, nr 11, 
J.K. Sawicki, Kadry Morskie Rzeczypospolitej. Tom II. Gdynia 1996, s. 368.
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ode mnie te zlecenie i odłożył słuchawkę. Po kilku minutach przyjęłam telefon 
z ORP „Wilk” ze wstrząsającą wiadomością że kpt. mar. Krawczyk się zastrzelił.

Nie wierząc własnym uszom, zawołałam oficera flagowego por. mar. 
Szustera16, który ponownie zadzwonił na okręt skąd potwierdzono tę tragedię. 
Oprócz por. mar. Szustera, wśród oficerów flagowych, którzy zmieniali się dość 
często, przypominam sobie por. mar. Janusza Sokołowskiego17, który zginął na 
ścigaczu, por. mar. Józefa Bartosika18, który poślubił córkę brytyjskiego 

6 Witold Szuster. W 1933 r. ukończył Korpus Kadetów nr 3 w Rawiczu. Słuchacz SPAW. 15.10. 
1936 r. promowany ppor. mar. Od kwietnia 1937 r. oficer wachtowy ORP „Burza”, następnie 
oficer broni podwodnej. Słuchacz III KOBr.P. Od maja 1939 r. do 4.05.1940 r. był oficerem 
broni podwodnej ORP „Grom”. 4.05.1940 r. tonął z okrętem po zbombardowaniu 
w Romoakenfiordzie. Od 27.06.1940 r. do 26.09.1941 r. oficer flagowy szefa KMW, od 30.11. 
1940 r. dodatkowo kierownik Referatu Oświatowego KMW. Od września 1941 r. do marca 
1942 r. był oficerem broni podwodnej ORP „Błyskawica”. Od 15.12.1942 r. był dowódcą 
ścigacza ORP „S-2”, a od 12.01.1943 r. był jednocześnie dowódcą Grupy Ścigaczy. 
Od 2.05.1944 r. dowodził ORP „S-5”. Od 7.02.1945 r. był oficerem broni podwodnej na ORP 
„Piorun”. Od września 1946 r. dowodził polskim oddziałem oczyszczającym angielski poligon 
HMS „Purbeck”. Do jesieni 1952 r. oył skarbnikiem Samopomocy MW w Londynie. 
Początkowo mieszkał w Anglii i prowadził wspólnie z kolegami fermę hodowlaną. Następnie 
wyemigrował z rodziną do Australii i zamieszkał w Adelajdzie, gdzie pracował w zakładach 
„Phillipsa”, po czym otworzył własną firmę strzyżenia trawników. Amatorsko remontował też 
stare typy samochodów. Autor artykułu pt. Nawet nie miałem kataru („Polska Walcząca - 
Żołnierz Polski na Obczyźnie” 1941, nr 6). Odznaczony między innymi Krzyżem Walecznych 
(dwukrotnie), Medalem Morskim (trzykrotnie), brytyjskim DSC; J.K. Sawicki, Kadry 
Morskie..., op. cit., s. 445-446.

17 Janusz Sokołowski. Urodzony w Warszawie. Ukończył Korpus Kadetów nr 2 w Chełmnie. 
Słuchacz SPMW, 15.08.1932 r. promowany ppor. mar (lok. 7/17). T.r. odbywa kurs 
aplikacyjny i służy w Kadrze Flotylli Rzecznej w Berezie Kartuskiej. Do końca maja 1934 r. 
służył we Flotylli Rzecznej MW jako dowódca Grupy Kutrów Uzbrojonych. Słuchacz 
II KOOLM w Pucku. Do końca 1937 r. służył w MDLot w Puck. Od stycznia do marca 1938 r. 
służył w Kadrze Floty w Gdyni jako dowódca kompanii rekruckiej. Od 4.10 do 1.11.1938 r. 
jako oficer wachtowy na ORP „Iskra” (pływanie z kandydatami do SPMW). Od 18.01. 
do 14.02.1940 r. był w Rezerwowej Grupie Oficerów na ORP „Gdynia”. Od 17.04. w dyspozycji 
KUF. 19-28.06.1940 r. był na m/s „Batory” w oddziale komendanta wojennego statku, kpt. 
mar. F. Pitułki podczas przeprowadzania ewakuacji żołnierzy z Francji, Po zakończeniu 
ewakuacji służył w KMW. 11.07.1940 r. wyznaczony na dowódcę Grupy Ścigaczy w Fowey 
oraz dowódcę ścigacza ORP „S-l”. 18.08. tr. wybuchł pożar na ścigaczu, który ugaszono. 
16.10. t.r. podczas prób na morzu wybuchł kolejny pożar. Po nieudanej akcji gaszenia ognia 
wskoczył do wody i nie dopłynął do tratwy. 3.05.1941 r. pośmiertnie awansowany na stopień 
na kpt. mar. Szerzej zob. J.K. Rawicki, Kadry Morskie..., op. cit., s. 432-433.

8 Józef Bartosik. Słuchacz SPMW, 15.10.1938 r. promowany ppor. mar. (lok. 1/22). Po kursie 
aplikacyjnym od 30.04.1939 r. of. wacht. ORP „Iskra”. 6.05.1939 r. wyszedł w morze 
z Gdyni na „Iskrze”. Od września do połowy października 1939 r. na ORP „Iskra”, podczas 
postoju w Casablance i Port-Lyautey (dziś. Al-Qini-trah w Maroku). W okresie od 
23-30.11.1939 r. przebywał z oddziałem SPMW na ORP „Gdynia”. Od 5.02. do 2.04.1940 r. 
był oficerem wachtowym ORP „Błyskawica”, pełnił funkcję II oficera artylerii. 2.04.1940 r. 
wyznaczony na oficera wachtowego ORP „Garland”. 3.05.1941 r. awansował na stopień 
por. rpar. Od 10.06.1941 r. 1 oficer artylerii ORP „Garland”. Uczestnik kampanii 
na M. Śródziemnym, konwojów atlantyckich, rajdu na Spitsbergen, konwoju na Maltę, konwojów 
islandzkich oraz słynnego konwoju PQ-16 do Murmańska. Od 17.10.1942 r. był oficerem 
flagowym szefa KMW. Od 21.05.1943 r. I oficer artylerii ORP „Błyskawica”. 3.05.1944 r. 
awans ma stopień kpt. mar. (jako pierwszy z rocznika). Uczestniczył w operacji inwazyjnej 
w Normandii i w bitwie pod Quessant. Od 19.08.1944 r. oficer flagowy szefa KMW, zas od 
12.07.1945 r. w dyspozycji szefa KMW. Od 3.08.1945 r. był I oficerem artylerii ORP 
„Conrad”. Został sekretarzem tzw. „trójki powrotowej”, opracował jako współautor dokument 
pt. „Postawa Marynarki Wojennej wobec zagadnienia powrotu do kraju”. W początkach 1946 r. 
wycofał się z tej działalności. Przeszedł do służby w Royal Navy. 1963/64 dowodził 
niszczycielem rakietowym HMS „London”. W marcu 1966 r. awansował do stopnia 
kontradmirała (rear-admiral), był zastępcą szefa Sztabu Operacyjnego Admiralicji. W 19o9 r. 
przeszedł do rezerwy. Odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy, Krzyżem 
Walecznych, Medalem Morskim (trzykrotnie), brytyjskim DSC. Autor książki pt. „Wiemy okręt”, 
Londyn 1946 i Warszawa 1948. Szerzej zob. J. K. Sawicki, Kadry Morskie..., op. cit., s. 305-306.
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admirała. Prawie cały personel KMW był świadkiem wspaniałego ich ślubu 
w Katedrze Westminster. Po wojnie por. mar. Bartosik zrobił dużą karierę 
w Royal Navy.

W ostatnich miesiącach wojny oficerem flagowym był przystojny 
blondyn por. mar. Zbigniew („Kuba”) Janowski19. O nim wspominał mi nieraz 
(coś tak jak Cesarz Kleopatrze o Markusie Antonim), kpt. mar Michał Różański 
(„Misza”)20, (z.d.o. nieszczęsnego ORP „Orkan”). „Misza” i jego zamiłowanie 
do staropolskiego języka, a’la Zagłoba pozostaną na zawsze w mojej pamięci.

Szefem kancelarii KMW był kpt. mar. Leon Śliwiński21. Pomagałam mu 
redagować po angielsku osobistą korespondencję, co do której nieraz prosił 
o całkowitą dyskrecję. Wyjątkiem były listy do Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża proszące o pomoc w wydostaniu jego żony - ex-Miss 
Polonia z bardzo ciężkich warunków we Włoszech. Apele nie skutkowały, 
twierdził kpt. Śliwiński, ponieważ nie używałam dość silnego języka. Określenie 

19 Zbigniew Janowski. Urodzony we Lwowie. Słuchacz SPMW. 30.08.1939 r. jako bosm. pchor. 
wyszedł z Gdyni na ORP „Burza” do Anglii. Oficer wachtowy ORP „Burza”, oficer 
nawigacyjny OF „Pomerol”. Oficer sygnałowy OF „Ouragan”. Ukończył brytyjski kurs 
radarowy w Signal School w Portsmouth. Od 05.10.1942 r. oficer sygnałowy ORP „Orkan” 
Od 19.09.1944 r. oficer nawgacyjny ORP „Piorun”. Od lutego 1945 r. na ORP „Conrad” jako 
oficer sygnałowy. Po wojnie pozostał w Anglii, pływał na stakach handlowych. Zmarł 
w Chorley pod Manchesterem. Odznaczony między innymi Krzyżem Walecznych 
(dwukrotnie), Medalem Morskim (czterokrotnie); J.K. Sawicki, Kadry Morskie..., op. cit„ s. 348.

20 Michał Różański. Urodzony w Warszawie. Słuchacz SPMW, 15.08.1931 r. promowany ppor. 
mar. Od 15.03.1931 r. był w Kadrze MW w Świeciu. Przeszedł przeszkolenie aplikacyjne 
i dowodził plutonem. Od 1932 r. służył w CWSF na ORP „Bałtyk”. Z.d.o. ORP „Krakowiak” 
W latach 1934-1935 służył we Flotylli Pińskiej jako oficer flagowy dowódcy Flotylli. Słuchacz 
III KOAM. Następnie z.d.o. ORP „Kmdt Piłsudski” i d.o. ORP „Gen. Haller” i ORP „Rybitwa” 
Od lipca 1938 r, do lipca 1939 r. jest kierownikiem Referatu Personalnego w Dowództwie 
Floty. Od 6.07. do 19.10.1939 r. z.d.o. ORP „Wilia” (09.07. wyjście z Gdyni z podchorążymi 
do Casablanki). Do 30.01.1940 r. w Rezerwowej Grupie Oficerów na ORP „Gdynia”. 
27.03.1940 r. wyznaczony na oficera artylerii ORP „Girland”. Do kwietnia 1940 r. staż na 
okrętach Royal Navy. I oficer artylerii na OF „Quaragan”. 13.05.1941 r. wyznaczony na z.d.o. 
ORP „Krakowiak”. Jako członek pierwszej załogi ORP „Krakowiak” brał udział w rajdzie na 
Lofoty (XII 1941 r.) i w walkach na kanale La Manche. 22.09.1942 r. wyznaczony na z.d.o. 
ORP „Orkan” (konwoje murmańskie, przewiezienie zwłok gen. Władysława Sikorskiego, 
osłona konwoju SC-143). Zginął razem z okrętem po storpedowaniu przez „U-378” 
na północnym Atlantyku w październiku 1943 r. Odznaczony między innymi Krzyżem 
Walecznych i Medalem Morskim (dwukrotnie); J.K. Sawicki, Kadry Morskie..., op. cit., s. 424425.

21 Leon Śliwiński. Urodzony na Podolu, ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Moskiewskiego. 
Służył w rosyjskiej MW. Od 1919 w Polsce, służy w Sztabie Generalnym jako oficer 
łącznikowy z Armią Partyzancką gen. Bułak-Bałachowicza. Od 1922 r. był radcą honorowy 
MSZ. We wrześniu 1939 r. zmobilizowany do KMW jako oficer do zleceń specjalnych szefa 
KMW. Ewakuował się z częścią KMW do Rumunii. Od 28.12. na ORP „Gdynia” jako por. 
mar. rez. w dyspozycji KUF. Od 3.01.1940 r. zastępca kierownika Kancelarii KMW. 8.08.1941 r. 
przeniesiony do Biura Historycznego MW. Po wojnie pozostał na emigracji, Pracował 
w Tangerze (Maroko) jako adwokat Trybunału Międzynarodowego. W 1960 r. przeszedł 
na emeryturę i zamieszkał w Londynie, gdzie zmarł, J.K. Sawicki, Kadry Morskie..., op. cit., 
s. 571-572.
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„destitution” - zupełny brak środków utrzymania - widocznie nie wystarczało. 
Szukając efektywniejszego wyrazu trafiłam w swej kompletnej naiwności na 
słowo „prostitution”...

Wkrótce, po wysłaniu listu z „silniejszym językiem” przybiegł do mnie 
kpt. Śliwiński z angielsko-polskim słowniczkiem w ręku i zaaferowaną miną na 
twarzy. Na jego pytanie, czy to słowo oznacza to samo po polsku co po 
angielsku odpowiedziałam, że chyba tak. Widząc po mojej minie, że nie mam 
pojęcia o czym mowa, schował słowniczek i odszedł. W niedługim po tym 
czasie Pani Śliwińska znalazła się w Londynie.

Do KMW przybywało wielu oficerów, odwiedzających Londyn w czasie 
urlopów lub na wypoczynku zdrowotnym. Wspominam kpt. mar. inż. Feliksa 
Jasłowskiego” z ORP „Błyskawicy”. Interesował się układaniem horoskopów. 
Ożenił się „per proxy” ze swoją przedwojenną narzeczoną, która wkrótce 
po wojnie przybyła do Anglii. Później wyemigrowali do Kanady i osiedlili się 
na małej farmie niedaleko od Toronto. Gościli tam kolegów weteranów wraz 
z rodzinami obchodząc czerwcowe Dni Morza. Doświadczenie techniczne 
i okrętowe pozwoliło Feliksowi zarobkować w podobnych dziedzinach 
w Kanadzie. Brał też czynny udział w działalności Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów na terenie miasta Hamilton i uczęszczał wraz z małżonką Janiną 
na spotkania SMW - Kanada w Toronto.

Poznałam też por. mar. Józefa Wróbla22 23, który w wolnych chwilach 
naprawiał zegary, zegarki i podobny sprzęt. Po osiedleniu się w miasteczku 
Preston na zachód od Toronto, otworzył na głównej ulicy miasta piękny sklep 

22 Feliks Jasłowski. Urodzony w Starych Litewnikach (woj. lubelskie). W 1929 r. ukończył 
Wydział Mechaniczny Szkoły Morskiej w Tczewie, 1.08.1931 r. mianowany ppor. mar. rez. 
i powołany z rezerwy do służby zawodowej. W latach 1929-1932 na studiach we Francji 
w Ecole des ingenieurs mecaniąues de la marinę. Od marca 1933 r. służy jako II oficer 
mechanik na ORP „Burza”, a następnie jako oficer mechanik Dywizjonu Okrętów 
Podwodnych. Od stycznia 1938 r. do czerwca 1941 r. I oficer mechanik na ORP „Błyskawica”. 
11.06.1941 r. wyokrętowany i przeniesiony do dyspozycji szefa KMW. Był zastępca 
przewodniczącego Sądu Honorowego. Oddelegowany do dyspozycji szefa Oddziału II Sztabu 
Naczelnego Wodza. Od 28.12.1942 r. służy jako II oficer mechanik na ORP „Dragon”. Od 
24.05.1943 r. I oficer mechanik na ORP „Błyskawica”. Od października 1943 r. w pierwszej 
załodze ORP „Conrad” jako I oficer mechanik. Następnie był wykładowcą SPMW i oficer 
mechanik Grupy Okrętów Podwodnych do stycznia 1945 r. Po wojnie wyemigrował do 
Kanady, gdzie pracował w Ministerstwie Pracy. Czynny członek SMW. Od 20.06.1981 r. 
I wiceprezes SMW koło Kanada. Odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Walecznych (trzykrotnie), Medalem Morskim (dwukrotnie). Szerzej zob. 
J.K. Rawicki, Kadry Morskie..., op. cit., s. 492.

23 Józef Wróbel. Słuchacz SPMW. 15.10.1937 r. promowany ppor. mar. (lok. 3/20). Od lutego do 
kwietnia 1938 r. jest w Kadrze Floty jako dowódca plutonu. Oficer wachtowy w Dywizjonie 
Kontrtorpedowców do lutego 1939 r. Słuchacz IV KOS. Od sierpnia 1939 r. do 19.02. 1940 r. 
oficer sygnałowy ORP „Grom” (przejście z Gdyni do Anglii, patrole na wschodnim Atlantyku, 
kanale La Manche i M. Północnym) Tonął na ORP „Grom” w Rombakenfjordzie po 
zbombardowaniu okrętu. Od 30.05. do 30.07.1941 r. był oficerem sygnałowym ORP 
„Błyskawica”, a od 01.08.1941 r. do 16.06.1942 r. na ORP „Kujawiak”. Tonął pod Maltą 
po wejściu okrętu na minę. Od 23.07.1942 r. oficer sygnałowy ORP „Garland”, a od 2.06.1943 r. 
do kwietnia 1944 r. na ORP „Burza”. Od maja 1944 r. był oficerem sygnałowym Floty. 
W styczniu 1945 r. słuchacz kursu łączności w Edlestone w Centrum Wyszkolenia Łączności 
Wojska. Od 2.02.1945 r. oficer sygnałowy ORP „Piorun”. Po wojnie wyemigrował do Kanady 
i zamieszkał w Brantford (Ontario), gdzie z powodzeniem prowadził sklep. Czynny członek 
koła SMW w Kanadzie. Zmarł w Brantford. Odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) 
i Medalem Morskim (trzykrotnie); J.K. Sawicki, Kadry Morskie..., op. cit., s. 470.
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jubilerski, ciesząc się powodzeniem i dużym wzięciem jako zegarmistrz. 
U mnie na szafie stoi staromodny zegar, którego Józek wyreperował przeszło 
trzydzieści lat temu i który do dziś dnia wiernie wybija godziny. Józef Wróbel 
przedstawiał się klientom mającym trudności z jego nazwiskiem w ten sposób: 
„W-r-o-b-e-1 alltogether spells Sparrow” - dosłowne tłumaczenie jego 
nazwiska. Ożenił się z angielką, z którą miał sześć córek.

Wśród starszych oficerów, których poznałam w KMW w Londynie był 
kmdr Witold Zajączkowski24. Chociaż miałam z nim mało kontaktu 
w Londynie, w późniejszych latach w Kanadzie spotykaliśmy się często. 
Osiedlił się na farmie nad jeziorem Simcoe, 50 km na północ od Toronto. 
Hodował świnki, z których twierdził, nie jedna - nie wiem, czy z wyglądu czy 
zachowania - przypominała mu dawnych kolegów oficerów. Jego kury znosiły 
wspaniałe jaja o dwóch żółtkach. Sprzedawał je po dobrej cenie sąsiadowi 
regularnie zjawiającemu się po „jojki”. Weekendowe wycieczki wraz ze 
znajomymi, ich i własnymi dziećmi były częstymi przyjemnościami letnimi.

Kiedy zapowiadał się przyjazd do Kanady małżonki, kmdr. Zajączkowski, 
sprzedał farmę i sprowadził się do Toronto. Pracował w firmie mierników J. D. 
Barnes, gdzie podziwiali i doceniali jego wyjątkową sprawność w matematyce. 
Pokonali nawet trudności w wymawianiu „Zajączkowski” tłumacząc jego nazwisko 
na „Captain Hare”. W pomieszczeniach KMW na Wimpole Street założono 
mesę dla pracowników. Przy obiedzie nieraz siedziałam i na przeciwko kpt mar.

24 Witold Zajączkowski. Urodzony w Symferopolu na Krymie. W 1913 r. ukończył Morski 
Korpus w Petersburgu. Służył w Rosyjskiej MW. W styczniu 1918 r. zwolniony ze służby 
rosyjskiej. 9.08.1920 r. przyjęty do PMW w stopniu kpt. mar. Był dowódcą kompani: w Kadrze 
MW w Toruniu w czasie formowania batalionów Pułku Morskiego. Pierwszy dowódca ORP 
„Mazur” Od 1.10.1922 r. dyrektor nauk OSMM w Toruniu. Był twórcą, struktury organizacyjnej 
Szkoły i jej programów. Od 25.02.1927 r. do września 1939 r. był dowódcą Flotylli Marynarki 
Wojennej w Pińsku. 18.07.1935 r. awansował do stopnia kmdr. Od 28.09.1939 r. był w Sztabie GO 
„Polesie”. Po otrzymaniu od gen. Franciszka Kleeberga zezwolenia przedostał się przez Litwę 
i Szwecję do Francji. 31.12.1939 r. zameldował się w KMW w Paryżu. Do września 1940 r. 
był komendantem SPMW na ORP „Gdynia”. Opracował program nauczania SPAW. W okresie 
od 21.09.1940 r. do czerwca 1941 r. dowodził ORP „Gdynia”. Szef Misji Werbunkowej 
w Kanadzie w 1942 r. prowadzącej rekrutację ochotników do PMW z USA i Kanady. 
16.04.1942 r. powrócił do Anglii i objął stanowisko szefa Biura Studiów KMW, które 
piastował do stycznia 1944 r. Od 29.01.1944 r. komendant Komendy Morskiej „Południe” 
i dowódca II Dywizjony Kontrtorpedowców. W 1947 r. wyemigrował do Kanady. Prowadził 
początkowo farmę w Keswick. następnie przeniósł się do Toronto, gdzie pracował w biurze 
prawniczym. Czynny członek SMW. Zmarł nagle na serce w Toronto, pochowany na 
tamtejszym cmentarzu Mount Pleasant. Autor pierwszego fachowego podręcznika, napisanego 
dla słuchaczy OSMW pt. „Wiedza okrętowa (1926). Odznaczony między innymi” Polonia 
Restituta IV klasy, złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi, brytyjskim „Defence Medal” i „War 
Medal” i francuską Legią Honorową V klasy. Szerzej zob. J.K. Sawicki, Kadry Morskie..., 
op. cit., s. 473-474, Cz. Ciesielski, Twórcy Polskiej Marynarki..., op. cit., s. 141-154, 
I. Bieniecki, Komandor Witold Zajączkowski, Przegląd Morski 1990, nr 4.
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Romualda (Bey) Tymińskiego25 - późniejszego admirała. Lubiał opowieści 
o swoich przygodach. W późniejszych latach po osiedleniu się w Kanadzie 
prezesował SMW aż do rozwiązania tej grupy. Nie ominął żadnej okazji 
zagajania nas swoimi wspomnieniami harcerskimi i wojenno-morskimi. 
W między czasie, po słynnych działaniach wojennych pomagał w organizowaniu 
marynarki Pakistanu, poczym służył jako kapitan portu na Bahama. Tam 
zawinął raz tankowiec, którego skipperem był Peter Filcek mój kuzyn, w czasie 

25 Romuald Nałęcz-Tymiński. 1924/25 byl słuchaczem w Unitarnej Szkole Podchorążych 
w Warszawie. Od sierpnia 1925 r. w OSMW w Toruniu. 15.08.1928 r. promowany ppor. mar. 
(lok. 2/22). Od września 1928 do listopada 1929 r. jest w Dywizjonie Ćwiczebnym, 
zaokrętowany na ORP „Gen. Haller” jako oficer flagowy dowódcy Dywizjonu, następnie 
obejmuje stanowisko oficera wachtowego ORP „Mewa” i ORP „Czajka”. W 1930 r. zdobywa 
wicemistrzostwo WP w boksie w wadze półciężkiej. Od 21.09. do 21.12.1930 r. był 
słuchaczem kursu WF w CIWF w Warszawie. 1.01.1931 r. awansował do stopnia por. mar. 
Od 1932 r. jest oficerem wachtowym ORP „Wicher”. 17.02.1933 r. objął stanowisko 
kierownika Samodzielnego Referatu WF KMW, które pełnił do 1935 r. W tym czasie był 
kierownikiem sekcji bokserskiej WKS „Legia”. W 1935 r. został mistrzem MW w szpadzie, 
kieruje Ośrodkiem Wyszkolenia Morskiego w Gdyni. 19.03.1936 r. otrzymał awans ma kpt. 
mar. W sierpniu 1936 r. został mistrzem MW w wieloboju grupy oficerskiej. A w 1937 r. 
mistrzem MW w szpadzie. Wykładał wiedzę okrętową w SPMW w Bydgoszczy. 
Od 31.10.1938 r. do 5.10.1939 r. był z.d.o. ORP „Iskra”. 6.05.1939 r. wyszedł z Gdyni 
w ostatnią podróż szkolną do Casablanki. 25.08. t.r. wyszedł z Casablanki z nową grupą 
podchorążych i wrócił do portu 2.09. 13.09. kierował akcją ratowania rozbitków po eksplozji 
w porcie Casablanca francuskiego krążownika minowego „Pluton”. Od 27.12.1939 r. 
do 30.01.1940 r. przebywa na ORP „Gdynia”, będąc w dyspozycji dowódcy Kadry MW. 
15.03.1940 r. obejmuje stanowisko z.d.o. ORP „Błyskawica”, uczestniczył w kampanii 
norweskiej i ewakuacji Dunkierki. 15.07.1940 r. został d.o. OF „Pomerol”, następnie 
28.02.1942 r. wyznaczony zostaje na d.o. budującego się HMS „Bedale” (potem ORP 
„Ślązak”). Uczestniczył w osłonie desantu pod Dieppe (17-19.08.1942 r.), za co odznaczony 
DSC. 3.05.1942 r. otrzymał awans na stopień kmdr ppor. Do kwietnia 1943 r. był I oficerem 
sztabu w Komendzie Morskiej „Południe”. Od 18.04.1943 do 13.01.1944 r. ponownie 
dowodził. ORP „Ślązak” (konwoje gibraltarskie, osłona desantu na Sycylii, eskorta HMS 
„Warspite”, osłona lądowania w Salerno, osłona lądowania w Normandii). 3.05.1944 r. awans 
na stopień kmdr por. Od 13.09.1944 r. jest w KMW kierownikiem Referatu Wychowawczo- 
-Oświatowego. Od 30.04.1945 r. staż na ORP „Conrad”, po czym 10.07.1945 r. obejmuje 
dowództwo tego okrętu ( do 28.09.1946 r.). Po wojnie do 1951 pływał na statkach handlowych. 
W okresie od grudnia 1951-1959 był oficerem kontraktowym MW Pakistanu. Był tam 
dowódcą flotylli niszczycieli i jednocześnie dowódcą niszczyciela. Następnie objął 
komendanturę ośrodka wyszkoleniowego i równocześnie garnizonu Manor. Od marca 1960-1979 
jest na Wyspach Bahama, początkowo na stacji bunkrowej, a od lipca 1960 jako dyrektor portu 
Freeport. Po przejściu na emeryturę przeniósł się do Kanady i zamieszkał w Toronto. Czynny 
członek SMW, od 1956 dożywotni, odznaczony Złotą Odznaką SMW Uczestniczył 
w światowych zjazdach SMW i Światowych Zjazdach Marynarzy. Prezes koła SMW Kanada, 
działacz stowarzyszenia weteranów Regiment of Canada (od 1972 członek dożywotni). 
Zamiłowany sportowiec i działacz sportowy, autor artykułów wspomnieniowych w NS, 
dotyczących sportu, podróży szkolnych, służby na okrętach oraz w obozach szkoleniowych 
w Landemeau i Coetąuidan. Odznaczony między innymi: Orderem Virtuti Militarii V klasy, 
Krzyżem Walecznych (trzykrotnie), Medalem Morskim (trzykrotnie), brytyjskim DSC. 
Szerzej zob. J.K. Sawicki, Kadry Morskie..., op. cit., s. 452-453, R. Nałęcz-Tymiński, Żagle 
staw - banderę spuść, Gdynia 1999.
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wojny uratowany z niemieckiego s/s Altmarka, osławionego pływającego 
wiezienia dla rozbitków ze statków alianckich, zatopionych przez hitlerowską 
flotę.

Pod koniec 1943 r. Szwedzi nareszcie zgodzili się zwolnić z internowania, 
wraz z innymi, załogę kutra „Batory”, który przedostał się przez niemiecką 
blokadę z Helu do Visby w październiku 1939 r. Zjawili się w KMW. Wraz ze 
swoją załogą, dowódca Batorego kpt. wojsk łączności Jerzy Milisiewicz wszedł 
do biura oficera flagowego - i do mojego życia. Po wysłuchaniu relacji 
o przeprawie przez Bałtyk, kontradm. Józef Unrug, zaambarasowany 
wiadomością, że nie oficer Marynarki Wojennej dowodził kutrem szybko 
polecił przemundurowanie mego przyszłego małżonka z zielonego na granatowy 
mundur.

Skłoniły nas ku sobie wspólne zainteresowania i zamiłowania muzyczne. 
Razem chodziliśmy na występy różnych artystów wówczas znajdujących się 
w Londynie. Szczególnie wyszukiwaliśmy recitale fortepianowe. Jerzy był 
utalentowanym amatorem-pianistą. Ja, z nienajgorszym altem, do niedawna 
śpiewałam w różnych chórach, poza tym uwielbiałam i do dziś dnia uwielbiam 
operę. Grałam jako - tako na pianinie, raczej „igrałam”, więc nie starałam się 
konkurować z Jerzym. Nasz romans stopniowo się rozwijał i w czerwcu 1945 r. 
pobraliśmy się. Świadkami ślubu byli kpt. mar. inż. Julian Hubert26 i kpt. mar. 
inż. Jerzy Jędrychowski27. Obaj, jako eksperci w sprzętach sygnałowych, 
absolwenci Instytutu Sygnałowego TSF w Paryżu, przydzieleni byli do 
Admiralty Signals Establishment w Haslemere, niedaleko na południe od 
Londynu. Do tej instytucji przydzielono również Jerzego. Zadaniem ich było 
zapoznanie się z rozwijającą się techniką sygnałową tak, aby po wojnie 
zaopatrzyć jednostki Marynarki Wojennej RP w najnowsze instalacje tego typu. 
Julian Hupert wyemigrował do Stanów Zjednoczonych wraz z żoną angielką 
Sally. W Chicago ukończył doktorat i wykładał w swojej dziedzinie na 
tamtejszym uniwersytecie. Do Jurka Jędrychowskiego dołączyła żona z trojgiem 
dzieci wkrótce po wojnie. Osiedlili się w Granby w prowincji Quebec 
w Kanadzie, gdzie Jurek pracował w niewielkiej firmie radiowej, która miała 
powodzenie na skutek rozwijającej się telewizji. Bardzo gościnny dom Państwa 
Jędrychowskich stanowił nasze początkowe „miejsce postoju” kiedy 
wylądowaliśmy w Kanadzie w 1950 r.

26 Juliusz Hupert. 8.08.1942 r. przydzielony jako ppor. mar. rez. do dyspozycji KMW. 
3.05.1943 r. awans na stopień por. mar. rez. 31.03.1946 r. awans na kpt. mar. rez. Po wojnie 
pozostał na emigracji i wyjechał do USA. Od 1957 członek SMW, J. K. Rawicki. Kadry 
Morskie..., op. cit., s. 559.

27 Jerzy Jędrychowski. 20.01.1942 r. przydzielony do Rezerwowej Grupy Oficerów jako ppor. 
mar. rez. inż. 1.04.1942 r. przydzielony do dyspozycji szefa KMW i skierowany do prac 
badawczo-technicznych w Admirality Signal Establishment. 03.05.1943 r. awansował 
na stopień por. mar. rez. inż. Po wojnie pozostał na emigracji, J.K. Sawicki, Kadry Morskie..., 
op. cit., s. 559.
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Poza oficerami i podoficerami Marynarki Wojennej w KMW w Londynie 
był też przydzielony przez Admiralicje Brytyjską oficer łącznikowy 
Cdr. Geofrey Childs. Parę słów tylko znał po polsku, więc posługiwał się 
angielskim, w którym polski personel nabierał coraz większej wprawy 
i francuskim, w którym był biegły lecz z wymową „tres Britanique”. Jego 
sekretarka Melody Coulson, ładna, pulchna blondynka również posługiwała się 
francuskim. Zostałyśmy dobrymi przyjaciółkami i po wojnie długo ze sobą 
korespondowałyśmy.

Oficerem Prasowym KMW był przemundurowany z wojska Julian 
Ginsbert28. Przedwojenny dziennikarz znalazł się w Brazylii kiedy wybuchła 
wojna. Przygody dotarcia do Anglii opisał w książce „Przez ocean do Polski 
Walczącej”. W Londynie napisał powieść wojenno-szpiegowską - tytułu nie 
pamiętam, którą namówił mnie, żebym przetłumaczyła na angielski. Niestety 
żadnego londyńskiego wydawcy nie mogliśmy zainteresować tym dziełem, ani 
w polskiej ani w angielskiej wersji.

Wśród personelu żeńskiego na samym początku wojny poznałam 
Magdalenę i Annę Aleksandrowicz. Obie przybyły do Anglii przed wojną 
w ramach komisji odbiorczej ORP „Grom” i ORP „Błyskawica” i pozostały 
w Londynie przy Ambasadzie RP. Madzia została sekretarką płk. lot. Bogdana 
Kwiecińskiego, który służył jako Attache Wojskowy, Lotniczy i Morski, dopóki 
nie wyznaczono mjr. Dobrowolskiego i kmdr. Stoklasy na te dwie ostatnie 
funkcje. Anna po niedługim pobycie w KMW została sekretarką 
mjr. Dobrowolskiego, za którego po wojnie wyszła za mąż. Osiedlili się w Mexico 
City, gdzie ich odwiedziliśmy podróżując po Meksyku w latach 60. Obie siostry 
paliły papierosy jeden po drugim. W samo obronie w zadymionym biurze, 
w którym wówczas we trzy pracowałyśmy, zaczęłam też kopcić. Do Londynu 
przed wojną przybyła też Walentyna Stocker, ażeby ulepszyć swój język 
angielski. Zatrudniła ją hr. Cecylia Raczyńska, żona Ambasadora RP, 

28 Julian Ginsbert. W 1910 r. ukończył Gimnazjum Kreczmara w Warszawie, a następnie 
Politechnikę oraz Instytut Elektrotechniki i Mechaniki Stosowanej w Nancy. Służył w Legii 
Cudzoziemskiej. W okresie lat 1917-1919 w Armii Polskiej we Francji. 1923-1939 członek 
Zarządu Głównego LMiR, potem LMK. Od 1930 r. był prezesem Oddziału Propagandy Floty 
Wojennej LMK. Czołowy publicysta polski (pseud. Jim Poker i Kapitan Nemo) i ideolog 
rozbudowy floty wojennej. Pod pseudonimem Kapitan Nemo publikował w „Morzu” „Polsce 
Zbrojnej” i „Wiarusie” Ogłosił projekt „daniny na flotę wojenną” Od czerwca 1935 r. 
do sierpnia 1939 r. był sekretarzem redakcji „Przeglądu Morskiego” w KMW. We wrześniu 
1939 r. ewakuowany z KMW na Wołyń. 18.09. delegowany z Dereżnego do Kostopola celem 
nawiązania kontaktu z wojskiem sowieckim. 22.09. został wywieziony z Dereżnego 
do Równego. Przebywał w niewoli sowieckiej do 1941 r. Z niewoli trafił do Armii Polskiej 
w Buzułuku. W 1942 r. przyjechał do Anglii z transportem lotników i marynarzy, opłynąwszy 
Afrykę. W 1943 r. opublikował reportaż z tej podróży. 3.11.1942 r. wcielony do MW jako por. 
rez. w Korpusie Piechoty. 1.05.1943 r. przeniesiony z piechoty do MW. Objął Referat Prasowy 
KMW. 3.05.1944 r. awansował na stopień kpt. mar. Do 1947 służy w Referacie Wychowania 
i Oświaty KMW. Po wojnie pozostał na emigracji. Zmarł w Londynie i tam pochowany, 
J.K. Sawicki, Kadry Morskie..., op. cit., s. 556.
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do pomocy z dziećmi. Jej narzeczonym był ppor. mar. Wilhelm Pacewicz, 
którego wojna zastała na ORP „Iskra”. Kiedy dotarł do Anglii pobrali się, lecz 
małżeństwo nie długo trwało. Po krótkim pobycie w KMW, Walentyna została 
sekretarką gen. Sikorskiego. Walentynka była dla mnie jakby starszą siostrą, 
nieraz wykierowując mnie z młodzieńczych „faux pas”. Przeniosła się 
do Stanów Zjednoczonych wraz z drugim mężem, znanym polskim pisarzem.

Buchalterką KMW była Jadwiga (Wiśka) Budzyńska. Z mężem 
przedostali się do Anglii z Francji dokąd trafili z placówki konsularnej we 
wschodniej Europie gdzie byli zatrudnieni kiedy wybuchła wojna. Wiśka była 
wesołą elegancką koleżanką.

Po zakończeniu wojny i zdradliwego wycofania uznania Rządu RP 
w Londynie, KMW i pokrewne instytucje formalnie przestały istnieć. 
Utworzono Polish Armed Forces Resettlement Corps. Z koli ustanowiono 
Samopomoc Marynarki Wojennej, późniejsze Stowarzyszenie Marynarki 
Wojennej. Statut tej nowej jednostki, oparty na już zatwierdzonym statucie 
Lotnictwa RP, opracował mój mąż wraz z powołanym komitetem organizacyjnym. 
Jerzy był pierwszym Sekretarzem Samopomocy. Nad angielską wersją Statutu 
SMW pracowałam już w domu, gdyż zrezygnowałam ze stałej pracy pod koniec 
1945 roku, oczekując przybycie na świat syna. Kiedy dwuletni mandat Korpusu 
Przysposobienia wygasnął, po nieudanych staraniach urządzenia się 
odpowiednio w Anglii - utrudnionych podejściem Albionu że „murzyn swoje 
zrobił, murzyn może odejść” - przenieśliśmy się do Kanady.

I tu defilada wspomnień dobiegła końca. Uczestnicy się rozeszli, wrócili 
do przeszłości i mojej pamięci. Nie ręczę za akuratność szczegółów 
historycznych ani nie usprawiedliwiam się z wędrującej kolejności opisanych 
momentów. Sięgając w pamięci trafiałam na fragmenty, które może zainteresują 
ewentualnego czytelnika, któremu może również odezwą się echa dawno, 
bardzo dawno przeżytych wrażeń. Opisałam przeważnie pogodne wydarzenia, 
które przeplatane były tragediami utraconych jednostek i ich personelu. O tych 
bohaterskich wyczynach historycy wydali wiele poważnie udokumentowanych 
relacji...

Janina Milisiewicz

Toronto, 2009.
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Fot. 1. Na pokładzie SS „Warszawa” 1931 r.: 
mała Jasia, kapitan Łabędski, p. Jędrzejewska 
(wracała z turnieju tenisowego w Wimbledon)

Fot. 2. Wycieczka do Regenfs 
Park z kmdr. Lasockim (jego 
auto), Janina Filcek i Wiśka 
Budzyńska, księgowa KMW 
1940 r.
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Fot. 3. W ogrodzie rodziców 1942 r.: z lewej - 
siostra Melody Coulson, Feliks Jasłowski, Janina 
Filcek, Tomasz Gray, Melody Coulson (sekretarka 
Oficera Łącznikowego Cmdr. G. Childs)

Fot. 4. Janina Filcek i Józef Bartosik 1943 r. Fot. 5. Janina Filcek z matką 1943 r.
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Fot. 6. Janina Filcek i Jerzy Milisiewicz - 
zdjęcie ślubne 1945 r.

Fot. 7. Janina Filcek z rodzicami 1945 r.
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Fot. 8. Haslemere (koło Admirał Signals 
Establishment) 1945, pp. Milisiewicz 
i Julian Hupert

Fot. 9. Na farmie w Roches Point, Ontario 
1954: gospodarz Witold Zajączkowski, 
„pomocnik” Janina Milisiewicz
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Fot. 10. Spotkanie kolegów u pp. Glińskich 1962 z okazji 10 lutego: z lewej - Jerzy Milisiewicz, 
przedwojenny urzędnik Ambasady RP w Ottawie, Jerzy Rabenda, Oskar Gliński, Józef Wróbel, 

Witold Zajączkowski, p. Glińska, Aleksander Hulewicz, Stanisław Brodzki

Fot. 11. Spotkanie w Toronto 196(7). Z lewej - Stanisław Brodzki, 
Wiesław Krzyżanowski, Oskar Gliński, Tadeusz Bernas
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Fot 12. Spotkanie u kolegi Wierzbickiego 1978 r.: z lewej - Jerzy Pieńkowski, Oskar Gliński, 
Wiktor Wierzbicki, Irena Bemas, Eugeniusz Miodoński

Fot. 13. Spotkanie w SPK w Toronto z okazji wizyty kmdr. Pławskiego 1966 (?): stojąz lewej - 
Jerzy Milisiewicz, (?), Eugeniusz Miodoński, Oskar Gliński, Stanisław Brodzki, Józef Wróbel; 

siedzą z lewej - (?), Witold Zajączkowski, Eugeniusz Pławski, Aleksander Hulewicz
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KONTRADMIRAŁ W STANIE SPOCZYNKU 
JERZY TUMANISZWILI

Jerzy Tumaniszwili pochodzi z arystokratycznego gruzińskigo rodu 
książęcego odnotowanego w Almanachu Gotąjskim. Jest synem, 

zmarłego jeszcze przed wojną w Suwałkach, księcia Pawła Toumanoffa - 
Tuinaniszwilego, marszałka szlachty gruzińskiej i Polki, Jadwigi z domu 
Szyszko, primo voto Stroynowskiej, secundo voto Szemiothowej. Jego babka 
pochodziła z Zubałowów, bogatej rodziny właścicieli gruzińskich pól 
naftowych, która po sprzedaży ich przed wybuchem I wojny światowej firmie 
Shell, wyemigrowała do Szwajcarii i Francji. Urodził się 21 czerwca 1916 roku 
w Moskwie, ponieważ jego rodzice, z uwagi na pozycję społeczną ojca, 
przebywali przeważnie w Tyflisie i częściowo w Moskwie.

W listopadzie 1922 roku, wraz z rodzicami uchodzącymi przed 
bolszewikami, przybył do Polski i mieszkał najpierw w Warszawie, potem 
w Wilnie i następnie w Suwałkach. Wychowywany przez matkę w duchu 
polskim, zawsze czuł się Polakiem. Ukończył w 1935 r. matematyczno- 
-przyrodnicze Gimnazjum Męskie im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach 
a potem wstąpił do Marynarki Wojennej. Początkowo używał swego 
zruszczonego, skutkiem rusyfikacji Gruzji, nazwiska Tumanów, następnie, 
od rozpoczęcia służby w MW - gruzińskiego - Tumaniszwili.

Od 23 lipca 1935 roku do 15 października 1938 roku był słuchaczem 
Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu. Podczas ostatniej 
promocji SPMW w Polsce, 15 października 1938 roku na hulku „Bałtyk”, 
promowany został w stopniu podporucznika marynarki w korpusie oficerów 
morskich z 16 lokatą ze starszeństwem od 1 października 1938 roku. Wraz nim 
promowani zostali między innymi: Józef Bartosik, Eugeniusz Wciślicki, 
Andrzej Jaraczewski, Michał Anaszkiewicz, Józef Anczykowski, Andrzej 
Kłopotowski i Józef Ponikiewski. Ponieważ względy polityczne uniemożliwiały 
mu przyjęcie obywatelstwa polskiego, początkowo służył w Marynarce 
Wojennej jako oficer kontraktowy, na podstawie umowy podpisanej z zastępcą 
szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, reprezentującym skarb państwa. 
Dopiero wybuch wojny i przybycie do Wielkiej Brytanii zmieniły tę sytuację.
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W tym czasie dobrze posługiwał się językiem francuskim, a w mniejszym 
stopniu - rosyjskim i angielskim.

Po ukończeniu SPMW, od 13 listopada 1938 roku do 1 lutego 1939 roku 
uczestniczył w Kursie Aplikacyjnym dla Podporuczników Marynarki W tym 
okresie ukończył kurs oficerów wachtowych na okręcie transportowym „Wilia”, 
trwający od 13 listopada 1938 roku do 1 stycznia 1939 roku, kurs 
administracyjny na hulku „Bałtyk” od 1 do 8 stycznia, oraz kurs oficerów 
piechoty w Kadrze Floty w Gdyni, od 8 stycznia do 1 lutego 1939 roku. 
Później, od 1 lutego do 27 marca 1939 roku, pełnił służbę na stanowisku 
dowódcy plutonu w Kadrze Floty.

Potem od 27 marca 1939 roku był najpierw oficerem wachtowym, 
a następnie, od 1 września do 9 października 1940 roku - II oficerem broni 
podwodnej na niszczycielu „Burza”. W ramach realizacji planu operacyjnego 
„Peking” w dniu 1 września na tym okręcie przybył do Wielkiej Brytanii. 
Uczestniczył w pierwszym ataku wykonanym na niemiecki okręt podwodny 
7 września 1939 roku, patrolach przeprowadzanych na Morzu Północnym, 
w kampanii norweskiej i boju pod Calais 24 maja 1940 roku. Za uczestnictwo 
w działalności operacyjnej „Burzy” na wodach norweskich od 24 kwietnia 
do 10 maja 1940 roku został odznaczony swym pierwszym Krzyżem 
Walecznych.

Później od 9 października 1940 roku do 30 kwietnia 1941 roku pełnił 
obowiązki oficera broni podwodnej na przejętym przez Polską Marynarkę 
Wojenną francuskim niszczycielu „Ouragan” do czasu zwrócenia tego okrętu 
marynarce wojennej Wolnych Francuzów. A potem kierował grupą marynarzy 
przeznaczonych do obsadzenia niszczyciela „Krakowiak” skierowanych 
na przeszkolenie do Gunnery Schooł. W 1940 roku uczestniczył, od 17 do 28 
października, w kursie zwalczania okrętów podwodnych a w listopadzie - 
w dwutygodniowym kursie podsłuchowym. Z dniem 3 maja 1941 roku został 
zakontraktowany jako porucznik marynarki z tymczasową lokatą 7a, zmienioną 
wkrótce na 10, co było równoznaczne z jego awansem do tego stopnia.

Następnie został wyznaczony do pełnienia obowiązków II oficera 
artylerii w załodze niszczyciela „Krakowiak”, pełniąc je od 22 maja 1941 roku 
do 28 sierpnia 1942 roku. Od 30 sierpnia 1941 roku do czasu skierowania go na 
kurs artylerii morskiej był I oficerem artylerii tego okrętu. Za odwagę i męstwo 
wykazane w dniach 14-15 maja 1942 roku podczas akcji niszczyciela 
„Krakowiak” przeciwko nieprzyjacielskiemu konwojowi u wybrzeży francuskich 
został odznaczony Krzyżem Walecznych po raz drugi.

W związku z jego prośbą złożoną jeszcze w 1940 roku, w dniu 
30 września 1941 roku minister spraw wewnętrznych podjął decyzję 
o przyznanie mu obywatelstwa polskiego. Odtąd Jerzy Tumaniszwili przestał 
być wykazywany jako oficer kontraktowy.

Od 23 maja 1942 roku uczestniczył w V Kursie Oficerskim Artylerii 
Morskiej. Po ukończeniu kursu, od 12 sierpnia 1942 roku do 6 stycznia 1943 roku, 
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kontynuował służbę na poprzednio zajmowanym stanowisku. W dniu 
1 października 1942 roku, uczestnicząc w akcji tego okrętu przeciwko 
ścigaczom niemieckim na wodach kanału La Manche został lekko ranny w nogę 
odłamkiem pocisku artyleryjskiego. Następnie przez 10 dni był leczony 
w brytyjskim szpitalu w Plymouth. Za wykazanie się odwagą i męstwem 
w dniach 13-14 października 1942 roku podczas akcji niszczyciela 
„Krakowiak” na kanale La Manche przeciwko eskorcie niemieckiego statku 
z zaopatrzeniem został odznaczony Krzyżem Walecznych po raz trzeci. Później 
do grudnia 1942 roku nadal uczestniczył w patrolach tego okrętu na kanale 
La Manche i walkach z bateriami nadbrzeżnymi.

A potem, ze względów zdrowotnych, otrzymał przydział lądowy. Od 7 stycznia 
do grudnia 1943 roku pełnił służbę w Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty 
jako kierownik grupy artylerii, dodatkowo od 27 października pełniąc 
obowiązki adiutanta w Komendzie Morskiej Południe. W 1943 roku, 
od 27 września do 2 października, brał udział w Demage Control Course 
w Londynie, a od 18 do 20 października - w kursie rozpoznawania samolotów 
„Air Recognition”.

Od 18 stycznia 1944 roku do 12 lutego 1945 roku był I oficerem artylerii 
na niszczycielu „Piorun” i brał udział w jego działaniach bojowych 
na północnym Atlantyku, akcjach przeciw niemieckiemu pancernikowi 
„Tirpitz” w kwietniu i maju 1944 roku oraz ogniowym wsparciu lądowania 
w Normandii, bitwach pod Ouessant i pod Jersey w czerwcu 1944 roku, 
patrolach biskajskich i zatopieniu przerywacza zagród minowych „Sauerland” 
12 sierpnia 1944 roku, różnych akcjach prowadzonych przy brzegach Francji 
i działaniach bojowych swego okrętu w ramach brytyjskiej 23. Flotylli 
Niszczycieli.

Od 12 lutego 1945 roku był oficerem artylerii Floty. 3 maja 1945 roku 
został odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari (nr 11074) za odwagę 
i męstwo wykazane podczas walki niszczyciela „Piorun” z zespołem 
niemieckich poławiaczy min w nocy z 13 na 14 czerwca 1944 roku. Tego dnia 
został również awansowany do stopnia kapitana marynarki.

Podczas wojny, 3 maja 1941 roku, zawarł związek małżeński 
z obywatelką Wielkiej Brytanii, pracownicą zarządu firmy Shell w Plymouth - 
Jean Margarett Hughes. Było to pierwsze mieszane małżeństwo wśród polskich 
oficerów marynarki. Mają dwoje dzieci: córkę Elżbietę i syna Stefana.

Po wojnie początkowo pracował na statku odbywającym rejsy z Argentyny 
do Nowego Jorku. W październiku 1950 roku wyemigrował z rodziną 
do Stanów Zjednoczonych. Mieszkał w St. Louis, następnie w Bethlehem oraz 
w Deland, na Florydzie. Pracował w wytwórni sprzętu medycznego Zbysława 
M. Roehra, najpierw jako inspektor kontroli, dochodząc do stanowiska 
naczelnego dyrektora przedsiębiorstwa Roehrs Product, które weszło w skład 
Brunswick Corporation, a w 1961 roku - Sherwood Medical Industries Inc. 
Ukończył Harward Advanced Management Course, Brunswick Corporation 
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1971. W latach 1957-1961 zajmował stanowisko dyrektora produkcji Roehrs 
Product Company w Waterbury, od 1961 do 1970 - dyrektora naczelnego 
Sherwood Medical w Deland (Floryda), w latach 1973-1977 - dyrektora 
naczelnego Pioneer Rubber Company w St. Louis oraz w latach 1977-1989 - 
dyrektora naczelnego Tumanovo Inc. w Beavercreek, w stanie Oregon. Uzyskał 
patent amerykański na jednorazowego użycia strzykawkę i igłę do zastrzyków. 
W 1989 roku przeszedł na emeryturę. Mieszka w Beavercreek. W latach 
1969-1970 był prezesem komitetu „1000” Yolusia County na Florydzie, 
od 1953 r. - członkiem Board Directors Stetson University w Deland.

Był czynnym członkiem Samopomocy Marynarki Wojennej, a następnie 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, uczestnikiem jego pierwszych 
światowych zjazdów oraz członkiem i w latach 1953-1957 prezesem zarządu 
oddziału Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Waterbury. Jest członkiem 
zwyczajnym nowojorskiego Instytutu Józefa Piłsudskiego.

Od 1941roku opublikował ponad 40 różnych artykułów dotyczących 
Polskiej Marynarki Wojennej, zawierających opracowania, wspomnienia 
z udziału w II wojnie światowej i wspomnienia pośmiertne o kolegach, notatki 
i sprawozdania z przebiegu obchodów rocznicowych, recenzje książek, 
obszerne listy do redakcji oraz wiersz o legendarnym okręcie podwodnym 
„Orzeł”. Napisał także około 100 opowiadań.

Działalność publicystyczną rozpoczął na łamach wydawanych w Londynie 
„Wiadomości” oraz w „Polsce Walczącej”, pisząc niekiedy pod pseudonimem 
, Jerzy Traper” lub „George Traper”. Po wojnie publikował w „Naszych Sygnałach” 
- wychodzącym w Londynie czasopiśmie Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 
oraz na lamach „Przeglądu Polskiego”, dodatku literacko-społecznego 
do wychodzącego w Nowym Jorku „Nowego Dziennika”. W latach 70. i 80. 

jego prace były w nim co miesiąc drukowane pod wspólnym tytułem 
Zapomniana marynarka wojenna.

Do szczególnie cennych należą jego wspomnienia z przejścia trzech 
polskich niszczycieli do Wielkiej Brytanii przed wybuchem wojny i osobistego 
udziału w kampanii norweskiej oraz w działalności bojowej niszczycieli 
„Krakowiak” i „Piorun”. Interesujące są też opowiadania o różnych przejawach 
życia codziennego na polskich okrętach w okresie pokoju i w czasie wojny. 
Napisał kilka wspomnień pośmiertnych o wybitnych oficerach marynarki: 
Romualdzie Nałęcz-Tymińskim, Tadeuszu Gorazdowskim, Wojciechu Franckim, 
Janie Tchórznickim, Mirosławie Kownackim, Józefie Anczykowskim 
i Wieńczysławie Konie. Opublikował zachęcające do lektury recenzje dwóch 
interesujących prac o Polskiej Marynarce Wojennej: trzech tomów kronik 
Stanisława Mariusza Piaskowskiego oraz zbioru realistycznych opowiadań 
Andrzeja Guzowskiego, wydanego pod tytułem Przez pryzmat peryskopu. Jest 
autorem kilku obszerniejszych opracowań na temat udziału polskiej Marynarki 
Wojennej i marynarki handlowej w II wojnie światowej oraz walk polskiej floty 
w kampanii norweskiej a także opisujących działalność bojową niszczyciela 
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„Krakowiak”. Interesował się działalnością wszystkich polskich okrętów oraz 
swoich kolegów, publikując relacje z rozmów i dzieląc się swoimi ustaleniami, 
między innymi na temat zatopienia niszczyciela „Grom”, pościgu za 
„Bismarckiem” a nawet wspomnień z podchorążackiego stażu na HMS 
„London”. Pisał również sprawozdania z udziału w różnych obchodach, na 
przykład pięćdziesięciolecia lądowania sprzymierzonych w Normandii czy 
święta Marynarki Wojennej obchodzonego w Seatle. Uznając, że działania 
polskich okrętów zapisały się złotymi zgłoskami w dziejach II wojny 
światowej, w swych artykułach podkreślał dużą wartość i zasługi podoficerów 
Polskiej Marynarki Wojennej, zdając sobie sprawę z faktu, że byli oni 
bezpośrednimi wychowawcami rzeszy polskich marynarzy, wywodzących się 
z bardzo zróżnicowanych środowisk. W 2004 roku, na wniosek ministra spraw 
zagranicznych, za wybitne zasługi w popularyzowaniu udziału oręża polskiego 
w walkach podczas II wojny światowej odznaczony został Krzyżem Oficerskim 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie zarządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z 10 listopada 1990 roku otrzymał awans na kolejny stopień wojskowy 
a rozporządzeniem ministra spraw wojskowych z 1 listopada 1990 roku, jako 
żołnierz Polskich Sił Zbrojnych od 1946 roku bezterminowo urlopowany, został 
przeniesiony w stan spoczynku. Na podstawie decyzji ministra obrony 
narodowej 9 marca 2001 roku otrzymał awans na stopień komandora 
porucznika, a 5 lutego 2003 roku - na stopień komandora. Postanowieniem 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 1 sierpnia 2008 roku komandorowi 
Jerzemu Tumaniszwilemu nadany został stopień kontradmirała.

Jest odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari V klasy, Orderem 
Odrodzenia Polski V klasy, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej 
Polskiej, trzykrotnie Krzyżem Walecznych i czterokrotnie Medalem Morskim 
oraz norweskim Deltakermedaljen i medalem za wybitne zasługi dla powiatu 
Volusia na Florydzie. W 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej, podczas 
światowego zjazdu polskich kombatantów, został odznaczony Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
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27 stycznia 2010 r.

Szanowny Panie Komandorze,

Odnośnie informacji zawartych przez Pana w artykule dotyczącym 
udziału ORP „Kujawiak” w zniszczeniu trzech statków w rejonie 

wyspy Alderney 3/4 II 1942 roku chciałbym przekazać pewne drobne 
uzupełnienia.

Na stronie 98. przytacza Pan informację na temat prawdopodobnego 
zestrzelenia 27 XII 1941 roku podczas operacji, Ankiet” przez ORP „Krakowiak” 
jednego wodnosamolotu Hc.115. Otóż najprawdopodobniej zgłoszenie 
„Krakowiaka” znajduje potwierdzenie w źródłach niemieckich - na liście 
„Oberbefehlshaber der Luftwaffe, General Quartiermeister, Generalstab 6. Abteilung” 
z ponad miesięcznym opóźnieniem pod datą 31 I 1942 roku znajduje się zapis 
odnoszący się do straty jednego He.ll5SB (numer fabryczny 1888, oznaczenie 
K6+LH) z l./K.Fl.Gr. 406 (Kiistenfliegergruppe - Dywizjon lotnictwa obrony 
wybrzeża) 27 XII 1941 roku koło Bodp, który lądował awaryjnie z powodu 
braku paliwa oraz ostrzału nieprzyjacielskiego. Dalsza kwerenda pozwoliła 
ustalić, że samolot ten pilotowany przez Fw. Wernera-Wilhelma Vorkaufa 
śledził alianckie okręty, gdy został trafiony przez nieprzyjacielski ogień 
przeciwlotniczy. Jednak podczas próby lądowania na pełnym morzu - około 
30/40 km na południowy-zachód od Bodp - samolot rozbił się, a cała załoga 
poniosła śmierć (oprócz pilota również obserwator Lt.z.S. Klaus-Walter 
Neumerkel oraz radiooperator Uffz. Friedrich Dudeck).

Natomiast w kwestii jednostek zatopionych przez „Kujawiaka” i,,Atherstone” 
w 2008 roku otrzymałem od niemieckiego badacza Theodora Dorgeista odpis 
meldunku z „KTB des Befehlshabers der Sicherung West” dotyczącego 
zatopienia dwóch jednostek niemieckich koło Alderney wraz z „życiorysami” 
obu zatopionych jednostek. Treść wspominanego meldunku była następująca 
(tłumaczenie własne): Pomimo istniejącego zakazu, by jednostki przewożące na 
pokładach żołnierzy nie wypływały na wody Kanału bez eskorty, statki 
przybrzeżne „Hermann” oraz „Schleswig-Holstein” wypłynęły 3 II z Ademey 
do Cherbourga, przewożąc na swoich pokładach 140 żołnierzy (głównie 
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artylerzystów, członków Organizacji Todt oraz urlopowiczów), i zostały 
zatopione 4II przez lekkie siły nieprzyjaciela. Poszukiwania rozbitków 
prowadzone przez Luftwaffe oraz patrolowce nie przyniosły żadnego rezultatu. 
Jak zatem widać z załączonego fragmentu w pełni potwierdzają się 
przypuszczenia, co do zatopienia przez alianckie niszczyciele dwóch jednostek 
nieprzyjacielskich (i jednocześnie nie znajduje potwierdzenia informacja 
o rzekomym trzecim zatopionym statku). Poniżej załączam krótkie charakterystyki 
obu jednostek.

M/s Hermann (sygnał wywoławczy DGHK)
174BRT/114NRT;
32,62x6,18x2,17 m;
1 motor Diesla, 4 taktowy, 2 cylindrowy - 100 KM;
28 IV 1931 wodowanie w stoczni Gebriider van Diepen, Waterhuizen 
(nr budowy 786)
1931 armator Hermann Schepers, Haten
22 VIII1940 zmobilizowany przez Kriegsmarine w ramach operacji „Seelówe”
4 II 1942 zatopiony około 6 Mm na północ od Alderney

M/s Schleswig-Holstein (sygnał wywoławczy DKXH) 
174BRT/100NRT;
35,36x6,85x2,19 m;
1 motor Diesla, 4 taktowy, 3 cylindrowy - 165 KM;
VII 1939 wodowany w stoczni Hugo Peters, Beidenfleth (nr budowy 433) 
24 VIII 1939 armator M. Speck, Oldenbuttel
22 VIII1940 zmobilizowany przez Kriegsmarine w ramach operacji „Seelówe” 
X 1940 HS 1
4 II 1942 zatopiony w pozycji 49°29' N / 02°l 1' W koło Alderney.

Pozdrawiam
Andrzej S. Bartelski
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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 dła 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

Padzik Jarosław,

Szydłowski Aleksander: Rozwój flot wojennych i wojennej strategii morskiej 

jako determinanty kształtowania traktatowych praw 

wojny na morzu

„Biuletyn Historyczny”, 2010 nr 25, s. 7

Artykuł podejmujący zagadnienia rozwoju flot wojennych i ewolucji strategii 

morskiej

355.4 (091) - Wojna - sztuka wojenna - historia PL ISSN 0137 - 5539

Górski Tadeusz: Morskie aspekty przyczyn wojen polsko-tureckich 

w XVII wieku (Od Zygmunta III do Jana III Sobieskiego)

„Biuletyn Historyczny”, 2010 nr 25, s. 28

Publikacja przedstawia aspekty przyczyn wojen polsko-tureckich w XVII w.



359/623.8/.9 - Marynarka Wojenna - technika PL ISSN 0137-5539

Misztal Zdzisław: Rola warsztatów portowych Marynarki Wojennej w tworzeniu 

floty wojennej

„Biuletyn Historyczny”, 2010 nr 25, s. 53

Artykuł o istotnej roli pierwszych warsztatów portowych Marynarki Wojennej

359/356.2 - Marynarka Wojenna - Sztab Generalny PL ISSN 0137 - 5539

Komorowski Antoni F.,

Hinz Izabela: Sztab Marynarki Wojennej i jego rola w latach 1939-1950

„Biuletyn Historyczny”, 2010 nr 25, s. 69

Artykuł zawiera zarys historii Sztabu Marynarki Wojennej



94 (100) „1939/1945”:: 355.49-Wojna morska-U wojna światowa PL ISSN 0137 - 5539

Łubkowski Jerzy: Niszczyciele „Wicher” i „Burza” w działaniach wojennych

1939 roku

„Biuletyn Historyczny”, 2010 nr 25, s. 78

Publikacja nt. działania niszczycieli „Wicher” i „Burza” w kampanii wrześniowej 

1939 r.

93/94/623.82 - Historia - Siły zbrojne - Okręty wojenne PL ISSN 0137 - 5539

Kryger Zdzisław: Plany i rzeczywistość możliwości bojowych polskich ścigaczy

„Biuletyn Historyczny”, 2010 nr 25, s. 96

Artykuł nt. możliwości bojowych polskich ścigaczy



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 

(7-8). Działania bojowe ORP „Piorun” z 13 na 14 czerwca 1944 roku 

w rejonie wyspy Jersey i 12 sierpnia 1944 roku koło La Rochelle

„Biuletyn Historyczny”, 2010 nr 25, s. 113

Kolejny artykuł z serii o sukcesach bojowych okrętów Polskiej Marynarki Wojennej - 

niszczyciela „Piorun”

359/355.40 - Marynarka Wojenna - Wywiad wojskowy PL ISSN 0137 - 5539

Goryński Grzegorz: Samodzielny Referat Informacyjny Dowództwa Floty w świetle 

dokumentów rozpracowania obiektowego „Targowica”, 

realizowanego w latach 1949-1954 przez Ministerstwo 

Bezpieczeństwa Publicznego

„Biuletyn Historyczny”, 2010 nr 25, s. 137

Publikacja o Samodzielnym Referacie Informacyjnym Dowództwa Floty w świetle 

dokumentów, jakie powstały w wyniku rozpracowania obiektowego pod kryptonimem 

„Targowica”



359/355.31/331.108 - Marynarka Wojenna - Brygada

Kadry - praca

PL ISSN 0137-5539

Mazurek Wojciech: Powstanie i rozwój organizacyjno-kadrowy 2. Brygady Okrętów

Desantowych w latach 1964/65-1970. Organizacja jednostki. 

Plany i kalkulacje dotyczące formowania polskich okrętowych 

sił desantowych

„Biuletyn Historyczny”, 2010 nr 25, s. 164

Artykuł podejmujący problematykę powstania i rozwoju 2. Brygady Okrętów

Desantowych w latach 1964-1970

Kadry - praca 331.108

359/351.74 - Marynarka Wojenna - terroryzm - oddziały antyterrorystyczne PL ISSN 0137 - 5539

Bieniecki Ireneusz: Zagrożenia terrorystyczne jednostek pływających na polskim

wybrzeżu morskim w latach 1965-1991

„Biuletyn Historyczny”, 2010 nr 25, s. 193

Artykuł o zagrożeniach terrorystycznych jednostek pływających w latach 1965-1991



355/359 - Nauka i sztuka wojenna PL ISSN 0137-5539

Pietraszkiewicz Henryk: Prawie w todze

„Biuletyn Historyczny”, 2010 nr 25, s. 209

Kontynuacja wspomnień kontradm. w st. spocz. Henryka Pietraszkiewicza z czasu jego 

służby na stanowisku komendanta Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej

359.4/314.15-026.49-Marynarka Wojenna-Emigracja PLISSN 0137-5539

Kudela Sławomir: Janina Milisiewicz - Wspomnienia o „wilkach morskich”

„Biuletyn Historyczny”, 2010 nr 25, s. 216

Wspomnienia Janiny Milisiewicz związane z problemami emigracyjnymi życia polskich 

marynarzy



355.4/092 - Wojna - sztuka wojenna - Opracowania biograficzne PL ISSN 0137 - 5539

Pater Walter: Kontradmirał w stanie spoczynku Jerzy Tumaniszwili

„Biuletyn Historyczny”, 2010 nr 25, s. 252

Biografia oficera polskiej Marynarki Wojennej kontradmirała w stanie spoczynku

Jerzego Tumaniszwilego


