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WSTĘP

Oddajemy Czytelnikom kolejny numer „Biuletynu Historycznego” 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Artykuły i materiały 

zamieszczone w nim zostały napisane przez historyków Marynarki Wojennej, 
pracowników Muzeum Marynarki Wojennej oraz innych autorów. Jego 
tematyka jest dość różnorodna, chociaż wszystkie publikacje podejmują 
problemy i zagadnienia dotyczące działalności pokojowej oraz wojennej 
polskich sił morskich. Opublikowane prace zajmują się działalnością ludzi, 
okrętów oraz lądowych jednostek i instytucji Marynarki Wojennej w latach 
powojennych, i częściowo w czasie II wojny światowej, sprawami operacyjno- 
-taktycznymi, technicznymi, organizacyjnymi, kadrowymi i logistyki Marynarki 
Wojennej, ochroną granicy morskiej, zabezpieczenia działań, szkolenia, 
muzealnictwem morskim oraz innymi. Znajdują się w nim też materiały 
źródłowe do dziejów Marynarki Wojennej w okresie powojennym i w latach 
II wojny światowej.

Na wstępie zamieszczono dwa artykuły dotyczące okresu II wojny światowej. 
W pierwszym - kmdr ppor. rez. mgr inż. Zdzisław Kryger przedstawił 
zagadnienie bazowania ścigaczy artyleryjskich w pierwszym okresie 
po podniesieniu przez nie polskiej bandery wojennej. Zadania wykonywane 
przez te okręty wymagały przebazowania w rejon południowo-zachodniego 
wybrzeża Wielkiej Brytanii i miejscem ich dyslokacji stał się komwalijski port 
Fowey. Następny - kmdr. por. rez. mgr. Waltera Patera - kończy serię 
opublikowaną pod wspólnym tytułem Sukcesy bojowe Polskiej Marynarki 
Wojennej w 11 wojnie światowej, przedstawiającą wyniki wysiłku wojennego 
załóg okrętów nawodnych. W tym numerze zamieszczone zostały części 
od 9 do 13 serii, zajmujące się działalnością bojową niszczyciela „Krakowiak” 
w latach 1942-1944.

Trzy dalsze prace to relacje i wspomnienia. Pierwsza z nich jest 
kontynuacją wspomnień kontradmirała w st. spocz. Henryka Pietraszkiewicza, 
tym razem z czasu jego służby na stanowisku szefa Sztabu Marynarki 
Wojennej. Drugi materiał stanowią wspomnienia ze służby w latach 1954-1992 
byłego dowódcy Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza kmdr, w st. spocz. 
dypl. Ludwika Siwka, a trzeci - osobista relacja kmdr, w st. spocz. mgr. inż. 
Stanisława Wielebskiego o problemach budownictwa okrętowego w Marynarce 
Wojennej
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Kolejne opracowania dotyczą Marynarki Wojennej lat powojennych. 
Artykuł kpt. rez. mgr. Wojciecha Mazurka zajmuje się rozwojem 2. Brygady 
Okrętów Desantowych w latach 70. Wówczas ten największy polski zespół 
okrętów osiągnął stan, w którym funkcjonował przez następne lata. Jest to 
dalszy ciąg zamieszczonego w poprzednim numerze artykułu o początkowym 
okresie funkcjonowania brygady. Natomiast kpt. mar. mgr Maciej Wojciechowski 
podjął temat z zakresu muzealnictwa morskiego i opisał okręty muzealne, 
brytyjski krążownik „Belfast” i niszczyciel „Błyskawica”, reprezentujące dwa 
typy okrętów tego rodzaju. W następnym artykule kmdr rez. prof. dr hab. Zdzisław 
Misztal, nawiązując do swego opracowania o warsztatach portowych, 
zamieszczonego w poprzednim numerze, ukazał w aspekcie historycznym 
i współczesnym złożoną problematykę funkcjonowania Stoczni Marynarki 
Wojennej.

Na zakończenie zamieszczono dwa artykuły zajmujące się problematyką 
ochrony polskiej granicy morskiej. Kmdr por. SG rez. dr Grzegorz Goryński 
prezentuje materiał o historii okrętu Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza 
„OP-201”, który po epizodzie w Kriegsmarine trafił do służby w Wojskach 
Ochrony Pogranicza. Natomiast w następnym, kmdr ppor. SG rez. dr Ireneusz 
Bieniecki na podstawie dokumentów archiwalnych Wojsk Ochrony Pogranicza, 
opisał przestępczość graniczną na wybrzeżu w latach 1945-1991. Numer 
zamyka bibliografia „Biuletynu Historycznego” za lata 1963-2010 opracowana 
przez kmdr. por. rez. dr. Zbigniewa Wojciechowskiego.
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Kmdr ppor. rez. mgr inż. Zdzisław KRYGER

OKRĘT BAZA POLSKICH ŚCIGACZY W FOWEY

W zbiorach fotograficznych Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, 
w kolekcji Andrzeja Jaraczewskiego znajdują się zdjęcia ukazujące 

polskie ścigacze artyleryjskie wraz z jednostką w dziwnym kamuflażu1. 
Na pierwszy rzut oka przypomina ona statek handlowy. Ten nietypowy okręt 
bardzo przykuwa uwagę, chociaż głównymi obiektami na fotografiach 
są polskie jednostki i ich załogi. Zdjęcia zostały wykonane w okresie, kiedy 
okręty bazowały w porcie Fowey. Szczegółowa analiza tego materiału 
zdjęciowego była o tyle uzasadniona, że mimo upływu lat nadal istnieją braki 
w wiedzy dotyczącej działania polskich „sił moskitowych”, zwłaszcza 
w pierwszym okresie wojny. Jednym z nadal mało znanych epizodów jest wciąż 
zagadnienie bazowania ścigaczy w pierwszym okresie prowadzenia działań 
bojowych u boku Royal Navy.

Okręty, które przetrwały wrześniową hekatombę polskiej floty, zostały 
pozbawione własnych baz i zaplecza logistycznego. O ile na niszczycielach 
dawało się zaspokoić codzienne potrzeby kwaterunkowe marynarzy, o tyle na 
okrętach podwodnych, czy na znacznie mniejszych ścigaczach warunki 
egzystencji były bardzo trudne. Wyjściem dla ich załóg stało się 
zakwaterowanie w obiektach lądowych. Jednak w pierwszym okresie wojny 
Polska Marynarka Wojenna w Wielkiej Brytanii takich nie posiadała. 
Wyspecjalizowanych okrętów-baz naszej flocie również brakowało. Sposobem 
na rozwiązanie problemu pływających baz mogło być wykorzystanie dla celów 
kwaterunkowych wycofanych ze służby starych okrętów. Ten wariant przyjęli 
w kolejnych miesiącach wojny Brytyjczycy. Tym bardziej, że ścigacze, mimo 
swoich niedużych rozmiarów, potrzebowały znacznego zaplecza logistycznego. 
Polacy początkowo, wzorem brytyjskich marynarzy, wynajmowali kwatery 1 

1 Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni (dalej: AMMW). Kolekcja Andrzeja 
Zaremby-Jaraczewskiego, sygn. 258K.
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na lądzie, poza terenem bazy2. Nie było z tym problemu, aczkolwiek takie 
rozmieszczenie załogi mogło wpływać na gotowość bojową okrętów.

Wraz z rozpoczęciem przez polskie okręty działań w składzie Royal 
Navy przed rządem emigracyjnym stanęło poważne zadanie nie tylko 
usankcjonowania ich pobytu w Wielkiej Brytanii, ale także zapewnienia 
zaplecza, które umożliwiałoby zakwaterowanie i szkolenie załóg oraz właściwą 
obsługę techniczną jednostek pływających. Realizacji tego celu miała m.in. 
służyć umowa, zawarta 18 listopada 1939 r. między rządami Rzeczypospolitej 
Polskiej i Zjednoczonego Królestwa, dotycząca utworzenia Oddziału Polskiej 
Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii. Stanowiła ona m.in., iż ten oddział 
miał tworzyć część floty brytyjskiej i znajdować się pod operacyjnym 
dowództwem Admiralicji brytyjskiej. Miał współpracować z marynarką 
brytyjską w sposób, który byłby najodpowiedniejszy, pod rozkazami 
brytyjskich dowódców zespołów, do których okręty miały przynależeć. W tej 
umowie strona polska zobowiązywała się do dostarczenia okrętu-bazy celem 
zapewnienia możliwości pomieszczenia polskiego personelu morskiego oraz 
tworzenia nowych załóg dla dodatkowych jednostek, które miały wchodzić 
sukcesywnie w skład oddziału PMW3. Chodziło o zapewnienie miejsca 
koncentrowania i szkolenia rezerw osobowych dla polskiej floty wojennej, jako 
rodzaju sił zbrojnych. Z rozkazu Ministra Spraw Wojskowych pierwszą bazą 
polskiej floty wojennej w Wielkiej Brytanii stał się dawny transatlantyk s/s 
„Kościuszko”, jednostka Spółki Akcyjnej „Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe”. 
Z dniem 10 listopada 1939 r. podniósł banderę wojenną i otrzymał nazwę ORP 
„Gdynia”. Miejscem postoju był Devonport (Plymouth)4. Natomiast problem 
zakwaterowania w miejscach bazowania poszczególnych polskich jednostek 
leżał już w gestii brytyjskiej administracji morskiej szczebla operacyjnego.

Bazy Coastal Forces

Baza morska powinna umożliwić m.in. zakwaterowanie załóg, składowanie 
zapasów środków bojowych, oraz prowadzenie napraw. W Wielkiej Brytanii 
takie kompleksowe warunki spełniały początkowo jedynie wielkie ośrodki, 
m.in. Portsmouth, czy Plymouth. Problem pojawił się wraz z rozlokowaniem 

2 Podczas pobytu załogi budowanego w Barrow ORP „Dzik” oficerowie mieszkali w miejscowym 
King's Hotel, a marynarze w kwaterach w mieście, które wynajmowano u miejscowej ludności 
za jednakową dla wszystkich kwotę. (Sławomir Łaniecki, Komandor Bolesław Romanowski, 
Gdańsk 2004, s. 151).

3 Protokół do polsko-brytyjskiej umowy podpisany 18 listopada 1939 r. (Czesław Ciesielski, 
Walter Pater, Jerzy Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. Zarys dziejów, 
Warszawa 1992, s. 335).

4 Dziennik zarządzeń szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1 z listopada 1939 r. (bez daty 
dziennej) w: Polska Marynarka Wojenna 1939-1947, Wybór dokumentów, t. 1, Gdynia 1999, s. 441.
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tworzonych od podstaw Sił Obrony Wybrzeża (Coastal Forces)5. Kłopotliwe 
stało się wówczas nie tylko samo zakwaterowanie załóg, ale także zapewnienie 
właściwej obsługi ze strony wszystkich służb, np. żywnościowej, medycznej, 
czy techniczno-okrętowej6.

Ze względu na uciążliwe warunki socjalno-bytowe, szczególnie wszechobecną 
wilgoć, załogi ścigaczy operujących na wodach wokół Wielkiej Brytanii 
korzystały z reguły z instalacji brzegowych lub okrętów baz7. Było to także 
podyktowane koniecznością ustawicznego odtwarzania gotowości bojowej. 
Małe okręty były bowiem w stanie zabrać tylko niewielką liczbę środków 
bojowych i zapasów8.

Brytyjski system obejmował dwa rodzaje baz, których funkcje niekiedy 
nakładały się. Były to bazy operacyjne (np. Scapa Flow) i remontowe 
(np. Portsmouth). W momencie wybuchu wojny Royal Navy dysponowała 
zaledwie dziewięcioma dokami na świecie zdolnymi do obsługi dużych jednostek 
bojowych. Jednak mniejsze okręty mogły być budowane i obsługiwane 
w każdym innym zakładzie przemysłu stoczniowego, a ścigacze nawet 
stoczniach jachtowych, czy zakładach produkcji drzewnej. Pod koniec 1942 roku 
Coastal Forces, w skład której wchodziły również polskie ścigacze, dysponowały 
już siecią baz rozlokowanych wokół całego wybrzeża. Były to m.in. „Wasp” 
w Dover i „Fervent” w Ramsgate, które podlegały Dover Command. Norę 
Command, które obejmowało swoim zasięgiem akweny na południowy-wschód 
od wybrzeży Anglii korzystało z baz w Brightlingsea, Felixtowe, Lowesoft, 
Great Yarmouth i Immingham. Dowództwo w Rosyth posiadało tylko jedną 
bazę w Invergordon. Jednak przy sprzyjającej pogodzie podległe mu siły 
atakowały także żeglugę przeciwnika na wodach norweskich korzystając 
z baz na Szetlandach i Orkadach. Dowództwu Western Approaches podlegały 
bazy szkolne w Fort William i Ardrishaig. Na południu, bazy Coastal Forces 
znajdowały się także w Portland, Gosport i New Haven w rejonie odpowiedzialności 
Portsmouth Command. Natomiast bazy w Devonport i naturalnych portach 
Falmouth, Fowey i Dartmouth podlegały Plymouth Command.

Personel tych ośrodków był dość liczny. Na przykład, w sierpniu 1943 r. 
w HMS „Beehive” (Felixtowe), uważanej za jedną z najbardziej aktywnych baz 
Coastal Forces, na 350 członków załóg przypadało ponad 280 osób obsługi. 
Zwykle bazy takie stanowiły instalacje brzegowe tworzone na bazie zarekwirowanych 

5 Siły te powołane do istnienia na początku wojny, pod koniec działań zbrojnych osiągnęły stan 
około 20 000 osób.

6Brian Lavery, Churchilfs Navy. The ships, men and organisation 1939-1945, Londyn 2006, 
s. 176-177.

7 W cieplejszych rejonach, np. na Morzu Śródziemnym oraz na większych jednostkach, załogi 
spały na okrętach.

8 Na przykład, ścigacze projektu BPB wczesnego typu, zabierały tylko 1083 galony (ok. 5 m3) 
paliwa. Dzięki temu, przy prędkości marszowej 23,6 węzła mogły pokonać maksymalnie 
390 mil morskich. (David Jefferson. Coastal Forces at war. The Royal Navy, s little ships' in the 
Narrow Seas 1939-1945, Sparkford 2008, s. 229).
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obiektów. HMS „Fervent” w Ramsgate wykorzystywał do tego celu obiekty 
obozu letniego „Merrie England”. Zakwaterowano tam ok. 450 osób. Sala balowa 
tego kompleksu została zaadaptowana na mesę. Natomiast w pomieszczeniach 
klubu jachtowego, w których kwaterowało ok. 60 oficerów w dwuosobowych 
kabinach, znajdowało się także centrum dowodzenia. Z kolei w Fort William, 
w ośrodku szkoleniowym HMS „St. Christopher” do celów kwaterunkowych 
wykorzystano zespół hoteli9. Pomimo swoich niedużych rozmiarów ścigacze 
były wysoce skomplikowanymi systemami bojowymi. Wymagało to 
utrzymywania licznych specjalistów w miejscu bazowania. W miejscach, gdzie 
brakowało odpowiednich instalacji nadbrzeżnych, tę rolę spełniały wspomniane 
okręty-bazy.

Chociaż w ciągu niedługiego czasu wypracowany został sprawnie działający 
system zabezpieczenia jednostek Costal Forces, w momencie podniesienia 
bandery przez polskie ścigacze w lipcu 1940 r„ logistyczne zabezpieczenie 
działania tych sił musiało jeszcze stanowić dla brytyjskich władz morskich nie lada 
wyzwanie. Szczególnie w odniesieniu do sił działających z baz pozbawionych 
stosownego zaplecza, do których z całą pewnością należało Fowey.

Polska Grupa Scigaczy tam stacjonująca, pod względem gospodarczo- 
-administracyjnym, stanowiła pododdział gospodarczy przydzielony do ORP „Gdynia”. 
Dowódca grupy tam miał składać zapotrzebowanie na pieniądze oraz po ich 
rozdziale rozliczać się przed dowódcą tej bazy. Gospodarka żywnościowa była 
prowadzona za gotówkę, systemem mesowym10. W tym zakresie ścigacze 
podlegały więc polskiej jurysdykcji. Natomiast zabezpieczenie techniczne 
leżało po stronie brytyjskiej.

Bazy Coastal Forces
Tabela 1

Lp. Miejscowość Nazwa bazy Data powstania

1 Gosport HMS „Hornet” 20.12.1939

2 Lowestoft HMS „Minos n” (zmieniona na „Manlis”) 1.05.1940

3 Felixtowe HMS „Beehive” (okręt-baza HMS „Vulcan”) 1.07.1940

4 Fowey HMS „Belfort” (okręt-baza) 7.09.1940

5 Dover HMS „Wasp” 2.09.1940

6 Fort William (baza szkolna) HMS „St Christopher” 31.10.1940

7 Portland HMS „Attack” 15.01.1941

8 Immingham HMS „Beaver III” 1.05.1941

9 Brian Lavery, op.cit., s. 248-249.
10 Stanisław Mariusz Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, Tom 2, 

Albany 1987, s. 145.
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cd. tabeli 1

Źródło: David Jefferson, Coastal Forces at war. The Royal Navy,s little ships' in the Narrow Seas 1939-1945, 
Sparkford 2008, s. 223-225.

Lp. Miejscowość Nazwa bazy Data powstania

9 Dartmouth HMS „Britannia III”(zmieniona na HMS 
„Dartmouth II); później HMS „Cicala” 1.05.1941

10 Ardrossan HMS „Fortitude II” 7.05.1941

11 Stronoway HMS „Mentor II” 24.06.1941

12 Great Yarmouth HMS „Midge” 1.01.1941

13 Peterhead HMS „Sandfly” 5.05.1941

14 Pembroke Dock HMS „Skirmisher II” 1.05.1941

15 Ardrishaig (szkoła ZOP) HMS „Seahawk” 1.01.1941

16 Blyth HMS „Elfin” 1.12.1941

17 Falmouth HMS „Forte IV” 7.08.1941

18 Larne HMS „Racer II” 1.08.1941

19 Holyhead HMS „Torch II” (następnie HMS „Bee”) 1.07.1941

20 Invergordon HMS „Flora II” 1.09.1942

21 Lerwick HMS „Fox” 20.07.1942

22 Newhaven HMS „Aggressive” 4.11.1942

23 Weymouth (baza szkolna) HMS „Bee” 1.09.1942

24 Holyhead (baza szkolna) HMS „Bee” (przeniesiona z Weymouth) 18.10.1943

25 Ramsgate HMS „Fervent” (na bazie przeniesionego 
z Dover HMS „Wasp” 1.03.1944

Małe okręty - duży problem

Obsadzenie ścigaczy polskimi załogami było efektem podjętej jeszcze 
w 1938 r. decyzji o budowie dwóch jednostek tej klasy dla naszej floty 
morskiej. Stosowna umowa, podpisana ze stocznią J.S. White w Cowes w dniu 
24 stycznia 1939 r., dość szybko weszła w fazę realizacji. Jednak do wybuchu 
wojny budowa obu okrętów była stosunkowo mało zaawansowana11. 
Po wstrzymaniu na pewien czas prac, ostatecznie PMW przejęła tylko jedną 
z zamówionych jednostek (nazwaną „S-l”), jednak ze zmienionym wariantem 11 

11 Stanisław Ordon, Polska Marynarka Wojenna 1918-1939, Gdynia 1966, s. 169-170.
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uzbrojenia12. Drugi z okrętów został przekazany Brytyjczykom, w zamian 
za dwie nieco mniejsze jednostki zbudowane przez British Power Boat Co. w Hythe, 
które otrzymały oznaczenia „S-2” i „S-3”. Wszystkie trzy okręty weszły w skład 
3. Flotylli Ścigaczy Artyleryjskich (3rd Motor Gun Boat Flotilla) operującej 
początkowo z Kornwalii. Poza polskimi, w skład tego związku wchodziły także 
okręty brytyjskie i holenderskie13.

Polskie ścigacze stworzyły wspólnie trzeci dywizjon flotylli dowodzonej 
przez Lt. Egre (Royal Navy), korzystającej w początkach swojego istnienia 
z bazy ulokowanej w niewielkim porcie Fowey, położonym nad rzeką o tej 
samej nazwie14. Rejonem działania flotylli był ogromny akwen od Dover 
do Brestu. Zadaniem jej okrętów było zwalczanie komunikacji niemieckiej 
w rejonie kanału La Manche przy jednoczesnej ochronie własnych linii 
transportowych, ataki na nawodne jednostki przeciwnika oraz jego instalacje 
brzegowe, działania ZOP, stawianie min oraz służba ratownicza (poszukiwanie 
i podejmowaniu zestrzelonych lotników, zarówno własnych, jak i strony 
przeciwnej)15.

Powodem, dla którego polskie ścigacze znalazły się w tym odległym, 
zachodnim rejonie Anglii był rozmach działań niemieckich lekkich sił nawodnych 
w pierwszej połowie 1940 r. i spodziewana inwazja na wyspy. Brytyjska 
Admiralicja podjęła wówczas decyzję o rozmieszczeniu wszelkich dostępnych 
sił wzdłuż całego południowego wybrzeża. W efekcie polskim okrętom 
przyszło działać z punktów bazowania, które nie posiadały nawet stosownego 
zaplecza socjalnego dla załóg. O ile w dużych bazach morskich, jak 
Portsmouth, czy Plymouth nie istniał problem zakwaterowania marynarzy 
na lądzie, o tyle w małych portach południowego wybrzeża, ich rozlokowanie 
często stanowiło kłopot. W warunkach atmosferycznych panujących na tym 
teatrze działań wojennych ścigacze nie były wstanie zapewnić odpowiednich 
warunków dla długotrwałego zakwaterowania członków swoich załóg. Były 
przeznaczone do wykonania szybkich akcji, w niezbyt odległych od bazy rejonach, 
więc pomieszczenie kilkunastu członków załogi przez długi okres wykraczało 
poza ich możliwości. Jednak załogi polskich okrętów w początkowym okresie 
działalności były zmuszone nocować na okrętach. Tadeusz Lesisz wspominał, 
że bazę stanowiły barki zakotwiczone na rzece, gdzie złożone były osobiste 
rzeczy marynarzy. Natomiast „mieszkaniem” dla dwóch oficerów i dziewięciu 
podoficerów i marynarzy, zarówno w porcie, jak i na morzu był ścigacz16.

12 Po ostatecznej rezygnacji z wersji ZOP (ang. „MA/SB”, Motor Anti-Submarine Boat) oraz 
wersji torpedowej (ang. „MTB”, Motor Torpedo Boat), ścigacz stał się jednostką artyleryjską 
(ang. „MGB”, Motor Gun Boat), co było odzwierciedleniem aktualnych potrzeb Royal Navy 
w rejonie działania 3. Flotylli Ścigaczy Artyleryjskich.

13 David Jefferson, op. cit., s. 205
14 Stanisław M. Piaskowski, op. cit., s. 143.
15 Tadeusz Lesisz, Od pomostu do deski. Wspomnienia marynarza-architekta, Londyn 2003, s. 34.
16 Ibidem, Stanisław M. Piaskowski, Okręty Rzeczpospolitej Polskiej 1920-1946.
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Dowódcą bazy w Fowey (50°20'N, 004°38'W) w 1940 r. był Cmdr Tarley 
(RoyalNavy)17 18. Była to wówczas niewielka miejscowość letniskowa „z jednym 
hotelem i dwoma pubami”18, położona u ujścia rzeki o tej samej nazwie, bardzo 
mocno meandrującej przy ujściu do morza. Samo miasteczko znajdowało się 
na zachodnim stoku. Z jego nabrzeży, w tym także znanego jako „China Clay 
jetty”, mogły korzystać nieduże jednostki pływające, maksymalnie rozmiarów 
niszczyciela. Chociaż bowiem Fowey było portem o stosunkowo dużych 
głębokościach, większe jednostki musiały być holowane rufą w kierunku 
wnętrza estuarium, gdyż nie były w stanie tam się obrócić. W przeciwnym 
wypadku sprawne, samodzielne alarmowe wyjście było niemożliwe. Z tego 
właśnie powodu port był wykorzystywany w większości przypadków przez 
lekkie siły nawodne, w tym ścigacze, którym zapewniał wystarczającą ochronę 
przed oddziaływaniem niekorzystnych czynników hydro-meteorologicznych. 
W razie konieczności dokonania napraw okręty flotylli były wyciągane na slip 
znajdujący się w Polruan, wiosce leżącej po wschodniej stronie rzeki, bliżej 
jej ujścia do morza19.

Dla brytyjskiej administracji morskiej priorytetem w pierwszym okresie 
istnienia 3. Flotylli było więc przygotowanie stosownego zaplecza dla okrętów 
działających z tego kornwalijskiego portu. Należało zapewnić im skład części 
zamiennych, miejsce na sporą ilość środków bojowych, rożnego rodzaju 
warsztaty, oraz przede wszystkim pomieszczenia mieszkalne dla załóg 
i specjalistów-techników. Do tego celu posłużył zajęty przez Brytyjczyków 
okręt francuskiej Marinę Nationale, awizo „Belfort”.

„Belfort”

Była to jednostka klasyfikowana przez Francuzów jako awizo I klasy. 
Okręt został przejęty 3 lipca 1940 r. w Plymouth, w ramach operacji „Catapult”. 
Zaadaptowano go w stoczni do roli okrętu-bazy lekkich sił nawodnych obrony 
wybrzeża. W okresie świetności jego zadania były jednak całkowicie odmienne.

Należał do typu „Arras”, okrętów stanowiących odpowiedź francuskiej 
Admiralicji na poważny brak, w czasie pierwszej wojny światowej, 
eskortowców zdolnych do zwalczania okrętów podwodnych w składzie sił 
eskorty konwojów. Umieszczenie na pokładach tych okrętów armat średniego 
kalibru miało także umożliwić ich wykorzystanie jako lekkich jednostek 
artyleryjskich do wsparcia działań w pasie nadbrzeżnym, podobnie jak 
w przypadku brytyjskich monitorów. Awiza (kanonierki) typu „Arras” 
stanowiły jedną z najliczniejszych serii francuskich okrętów eskortowych 
(30 jednostek w porównaniu z 34 okrętami ZOP wcześniejszego typu „Ardent”).

17 Stanisław M. Piaskowski, Okręty Rzeczpospolitej Polskiej 1920-1946. Album planów, 
Warszawa 1996, s. 143.

18 T. Lesisz, op. cit., s. 32.
19 http://www.smesh.co.uk/mll08/Ernest_Leah.htm (14-06-2011).
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Zaprojektowane i zbudowane w ramach projektów na lata 1916 i 1917 prawie 
w większości swoją służbę pod banderą Marinę Nationale rozpoczęły już 
po zakończeniu działań wojennych (192O-1921)20. Z całej serii do momentu 
wybuchu drugiej wojny światowej 19 zostało spisanych ze stanu floty. 
Konstrukcyjnie zbliżone były do typu „Ailette”. Podobnie jak on miały 
sylwetkę statku handlowego z wysoko wyniesioną dziobówką i rufówką oraz 
nadbudówką śródokręcia. Różniły się za to zestawem uzbrojenia. Część 
jednostek opalana była kotłami węglowymi. Natomiast pozostałe, napędzane 
kotłami opalanymi ropą, były nieco szybsze (na próbach rozwijały większą 
prędkość - do 22 węzłów). Można je było także odróżnić od poprzednich po 
mniejszym kominie. Poza tym, elementem który wizualnie odróżniał jednostki 
serii było inne położenie głównego masztu. Specyficzna, „niebojowa” sylwetka 
jednostek była zapewne efektem dążenia do uproszczenia konstrukcji21 oraz 
maksymalnym ich upodobnieniem do statków cywilnych. Miało to wprowadzać 
w błąd załogi U-Bootów, które biorąc je za jednostki cywilne mogłyby 
próbować podejść na odległość strzału skutecznego wynoszącą zaledwie 
kilkaset metrów.

Okręty typu „Arras” posiadały dobre warunki bytowe. Pod pokładem 
głównym znalazły się dość wygodne pomieszczenia dla załogi, wieloosobowe 
dla marynarzy i kilkuosobowe dla podoficerów i oficerów. Dzięki wysokiej 
burcie i dziobówce i rufówce pozostawały „suche” przy większych stanach 
morza. Cechowało je jednak silne kołysanie spowodowane wysoko położonymi 
elementami konstrukcji.

W początkach służby znaczna większość z nich operowała z baz 
na Morzu Śródziemnym uczestnicząc m.in. w działaniach bojowych w Maroku 
gdzie wspierały siły hiszpańskie. Z 11 okrętów, które do momentu rozpoczęcia 
drugiej wojny światowej pozostały w czynnej w tylko 1 z nich pozostawał 
w terytoriach zamorskich („Tahure” w Indochinach). Pozostałe służyły na Morzu 
Śródziemnym i Atlantyku. Z tej liczby, do momentu kapitulacji Francji utracony 
został tylko „Vauquois”, który poderwał się na minie 18 czerwca 1940 r. Pięć 
kolejnych okrętów zostało zajętych przez Brytyjczyków. „Arras”, Epinal” 
i „Amiens” zostały przejęte przez dotychczasowych sojuszników w Portsmouth, 
natomiast „Belfort” i „Coucy” w Plymouth. Pierwszy z nich, przekazany 
„Wolnym Francuzom” służył jako pływające koszary i rezerwuar części 
zamiennych dla „Amiens”.

Z pozostałych jednostek typu, które pozostały pod kontrolą rządu 
w Vichy „Lassigny” został wycofany ze składu floty w Maroku już 
31 października 1940 r„ a „Les Eparges” samozatopiony w Tulonie 27 listopada 
1942 r. Podniesiony przez Niemców wszedł w skład Kriegsmarine jako 
trałowiec „M-6060”, a następnie okręt eskortowy „SG-25”. Natomiast wspomniany 

20 Część z nich służyła jako jednostki handlowe.
21 Znaczna część z tych okrętów była budowana przez stocznie cywilne.
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„Tahure” uczestniczył z sukcesami w wojnie francusko-tajskiej22. Z dziesięciu 
jednostek, które przetrwały upadek Francji w 1940 r., trzy zostały zbudowane 
przez stocznie marynarki („Arras” i „Ypres” w Breście, „Belfort” w Lorient), 
a pozostałe przez stocznie cywilne („Lassigny” i „Les Eparges” w Nantes, 
„Tahure” w St. Nazaire, „Coucy” i „Epinal” w Penhoet, „Amiens” i „Calais” 
w Le Seyne).

Standardowa wyporność okrętów wynosiła 644 t, a pełna 850 t. Kadłub 
miał 74,9 m długości, 8,7 m szerokości i 3,2 m zanurzenia. W czasie wojny 
zasadnicze uzbrojone artyleryjskie większości z nich stanowiły dwie armaty kał. 
138,6 mm/55 typu M.1910 lub M.1916 (5,5 cala) o dużym kącie elewacji 
i maksymalnym zasięgu w granicach 17 000 m23 oraz 1 armata przeciwlotnicza 
75 mm/35 typu M1915-18. Artylerię główną „Epinal” stanowiły z kolei armaty 
również kal. 138,6 mm, jednak dostosowane do strzelania pociskami 
stosowanymi przez artylerię lądową. Natomiast 3 inne jednostki: „Ypres”24 oraz 
„Les Esparges” wykorzystywane jako okręty hydrograficzne a także „Belfort”, 
pełniący od 1935 r. rolę tendra wodnosamolotów, przenosiły na swoich 
pokładach tylko jedną wspomnianą armatę plot. kal. 75 mm. Uzbrojenie 
strzeleckie uzupełniały 2-4 karabiny maszynowe. Wyposażenie ZOP stanowiło 
m.in. 20 klasycznych bomb głębinowych. Wspomniane są również cztery 
miotacze bomb głębinowych. W opisach jednostek spotyka się także bardzo 
ogólnikowe określenie „inne wyposażenie ZOP”25, chociaż trudno ustalić co je 
stanowiło. W grę mogła wchodzić pasywna stacja hydroakustyczna (SHA), 
zwana często hydrofonem, niezbędna przecież do wykrywania okrętów 
podwodnych.

Siłownia o mocy 5000 KM miała nadawać okrętom prędkość 20 węzłów. 
Faktycznie, na początku lat czterdziestych, przy silnym wietrze i niekorzystnym 
stanie morza prędkość ta spadała już nawet do zaledwie 13 węzłów. Napęd 
stanowiły dwa kotły Normand (opalane węglem) lub Guyot du Tempie (opalane 
ropą) wytwarzające parę dla dwóch turbin Parsonsa napędzających dwie śruby. 
Przenoszony zapas 200 ton paliwa płynnego lub 185 ton węgla pozwalał 

22 17 stycznia 1941 r. wspólnie z krążownikiem „Lamotte Picąuet” i trzema okrętami eskortowymi: 
„Marne”, „Admirał Charter” i „Dumont d'Urville” (Grupa Specjalna nr 7) pokonał główne siły 
floty Syjamu w bitwie pod Ko-Chang. W jej trakcie „Tahure” wspólnie z „Marne” zatopiły 
torpedowiec „Chonburi”. Sam „Tahure” nie został ani razu trafiony. Po tym wydarzeniu, aż do 
momentu kiedy został zatopiony 24 września 1944 r. w rejonie wyspy Hajnan przez okręt 
podwodny USS „Flasher”, francuski eskortowiec był intensywnie wykorzystywany do ochrony 
konwojów łączących porty Indochin i terytoria okupowane przez Japończyków. (Michał Glock, 
Tahure. Francuska kanonierka typu Arras, Modelarstwo Okrętowe, Łódź 2008, s. 23-24).

23 W okresie międzywojennym, przez krótki czas część z okrętów była wyposażona w dwie 
armaty wzoru lądowego kal. 145 mm (Jane's Fighting Ships 1942, Londyn 1942, s. 191).

24 „Ypres” do 1928 roku nosił nazwę „Dunkerque”(Jean Labayle Couhat, French Warships of 
World War I, Londyn 1974. s. 165).

25 „...other ASW gear” (Jean Labayle Couhat, French Warships of World War I, Londyn 1974, s. 165).
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na osiągnięcie zasięgu 1000 mil morskich przy prędkości 17 węzłów. Natomiast 
przy prędkości ekonomicznej 11 węzłów zwiększał się do 3000 mil morskich.

Jak na jednostkę tej wielkości okręty typu „Arras” miały stosunkowo 
liczną załogę, 103 osoby (czterech oficerów oraz 99 podoficerów i marynarzy). 
Zapewne było to spowodowane koniecznością obsługi środków artyleryjskich 
i ZOP przenoszonych przez okręt.

„Belfort” od września 1939 r. do czerwca 1940 r. operował na Morzu 
Północnym i w strefie Kanału La Manche. 7 października 1939 r„ w rejonie 
położonym 6 mil morskich na wschód Cap Barfleur zaatakował niemiecki okręt 
podwodny. W czerwcu uczestniczył w ewakuacji Dunkierki i Hawru. 15 czerwca 
przybył do Brestu celem dokonania napraw, a cztery dni później pokonał Kanał 
Angielski unikając poddania się Niemcom.

Okręt baza w Fowey

Wkrótce po przejęciu przez Brytyjczyków w dniu 3 lipca 1940 r„ 
„Belfort” po raz kolejny zmienił swoje przeznaczenie, stając się okrętem-bazą 
ścigaczy. Otrzymał oznaczenie „U 63”. Na zdjęciach Jaraczewskiego widać, że 
po przejściu do Fowey zakotwiczył po wschodniej stronie rzeki, na północ od 
dzisiejszej przeprawy promowej, w pobliżu zatoczki Mixtow Pili. Pewną 
niejednoznaczność może powodować oznaczenie okrętu brytyjskim skrótem 
HMS. Wyjaśnienie wydaje się znajdować się również na wspomnianych 
fotografiach. Podobnie jak w przypadku francuskich okrętów „Ouragan”, 
„Medoc”, czy „Pomerol”, które jednocześnie nosiły francuską i polską banderę, 
na dwóch osobnych rufowych flagsztokach „Belforta” widnieją również dwa 
oznaczenia przynależności. Podczas inspekcji dokonanej 15 kwietnia 1941 r. 
przez szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej kontradmirała Jerzego 
Swirskiego „Belfort” miał jednocześnie podniesione dwie bandery - francuską 
i brytyjską. Według niektórych publikacji „Belfort” został zwrócony 
prawowitym właścicielom dopiero po wojnie. Jednak według innych był bazą 
sił morskich Wolnych Francuzów26. Zapewne chodzi o fakt, że od sierpnia 1941 
roku, po przejściu 3. Flotylli w rejon Cieśniny Kaletańskiej27 *, „Belfort” 
ponownie zmienił miejsce bazowania. Po zacumowaniu w Dartmouth stał się 
bazą m.in. dla stacjonujących w Kingswear (Dartmouth) okrętów alianckich28, 
a od sierpnia 1942 r.29 dla utworzonej, czysto francuskiej 23. Flotylli Ścigaczy 
Torpedowych (23rd MTB Flotilla), operującej również z tej miejscowości30.

26 łan Allan, French warships of world war II, Shepperton 1974, s. 169.
27 Przejście flotylli do nowej bazy odbyło się około 13 sierpnia 1941 r. (AMMW, Kolekcja Andrzeja 

Jaraczewskiego-Zaremba, Kronika Ścigacza „S-2” - maszynopis teczka 2, sygn. 258K, s. 10).
Na jednym z okrętów stacjonującej tam francuskiej flotylli służył m.in. syn generała Charles’a 
de Gaulle'a - Philippe.

29 Podawana jest informacja, że w okresie grudzień 1941 - styczeń 1942 okręt stacjonował już na powrót 
w Dartmouth; http://www.naval-history.net/xDKWW2420140RNShips2IIome.htm#plym (2-09-2010).

30 Tony Higgins, The Free French in Kingswear, Dartmouth 1992, s. 7.

16

http://www.naval-history.net/xDKWW2420140RNShips2IIome.htm%2523plym


OKRĘT BAZA POLSKICH ŚCIGACZY W FOWEY

Mimo to, prawdopodobnie nadal pozostawał jednostką w składzie Royal Navy, 
podnosząc dwie bandery. Z chwilą przebazowania HMS „Belfort” do Dartmouth, 
w Fowey pozostał jako baza tylko luksusowy jacht „The Sister Annę” 
sprowadzony tam jeszcze jesienią 1940 r. Wspomina o tym m.in. Ernest Leah, 
marynarz przydzielony do załogi jednego z brytyjskich ścigaczy stacjonujących 
wówczas w tym porcie. W związku z poderwaniem się jego okrętu na minie 
podczas prób morskich i koniecznością dokonania remontu, kilku członków 
jego załogi zostało oddelegowanych do Milford Haven w celu przyprowadzenia 
do Fowey wspomnianego jachtu31. Potwierdzałoby to tezę Tima Deacona. 
że na jego pokładzie mieszkali oficerowie (być może także polscy)’’2. Brak 
jednak szczegółowych danych na temat tej jednostki. Wiadomo jedynie, 
że w okresie grudzień 1941-luty 1942 r. jacht przechodził remont w Clyde. Ten 
fakt oraz odejście w sierpniu 1941 r. do Ramsgate i Dover okrętów 3. Flotylli 
Ścigaczy Artyleryjskich sugerowałoby to, że Fowey straciło wówczas status 
bazy sił Coastal Forces.

Natomiast „Belfort”, w służbie sił morskich Wolnych Francuzów, 
dotrwał szczęśliwie do zakończenia działań wojennych. 27 września 1945 r. 
został przeholowany do Cherbourga33, a 22 listopada tego następnego roku 
ostatecznie sprzedany na złom’4.

Ze względu na fakt, że epizod współpracy polskich ścigaczy z okrętem 
bazą HMS „Belfort” nie trwał długo, bo zaledwie od jesieni 1940 r.35 
do sierpnia 1941 r„ dla polskich historyków jest prawdopodobnie nieznany. 
Potwierdza to więc fakt, iż zdjęcia Andrzeja Jaraczewskiego przedstawiające 
ten okręt w czasie, kiedy stanowił bazę 3. Flotylli Ścigaczy Artyleryjskich 
w Fowey są unikatowym materiałem dokumentującym ten okres działalności 
polskich „sił moskitowych” w Wielkiej Brytanii.

31 http://www.smesh.co.uk/mll08/Ernest_Leah.htm (14-06-2011).
32 http://www.scribd.com/doc/14077226/Polish-Motor-Gun-Boats-and-Torpedo-Boats-From 

_ WW2-New.pdf (18-11-2009).
33 Jean Labayle Couhat, French warships of World War II, Londyn 1971, s. 99.
34 Henri le Masson, Navies of the second world war. The French Navy 2, London 1969, s. 9.
35 Na jednej z fotografii autorstwa Andrzeja Jaraczewskiego opisanej na odwrocie „Fowey, 

29 listopada 1940 r., po wybuchu miny w porcie” wydać rufę „Belforta”. Wynika więc stąd, 
że w tym okresie stacjonował on już w Fowey.
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na osiągnięcie zasięgu 1000 mil morskich przy prędkości 17 węzłów. Natomiast 
przy prędkości ekonomicznej 11 węzłów zwiększał się do 3000 mil morskich.

Jak na jednostkę tej wielkości okręty typu „Arras” miały stosunkowo 
liczną załogę, 103 osoby (czterech oficerów oraz 99 podoficerów i marynarzy). 
Zapewne było to spowodowane koniecznością obsługi środków artyleryjskich 
i ZOP przenoszonych przez okręt.

„Belfort” od września 1939 r. do czerwca 1940 r. operował na Morzu 
Północnym i w strefie Kanału La Manche. 7 października 1939 r., w rejonie 
położonym 6 mil morskich na wschód Cap Barfleur zaatakował niemiecki okręt 
podwodny. W czerwcu uczestniczył w ewakuacji Dunkierki i Hawru. 15 czerwca 
przybył do Brestu celem dokonania napraw, a cztery dni później pokonał Kanał 
Angielski unikając poddania się Niemcom.

Okręt baza w Fowey

Wkrótce po przejęciu przez Brytyjczyków w dniu 3 lipca 1940 r., 
„Belfort” po raz kolejny zmienił swoje przeznaczenie, stając się okrętem-bazą 
ścigaczy. Otrzymał oznaczenie „U 63”. Na zdjęciach Jaraczewskiego widać, że 
po przejściu do Fowey zakotwiczył po wschodniej stronie rzeki, na północ od 
dzisiejszej przeprawy promowej, w pobliżu zatoczki Mixtow Pili. Pewną 
niejednoznaczność może powodować oznaczenie okrętu brytyjskim skrótem 
HMS. Wyjaśnienie wydaje się znajdować się również na wspomnianych 
fotografiach. Podobnie jak w przypadku francuskich okrętów „Ouragan”, 
„Medoc”, czy „Pomerol”, które jednocześnie nosiły francuską i polską banderę, 
na dwóch osobnych rufowych flagsztokach „Belforta” widnieją również dwa 
oznaczenia przynależności. Podczas inspekcji dokonanej 15 kwietnia 1941 r. 
przez szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej kontradmirała Jerzego 
Swirskiego „Belfort” miał jednocześnie podniesione dwie bandery - francuską 
i brytyjską. Według niektórych publikacji „Belfort” został zwrócony 
prawowitym właścicielom dopiero po wojnie. Jednak według innych był bazą 
sił morskich Wolnych Francuzów26. Zapewne chodzi o fakt, że od sierpnia 1941 
roku, po przejściu 3. Flotylli w rejon Cieśniny Kaletańskiej27, „Belfort” 
ponownie zmienił miejsce bazowania. Po zacumowaniu w Dartmouth stał się 
bazą m.in. dla stacjonujących w Kingswear (Dartmouth) okrętów alianckich28' 
a od sierpnia 1942 r.29 dla utworzonej, czysto francuskiej 23. Flotylli Ścigaczy 
Torpedowych (23rd MTB Flotilla), operującej również z tej miejscowości30.

26 łan Allan, French warships of world war II, Shepperton 1974, s. 169.
27 Przejście flotylli do nowej bazy odbyło się około 13 sierpnia 1941 r. (AMMW, Kolekcja Andrzeja 

Jaraczewskiego-Zaremba, Kronika Ścigacza „S-2” - maszynopis teczka 2, sygn. 258K, s. 10).
Na jednym z okrętów stacjonującej tam francuskiej flotylli służył m.in. syn generała Charles’a 
de Gaulle'a - Philippe.

29 Podawana jest informacja, że w okresie grudzień 1941 - styczeń 1942 okręt stacjonował już na powrót 
w Dartmouth; http://www.naval-history.net/xDKWW2-420140RNShips2Home.htm#plym (2-09-2010).

30 Tony Higgins, The Free French in Kingswear, Dartmouth 1992, s. 7.
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Mimo to, prawdopodobnie nadal pozostawał jednostką w składzie Royal Navy, 
podnosząc dwie bandery. Z chwilą przebazowania HMS „Belfort” do Dartmouth, 
w Fowey pozostał jako baza tylko luksusowy jacht „The Sister Annę” 
sprowadzony tam jeszcze jesienią 1940 r. Wspomina o tym m.in. Ernest Leah, 
marynarz przydzielony do załogi jednego z brytyjskich ścigaczy stacjonujących 
wówczas w tym porcie. W związku z poderwaniem się jego okrętu na minie 
podczas prób morskich i koniecznością dokonania remontu, kilku członków 
jego załogi zostało oddelegowanych do Milford Haven w celu przyprowadzenia 
do Fowey wspomnianego jachtu31 32. Potwierdzałoby to tezę Tima Deacona, 
że na jego pokładzie mieszkali oficerowie (być może także polscy)42. Brak 
jednak szczegółowych danych na temat tej jednostki. Wiadomo jedynie, 
że w okresie grudzień 1941 -luty 1942 r. jacht przechodził remont w Clyde. Ten 
fakt oraz odejście w sierpniu 1941 r. do Ramsgate i Dover okrętów 3. Flotylli 
Ścigaczy Artyleryjskich sugerowałoby to, że Fowey straciło wówczas status 
bazy sił Coastal Forces.

Natomiast „Belfort”, w służbie sił morskich Wolnych Francuzów, 
dotrwał szczęśliwie do zakończenia działań wojennych. 27 września 1945 r. 
został przeholowany do Cherbourga33, a 22 listopada tego następnego roku 
ostatecznie sprzedany na złom34.

Ze względu na fakt, że epizod współpracy polskich ścigaczy z okrętem 
bazą HMS „Belfort” nie trwał długo, bo zaledwie od jesieni 1940 r.35 
do sierpnia 1941 r„ dla polskich historyków jest prawdopodobnie nieznany. 
Potwierdza to więc fakt, iż zdjęcia Andrzeja Jaraczewskiego przedstawiające 
ten okręt w czasie, kiedy stanowił bazę 3. Flotylli Ścigaczy Artyleryjskich 
w Fowey są unikatowym materiałem dokumentującym ten okres działalności 
polskich „sił moskitowych” w Wielkiej Brytanii.

31 http.7/www.smesh.co.uk/mll08/Ernest_Leah.htm (14-06-2011).
32 http://www.scribd.com/doc/14077226/Polish-Motor-Gun-Boats-and-Torpedo-Boats-From 

WW2-New.pdf (18-11-2009).
33 Jean Labayle Couhat, French warships of World War II, Londyn 1971, s. 99.
34 Henri le Masson, Navies of the second world war. The French Navy 2, London 1969, s. 9.
35 Na jednej z fotografii autorstwa Andrzeja Jaraczewskiego opisanej na odwrocie ..Fowey, 

29 listopada 1940 r., po wybuchu miny w porcie” wydać rufę „Belforta”. Wynika więc stąd, 
że w tym okresie stacjonował on już w Fowey.
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Fot. 2. „Belfort” w Fowey (w tle zabudowania osady Mixtow)

Fot. 3. Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej 
kontradmirał Jerzy Świrski na pokładzie HMS 
„Belfort” (15 kwietnia 1941 r.)
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Fot. 1. „Belfort” w Fowey, 
29 listopada 1940 r.



Rys. 1. Kanonierka „Tahure” w 1939 r. (Michał Glock, Tahure. Francuska kanonierka typu Arras, 
„Modelarstwo Okrętowe”, 2008 nr 1, s. 23-24)
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Kmdr por. rez. mgr Walter PATER

SUKCESY BOJOWE POLSKIEJ MARYNARKI 
WOJENNEJ W II WOJNIE ŚWIATOWEJ (9-13)

EPIZODY Z DZIAŁALNOŚCI BOJOWEJ NISZCZYCIELA 
„KRAKOWIAK” W 1942 ROKU ORAZ W 1943 I W 1944 ROKU

Opracowaniem tym, którego zasadniczą treścią są wyniki działalności 
bojowej niszczyciela eskortowego „Krakowiak” w latach 1942-1944, 

kończymy serię artykułów zatytułowanych Sukcesy bojowe Polskiej Marynarki 
Wojennej w II wojnie światowej, w której zamieszczano materiały źródłowe dotyczące 
okrętów nawodnych. Stanowi on również swego rodzaju podsumowanie tego cyklu.

Jak wynika z opublikowanych artykułów tej serii, polska historiografia 
morska, dosyć jednostronna, wyolbrzymiała własne sukcesy, a zwłaszcza bilans 
działań bojowych. Poniżej zamieszczamy pierwsze takie niepublikowane źródłowe 
zestawienie polskich sukcesów bojowych. Jednocześnie przypominamy, 
że jeden z bardziej rozbudowanych bilansów, mało udokumentowanych, dotąd 
niecytowanych, znajduje się w artykule1 Edmunda Kosiarza opublikowanym 
w 1956 roku w „Przeglądzie Marynarki Wojennej”.

Tabela 1 
Zestawienie ilościowe sukcesów bojowych

Polskiej Marynarki Wojennej poza Bałtykiem

Obiekty
Pewne Prawdopod.

Uwagizniszcz. uszk. zniszcz. uszk.
a b c d

Okręty podwodne 
(13)

2 3 8
„Wilk” lc, „Burza” lalc2d, 
„Garland” lalc2d, „Piorun” ld

Okręty nawodne 
Kontrtorpedowiec 
typu „avieri” 
1900 ton

1 „Sokół” la

Kontrtorpedowiec 
typu „narvik”

1* „Piorun” l*a

1 Edmund Kosiarz, Zestawienie cyfr i zdarzeń z działalności bojowej okrętów polskich w okresie 
drugiej wojny światowej, „Przegląd Marynarki Wojennej”, 1956 nr 8, s. 82-95.
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cd. tabeli 1

Obiekty
Pewne Prawdopod.

Uwagizniszcz. uszk. zniszcz. uszk.
a b c d

Trawlery typu 
oceanicznego

1* 1 „Krakowiak” l*b lc

Poławiacze min 
typu „m” 1+1* 1 + 1* 2* „Piorun” 1“ lb 1* al*b2*d

Ścigacze 1 3+2* 4
ścigacze: „S2”2d, „S3” 1 “ 
„SokóFT "Krakowiak” 2b2*b2d, 
„Ślązak” lb

Krążownik 
pomocniczy 
(statek uzbrojony) 
8000 ton

1* „Piorun” l*a

Krążownik 
pomocniczy 
„Cita di Palermo” 
5400 ton

1 „Sokół” lb

Razem (22) 3+3* 5+4* 1 4+2*
Statki:
Statek ropowiec 
10000 ton

1 „Dzik”lb

Statek pasażerski 
„Rio de Janeiro” 
9800 ton

1 „Orzeł” la

Statek 7000 ton 1 „Dzik’T
Statki po 6000 ton 2 „SokóFT, „Dzik’T
Statki po 5600 ton 2 „SokóFT, „Dzik’T
Statek 5000 ton 1 „Dzik’T
Statek 4500 ton 1 „SokóFT

Statki po 4000 ton 3 1* 1
„SokóFT, „SokóFT, „Dzik”2a, 
„Krakowiak” l*b

Statki po 3000 ton 1+1* „SokóFT, „Krakowiak” l*a
Statek pasażerski 
1500 ton 1 „SokóFTd

Szkuner motorowy 
700 ton 1 „SokóFT

Statki po 600 ton 2 1* „Kujawiak” 2a lb
Szkuneiy z wojskiem 
po 200 ton 2 „SokóFT

Szkunery po 200 ton 2 „SokóFT, „Dzik’T
Holownik 200 ton 1 „Dzik’T
Szkuner 150 ton 2 „SokóFT
Szkuner 100 ton 1 „Sokół” 1“
Szkuner 60 ton 1 „Sokół” la
Kutry żaglowe 
po 50 ton 2 „SokóFT, „Dzik’T

Kutry po 40 ton 2 „SokóFT, „Dzik’T
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cd. tabeli 1

Źródło: Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Zestawienie ilościowe sukcesów 
bojowych Polskiej Marynarki Wojennej poza Bałtykiem, sygn. Mar.A.V.5/3.

Obiekty
Pewne Prawdopod.

Uwagizniszcz. uszk. zniszcz. uszk.
a b c d

Kuter 20 ton 1 1 „Sokół” la, „Błyskawica” lb
Kutry po 10 ton 3 „So'.ół”3a
Barki inwazyjne 
z wojskiem 
po 1000 ton

3 „Dzik”3a

Krypy po 250 ton 4 „Dzik”4a
Razem tonaż - 
70 590 ton

38+1*

Razem tonaż - 
24 620 ton

2+2* 2 1

Samoloty (34) 11+6* 5+1* 7 4

„Błyskawica” 3a la*2c 2d, „Burza” 
la2c, „Garland” 2*a, „Piorun” la, 
Krakowiak” 2b ld, „Kujawiak” la 
3*a3cld, „Ślązak” 4a3b, 
ścigacze: „S2” 1“, „S3” 1 *b

Baterie na lądzie 
(21)

8+1* 8 1 3
„Dragon” 7a7b2d, 
„Krakowiak” pi*alblcld

Czołgi (3) 3 „Dragon” 3a

Uwaga. * - wspólnie z okrętami brytyjskimi, a - zniszczone, b - uszkodzone, c - prawdopodobnie zniszczone, 
d - prawdopodobnie uszkodzone.

Próby radykalnej weryfikacji2 sukcesów bojowych Polskiej Marynarki 
Wojennej najwcześniej zostały podjęte przez Pawła Piotra Wieczorkiewicza3. 
Zestawienie4 opublikowane w 1982 r. w „Morzu”, przedstawiane dotąd sukcesy 
bojowe okrętów Polskiej Marynarki Wojennej podzieliło na wydarzenia mające 
charakter faktów albo mitów.

2 Paweł Piotr Wieczorkiewicz, Prawdy i mity wojennej historii. Dzieje Polskiej Marynarki 
Wojennej, „Morze”, 1982 nr 9, s. 6-7; Idem, O flocie polskiej w latach II wojny światowej, 
„Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1983 nr 2-3, s. 596-616; Idem, Polska Marynarka Wojenna 
i Handlowa w drugiej wojnie światowej. (Próba podsumowania), „Biuletyn Historyczny”, 1985 
nr 9, s. 121-157; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki Wojennej w wysiłku wojennym aliantów na 
morzu w latach 1939-1945, w: Polska Marynarka Wojenna i jej miejsce na bałtyckim teatrze 
działań wojennych, Gdynia 1999, s. 135-158; Idem, Z dziejów Polskiej Marynarki Wojennej. PMW 
w latach II w. ś. - stan, perspektywy badań i próba oceny, „Morza, Statki i Okręty”, 1998 nr 3, 
s. 27-39.

3 Prof. dr hab. Paweł Piotr Wieczorkiewicz (1948-2009) - absolwent i wykładowca Uniwersytetu 
Warszawskiego, historyk - badacz dziejów XIX i XX wieku, historii Polski, Rosji i Związku 
Radzieckiego, znawca zagadnień wojskowych i morskich.

4 Idem, Prawdy i mity...
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W świetle badań historycznych Pawła Wieczorkiewicza do faktów  
zostały zaliczone:

5

• Zatonięcie 1 października 1939 roku koło Jastarni niemieckiego trałowca 
,M 85” na minach postawionych przez okręt podwodny „Żbik”. Andrzej S. Bartelski 
i Rafał Mariusz Kaczmarek  dodali jeszcze: zatonięcie 7 grudnia 1939 roku koło 
Mówenhaken niemieckiego kutra rybackiego „Heima” skutkiem wybuchu miny 
postawionej prawdopodobnie przez okręt podwodny „Wilk” oraz zatonięcie 
22 stycznia 1940 r. niemieckiego trawlera „Miihlhausen” 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”. Pamiętać należy 
też o utraceniu przez Niemców torpedowca „Tiger” z 25 na 26 sierpnia 1939 r. 
koło Bomholmu po kolizji z niszczycielem „Max Schultz”, podczas wycofywania 
się okrętów Kriegsmarine z rejonów koncentracji, na skutek przesunięcia terminu 
ataku na Polskę .

6

7
• Zatopienie 8 kwietnia 1940 roku w rejonie Lillesand niemieckiego 

transportowca wojska „Rio de Janeiro” przez okręt podwodny „Orzeł” .8
• Zatopienie 2 listopada 1941 roku na Morzu Tyrreńskim w rejonie wyspy 

Marettimo włoskiego parowca s/s „Ballila” przez okręt podwodny „Sokół” .9
• Wysadzenie ładunkiem materiału wybuchowego 12 lutego 1942 roku 

u wybrzeży tunezyjskich włoskiego szkunera „Giuseppina” przez oddział 
pryzowy z okrętu podwodnego „Sokół”  .1011

• Udział niszczyciela eskortowego „Krakowiak” w zatopieniu z 13 na 
14 października 1942 roku niemieckiego krążownika pomocniczego „Komet” .11

• Udział niszczyciela „Burza” w zatopieniu 22 lutego 1943 roku „U 606” .12
• Atak 21 września 1943 roku okrętu podwodnego „Dzik” pod Bastiąna 

dwa niemieckie transportowce. Jeden to dawny francuski zbiornikowiec 
„Champagne”. Według innych źródeł zatopiony został niemiecki transportowiec 
„Nicolaus” [„Nikolaus”] oraz holownik „Kraft”. Możliwe, że jedną z ofiar był 

5 Zestawienie nie obejmuje akcji, których skuteczności nie dało się potwierdzić przedstawieniem 
nazw zatopionych jednostek nieprzyjaciela. Przy tej liście pamiętać należy jeszcze o dwóch 
U-bootach zniszczonych przez samoloty 304 Dywizjonu Ziemi Śląskiej im. ks. Józefa 
Poniatowskiego: „U 441”, zatopiony 18 czerwca 1944 roku koło Brestu i „U 321” - 2 kwietnia 
1945 roku - na północny zachód od Irlandii.

6 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.

7 P.P. Wieczorkiewicz. Polska Marynarka Wojenna..., s. 139.
8 Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 141; Idem. Miejsce Polskiej Marynarki..., s. 148.
9 Idem, O flocie polskiej..., s. 613; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 142-143; Idem, Miejsce 

Polskiej Marynarki..., s. 156.
10 Idem, O flocie polskiej..., s. 613; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki..., s. 156.
11 Idem, O flocie polskiej..., s. 610; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 138; Idem, Miejsce 

Polskiej Marynarki..., s. 152.
12 Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 136; Idem. Miejsce Polskiej Marynarki..., s. 147.
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włoski parowiec „Giglio” [„Gigliola”]13. Andrzej S. Bartelski i Rafał M. Kaczmarek14 
wykluczają zatopienie „Champagne”, „Krafta” i „Giglioli”.

• Zatopienie 7 października 1943 roku koło Poli niemieckiego transportowca 
wojska, dawnego włoskiego statku pasażerskiego s/s „Eridania”, przez okręt 
podwodny „Sokół” .15

• Wysadzenie ładunkiem materiału wybuchowego 11 listopada 1943 r. 
na Morzu Egejskim w okolicy Isoli niemieckiego szkunera (kutra) „Argentina” 
przez oddział z okrętu podwodnego „Sokół” .16

• Zatopienie przez okręt podwodny „Sokół” 17 grudnia 1943 roku na wschód 
od Lemnos s/s „Bałkan” [„Bałkan”], prawdopodobnie zarekwirowany statek 
grecki . Zatopienie bułgarskiego frachtowca „Bałkan” kwestionują Andrzej 
Bartelski i Rafał Kaczmarek .

17
18

• Wysadzenie ładunkiem materiału wybuchowego z 8 na 9 stycznia 1944 r. 
na Morzu Egejskim greckiego szkunera „Elleni” [„Eleni”] przez okręt podwodny 
„Dzik”  .1920

• Uczestnictwo niszczycieli „Błyskawica” i „Piorun” w działaniach alianckiej 
10 Flotylli Niszczycieli, która po rozpoczęciu operacji „Overlord” operowała 
na kanale La Manche. Największym sukcesem była bitwa z 8 na 9 czerwca 1944 r. 
koło Ouessant (Ushant) z zespołem niemieckich niszczycieli. Wynikiem jej było 
zniszczenie dwóch okrętów niemieckiej 8. Flotylli Niszczycieli - „Z 32” i „ZH 1”.

• • *20Uchodzi to za największy sukces Polskiej Marynarki Wojennej .
• Udział niszczyciela „Krakowiak” w odpieraniu z 10 na 11 czerwca 1944 r. 

na kanale La Manche ataku niemieckich 5 i 9 flotylli ścigaczy torpedowych. Dwa 
z nich: „S 136” i „S 137” zostały zatopione .21

• Udział z 13 na 14 czerwca 1944 roku niszczyciela „Piorun” w potyczce 
koło wyspy Jersey z niemiecką 24. Flotyllą Trałowców. O zwycięstwie przesądził 
„Piorun” posyłając na dno „M 343”. W wyniku starcia prawdopodobnie zginęły 
jeszcze dwa inne trałowce. Możliwe, że uszkodzono pięć następnych 
trałowców, a niewykluczone, że na pewno zniszczono trzy trałowce i dalsze trzy 
prawdopodobnie. Możliwe też, że ofiarą padł również „M 83” .22

• Udział 15 lipca 1944 roku niszczyciela „Błyskawica” w zniszczeniu 
niemieckiego konwoju przybrzeżnego, składającego się z niezidentyfikowanych 

13 Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 142; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki..., s. 156-157.
14 A.S. Bartelski, R. M. Kaczmarek, op. cit., s. 33.
15 P.P. Wieczorkiewicz, O flocie polskiej..., s. 612; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 142.
16 Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 143; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki..., s. 156.
17 Idem, Miejsce Polskiej Marynarki..., s. 156.
18 A.S. Bartelski, R. M. Kaczmarek, op. cit., s. 36.
19P.P. Wieczorkiewicz, Prawdy i mity..., s. 7.
20 Idem, O flocie polskiej..., s. 608; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 130; Idem, Miejsce 

Polskiej Marynarki..., s. 149-150.
21 Idem, O flocie polskiej..., s. 611; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 136; Idem, Miejsce 

Polskiej Marynarki..., s. 151-152.
22 Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 135; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki..., s. 150.
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transportowców (jeden z nich zatonął przy udziale „Błyskawicy”) i zniszczeniu 
co najmniej dwóch pomocniczych trałowców (pomocniczych ścigaczy okrętów 
podwodnych): „UJ 1420” i „UJ 1421”. Możliwe, że zatopiono jeszcze jeden 
z eskortowanych statków23.

• Udział w akcji 14 sierpnia 1944 roku niszczyciela „Piorun” w zatopieniu 
w okolicy La Pallice niemieckiego przerywacza zagród minowych „Sperrbrecher 7” 
(„Sauerland”) .24

• Udział z 18 na 19 września 1944 roku niszczyciela „Garland” w zatopieniu 
19 września na Morzu Kandyjskim „U 407” .25

Ponadto, zdaniem Pawła Wieczorkiewicza, jeżeli „Krakowiak” rzeczywiście 
walczył ze ścigaczami niemieckimi na kanale La Manche z 4 na 5 marca 1943 r. 
odpierając atak na konwój, to możliwe, że niemiecki ścigacz „S 70” zatopiony 
tam 5 marca, był ofiarą polskiego okrętu26.

Za mity w dziejach Polskiej Marynarki Wojennej uznano:
• Zniszczenie przez niszczyciel „Wicher”, stawiacz min „Gryf’ i baterię cyplową 

3 września 1939 roku w Zatoce Gdańskiej jednego z niemieckich niszczycieli  .2728
• Zatopienie 10 kwietnia 1940 roku przez okręt podwodny „Orzeł” 

niemieckiego statku albo okrętu .23
• Staranowanie 20 czerwca 1940 roku przez okręt podwodny „Wilk” 

U-boota na Morzu Północnym .29
• Udział w czerwcu i lipcu 1940 roku niszczyciela „Garland” w zagonie 

brytyjskich sił lekkich, który zakończył się zatopieniem 28 czerwca na Morzu 
Jońskim niszczyciela „Espero” oraz starciach koło przylądka Stilo 9 lipca 
i przylądka Spatha 19 lipca, gdzie uczestniczył w zniszczeniu lekkiego 
krążownika „Bartolomeo Colleoni” .30

• Zatopienie 28 października 1941 roku koło wyspy Ishia przez okręt 
podwodny „Sokół” włoskiego krążownika pomocniczego „Citta di Palermo” .31

• Zatopienie włoskiego niszczyciela typu „Soldati” („Ascari” albo ,,Avieri”) 
podczas ataku okrętu podwodnego „Sokół” 19 listopada 1941 roku na włoską 

23 Idem, O flocie polskiej..., s. 611; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 135, 140; Idem, 
Miejsce Polskiej Marynarki..., s. 150-151.

24 Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 139-140; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki..., s. 151.
25 Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 135; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki..., s. 157.
26 Idem, Miejsce Polskiej Marynarki..., s. 152-153.
27 Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 130-132.
28 Idem, O flocie polskiej..., s. 607; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 142.

Idem, O flocie polskiej..., s. 606; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 137-138; Idem, 
Miejsce Polskiej Marynarki..., s. 149.

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

31 Idem, O flocie polskiej..., s. 612; Idem. Polska Marynarka Wojenna..., s. 139; Idem, Miejsce 
Polskiej Marynarki..., s. 155-156.
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bazę morską w Navarino32.
• Zatopienie przez okręt podwodny „Dzik” 24 maja 1943 roku koło 

przylądka Spartivento włoskiego zbiornikowca m/s „Carnaro” .33
Jak wynika z innego artykułu Pawła Wieczorkiewicza34 brak jest 

potwierdzenia sukcesów polskich niszczycieli typu „Hunt II” w kanale La Manche:
• „Kujawiak” miał zatopić 3 lutego 1942 roku dwa lub nawet trzy 

niemieckie transportowce. Fakt ten potwierdzają polskie źródła.
• „Krakowiak” w dwóch akcjach, razem wraz z HMS „Tynedale”, 

z 14 na 15 maja i z 1 na 2 listopada 1942 roku (we współdziałaniu z czterema 
holenderskimi ścigaczami torpedowymi) miał zatopić dwa statki wraz dwoma 
eskortującymi je pomocniczymi patrolowcami (lub trałowcami) oraz transportowiec 
wraz z osłaniającym go trawlerem .35

Bilans działalności bojowej Polskiej Marynarki Wojennej, według Pawła 
Wieczorkiewicza36, wyglądałby następująco: okręty Polskiej Marynarki Wojennej 
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 oraz pomocniczych 

jednostek pływających,
- zestrzeliły kilkadziesiąt samolotów nieprzyjacielskich.
Niewątpliwie takie podsumowanie spowodowało, że temat sukcesów 

bojowych okrętów Polskiej Marynarki Wojennej został później podjęty przez 
kilku autorów.

Od 2006 roku w „Biuletynie Historycznym” kontynuowany był cykl 
artykułów, który kończy ten artykuł. Przedstawiano w nim polskie materiały 
zawierające źródłowe informacje o rezultatach działalności bojowej polskich 

32 Idem, O flocie polskiej..., s. 612; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 134; Idem, Miejsce 
Polskiej Marynarki..., s. 155.

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

34 Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 140.
35 Idem, Miejsce Polskiej Marynarki..., s. 153.
36 Idem, O flocie polskiej..., s. 614.
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okrętów. Ukazało się dotąd osiem odcinków37, zawierających: wprowadzenie 
do tematyki, wyniki działalności bojowej niszczycieli „Błyskawica” i „Piorun” 
w bitwie pod Ile de Batz, działania bojowe niszczyciela „Garland” w czerwcu 
i lipcu 1940 r. oraz zatopienie „U 400” 19 września 1944 r„ udział niszczyciela 
„Kujawiak” w zniszczeniu trzech statków w rejonie wyspy Aldemey 3-4 lutego 
1942 r„ udział niszczyciela „Burza” w zatopieniu 22 lutego 1943 r. „U 606” 
oraz działania bojowe niszczyciela „Piorun” 13-14 czerwca koło wyspy Jersey 
i 12 sierpnia 1944 roku koło La Rochelle. Cykl ten wyczerpał zatem problematykę 
w zakresie okrętów nawodnych.

Według materiałów źródłowych opublikowanych w tych pracach 
możliwe było wyciągnięcie wniosków o dużej wiarygodności:

• W rezultacie starcia pod Batz dwa okręty nieprzyjacielskie zostały 
zniszczone na pewno. Jeden został storpedowany przez „Ashanti” i 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 mocno uszkodzony.

• Wobec ustaleń literatury przedmiotu oraz na podstawie materiałów 
źródłowych nie potwierdzono, że niszczyciel „Garland” w czerwcu i lipcu 1940 r. 
uczestniczył w sukcesach floty brytyjskiej na Morzu Śródziemnym.

• Na temat zatopienia „U 407” nie sposób jest twierdzić, że przedstawione 
ustalenia pokrywają się z tym, co podaje literatura brytyjska i niemiecka: że atak 
był zespołowy, decydujące ciosy zadały okręty brytyjskie i zatopienie U-boota 
jest zasługą trzech niszczycieli.

• Podobny wniosek można przyjąć w sprawie zatopienia „U 606” przez 
niszczyciel „Burza”, wraz z kanonierką (Coast Guard cutter) „Campbell”.

• Nie ma powodów, aby nie można było zapisać na konto niszczyciela 
„Kujawiak” zatopienia dwóch statków oraz, wraz bliźniaczym niszczycielem 
„Atherstone”, współzatopienia trzeciego.

W dalszej części artykułu przechodzimy już do kończących cykl epizodów 
z działalności bojowej niszczyciela „Krakowiak”. Wnioski wynikające z pięciu 
poniżej przedstawionych epizodów uzupełniają ustalenia wyliczone powyżej.

37 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; Działania bojowe ORP „Piorun” z 13 na 14 czerwca 1944 r. 
w rejonie wyspy Jersey i 12 sierpnia 1944 roku koło La Rochelle, (7-8), ibidem, 2010 nr 25. 
Także: idem, Sukcesy bojowe Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie światowej, w: Juliusz 
L. Englert, Zdzisław Kryger, Sławomir Kudela, Walter Pater, Ryszard Sawicki, Teresa Skinder- 
-Suchcitz, Na morzach i oceanach. Polska Marynarka Wojenna w walce o niepodległość, 
Gdynia 2009, s. 58-77.
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EPIZODY Z DZIAŁALNOŚCI BOJOWEJ NISZCZYCIELA 
„KRAKOWIAK” W 1942 ROKU ORAZ W 1943 I W 1944 ROKU

Niszczyciel eskortowy „Krakowiak” (eks-brytyjski „Silverton”) zbudowany 
został w latach 1939-1941 przez stocznię John Samuel White & Company 
w Cowes na wyspie Wight. 20 kwietnia 1941 roku okręt przejęła Polska 
Marynarka Wojenna38, do służby wszedł 28 maja 1941 roku. Należał do 86 okrętów 
eskortowych nowego brytyjskiego typu „Hunt”. Budowę tych okrętów rozpoczęto 
na początku 1939 roku. Do drugiej serii - typu „Hunt II” - należały polskie 
niszczyciele: „Krakowiak”, „Kujawiak” i „Ślązak”. HMS „Silverton” był pierwszym 
okrętem tego typu przejętym przez Polską Marynarkę Wojenną, po podniesieniu 
polskiej bandery wojennej 22 maja 1941 r. otrzymał nazwę „Krakowiak” 
(numer burtowy „L115”)39. Jego pierwszym dowódcą został Komandor 
podporucznik Tadeusz Gorazdowski.

Po okresie szkolenia załogi trwającym do 10 lipca 1941 roku, okręt - 
bazując w Plymouth, rozpoczął służbę eskortową na wodach okalających 
południową część Wielkiej Brytanii. Według dokumentu zatytułowanego Akcje 
i patrole ofensywne, podpisanego przez dowódcę niszczyciela kapitana 
marynarki Jana Tchórznickiego, od 13 lipca 1941 roku do 1 czerwca 1943 r. 
ORP „Krakowiak” eskortował 160 konwojów przybrzeżnych oraz 12 konwojów 
oceanicznych, w tym czasie przebył 73 135 mil morskich i rozstrzelał 25 min. 
Od 31 sierpnia 1941 roku do 8 czerwca 1943 roku brał udział w niżej 
wymienionych 24 akcjach i patrolach ofensywnych.

Akcje i patrole ofensywne
Tabela 2

Lp. Data Wyszczególnienie

1 31 sierpnia -
1 września 1941 r.

Walka z samolotem Heinkel 115 w obronie 
konwoju „PW 27”

2 2-3 października 1941 r. Patrol koło wybrzeży Francji

3 24 października 1941 r. Walka z czterema samolotami typu Heinkel koło 
południowej Irlandii

4
22 grudnia 1941 r. - 
1 stycznia 1942 r. Rajd lofocki

5 15 maja 1942 r. Walka z trawlerami [trałowcami] niemieckimi koło 
Cap de la Hague

6 5-6 czerwca 1942 r. Patrol koło wybrzeży Francji

7 13 czerwca 1942 r. Walka z sześcioma samolotami Ju 88 w obronie 
konwoju „WP 171”

38 Zarządzenie szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej wiceadmirała Jerzego Świrskiego z 30 maja 
1940 roku, w: Polska Marynarka Wojenna 1939-1947. Wybór dokumentów, t. 1, wybór 
i opracowanie Zbigniew Wojciechowski, Gdynia 1999, s. 307.

39 Stanisław Mariusz Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej 1920-1946. Album planów, 
Albany 1981, s. 94.
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cd. tabeli 2

Źródło: Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Akcje i patrole ofensywne, sygn. 
MAR.A.V.22/4.

Lp. Data Wyszczególnienie

8 27 lipca czerwca 1942 r.
Uratowano sześciu lotników z samolotu Whitley koło 
Lundy Island

9 1-2 października 1942 r.
Walka ze ścigaczami koło Eddystone Rock w obronie 
konwoju „PW 226”

10 14-15 października 1942 r. Walka z eskortąrąjdera koło wybrzeży Francji
11 19-20 października 1942 r. Patrol koło wybrzeży Francji

12 21-22 października 1942 r.
Patrol koło wybrzeży Francji pod ogniem niemieckiej 
baterii nadbrzeżnej

13 1-2 listopada 1942 r.
Walka z konwojem nieprzyjacielskim koło wybrzeży 
Francji

14 17 listopada 1942 r.
Uratowano sześciu rozbitków lotników z samolotu 
Whitley w Zatoce Biskajskiej

15 18-19 listopada 1942 r.
Patrol koło wybrzeży Francji pod ogniem niemieckiej 
baterii nadbrzeżnej

16 4-5 grudnia 1942 r.
Atakowanie nieprzyjacielskiego okrętu podwodnego 
w konwoju „KX 7”

17 18 grudnia 1942 r. Uratowano 55 rozbitków w konwoju „MKS 3 (Y)”
18 4-5 marca 1943 r. Walka ze ścigaczami w obronie konwoju „WP 303”

19 23 marca 1943 r.
Walka z samolotem Ju 88 w obronie konwoju „KMF 11” 
na Morzu Śródziemnym

20 26 marca 1943 r.
Walka z samolotem Ju 88 w obronie konwoju „KMS 11” 
na Morzu Śródziemnym

21 16-17 maja 1943 r. Patrol koło wybrzeży Francji
22 27-28 maja 1943 r. Patrol koło wybrzeży Francji
23 28-29 maja 1943 r. Walka ze ścigaczami w kanale La Manche
24 7-8 czerwca 1943 r. Patrol koło wybrzeży Francji

Po powrocie na Wyspy brytyjskie w 1943 roku „Krakowiak” wykonywał 
patrole wzdłuż południowych brzegów. W związku z przygotowywaniem 
inwazji na Normandię „Krakowiak”, pod dowództwem kapitana marynarki 
Wszechwłada Maracewicza, objął dowodzenie nad grupą sześciu poławiaczy 
min i okrętów pomocniczych, której zadaniem było oczyszczenie z min przejść 
dla głównych sił inwazyjnych. Po wykonaniu zadania, pozostając pod brzegami 
Francji, ostrzeliwał niemieckie baterie nadbrzeżne. Większą akcją była osłona 
desantu oddziału brytyjskiego w Port-en-Bessin.

ORP „Krakowiak” - w naszej służbie po przejęciu od stoczni od maja 
1942 r. Brał udział w wyprawie na Lofoty. Wiełokrotnie sam łub w zespole 
walczył w Kanale Angielskim. Był czynny przy inwazji Sycylii w Cieśninie 
Messyńskiej i na Morzu Tyrreńskim. Operował w rejonie Wysp Dodekanezkich. 
Brał czynny udział w inwazji Europy. Do końca wojny przebył 146 000 mil 
morskich. Prawdopodobnie zatopił statek niemiecki i strącił trzy samoloty.
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Tak w wielkim skrócie przedstawił4” działalność bojową „Krakowiaka” szef 
Kierownictwa Marynarki Wojennej wiceadmirał Jerzy Świrski.

W czasie trwania przedstawionych niżej epizodów dowódcami okrętu 
byli40 41: komandor podporucznik Tadeusz Gorazdowski42 - od 28 maja 1941 
do 3 kwietnia 1942 roku, kapitan marynarki (następnie komandor podporucznik) 

40 Rozkaz dzienny szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 56 z 18 września 1946 roku, 
w: Marynarka Wojenna. Dokumenty i opracowania, pod redakcją Wiesława Krzyżanowskiego, 
Alfreda Piechowiaka i Bohdana Wrońskiego, Londyn 1968. s. 135-138. Podsumowanie działalności 
okrętu znajduje się również w: S. M. Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej..., s. 96.

41 Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka Wojenna, cz. I, Korpus oficerów 
1918-1947, pod red. Jana Kazimierza Sawickiego, Gdynia 1996, s. 293.

42 Tadeusz Gorazdowski urodził się w 1907 r. w Sartanie. W latach 1926-1929 ukończył Szkołę 
Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu. W ramach francuskiej Ecole d'Application des 
Enseignes de Vaisseau w latach 1929-1930 odbył staże na krążowniku „Edgar Quinet”, okręcie 
liniowym „Bretagne” i niszczycielu „Simoun”. W 1932 roku ukończył Kurs Oficerów Sygnałowych 
oraz w 1934 roku - Kurs Oficerów Nawigacyjnych. Awansował na stopnie: podporucznika 
marynarki w 1929 roku, porucznika marynarki - 1932 r„ kapitana marynarki - 1937 r. i komandora 
podporucznika - 1941 r. W latach przedwojennych był dowódcą plutonu w Kadrze Marynarki 
Wojennej w Świeciu, adiutantem, oficerem załogowym i wykładowcą w Szkole Specjalistów 
Morskich na „Bałtyku” oraz wykładowcą w Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej. Następnie 
zajmował stanowiska oficera sygnałowego na niszczycielu „Burza”, oficera nawigacyjnego 
na „Wilii”, oficera sygnałowego sztabu Dowództwa Floty i referenta Oddziału Organizacyjno- 
-Mobilizacyjnego Dowództwa Floty, oficera nawigacyjnego „Burzy”, dowódcy kanonierki „Komendant 
Piłsudski”, szefa Oddziału Organizacyjnego sztabu Dowództwa Floty, zastępcy dowódcy „Wilii”, 
a następnie - do lutego 1940 r. - „Błyskawicy”. Na tym okręcie, w ramach planu operacyjnego 
„Peking”, przybył do Wielkiej Brytanii. Od października do grudnia 1939 r. pełnił obowiązki 
dowódcy okrętu. W 1940 r., na „Gdyni”, przejściowo znalazł się w Rezerwowej Grupie Oficerów 
oraz był dowódcą Oddziału Szkolnego Szkoły Specjalistów Morskich i dyrektorem nauk Centrum 
Wyszkolenia Specjalistów Floty. Od sierpnia 1940 r. został zastępcą dowódcy, a od października do 
zwrócenia okrętu marynarce Wolnych Francuzów - dowódcą „Ouragana”. Od maja 1941 do maja 
1942 roku, zajmował stanowisko dowódcy „Krakowiaka”. Później, od maja 1942 do kwietnia 1943 r. 
dowodził „Piorunem”. Potem był kierownikiem Samodzielnego Referatu Organizacyjno-Wyszkoleniowego 
Kierownictwa Marynarki Wojennej. Następnie, od stycznia 1944 do stycznia 1945 roku., znów był 
dowódcą „Pioruna”. Później w 1945 r. byl zastępcą dowódcy obozu ORP „Bałtyk”, od lipca oficerem 
Komendy Morskiej Północ i od grudnia referentem opracowań okrętów nawodnych w Biurze 
Historycznym Marynarki Wojennej. W 1947 r. wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposobienia 
i Rozmieszczenia. Następnie, jako kapitan żeglugi wielkiej, w ramach brytyjskiej korporacji rozwoju 
kolonii, zajmował się organizacją rybołówstwa w Gambii i Hongkongu. Wkrótce wyemigrował 
do Kanady i został oficerem lodołamacza „Wolfe” Canadian Coast Guard Service, bazującego 
w Charlottentown. Zmart w 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 1939-1945 Star, Atlantic Star, Defence Medal i War Star. W. Pater, Komandor 
podporucznik Tadeusz Gorazdowski (1907-1968), „Przegląd Morski", 1992 nr 10, s. 565-572.
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Jan Tchórznicki43 - od 22 maja 1942 do 14 czerwca 1943 roku, i kapitan 
marynarki (następnie komandor podporucznik) Wszechwład Maracewicz44 - 
od 14 czerwca 1943 do 31 października 1944 roku.

28 września 1946 r. okręt zwrócono Brytyjczykom i wszedł do służby 
w Royal Navy pod pierwotną nazwą „Silverton”. W 1947 roku został przeniesiony 
do rezerwy, następnie przeklasyfikowany na fregatę, a w 1959 r. wycofany 
ze służby i sprzedany na złom.

43 Jan Tchórznicki urodził się w 1908 r. w Poznaniu. Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej 
ukończył w 1930 r„ a następnie w 1931 r. kurs aplikacyjny na „Bałtyku” i w Morskim 
Dywizjonie Lotniczym oraz w 1934 r. - Kurs Oficerski Artylerii Morskiej. Awansował 
na stopień podporucznika marynarki w 1930 r., na stopień porucznika marynarki w 1933 r„ 
w 1938 r. na kapitana marynarki, w 1943 r. na komandora podporucznika i w 1946 r. 
na komandora porucznika. W latach przedwojennych był dowódcą plutonu w Kadrze 
Marynarki Wojennej w Świeciu, a potem oficerem Referatu Organizacyjnego Dowództwa 
Floty, oficerem wachtowym i oficerem nawigacyjnym na „Iskrze”, dowódcą kompanii 
w Kadrze Floty, oficerem artylerii w Dowództwie Obrony Wybrzeża, oficerem kursowym 
i wykładowcą artylerii w Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej, a następnie do czerwca 
1940 r. - I oficerem artylerii na „Burzy”. Na tym okręcie w ramach planu operacyjnego 
„Peking” przeszedł do Wielkiej Brytanii. Podczas wojny zajmował stanowiska: w latach 
1940-1942 - zastępcy dowódcy „Burzy”, tymczasowo dowódcy „Burzy” w latach 1940-1941, 
w latach 1942-1943 dowódcy „Krakowiaka”, potem I oficera sztabu Komendy Morskiej 
Południe, wykładowcy w Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej i w 1945 r. - dowódcy 
„Pioruna” i komendanta Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty, a roku 1947 - dowódcy 
obozu w Okehampton. Po wojnie zamieszkał w Anglii, w 1963 r. przeniósł się na Wyspy 
Bahama, pracował jako kapitan portu w Zarządzie Portu Freeport. Zmarł we Freeport w 1972 r. 
Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari, dwukrotnie 
Krzyżem Walecznych, trzykrotnie Medalem Morskim i dwukrotnie brytyjskim Distinguished 
Service Cross oraz oznaczeniami pamiątkowymi za udział w II wojnie światowej na morzu. 
Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. II, ..., cz. I.. s. 450.

44 Wszechwład Maracewicz urodził się w 1907 r. w Rydze. W 1931 r. ukończył Szkołę Podchorążych 
Marynarki Wojennej w Toruniu. Następnie odbył kurs aplikacyjny i ukończył Kurs Oficerów 
Sygnałowych w 1935 r. Awansowany był na stopnie: podporucznika marynarki w 1931 r„ 
porucznika marynarki w 1934 r„ kapitana marynarki w 1939 r. i komandora podporucznika 
w 1944 r. Przed wojną był najpierw oficerem wachtowym i pełniącym obowiązki zastępcy 
dowódcy na „Iskrze”, oficerem sygnałowym w dowództwie Dywizjonu Kontrtorpedowców, 
oficerem flagowym dowódcy tego dywizjonu, oficerem sygnałowym „Gryfa”, oficerem 
nawigacyjnym „Iskry” i ponownie oficerem flagowym dowódcy Dywizjonu Kontrtorpedowców. 
W 1939 r„ zaokrętowany na „Błyskawicy”, brał udział w realizacji planu „Peking” przechodząc 
do Wielkiej Brytanii. Podczas wojny zajmował stanowiska: w 1940 roku oficera kursowego 
w Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej na „Gdyni”, oficera sygnałowego na „Piorunie”, 
od 1941 do 1942 roku - oficera sygnałowego „Burzy”, następnie zastępcy dowódcy na „Ślązaku” 
i „Garlandzie”, w latach 1943-1944 dowodził „Krakowiakiem”, od 1944 r. był kierownikiem 
Referatu Personalnego w Kierownictwie Marynarki Wojennej, w 1945 roku został I oficerem 
„Conrada” a potem dowódcą „Pioruna”. Po zakończeniu wojny wyemigrował w 1948 roku do 
Argentyny. Pracował jako I oficer na statkach. Zmarł w 1987 r. w Buenos Aires. Był odznaczony 
Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, 
Medalem Morskim z trzema okuciami oraz brytyjskim Distinguished Service Cross 
i oznaczeniami pamiątkowymi za udział w II wojnie światowej na morzu. Kadry Morskie 
Rzeczypospolitej, t. II, ..., cz. I, ..., s. 385.
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Charakterystyka okrętu w latach 1941-194345: wyporność 980 ton, moc 
maszyn 10 000 KM, prędkość maksymalna 26 węzłów, prędkość ekonomiczna 
10,5 węzła, zapas paliwa 272,32 ton, ropy dieslowej 7,38 ton, wody kotłowej 
20 ton, wody do picia 12 ton, zasięg 2550 Mm przy prędkości ekonomicznej 
10,5 węzła - zużycie paliwa 1,12 tony na godzinę, według innego źródła - 
2720 mil morskich przy prędkości 12 węzłów, 1650 przy 20 i 1100 przy 
prędkości maksymalnej 26 węzłów. Jego uzbrojenie stanowiły trzy podwójne 
działa uniwersalne kalibru 102 mm, poczwórnie sprzężone działo przeciwlotnicze 
kalibru 40 mm („pom-pom”), dwa pojedyncze działka przeciwlotnicze kalibru 
20 mm Oerlikon, dwie wyrzutnie i dwa miotacze bomb głębinowych 
Thomycroft. Załoga liczyła 167 osób, według innego źródła - 9 oficerów oraz 
155 podoficerów i marynarzy, łącznie - 164.

ORP „Krakowiak” wyposażony był między innymi w: aparat podsłuchu 
podwodnego typu 144Q, radary: Dornow typu 271, Dorkom typu 291, Artkom 
typu 285 P.(3) oraz sprzęt radiowy: nadajnik główny typu 49 M/R wraz 
z nadajnikiem taktycznym bateryjnym 4T, nadajnik i odbiornik Marconi typu 
T.V.5 bateryjny, nadajnik - odbiornik amerykański taktyczny typu T.C.S.10, 
nadajnik - odbiornik amerykański taktyczny fal bardzo krótkich typu T.B.S., 
nadajnik - odbiornik morski - lotniczy fal bardzo krótkich typu 86 zasilany 
z sieci i baterii, nadajnik i odbiornik awaryjny bateryjny typu R.A.F.G.P., 
nadajnik i odbiornik desantowy bateryjny typu 67, odbiornik główny typu 
B.28., zespół odbiorników Cutfit CA A, radiogoniometr typu F.M.7 oraz 
odbiornik podsłuchu specjalnego typu S 27 (Headache) a także rozgłośnia 
i aparatura koncertowa SR.E typu 454, rozgłośnia pokładowa Loudhailer typu 
615, rozgłośnia taktyczna A.I.C. i rozgłośnia uzbrojenia Armament Broadcast 
System46.

Wspomnienia ze służby na „Krakowiaku”, pod znamiennym tytułem 
Szczęśliwy okręt „Krakowiak”, napisał Jerzy Tumaniszwili47, były oficer 
artylerii okrętu. Do interesujących pozycji bibliograficznych należą: książka 
Johna Englisha The Hunts (Cumbria 1987) i artykuł Łukasza Pacholskiego 
zatytułowany Brytyjskie niszczyciele eskortowe typu „Hunt” w „Morzu, Statkach 
i Okrętach (2010 nr 4).

45 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Polish Navy, sygn. Mar. A.V.3/9; 
Dane taktyczne okrętu, sygn. Mar.A.V.3/3.

46 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Polish Navy, sygn. Mar.A.V.3/3.
47 Jerzy Tumaniszwili, Szczęśliwy okręt „Krakowiak”, „Nasze Sygnały”, 1999 nr 186, s. 59-63.
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Zatopienie trawlera i eskortujących go trałowców z 14 na 15 maja 1942 roku

Jak podano wyżej, zdaniem Pawła Wieczorkiewicza brak jest źródłowego 
potwierdzenia sukcesu bojowego „Krakowiaka”, który w nocnej akcji z 14 na 
15 maja 1942 roku, razem z HMS „Tynedale”, na wodach kanału La Manche 
miał zatopić dwa statki wraz dwoma eskortującymi je jednostkami, zapewne 
pomocniczymi patrolowcami lub pomocniczymi trałowcami48.

Sprawozdanie49 z tej akcji przedstawił dowódcy U dywizjonu kontrtorpedowców 
w Plymouth 27 maja 1942 roku dowódca okrętu komandor podporucznik 
Tadeusz Gorazdowski.

Przedstawiam sprawozdanie z akcji w nocy z 14 na 15 maja 1942 roku.
Dnia 13 maja w czasie prowadzenia konwoju z Dartmouth do Falmouth 

dostałem rozkaz przez radio opuszczenia konwoju, spotkania koło latarni 
Edistone o godzinie 13.00 HMS „Tynedale" i udania się z szybkością 22 węzły 
do Portsmouth. Konwój opuściłem o godzinie 12.30, zdając dowództwo korwecie 
HMS „Coriolanus” i po spotkaniu HMS „Tynedałe” przybyłem na redę 
Spithead o godzinie 20.00 zakotwiczając razem z HMS „Tynedałe" koło 
czterech innych kontrtorpedowców typu „Hunt”. Niezwłocznie dobiła 
motorówka po mnie na odprawę i dla zabrania wszystkich tajnych szyfrów, 
dokumentów prywatnych, fotografii, pamiętników i tym podobnych — co zostało 
zarządzone już przedtem drogą radiową. Dowództwo całości zostało 
powierzone dowódcy HMS „Tynedale”, o czym zostałem zawiadomiony 
specjalnym pismem.

Na odprawie podano sytuację: z Boulogne prawdopodobnie wyjdzie duży 
silnie uzbrojony statek handlowy w silnej eskorcie ścigaczy. Kontrtorpedowce 
mają udać się na południe od Beachy Head i czekać rozkazów. Po otrzymaniu 
rozkazu radiowego iść pod brzeg francuski na północ od Dieppe, tam znaleźć 
i zniszczyć konwój. Rozkaz będzie nadany po wykryciu konwoju nieprzyjaciela 
przez stację brzegową RDF. Odprawa trwała około 15 minut.

O godzinie 21.00 odkotwiczyłiśmy. Szybkość 24 węzły, szyk torowy 
w porządku: HMS „Tynedałe”, HMS „Albrighton”, ORP „Krakowiak”, HMS „Calpe” 
HMS „Berkełey” i HMS „Blencathra”. Wiatr 1-2 E, morze 0, widoczność pół 
mili - mglisto i pochmurno - noc bezksiężycowa. Po przybyciu na południe od 
Beachy Head około godziny 01.04 14 maja patrołowanie z szybkością 10 węzłów 
i ponieważ rozkaz nie nadszedł, wróciliśmy do Portsmouth o godzinie 09.00 
gdzie okręty stanęły przy molach, dla uzupełnienia wody, ropy i prowiantu. 
Pogotowie dwu i pół godzinne do godziny 18.00, potem natychmiastowe.

48 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. II, Kampanie na obczyźnie, cz. 2, s. 426; 
P.P. Wieczorkiewicz, Polska Marynarka Wojenna..., s. 140; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki..., 
s. 153; Idem, Z dziejów Polskiej Marynarki..., s. 37.

49 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Sprawozdanie z akcji w nocy 
z 14 na 15 maja 1942 roku, sygn. Mar.A.V.22/2. Poprawiono pisownię.
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O godzinie 12.30 maja została zwołana odprawa dowódców przeprowadzana 
przez Captain D.l i szefa sztabu Commander-in-Chief Portsmouth. Tematem 
odprawy był udział lotnictwa w tej samej operacji, która została przesunięta 
o 24 godziny. Współpraca miała polegać na wykryciu nieprzyjaciela przez 
lotnictwo i w ostatniej fazie, to znaczy, gdy kontrtorpedowce będą w odległości 
około dwóch mil od nieprzyjaciela - oświetlenia celu przy pomocy świec 
spadochronowych. Ze względu na mgłę, bardzo niski pułap, zupełnie 
bezksiężycową noc i małą dokładność nawigacji lotnika, do współpracy nie 
doszło z obawy oświetlenia kontrtorpedowca zamiast nieprzyjaciela. Lotnik 
wykrywać miał cele na morzu przy pomocy RDF.

O godzinie 18.30 odkotwiczyliśmy i przeszliśmy na redę Spithead na kotwice. 
W ciągu dnia HMS „Calpe” i HMS „Blencathra” zostały odkomenderowane 
do konwoju. O godzinie 23.20 przyszedł sygnał radiowy: „Proceed out ot 
Harbour steer 210° from and of Channel”. O godzinie 23.25 podnieśliśmy 
kotwice i w szyku torowym: „Tynedale”, „Albrighton”, „Krakowiak”, „Berkeley” 
wyszliśmy z szybkością 24 węzły. Wiatr 1-2 E, morze 0, widoczność 5 kabłi, 
mglisto. Bardzo ciemna bezksiężycowa noc. O godzinie 00.23 15 maja odebraliśmy 
depeszę wyjaśniającą zadanie: „Enemy convoy composition unknown expected 
to pass Alderney race west bound soon after 03.00/15. Endeavour to reach 
position 320° Cap de la Hague 5 miles by 03.00/15. Patrol in vincinity and 
return so as to be within 30 miles English Coast by 05.00/15”. Okręt jak zwykle 
w wachcie bojowej.

O godzinie 02.30 w odległości 20 mil od wybrzeży francuskich zostało 
zarządzone przygotowanie do alarmu bojowego, więc zamknięcie i podstemplowanie 
wszystkich luków i drzwi wodoszczelnych, które normalnie w wachcie bojowej 
są otwarte, rozciągnięcie węży pożarowych, pootwieranie schowków z opatrunkami 
osobistymi i tym podobne. O godzinie 03.00 zarządzono alarm bojowy. 
O godzinie 03.25 po osiągnięciu nakazanej pozycji szybkość została zmniejszona do 
12 węzłów i zmieniono kurs na 175, następnie na 140. Uruchomiono aparatury 
RDF 286 i 285, po chwili ukazały się na ekranie echa na kącie kursowym lewo 
25 w odległości 6500 yardów, równocześnie „Tynedale” nadał przez radiotelefon: 
nieprzyjaciel lewo 30 odległość 4500 yardów. W między czasie cel został 
przejęty przez aparat 285 i działa skierowane na cel. Działo nr l pociski 
oświetlające, działa 2 i 3 - pociski przeciwlotnicze. Konżugator z włączonym 
aparatem „anti E-boat unit” (rozerwanie szrapneła na zadanej odległości i na 
wysokości 20-40 stóp nad wodą).

Omawiając z pierwszym oficerem artylerii ewentualne spotkanie, a nie 
znając ilości i charakteru jednostek nieprzyjacielskich, doszliśmy do wniosku, że 
aby wprowadzić zamieszanie i zdezorganizować ogień jednostek konwoju 
ewentualnie niezwiązanych ogniem, dobrze będzie oddać dwie salwy 
szrapnelami nad konwój i dopiero potem przejść na pocisk półpancerny.

O godzinie 03.43 „Tynedale” strzelił pocisk oświetlający i bezpośrednio 
po nim rozpoczęliśmy oświetlanie. Zanim jeszcze pociski zaczęły oświetlać, 
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nieprzyjaciel otworzył gwałtowny ogień z broni maszynowej, działka 20-40 mm 
i ciężkich karabinów maszynowych. Natychmiast po oświetleniu otworzyliśmy 
ogień. W pierwszej chwili zobaczyliśmy dwie sylwetki blisko siebie i trzecią 
nieco dalej w prawo. W białawym, rozproszonym przez mgłę, świetle pocisków 
sylwetki początkowo rysowały się słabo jednak wyraźnie było widać strugi 
pocisków smugowych skierowanych na dwa pierwsze kontrtorpedowce i nam 
przed dziób. Nasza pierwsza salwa szrapnelami (cztery pociski) rozerwała się 
dokładnie w kierunku i prawdopodobnie na dobrej odległości (z RDF 285), 
ponieważ od razu po rozprysku ogień nieprzyjaciela przerwał się. Po oddaniu 
jeszcze jednej salwy szrapnelami przeszliśmy na pocisk półpancerzy uzyskując 
w czwartej salwie „w celu”. Pociski zniosły pomost i przewróciły komin. 
Odległość w tym czasie około 3000 yardów. Bliższa sylwetka zostaje 
zidentyfikowana jako duży trauler oceanicznego typu.

O godzinie 03.46 przerywamy ogień na kącie kursowym lewo 100, szyk 
zawraca w prawo na kontrkurs, następnie jeszcze o 90° w prawo. Przez cały 
czas kontakt z nieprzyjacielem jest utrzymany przy pomocy aparatur RDF. Szyk 
zawraca na kurs 90 i o godzinie 04.07, w kilka sekund po HMS „Tynedale”, 
zaczynamy ponownie oświetlać i otwieramy ogień na kąt kursowy lewo 
40 odległość 4000 yardów do podobnej sylwetki. „Tynedale” uzyskuje w celu 
w pierwszej salwie, trauler nieprzyjacielski zaczyna palić się. Okazało się, że na 
pokładzie nikogo nie ma, natomiast przy burcie jest łódź i tratwa wypełnione 
załogą. Ogień artylerii głównej wszystkich kontrtorpedowców zostaje 
skierowany na trauler, ogień pom-pom i oerlikonów na łódź i tratwę. 
Krakowiak” uzyskuje trzy salwy w celu. Ogień zostaje przerwany o godzinie 
04.10, szyk skręca w lewo na kurs 35.

Bezpośrednio przed zwrotem otrzymałem meldunek od sygnalistów: 
sylwetka na kursie i natychmiast potem meldował RDF: w tym samym namiarze 
- odległość 2000 yardów - echo. Działa zostały przerzucone na prawą burtę 
i o godzinie 04.13 wystrzelono pierwszy pocisk oświetlający, natychmiast 
po tym otwierając ogień do sylwetki statku handlowego około 3000-4000 ton, 
podobnego do ropowców tego tonażu. W chwilę po ORP „Krakowiak" 
otworzył ogień do tej samej sylwetki HMS „Berkeley” idący za nami. 
O godzinie 04.16 „Krakowiak” przerywa ogień na kąt kursowy prawo 120 
i odległości 1000 yardów, po uzyskaniu dwóch salw w celu z artylerii głównej - 
jedna między dziób i pomost, druga w rufę. Ogień pom-pom i oerlikona 
wyjątkowo celny, prawie wszystkie pociski w celu. Na kursie 35 okręty 
zwiększają szybkość do 24 węzłów, następnie zmieniamy kurs na 10 i szyk 
na czołowy półdywizjonami. O godzinie 06.30 weszliśmy do kanału Needles.

W czasie drugiego i trzeciego strzelania okręty były pod ogniem artylerii 
nadbrzeżnej (odległość do Cap de la Hague dwie i pół mili). Najbliższe 
zaobserwowane upadki były 10-15 metrów z prawej burty na wysokości działa 1, 
podmuch przewrócił dwóch ludzi z obsługi, 40-50 metrów z lewej burty 
na wysokości dziobu. W pierwszej chwili upadki te były jako wypadkowe salwy 
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okrętu idącego z tyłu a wstrząsy za wybuchy bomb głębinowych topionych 
traulerów. Okręt nie odniósł żadnych uszkodzeń, strat w ludziach nie było. 
Ogółem uzyskano sześć salw w celu z artylerii głównej przy zużyciu amunicji: 
pocisków oświetlających - 21, przeciwlotniczych - 4, półpancemych -70 (18 salw). 
Broń maszynowa wystrzeliła: pom-pom - 250, oerlikony - 125.

Zachowanie się załogi w czasie akcji:
Oficerowie - bez zarzutu. Na specjalne podkreślenie zasługuje:
1. Praca włożona nad organizacją okrętu przez zastępcę dowódcy okrętu 

kapitana marynarki Michała Różańskiego, który mimo ciężkich warunków — 
ciągłe zmiany załogi i dużego procentu niewyszkolonych marynarzy tak potrafił 
wszystko zorganizować, że w akcji nie było najmniejszych niedociągnięć.

2. Praca porucznika marynarki Jerzego Tumaniszwilego nad artylerią 
okrętową. Nie tylko nie było żadnego zacięcia czy niedomagania skomplikowanego 
zresztą sprzętu, ale mimo bardzo ciężkich warunków, jak bardzo ciemna noc, 
niski kąt podniesienia, więc ładowanie utrudnione i ciężkie — salwy były 
odpalane co sześć sekund, jak na strzelaniach szkolnych. Przez cały czas akcji 
utrzymana była najwyższa dyscyplina ognia, tak, że ani ja, ani on nie 
potrzebowaliśmy jakiegoś rozkazu głosem czy sygnałem, powtórzyć dwukrotnie.

3. Praca podporucznika marynarki Zbigniewa Janowskiego nad 
aparaturami RDF i wyszkoleniem personelu obsługującego. Aparatury te 
wymagają niesłychanie pieczołowitej i drobiazgowej opieki i jest rzeczą 
„normalną”, specjalnie dla aparatu 285, że po pierwszej salwie przestoje 
działać. W ostatniej akcji, która zawdzięcza rezultaty w wielkiej mierze 
aparatom RDF, działały one przez cały czas i bez zarzutu.

Moim zdaniem bardzo dobre wyniki w tej akcji zawdzięczamy przede 
wszystkim zgodnej współpracy tych dwóch oficerów i naprawdę wielkiemu 
wysiłkowi obydwóch nad wyszkoleniem personelu i zgraniu artylerii z RDF 285, 
która to aparatura została zainstalowana na okręcie dopiero w kwietniu 1942 r. 
Podkreślam, że ani jeden ani drugi mimo zajmowania stanowisk oficerów 
specjalistów są dopiero kandydatami na specjalność.

Załoga - ogólnie bez zarzutu. Były tylko dwa wypadki załamania się 
nerwowego: marynarz Kaliszak z poboru kanadyjskiego i na okręcie od 
kwietnia 1942 roku; marynarz Zenon Wiśniewski z ORP „Piorun” i na okręcie 
od listopada 1941 roku. Szereg podoficerów i marynarzy wykazało dużą 
spokojną odwagę, energię, inicjatywę i znajomość rzeczy. Na wyróżnienie 
zasługują:

Chorąży marynarki Bohnia, który mając nadzór partii dziobowej i widząc, 
że ze względu na brak ludzi są trudności w dostarczaniu pocisków z komory 
do działa 1, dołączył do partii zaopatrzenia i przez cały czas akcji tam pozostał.

Starszy marynarz Kostrzewski, elektryk artyleryjski, chory na serce, 
wbiegł w czasie akcji do izby chorych, poprosił o krople na serce i po zażyciu 
wrócił natychmiast na swoje stanowisko.
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Starszy marynarz Gembalski, zamkowy działa 3, widząc, że ładowniczy 
marynarz Kałiszak po pierwszej salwie, ze strachu kucnął na pokładzie 
z pociskiem w objęciach, wyrwał mu pocisk sam załadował działo w ten sposób, 
że działo nie opuściło salwy.

Obsługa działa 2 - zgięta łuska w czasie podawania zacięła się w lufie 
nie pozwalając zamknąć zamka. Pocisk został wybity tak szybko, że działo opuściło 
tylko jedną salwę. Załoga maszynowa, tak palacze jak i maszyniści, pracowała 
nadzwyczaj sprawnie, bardzo spokojnie i bez żadnego zdenerwowania. Było 
szereg wypadków wyskoczenia bezpieczników, elektrycy z oddziału ratunkowego 
naprawiali uszkodzenia w ciągu kilku chwil, wykazując gruntowną znajomość 
okrętu, spokój i sprawność.

Akcja i spotkanie jednostek nawodnych nieprzyjaciela było marzeniem załogi, 
samoloty już „znudziły im się” i rwali się do walki z bardziej uchwytnym przeciwni
kiem. Ogólnie morale, samopoczucie i duch bojowy załogi bardzo się podniósł.

Opis tej akcji znajduje się też w kronikach Stanisława Piaskowskiego50.

Udział w zatopieniu niemieckiego krążownika pomocniczego „Komet” 
z 13 na 14 października 1942 roku

Udział niszczyciela „Krakowiak”, pod dowództwem kapitana marynarki 
Jana Tchórznickiego, w ataku z 13 na 14 października 1942 r. na niemiecki 
krążownik pomocniczy ,Komet”51, jak wyżej zauważono należy do niekwestionowanych 
faktów52. Akcja ta warta jest nieco szerszego przedstawienia.

„Komet”, po powrocie ze swego pierwszego rejsu przeszedł remont 
maszyn i przezbrojenie. Jego załoga składała się z 251 osób, częściowo tylko 
były to osoby służące na krążowniku podczas pierwszej wyprawy. Nowy też był 
jego dowódca - komandor (Kapitan zur See) Ulrich Brocksien - który to 
stanowisko objął w lutym 1942 roku, a wcześniej był szefem sztabu dowódcy 
sił ubezpieczenia na Morzu Północnym. Jesienią 1942 roku okręt był gotowy do 
ponownego wyjścia na morze. Kierownictwo Wojny Morskiej, któremu okręt 

50 S.M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, t. 3, Albany 1990, s. 39.
51 „Komet” („Schaff 45”, „HSK 7”) zbudowany w stoczni Deschimag A. G. Werk Weser 

w Bremie jako motorowy frachtowiec „Ems” dla armatora Norddeutcher Lloyd z Bremy, 
zwodowany w 1937 roku, przebudowany na krążownik pomocniczy w latach 1939-1940 przez 
stocznię Howaldtswerke w Kilonii, pojemność 3 287 BRT, wyporność standardowa około 
7 500 ton, wymiary: 115,4 (115)x 15,3 x 6,5 m, napęd: dwa silniki diesla o łącznej mocy 3 900 KM, 
1 śruba, prędkość maksymalna 16 węzłów, po przebudowie na krążownik pomocniczy 14,5 
(14,8) węzła, zapas paliwa 1 990 (2 485) ton, zasięg 61 000 mil morskich przy 9 węzłach, 
uzbrojenie: sześć pojedynczych dział 150 mm, dwa podwójne przeciwlotnicze - 37 mm, cztery 
pojedyncze przeciwlotnicze - 20 mm, sześć wyrzutni torpedowych 533 mm, zapas amunicji: 
150 mm - 1 500 szt., 37 mm - 8 000 szt., 20 mm - 8 000 szt., torped - 24 szt. Załoga: 
18 oficerów oraz 233 podoficerów i marynarzy. Rafał Kaczmarek, Zamaskowani korsarze 
Kriegsmarine, Tarnowskie Góry 1997, s. 179.

52 P.P. Wieczorkiewicz, O flocie polskiej..., s. 610; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 138; 
Idem, Miejsce Polskiej Marynarki..., s. 152.
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bezpośrednio podlegał - z pominięciem Dowództwa Floty, termin wypłynięcia 
krążownika wyznaczyło na początek października. „Komet” najpierw przeszedł 
z Bałtyku do Vlissingen w Holandii, skąd wyruszył w drugi rejs nocą z 7 na 
8 października, zamaskowany na przerywacz zagród minowych i eskortowany 
przez flotyllę kutrów trałowych. Zespół udał się w tradycyjną drogę 
przedzierania się, wiodącą przez kanał La Manche. Chociaż trasa rejsu została 
przetrałowana kilka godzin wcześniej, na wysokości Dunkierki 8 października 
po północy okręty weszły na nowo postawione pole minowe, na którym 
zatonęły kutry trałowe „R 77”, „R 78”, „R 82” i „R 86”. Wówczas komandor 
Brocksien przerwał rejs i zawinął do Dunkierki. Po ponownym przetrałowaniu 
trasy „Komet” od rana 12 października kontynuował rejs, przeszedł przez 
Cieśninę Kaletańską i tego dnia wszedł do Boulogne, a potem do Hawru, który 
opuścił wieczorem 13 października w eskorcie torpedowców „T 4”, „T 10”, 
„T 14” i „T 19” oraz kilku trałowców.

W tym czasie Admiralicja brytyjska na podstawie obserwacji stwierdziła, 
że przez kanał La Manche ma przejść ważna niemiecka jednostka pływająca. 
Już nocą z 8 na 9 i następną - z 9 na 10 października sześć alianckich 
niszczycieli eskortowych patrolowało bezskutecznie rejon naprzeciwko przylądka 
Beachy Head, na zachód od Cieśniny Kaletańskiej, a następnej nocy - wody 
przed Dieppe. Kolejną noc z 11 na 12 października i następny dzień niszczyciele 
spędziły w porcie. Wykorzystali to Niemcy i tego dnia krążownik przeszedł 
do Hawru. Po założeniu, że oczekiwany okręt znajduje się już w jednym 
z francuskich portów nad kanałem La Manche Admiralicja zarządziła 
zamknięcie zachodniego wyjścia do tego akwenu siłami podzielonymi na dwie 
grupy. Grupę A, przebywającą w Dartmouth, tworzyły niszczyciele eskortowe: 
brytyjskie „Cottesmore”, „Quom” i „Albrighton” oraz norweskie - „Glaisdale” 
i „Eksdale”, a także brytyjskie ścigacze torpedowe „MTB 49”, „MTB 55”, 
„MTB 56”, „MTB 84”, „MTB 95”, „MTB 203”, „MTB 229” i „MTB 236”. 
Natomiast Grupa B, bazująca w Plymouth, złożona była z niszczycieli 
eskortowych: brytyjskich „Brocklesby”, „Fernie” i „Tynedale” oraz polskiego - 
„Krakowiak”. Operacja nosiła kryptonim „Bowery”.

Wieczorem 13 października jednostki obu grup wyszły na morze, ponieważ 
przewidywano, że niemiecki zespół będzie przedzierał się do Cherbourga albo 
innego portu w Bretanii. Grupa A wzięła kurs na przylądek La Hogue, 
na zachód od Cherbourga, a druga grupa znalazła się nieco dalej na zachód, 
na wodach na północ od wyspy Guernsey. Widoczność była dobra, morze 
spokojne, a niebo lekko zachmurzone.

Krążownik i jego ubezpieczenie, po opuszczeniu Hawru, zostały wykryte 
o godzinie 22.13 w odległości około 30 mil morskich na południowy wschód 
od przylądka Barfleur, na wschód od Cherbourga, przez brytyjski samolot typu 
Fairey Swordfish z Coastal Command - lotnictwa obrony wybrzeża. Z tej 
obserwacji wyciągnięto wniosek, że zespól nieprzyjacielski będzie mijał 
przylądek La Hogue około godziny 2.00. Powiadomione o tym okręty Grupy A 
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zwiększyły prędkość do 25 węzłów, aby znaleźć się koło tego przylądka 
w odpowiednim czasie. Ale ścigacze torpedowe nie mogły utrzymać tej 
prędkości i pozostały za niszczycielami.

Około północy z 13 na 14 października niemieckie okręty minęły 
Cherbourg i dwie godziny później zetknęły się z siłami Grupy A koło przylądka 
La Hogue. Walka rozpoczęła się z odległości 5 500 metrów. Alianckie 
niszczyciele, po wystrzeleniu pocisków oświetlających, otworzyły ogień do 
„Kometa”, największego okrętu niemieckiego zespołu. Krążownik zaczął 
płonąć i wówczas niszczyciele przeniosły ogień na jego eskortę, trafiając kilka 
okrętów, w szczególności torpedowiec „T 10”. Zauważono, że na dwóch 
niemieckich jednostkach również wybuchły pożary. Do walki włączyła się 
również niemiecka artyleria nadbrzeżna, ale jej pociski, jak i ogień okrętów 
eskorty krążownika były niecelne.

O godzinie 2.05 dowódca okrętu komandor Brocksien złożył meldunek 
o walce jego zespołu z okrętami alianckimi. Pod koniec bitwy do niszczycieli 
dołączył tylko jeden ścigacz torpedowy - „MTB 236”, dowodzony przez 
podporucznika R. Q. Draysona, który trafił „Kometa” dwoma torpedami 
w śródokręcie, na wysokości tylnej części pomostu bojowego. Krążownik został 
prawdopodobnie ugodzony w komory amunicyjne, gdyż z alianckich okrętów 
zaobserwowano olbrzymią eksplozję na krążowniku, z którego buchnął słup 
ognia o wysokości kilkuset metrów i zaraz po tym o godzinie 2.13, okręt 
natychmiast zatonął, wraz z całą załogą, na pozycji 49° 44' N i 1° 32' E.

Okręty eskorty krążownika przedarły się dalej i na wysokości wyspy 
Sark, koło Guemsey, spotkały aliancką Grupą B, z którą stoczyły walkę, 
odnosząc uszkodzenia, ale ostatecznie wszystkie dotarły do St. Mało. Po stronie 
alianckiej od ognia niemieckiej artylerii nadbrzeżnej, która też włączyła się do 
starcia koło wyspy Sark, został lekko uszkodzony brytyjski niszczyciel 
„Brocklesby”, na którym rany odnieśli dwaj marynarze. Były to jedyne 
alianckie straty odniesione podczas operacji „Bowery”53.

O działaniach niszczyciela „Krakowiak” w bitwie w dniu 14 października 
1942 roku dowódca okrętu kapitan marynarki Jan Tchórznicki zameldował54 
szefowi Kierownictwa Marynarki Wojennej 18 października 1942 roku.

Melduję Panu Admirałowi, że w dniu 13 października bieżącego roku 
o godzinie 05.30 otrzymałem rozkaz opuścić eskortę konwoju „PW 232” około 
Trevose Head i natychmiast powrócić do Plymouth. O godzinie 12.30 byłem na 
miejscu, gdzie po wzięciu ropy kazano mi zdać wszystkie tajne książki 
i instrukcje i być gotowym do wyjścia na morze w towarzystwie HMS 

53 R. Kaczmarek, Zamaskowani korsarze Kriegsmarine..., s. 153-155; Jerzy Lipiński, Druga wojna 
światowa na morzu, Warszawa 1998, s. 204-205.

54 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Meldunek dowódcy ORP „Krakowiak” 
do szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej w sprawie: ORP „Krakowiak” w bitwie z nieprzyjacielem 
dnia 14.10.1942 roku, L.dz. 133/tjn.42 z 18 października 1942 roku, sygn. Mar.A.V.22/3. 
Poprawiono pisownię.
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„Brocklesby”, „Fernie” i „Tynedale”. O godzinie 19.00 otrzymałem rozkazy. 
Nieprzyjacielski rajder z silną eskortą ścigaczy torpedowych i artyleryjskich 
będzie szedł z Le Havre na zachód, przechodząc prawdopodobnie na wschód 
od Guernsey i Roche Douvres szybkością 18 węzłów. Zadanie: zniszczyć statek 
i eskortę. W tym celu grupa A, składająca się z pięciu kontrtorpedowców typu 
„Hunt” i jedenastu ścigaczy torpedowych ma zaatakować nieprzyjaciela 
na północ od Cap de la Hague. Grupa B, w skład której wchodzi 
ORP „Krakowiak” i wyżej wymienione trzy kontrtorpedowce, ma patrolować 
w pobliżu Casąuets i zaatakować nieprzyjaciela, gdy grupa A przerwie akcję.

O godzinie 20.30 odcumowałem się i wyszedłem z portu. Za boomami 
szyk torowy w kolejności: „Brocklesby”, „Fernie”, ORP „Krakowiak” i HMS 
„Tynedale”. Szybkość 20 węzłów. Noc bardzo ciemna, niskie chmury (później 
chmury się podniosły i było trochę jaśniej koło wybrzeży francuskich). Wiatr 
NW o sile 2-3. Morze 2. Kurs na pozycję 235° Casąuets 12 mil. O godzinie 
22.35 otrzymano rozkaz „zwiększyć szybkość”. Zwiększono do 23 węzłów. 
O godzinie 23.52 otrzymano rozkaz „zwiększyć szybkość do maksimum” i iść na 
pozycję 6 mil na zachód od latarni Les Hanois na wyspie Guernsey. Zmieniono 
kurs i powiększono szybkość do 26 węzłów. O godzinie 00.09 14 października 
otrzymano dalsze rozkazy Commander-in-Chief Plymouth: po minięciu latarni 
Les Hanoi przejść przez punkty 49°17' N i 02°24' W; 775° latarnia Sark 5 mil 
i oraz przez 270° Cap de la Hague latarnia 3 mile.

O godzinie 00.16 zarządziłem alarm bojowy. O godzinie 00.50 zauważono 
błyski latarń na Guernsey. O godzinie 01.01 zaobserwowano w namiarze 45° 
bardzo daleko pociski oświetlające i błyski strzałów. Grupa A zaangażowała 
nieprzyjaciela. O godzinie 01.20 zaobserwowano bardzo silny wybuch i dużą 
łunę w tym samym namiarze. W minutę później zaczęła bateria na lądzie 
na Guernsey strzelać oświetlającymi pociskami w kierunku naszym. Odległość 
jednak za duża była do oświetlenia. O godzinie 01.32 zauważono i posłyszano 
transmisję obcego RDF w głośniku radiotelefonu lotniczego. Słyszano to później 
aż do końca akcji. O godzinie 02.16 zaobserwowano lewo 30 cztery sylwetki 
podobne do niemieckich ścigaczy torpedowych i kilka ścigaczy. Jednocześnie 
podsłuch zameldował niemiecki radiotelefon. Dywizjon odchylił się w lewo, 
by spotkać nieprzyjaciela na kursach równoległych i samemu nie być na tle 
łuny, ciągle bardzo silnej, chociaż dalekiej. Jednocześnie włączono RDF 286 
na podsłuch na 360° i RDF 285 na namiar na nieprzyjaciela prawo 30, 
dla mierzenia odległości dla artylerii. Szybkość 15 węzłów. Azdyk podsłuch 
normalny na hydrofon. Godzina 02.22 otwarcie ognia z całej artylerii. Działo 
nr 1 strzela oświetlającymi pociskami - kieruje oświetleniem podporucznik 
marynarki Edward Liber (przydzielony czasowo z ORP „Ślązak” na miejsce 
podporucznika marynarki Karola Mayera, rannego i przebywającego w szpitalu). 
Ogniem artylerii całej kieruje porucznik marynarki Jerzy Tumaniszwili. 
Pom-pomem 40 mm kieruje podporucznik marynarki Czesław Wróblewski. 
Porucznik marynarki Zbigniew Janowski kieruje RDF-ami oboma bardzo 
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skutecznie; artyleria jest bez dalmierza od ostatniej akcji przeciw ścigaczom, 
stąd ważność największa RDF 285. Zastępca dowódcy okrętu kapitan marynarki 
Wiesław Jankowski z oddziałami ratunkowymi oraz sprawdzanie szybkiego 
zaopatrywania w amunicję. Nawigację prowadzi bosman Wieczorek pod 
ogólnym nadzorem kapitana marynarki Wiesława Jankowskiego. Upadki 
pocisków SAP (półpancernych) widoczne były pomiędzy większymi sylwetkami. 
Zaobserwowano dużo trafnych głównie z pom-pom i oerlikonów. Odległości 
do celów 2500-3000 yardów. Gdy zorientowano się, że się mamy do czynienia 
z lekkimi tylko jednostkami, rozpoczęto strzelanie pociskami przeciwlotniczymi, 
jak przeciw ścigaczom - zasługa to jest oficera kierowania ogniem porucznika 
marynarki Jerzego Tumaniszwilego. Ogólnie wystrzelono amunicji czterocalowej 
SAP- 75, przeciwlotniczej - 50, oświetlającej -12, pom-pom 40mm - 535, oerłikon—400.

Godzina 02.27 operator azdyku melduje torpedę prawo 20. Uchyliłem się 
w prawo i wróciłem na kurs natychmiast za poprzednikiem. Gdy nieprzyjaciel 
został oświetlony pociskami oświetlającymi natychmiast odpowiedział bardzo 
silnym ogniem działek 20 mm, 40 mm i około 60 mm. Na ten ostatni kaliber 
wskazuje dziura w maszcie i także wytryski wody koło burty (krótkie upadki 
wskazywałyby na ten kaliber). Ogień, chociaż był bardzo silny, na ogół nie 
bardzo celny. Przeważnie pociski szły górą. Bardzo dużo smugowej amunicji 
używają. Kolory smug obserwowano zielony, czerwony i biały. Natychmiast po 
rozpoczęciu ognia odezwał się ląd, skąd zaczęto strzelać oświetlającą amunicją 
i chociaż wszystkie pociski były bardzo daleko od nas jednak zadanie 
do pewnego stopnia wykonały, gdyż dla ścigaczy torpedowych i lub innych 
ścigaczy znaleźliśmy się na tle oświetlonym. Strzelano z wyspy Sark.

Godzina 02.30 „stój, przestań strzelać” i kurs 00. Od Senior Officer rozkaz: 
act independently, speed 26”. Podniesiono kopułę azdyku, zwiększono szybkość 
do 21 węzłów i po dołączeniu HMS „Tynedale” do 26 węzłów. Natychmiast 
po przerwaniu ognia widziano, jak niektóre okręty niemieckie strzelały 
do siebie. Podsłuch zameldował, że ścigacze pogubiły się w zamieszaniu, dużo 
było słychać sprzecznych, zdenerwowanych rozkazów i potem nawoływano się. 
Godzina 03.30 - odbój alarmu bojowego i o godzinie 07.15 przejście boomów 
w Plymouth.

Na podkreślenie i wyróżnienie zasługuje praca pałaczy w kotłach. 
Z wyjątkiem około 10 minut walki okręt prawie całą noc szedł szybkością 26 węzłów, 
a ponieważ kadłub jest obrośnięty (w doku w marcu był) przepisowe maksymalne 
obroty nie dawały zadanej szybkości, wskutek tego byłem zmuszony, 
po porozumieniu się z oficerem mechanikiem, trzymać o 10 obrotów więcej 
od normalnie przewidzianych. Pomimo tego ciśnienie było w kotłach tak 
utrzymywane, że ani iskry ani dym się nie wydostawały. Jeden z angielskich 
okrętów urządzał co chwiłę iluminacje z iskier lub zasłonę z dymu.
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Ranni podczas akcji: jak w załączniku.
Uszkodzenia okrętu:
1. W  maszcie duża dziura - przecięte kable od Fightin lights oraz antena 

RDF 286 przebita.
7

2. Izolator anteny Headache rozbity.
3. Anteny radiostacji pozrywane.
4. Przebita rura przelewowa zbiornika wody słodkiej przy maszcie.
5. Pęknięty przewód sanitarny na rufie.
6. W kabinie zastępcy dowódcy okrętu przestrzelona ściana.
7. Iluminator na rufie przestrzelony.
Ogólne uwagi
1. Melduję Panu Admirałowi, że zastępca dowódcy okrętu nie może 

pełnić jednocześnie obowiązków oficera nawigacyjnego. Jako dowódca okrętu 
w najważniejszych momentach, to jest podczas walki, pozostaję tylko 
ze sternikiem, gdyż zastępca dowódcy okrętu z oddziałem ratunkowym zatyka 
dziury w okręcie, usuwa awarie i zapobiega dezorganizacji na skutek rannych 
lub innych przyczyn. Powtórzyło się tym razem to samo, co podczas walki 
ze ścigaczami w dniu 1 października bieżącego roku.

2. Najmłodsi kandydaci artylerzyści, a jednocześnie i kandydaci na 
marynarzy, w dalszym ciągu są niestety jeszcze prawie zupełnie niewydajni 
i praca ich w akcji jest bardzo nikła. O powyższym meldowałem Panu Admirałowi 
w moim piśmie L.dz. 117/tjn.42 z dnia 4 października bieżącego roku. W razie zbyt 
gwałtownego zmniejszenia ilości ludzi starszych, bardziej już doświadczonych, 
oblatanych na okręcie, na przykład pływających chociaż 6-10 miesięcy, 
zachodzi niebezpieczeństwo, że okręt może przestać strzelać w akcji, lub 
co najmniej szybkostrzelność spadnie do minimum.

3. Zachowanie się oficerów, podoficerów i wszystkich marynarzy starszych, 
wybitnie dobre. Pomimo tego, że po wyjściu z portu rozeszła się wśród załogi 
wiadomość, że idziemy spotkać prawdopodobnie okręt, który może strzelać do 
nas z dział sześciocałowych, z bliskiej odległości, nie zaobserwowano żadnego 
niepokoju, zdenerwowania lub przygnębienia.

Na specjalne wyróżnienie zasługuje praca trzech oficerów podczas 
ostatnich dwóch spotkań z nieprzyjacielem. Zastępca dowódcy okrętu i oficer 
nawigacyjny w jednej osobie kapitan marynarki Wiesław Jankowski, pomimo 
tego, że jest na okręcie dopiero od trzech miesięcy i przedtem długo nie pływał, 
oraz, że spotkał się obecnie z bardzo wielu nowymi rzeczami, pokonał jednak 
wszelkie trudności, może nawet ze szkodą dla nadwerężonego zdrowia w Rosji, 
i w akcji bardzo skutecznie oba razy usuwał z oddziałem ratunkowym 
uszkodzenia, zatykał dziury w burtach, przesuwał ludzi na skutek rannych 
i zapobiegał dezorganizacji -wszystko podczas silnego ognia nieprzyjacielskiego.

Oficer artylerii porucznik marynarki Jerzy Tumaniszwili, ranny podczas 
akcji w dniu 1 października bieżącego roku, wraca na okręt natychmiast 
po wyzdrowieniu, wiedząc o trudnościach, jakie mam w związku z brakiem jego, 
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pomimo tego, że mógłby otrzymać urlop ze szpitala, szczególnie dlatego także, 
że w tym samym czasie był chory na grypę. Sprzęt cały artyleryjski ma w stanie 
bardzo dobrym, chociaż już dawno przeszedł termin okresowego przeglądu przez 
stocznię, mogłoby być dużo awarii, szczególnie przy działach czterocałowych. 
Wyszkolenie w specjalnościach najmłodszych kandydatów, przy zupełnym braku 
czasu na to (w ciągu ostatnich trzech tygodni okręt był w porcie dwa pełne dni) 
doprowadził do możliwego jednak stanu - do takiego, że szybkostrzelność nie 
spadla poważnie głównej artylerii. Oficer sygnałowy porucznik marynarki 
Zbigniew Janowski, jak mełdowałem poprzednio, w taki sposób współpracuje 
z artyłerią przy pomocy RDF-ów i azdyku, że przynosi tym największą korzyść 
okrętowi. Wyszkolenie sygnalistów, podsłuchowców podwodnych i wykrywaczy 
powietrznych oraz radiotelegrafistów postawił na bardzo wysokim poziomie.

Hz związku z powyższym meldunkiem i poprzednim z dnia 4 października 
bieżącego roku L.dz.l 17/tjn.42 melduję Panu Admirałowi, że chcę przedstawić 
wnioski na odznaczenia.

Opis udziału „Krakowiaka” w zatopieniu „Kometa” znajduje się też 
w kronikach Stanisława Piaskowskiego55.

Zatopienie transportowca i trawlera z 1 na 2 listopada 1942 roku

Jak już wspomniano wyżej, według Pawła Wieczorkiewicza źródłowego 
potwierdzenia wymaga sukces bojowy „Krakowiaka”, który w nocnej akcji 
z 1 na 2 listopada 1942 roku między Brestem a St. Mało, wraz z HMS „Tynedale” 
i we współdziałaniu z czterema holenderskimi ścigaczami torpedowymi, miał 
zatopić transportowiec (2 000 BRT) wraz z osłaniającym go trawlerem56.

Udział niszczyciela „Krakowiak” w bitwie z konwojem nieprzyjacielskim 
u wybrzeży francuskich opisany jest w meldunku57 dowódcy „Krakowiaka” 
kapitana marynarki Jana Tchórznickiego do szefa Kierownictwa Marynarki 
Wojennej wiceadmirała Jerzego Swirskiego z 2 listopada 1942 roku.

Melduję Panu Admirałowi, że ORP „Krakowiak” po czyszczeniu kotłów 
w czasie od 23 do 31 października, podczas czego zmieniono „dyrektor” i antenę 
radaru 285 oraz przeprowadzono szereg modyfikacji przy działach, miał mieć 
na zadanie strzełania szkołne w dniu 1 łistopada po próbie dział o godzinie 
14.00, gdy prace elektryczne przy dyrektorze i centrali artyleryjskiej nie były 
jeszcze ukończone, otrzymałem rozkaz być gotowym o godzinie 15.15 do wyjścia 
na operacje. Ponieważ stanowczo prosiłem, by próby dział się odbyły, 
wyszedłem na nie z oficerem artyłerii Captain (D) o 15.15 i od 16.17 do 17.07 
miałem strzelanie próbne sprawdzające oporopowrotniki przy rozmaitych 
kątach podniesienia. Po wysadzeniu tego oficera o godzinie 17.10 poszedłem 

55 S.M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki..., t. 3, s. 56-57.
56 Polskie Siły Zbrojne..., t. II, cz. 2, s. 432; P.P. Wieczorkiewicz, Polska Marynarka Wojenna..., 

s. 140; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki..., s. 153, Idem, Z dziejów Polskiej Marynarki..., s. 37.
57 Polska Marynarka Wojenna..., dokument 28, s. 307-311 - brak załączników.
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na spotkanie z HMS „Tynedale" plus cztery ścigacze torpedowe o godzinie 
18.00, 10 mil na południe od Start Point. Około godziny 17.25 otrzymałem 
informacje z dowództwa Plymouth, że konwój eskortowany przez ścigacze 
torpedowe i trawlery będzie szedł na wschód drogą przybrzeżną do St. Mało lub 
Cherbourga. Zadanie: spotkać go i zatopić konwój i eskortę. Około godziny 
18.10 otrzymałem rozkaz, że jestem Senior Ojficer, ż> mam spotkanie z HMS 
„Tynedale" plus cztery ścigacze torpedowe na pozycji 145° Start Point 14 mil 
o godzinie 18.00 i iść szybkością 20 węzłów tak, by przejść na północ od Roches 
Douvres i przez punkty 49° 00' N 2° 40' W i 48° 58' N i 2° 49' W a potem kursem 
270 do południka 4° W, jeśli nic się nie spotka wrócić na rano do Start Point. 
Około godziny 18.34 spotkałem się z wyżej wymienionymi. Nadałem światłem 
wszystkie potrzebne rozkazy i położyłem się na kurs 100, który o godzinie 19.23 
zmieniłem na 165, tak, by od Le Hanois przejść 20 mil na zachód - 
po doświadczeniach z dnia 21 października nie chciałem z.a blisko przechodzić. 
Z powodu ciemnej nocy nie wyznaczałem spotkania, po spotkaniu się 
z nieprzyjacielem o 20.00 - alarm bojowy, o 20.45 - kurs 112 i szybkość 18 węzłów. 
Uruchomiono podsłuch podwodny na hydrofon, o 21.57 - kurs 170 szybkość 15 w, 
o 22.00 zauważono w namiarze 70° światło wybłyskowe. O 22.06 ponieważ 
radar 285 uruchomiony dyskretnie meldował echa w odległości 1-2 mil 
zmieniłem kurs dla zbadania na 70°. Do godziny 22.16 prowadziłem zmiennymi 
kursami na echa meldowane przez radar, przypuszczając, że konwój mógł już 
przejść. Po stwierdzeniu, że nic nie widać, a więc, że radar błędnie wskazuje 
(po zmianie anteny nie było czasu na dokładne próby), po godzinie zmieniłem 
kurs na 165 i o 22.30 na 200 by wyjść na nakazaną pozycję. O 22.47 — kurs 260. 
O godzinie 23.17 stale idąc szybkością 15 węzłów zmieniłem kurs na 273°. Ani 
jedna z pobliskich latarni nie paliła się. Zaobserwowano tylko w namiarze 100 
o godzinie 22.32 latarnię N. W. Breakers. Widoczność w kierunku północnym 
około 2-3 mil, w południowym około 1/2-1 mili, wiatr N o sile 1. Morze 1. Niebo 
ciemne - gwiazdy przesłonięte gdzie niegdzie chmurami.

O godzinie 23.18 prawy sygnalista zameldował - prawo 10 sylwetka. 
Zawiadomiłem „Tynedale" i ścigacze torpedowe „enemy in night” i odchyliłem 
się w lewo na kurs 200°, szybkość do 18 węzłów i o godzinie 23.20 
po stwierdzeniu, że mam do czynienia z konwojem składającym się w sumie 
z siedmiu okrętów, kazałem oświetlić nieprzyjaciela w kącie kursowym prawo 40. 
Oświetleniem pociskami oświetlającymi z działa nr 1 kierował z pomostu wolny 
marynarz elektryk, otrzymujący komendy ode mnie, gdyż II oficer artylerii jest 
jeszcze w szpitalu ranny podczas ostatniej akcji, w której był obecny. Konwój 
składał się z dwóch dużych statków (około 2 000 ton każdy), jednego małego 
i czterech bardzo dużych okrętów patrolowych silnie uzbrojonych w działa 
o kalibrze około 102 mm, oerlikony i działka o kalibrze około 40 mm. Około 
godziny 23.23 nadałem - Ścigacze torpedowe - atak — oświetlając konwój cały 
czas. Warunki do ataku torpedowego były bardzo dobre. W tym samym czasie 
ze śródokręcia zameldowano o pożarze z prawej burty. Zastępca dowódcy 
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okrętu zostawił nawigację i pobiegł gasić z oddziałem ratunkowym. Pożar 
powstał na wskutek przebicia burty i szaf z rozgłośnią okrętową granatem 
o kalibrze około 66 mm. Po chwili został ugaszony. Podczas wymiany ognia 
zaobserwowano dużo trafnych szczególnie w pierwszym statku dużym oraz 
drugim. Duże kłęby dymu, wydobywając się z tylnych części obu statków 
wskazywały na wewnętrzny pożar. W pewnym momencie zaobserwowano silny 
wybuch - trafiła jedna z torped w drugi dymiący statek, wystrzelona przez 
ścigacz torpedowy. Więcej trafnych nie obserwowano i co ścigacze torpedowe 
robiły też nie widziałem. W7 dwie minuty po rozkazie atakowania kazałem: 
„disangage in NB”. Sygnał ten mógł być otrzymywany tylko przez dwa ścigacze 
torpedowe, gdyż pozostałe nie miały radia. Jeden tylko z nich zameldowała 
o wykonanym ataku i trafieniu jedną torpedą. O 23.30 - stój, przestań strzelać - 
walka odbyła się na odległościach pomiędzy 2200 i 3100 yardów. O godzinie 
23.34 - nadałem do HMS „Tynedale”, że mam zamiar jeszcze raz atakować 
nieprzyjaciela, na co otrzymałem odpowiedź, że to będzie „nostly unwise”, 
o godzinie 23.35 dałem „prawo na burtę” w zamiarze powtórnego atakowania, 
lecz ponieważ w tym momencie otrzymałem meldunki, że w pomieszczeniu 
podoficerów na rufie jest woda na stopę i burta jest przebita w ten sposób, że 
człowiek może przejść, oraz że oficer artylerii nie ma łączności z działem nr 2 
i nr 3 i że te dwa działa są przecięte całkowicie w łączności z centralą 
i dyrektorem a więc o dokładnym strzelaniu nie ma mowy, gdyż nic zgrywać nie 
mogą, oraz że działonowy działa nr 3 jest ciężko ranny, zdecydowałem 
zaniechać zamiar poprzedni i o 23.36 wróciłem na poprzedni kurs 280°. 
Gdybym był poszedł drugi raz, mając artylerię w porządku, mógłbym się 
spotkać z dwoma własnymi ścigaczami torpedowymi, które nie mają radia, 
mogłyby nie pójść na NE po ataku. Nic o nich zresztą nie wiedziałem, gdyż nic 
nie zameldowały. O 23.40 „blue” z dowództwa Plymouth. O 23.43 zaobserwowano 
w namiarze 210 reflektor.

O 23.40 - szybkość 22 węzłów, o 23.53 - szybkość 25 węzłów, o godzinie 
23.56 zmieniłem kurs na 320. Około godziny 01.00 - 2 listopada otrzymałem 
rozkaz z dowództwa Plymouth, aby po ataku ścigaczy torpedowych jeszcze raz 
zaatakować nieprzyjaciela i „sink remainder enemy”. Ponieważ sygnał mój 
o uszkodzeniach był nadany po nadaniu rozkazu dowództwa i w czasie była już 
za duża różnica rozumiałem, że ten sygnał jest nieaktualny. Następny sygnał 
z dowództwa zawiadamiał mnie o światłach nawigacyjnych koło Plymouth. 
Godzina 01.01 kurs 347°. O 1.43 — odbój alarmu bojowego. Od 2.19 w alarmie 
i zygzakowanie zgodnie z meldunkami radaru, który „ widział ” dużo ech małych 
celów. Ponieważ spodziewałem się ataku ścigaczy - wołałem zygzakować tak, 
by stale przypuszczalne sylwetki mieć na kursie. Jeszcze raz stwierdziłem błędne 
wskazywania i fałszywe na skutek tego meldunki. O godzinie 1.44 dna 2 listopada 
przeszedłem boomy i o 04.50 przycumowałem się do molo w Plymouth.

W czasie walki wystrzelano amunicji: 102 mm oświetlającej - 25, półpancemej 
i kruszącej - 55, 40 mm - 430 i oerlikonów - 260.
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Ranni podczas akcji: jak w załączniku
Uszkodzenia okrętu:
Okręt dostał jedenaście trafień, z tego dwa poważne.
Dziura o powierzchni 2 na 2 stopy nad linią wodną w pomieszczeniu 

podoficerów na rufie z prawej burty.
W związku z pkt. 2. - przebite wszystkie kable elektryczne prowadzące 

od centrali artyleryjskiej i „dyrektora ” do dział nr 2 i 3.
Dziura koło 53 wręgi nad linią wodną o powierzchni 1 na 1 stopę. Pocisk 

ten wywołał pożar w rozgłośni okrętowej i na korytarzu z prawej burty.
Wszystkie pozostałe uszkodzenia są drobne, niewpływające na zatrzymanie 

okrętu w porcie. Okręt na operacji bez radaru 286, którego antena była 
unieruchomiona na skutek błędu w montowaniu anteny - o tym było w czasie 
właściwym dwukrotnie meldowane.

Ogólne uwagi:
1. Nawigację cały czas prowadził zastępca dowódcy okrętu kapitan 

marynarki Wiesław Jankowski, któremu pomagał oficer nawigacyjny podporucznik 
marynarki Wacław Wciślicki. Nie mogłem polegać jeszcze na nim, gdyż jest 
początkującym i nie znam go jeszcze a cała operacja wymagała bardzo dokładnego 
przygotowania i prowadzenia nawigacji. Po spotkaniu się z nieprzyjacielem 
upewniłem się, co do własnej pozycji i wycofałem się po akcji kursami, których 
musiał użyć nieprzyjaciel. Chcę podkreślić, że prowadzenie nawigacji było 
bardzo dobre, pomimo silnych prądów (do 4 węzłów), małej szybkości - 15 węzłów 
i wielu zmian kursów.

2. Oświetlenie konwoju pociskami oświetlającymi było bardzo dobre.
3. Eskorta nieprzyjaciela trzymająca się bardzo blisko konwoju umożliwia 

podejście do ataków na 2 200 yardów, właściwie powinienem był podejść na 
1 500 yardów, lecz spodziewałem się bardzo silnego ognia z broni maszynowej. 
Tak też było, spotkaliśmy się z najsilniejszym dotychczas ogniem nieprzyjaciela.

4. Działonowego działa nr 3 bosmanmata Skowrońskiego zachowanie się 
zasługuje na podkreślenie w tym meldunku. Ciężko ranny w twarz, głównie 
w nos, na skutek czego dostał krwotoku, nie zeszedł ze stanowiska. Kierował 
działem do zatrzymania ognia i wówczas dopiero zemdlonego partia ratunkowa 
odniosła do izby chorych na opatrunek. Poza tym rany obu ramion. Przez 
pewien czas ładował sam działo, gdyż najmłodsi, ostatnio zaokrętowani 
marynarze na funkcjach ładowniczych, niestety przy dwóch działach znowu 
zawiedli.

5. Załoga maszynowa pracowała bardzo dobrze. Osuszenie pomieszczenia 
podoficerskiego zostało zorganizowane łącznie z oddziałem ratunkowym 
natychmiast, gdy stwierdzono w nim wodę. Uszkodzenia są liczne w rzeczach 
prywatnych podoficerów, gdyż granat wybuchł w środku i uszkodził prawie 
wszystkie szafki z ubraniami, nawet na burcie przeciwległej są dziury. 
W pomieszczeniu zatem nie było nikogo, zostaje ono bowiem w alarmie 
zamknięte szczelnie. Odczuwa się duży brak podoficerów w załodze 

47



„BIULETYN HISTORYCZNY” W. PATER 2011 NR 26

maszynowej, jest ich mniej niż 50% obecnie, starsi marynarze a szczególnie 
młodzi nic nie umieją jeszcze wykazać potrzebnej w takich momentach 
inicjatywy i szybkiej decyzji, nawet, w jaki sposób meldować o awariach, nie 
mówiąc już o naprawie.

Proszę Pana Admirała o pozwolenie przedstawienia wniosków o odznaczenia 
za tę małą akcję z nieprzyjacielem.

Opis także i tej akcji znajdziemy w kronikach Stanisława Piaskowskiego58.

Zatopienie 5 marca 1943 roku na kanale La Manche 
niemieckiego ścigacza „S 70”

Paweł Piotr Wieczorkiewicz59, za informacją podaną przez Jerzego 
Pertka60, uznał, że należy szukać źródłowego potwierdzenia na inny sukces 
bojowy „Krakowiaka”, który pod dowództwem kapitana marynarki Jana 
Tchórznickiego, z 4 na 5 marca 1943 roku miał walczyć na kanale La Manche u 
przylądka Start z niemieckimi ścigaczami torpedowymi, opierając ich nocny 
atak na eskortowany konwój. Jeżeli tak było, to możliwe jest, że niemiecki 
ścigacz „S 70”, który zatonął tam 5 marca o godz. 00.15, był ofiarą polskiego 
okrętu. Literatura niemiecka twierdzi, że „S 70” i bliźniaczy „S 75” zatonęły 
skutkiem ataku myśliwców szturmowych, jeszcze przed ich starciem 
z „Krakowiakiem” albo potwierdza moment zatopienia „S 70”, bez podania 
przyczyny, pisząc natomiast o drugim, że zatopiły go bombowce.

Epizod ten jest słabo udokumentowany w polskiej literaturze, skoro nie 
został odnotowany ani przez komandora Bohdana Wrońskiego61, ani przez 
kroniki Stanisława Piaskowskiego. Ale nie można przyjąć, że informacja 
Jerzego Pertka jest pomyłkowa, bo zdarzenie zostało opisane w meldunku62 
dowódcy „Krakowiaka” kapitana marynarki Jana Tchórznickiego do szefa 
Kierownictwa Marynarki Wojennej wiceadmirała Jerzego Świrskiego z 8 marca 
1943 roku o walce ze ścigaczami w osłonie konwoju, który zamieszczamy poniżej.

Melduję Panu Admirałowi: 4 marca 1943 roku o godzinie 18.00 objąłem 
eskortę konwoju „WP 303”. Skład jej i rozstawienie, jak w załączniku. Konwój 
składał się z ośmiu statków, największy - 3 000 ton. O godzinie 22.45 otrzymałem 
pierwsze ostrzeżenie o aktywności nieprzyjaciela. Potem, co parę minut nadchodziły 
nowe z dowództwa Plymouth. O 23.15 otrzymałem rozkaz skierować konwój 
do Tor Bay, później o 24.00 do Seaton lub Lyme Regis a w końcu ostatni rozkaz 

58 S.M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki..., t. 3, s. 60-61.
59 P.P. Wieczorkiewicz, Z dziejów Polskiej Marynarki..., s. 37; Idem, Miejsce Polskiej Marynarki..., 

s. 152-153.
60 ...4 marca 1943 roku [„Krakowiak"] toczy zwycięską bitwę nocną z dwoma ścigaczami. Jerzy 

Pertek, Eskortowce „Krakowiak”, „Kujawiak” i „Ślązak”, Gdynia 1959, s. 9.
61 Polskie Siły Zbrojne..., t. II, cz. 2, s. 432. Zamieszczono inne informacje o działalności bojowej 

„Krakowiaka” od 9 lutego do końca czerwca 1943 r.
62 Polska Marynarka Wojenna..., dokument 29, s. 311-313. Brak załączników.
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o godzinie 00.50 został odwołany. Na skutek tego część statków została 
skierowana do Tor Bay, część zaś do Teignmouth w Lyme Bay.

Natychmiast po otrzymaniu rozkazu o zmianie kursu, zbliżyłem się do konwoju 
i syreną nadałem nowy kurs oraz ostrzeżenie przed ścigaczami. Po obejściu 
konwoju dookoła i przesłaniu rozkazu do HMS „Melbreak”, aby pozostał przy 
konwoju, jako bezpośrednia ochrona - meldowanych było trzy grupy 
nieprzyjacielskich ścigaczy - zbliżyłem się do jednego ze statków za rufą 
konwoju, aby go skierować przy pomocy głośnika do Torbay, natomiast potem 
radar zamełdował w namiarze 280° małe echa w odległości 3 100 yardów. 
Od tego momentu przebieg akcji, jak w załącznikach. Mapka jest zdjęta 
z wykreślacza, a więc wpływy prądu nie były wykazane, dlatego dołączono mapkę 
prądów i przy końcu akcji dla dokładnego określenia miejsca okrętu 
uwzględniono to i miejsce okrętu przesunięto o 4 mile w kierunku WSW. Pogoda: 
wiatr wschodni o sile 1-2, morze 0, widoczność do l mili, mglisto od północy.

Od godziny 05.00 do 7.30 patrolowałem z HMS „Melbreak” w pobliżu 
zakotwiczonych statków konwoju, a potem zbierałem je do kupy i o godzinie 
13.00 koło Portłand wszystkie statki i eskorta były na miejscu. O godzinie 19.00 
konwój wszedł do Needles.

Uwagi:
a) praca operatorów podsłuchu podwodnego i powietrznego umożłiwiła 

okrętowi odganianie ścigaczy od konwoju i niedopuszczenie, aby inicjatywa 
przeszła w ręce nieprzyjaciela,

b) praca operatorów podsłuchu specjalnego umożliwiła okrętowi 
natychmiastową reakcję na zamierzenia nieprzyjaciela, na przykład, gdy 
gotowe były do strzału torpedowego, łub stopowały albo zwiększały szybkość,

c) okręt może strzełać w kącie kursowym 0 tylko z działa nr 1 i dwóch 
oerlikonów. Gdy dz. Nr 1 oświetla, a okręt musi iść dziobem na nieprzyjaciela 
pozostają tylko dwa oerlikony, którymi można uszkodzić nieprzyjaciela. Miałem 
możność tyłko dwa razy na bardzo krótko tak iść w stosunku do ścigaczy, aby 
cała artyleria mogła strzelać. Ponieważ noszą one miny trzech rodzajów, nie 
mogę zbyt ryzykować i przechodzić za rufą ich lub iść w śladzie. Inne 
kontrtorpedowce tego typu mają na dziobie ustawiony jeden pom-pom (40 mm 
Vickers), specjalnie przeciw ścigaczom. Mamy dostać w najbliższej przyszłości 
na miejsce pojedynczych, podwójne oerłikony. Zameldowałem do dowództwa po 
akcji, że dwa ścigacze zostały prawdopodobnie uszkodzone ogniem pom-pom 
i oerłikonów. Upadki obserwowane (parę) 102 mm działa były też dość bliskie, 

d) przy czwartym spotkaniu nie miał okręt już amunicji oświetlającej. 
Gdy podałem HMS „Melbreak” namiar do oświetlenia, w którym był 
nieprzyjaciół w odległości około 3 000 yardów początkowo oświetlił bardzo 
dobrze, lecz po chwili przesunął oświetlenie w lewo i ponieważ nieprzyjaciel 
szedł w prawo od razu zgubiliśmy go. Dowodzi to trudności w atakowaniu tak 
małych i szybkich celów przez więcej niż jeden okręt, który ma szybkość 
mniejszą o około 10 w,
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e) kamuflaż okrętu jest bardzo dobry na te warunki pogody. Odnosiłem 
chwilami wrażenie, gdy okręt szedł szybkością nie większą od 15 węzłów, 
że nieprzyjaciel nie wiedział skąd idąpociski oświetlające,

f) gdyby niszczycielowi towarzyszył w takich wypadkach parowy ścigacz 
artyleryjski, mogący chodzić z nim razem szybkościami małymi i cicho (nie jak 
ścigacz torpedowy lub ścigacz artyleryjski) a w razie potrzeby mogący zwiększyć 
szybkość do 40 węzłów, współpraca mogłaby dać bardzo dobre wyniki - 
kontrtorpedowiec oświetlałby a parowy ścigacz artyleryjski atakowałby,

g) w razie zagrożenia konwoju przez więcej niż jedną grupę ścigaczy, 
jeden niszczyciel powinien pozostać z nim a drugi odpędzać nieprzyjaciela.

W związku z punktem a) proszę Pana Admirała o udzielenie pochwały 
za bardzo sumienną i gorliwą pracę niżej wymienionych, której rezultatem było 
uniemożliwienie nieprzyjacielowi wykonania ataku torpedowego na konwój i okręt.

Bosmanmat Drozd Jan - 1654/A - utrzymanie sprzętu radiowykrywania;
Mat zawodowy Zięba Mieczysław - 1728/A - RDF 286;
Starszy marynarz Sazyn Wacław - 130/R - RDF 285 pierwszy wykrył;
Starszy marynarz Grodzki Antoni — 113/R - RDF 285;
Starszy marynarz Jasionówski Henryk - 100/40 - RDF 285;
Starszy marynarz Tomczak Adam - 109/R - RDF 285;
Starszy marynarz Wrzesiński Stanisław - 468/39 - podsłuch podwodny;
Starszy marynarz Modzelewski Jan - 472/40 - podsłuch podwodny.
Na specjalne wyróżnienie podczas tej akcji zasługuje oficer nawigacyjny 

podporucznik marynarki Wciślicki Wacław, który zawsze miał dokładne miejsce 
okrętu, pomimo ciągłych zmian kursu i szybkości i niemożliwości określania się 
(latarnie nie paliły się) oraz podporucznik marynarki Wróblewski Czesław, 
oficer sygnałowy, którego przytomna pomoc i szybka, na podstawie raportów 
radaru i azdyku, była nieoceniona dla dowódcy.

Zatopienie z 10 na 11 czerwca 1944 roku niemieckich 
ścigaczy torpedowych „S 136” i „S 137”

Udział niszczyciela „Krakowiak”, pod dowództwem komandora podporucznika 
Wszechwładu Maracewicza, w zatopieniu na kanale La Manche z 10 na 
11 czerwca 1944 roku niemieckich ścigaczy torpedowych „S 136” i „S 137” 
również należy do niekwestionowanych faktów63.

Z 10 na 11 czerwca 1944 roku niszczyciel „Krakowiak”, wraz z brytyjską 
fregatą „Duff ’ i kanadyjskim niszczycielem „Sioux”, oraz możliwe, że także razem 
z kolejnym kanadyjskim niszczycielem „Gatineau” oraz grupą brytyjskich ścigaczy 
artyleryjskich, brał udział w odpieraniu na kanale La Manche ataku niemieckich 
5 i 9 flotylli ścigaczy torpedowych. Dwa z nich: „S 136” i „S 137” zostały wówczas 

63 P.P. Wieczorkiewicz, O flocie polskiej..., s. 610; Idem, Polska Marynarka Wojenna..., s. 138; 
Idem, Miejsce Polskiej Marynarki..., s. 152.
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zatopione. Niektórzy przypisują to wspólnemu działaniu niszczycieli „Sioux”, 
„Duff” i „Krakowiak” oraz uważają, że w tym boju uczestniczyły także brytyjskie 
niszczyciele „Seymour” i „Ursa”, oraz norweski - „Glaisdale”64.

Opis także tej akcji również znajduje się w kronikach Stanisława 
Piaskowskiego65. Przytaczamy go poniżej, wprowadzając jedynie nieznaczne 
poprawki w pisowni i interpunkcji oraz rozwijając użyte skróty.

Wobeę zarządzonego alarmu przeciwko nawodnym jednostkom niemieckim, 
„Krakowiak”, jako służbowy okręt osłonowej grupy kontrtorpedowców, wyszedł 
9 czerwca [1944 roku] o 09.45 na patrol, z którego powrócił bez kontaktu 
z nieprzyjacielem dopiero wieczorem.

Po patrolu „Krakowiak” został wezwany na odprawę sytuacyjną 
do Captain (P) rejonu „Juno. W trakcie odprawy artyleria okrętów utworzyła 
zaporę ogniową uniemożliwiając atak sześciu samolotów Ju-88. Otrzymawszy 
instrukcje „Krakowiak” z HMS „ Ursa” i norweskim kontrtorpedowcem „Glaisdale” 
wyszedł na patrol przeciwko sygnalizowanym ścigaczom niemieckim. Krótki 
kontakt zakończył się wymianą ognia z broni małokalibrowej. Większą część 
dnia „Krakowiak” patrolował przeciwko okrętom podwodnym nieprzyjaciela. 
Późnym wieczorem dowódca, jako Senior Officer otrzymał rozkaz wyjścia na 
patrol odnalezienia niemieckich kontrtorpedowców, które rzekomo miały wyjść 
z Le Havre. Nieprzyjacielskich okrętów nie napotkano, wobec czego zespół 
„Krakowiaka” wysłano krótko przed północą na patrol przeciwko ścigaczom. 
Po północy 11 czerwca będące w pościgu za nieprzyjacielem okręty napotkały 
nieoczekiwanie HMS „Seymour”, o obecności którego „Krakowiak” nie został 
poinformowany. Po krótkiej wzajemnej strzelaninie zorientowano się w sytuacji 
i okręty wyszły z bratobójczej walki bez strat. Po ponownym nawiązaniu 
kontaktu ze ścigaczami wywiązała się walka, w czasie której jeden ścigacz 
został trafiony i zapalony. Na innym uszkodzono wyrzutnię torpedową. 
Na „Krakowiaku” było kilka uszkodzeń, a HMS „Stevenson” miał rannych 
na pokładzie. Po utracie kontaktu ze ścigaczami, okręty patrolowe zostały 
zaatakowane przez samoloty Luftwajfe przy akompaniamencie ognia baterii 
nadbrzeżnych. Patrol zakończono o godzinie 05.00 w dniu 11 czerwca. 
Po złożeniu raportu dowódcy patroli (Captain D) i otrzymaniu zapasowych 
części do uszkodzonego radaru 271 (artyleryjskiego) komandor podporucznik 
Wszechwład Maracewicz przedstawił dowódcy rejonu „Gold” okoliczności 
starcia z własnymi okrętami z poprzedniego dnia. Okazało się, że odcinki 
patroli wyznaczone były zbyt blisko siebie i nie wzięto pod uwagę rezultatów 
prądów powodujących duży dryf okrętów. Tego samego dnia o godzinie 20.28 
„Krakowiak” otrzymał rozkaz wzięcia udziału w eskorcie konwoju do Spithead.

Niestety, nie udało się dotrzeć do innych źródeł na ten temat.

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

65 S.M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki..., t. 3, s. 163.
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ZAKOŃCZENIE

Na zakończenie serii artykułów Sukcesy bojowe Polskiej Marynarki 
Wojennej w II wojnie światowej, Czytelnikom należy się wyjaśnienie, dlaczego 
nie podjęto w nim problematyki sukcesów okrętów podwodnych, mimo 
że pierwotnie był taki zamiar. Otóż postulaty badawcze Pawła Wieczorkiewicza 
dotyczące sukcesów bojowych polskich okrętów podwodnych trafiły na bardzo 
dobry grunt66. Temat ten podjęty został najwcześniej przez Andrzeja 
Bartelskiego67, który zajął się wynikami działalności bojowej „Dzika” 
i „Sokoła”, a potem był kontynuowany był przez Rafała Kaczmarka68, który 
analizował bilans sukcesów bojowych wszystkich polskich okrętów 
podwodnych.

Według pierwszych ustaleń 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”. Okręt ten 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.

Obszerniejsze opracowanie Rafała Karczmarka, krytyczne wobec ustaleń 
Andrzeja Bartelskiego, podejmowało nie tylko temat sukcesów, ale zajęło się 
też niepowodzeniami bojowymi, wszystkich polskich okrętów podwodnych. 
W jego konkluzji zamieszczono bilans sukcesów odniesionych przez 
poszczególne okręty podwodne oraz zbiorcze zestawienie tych sukcesów. 
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. Z pozostałych okrętów podwodnych: „Orzeł” 
zatopił frachtowiec o tonażu 5 261 BRT a „Żbik” - trałowiec o tonażu 640 ts.

66 P.P. Wieczorkiewicz, Polska Marynarka Wojenna..., s. 157.
67 A. Bartelski, „Terrible Twins” - czyli polskie okręty podwodne na Morzu Śródziemnym, 

„Okręty Wojenne”, 2001 nr 2, s. 30-37.
68 R.M. Karczmarek, 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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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.

A przypomnijmy tu, że bilans strat zadanych przeciwnikowi przez 
polskie okręty podwodne opublikował w 1958 r. -,v „Przeglądzie Morskim” 
komandor Bolesław Romanowski69. Według niego zniszczyły one: krążownik 
pomocniczy, okręt podwodny, niszczyciel, ścigacz, siedem barek desantowych 
oraz siedemnaście transportowców i piętnaście mniejszych jednostek, łącznie 
pięćdziesiąt trzy jednostki pływające.

Andrzej Bartelski i Rafał Karczmarek opublikowali również wspólny 
materiał70, będący uzupełnieniem cytowanego wyżej opracowania Rafała 
Karczmarka. Tak jak ich wcześniejsze prace, jest on niezwykle interesujący, 
chociaż zapewne ze względu na charakter czasopisma, w którym go 
opublikowano, pozbawiony jest aparatu naukowego. Z ich wspólnych ustaleń 
wynika, 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 jednostek7' 
o tonażu 10793 BRT i 110 ton, w tym: transportowiec wojska, frachtowiec, 
patrolowiec, osiem szkunerów i trzy kutry, natomiast „Dzik” - osiem 
jednostek72: dwa frachtowce, trzy promy desantowe, szkuner i dwa kutry.

Prace wymienione powyżej, chociaż opracowane odmienną metodą niż 
artykuły opublikowane w naszym cyklu, jednak pozwalają jednak mieć nadzieję 
na możliwość wypracowania obiektywnego bilansu sukcesów bojowych 
okrętów Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie światowej. Ponieważ uznano 
za niecelowe podążanie za nimi ze względu na przyjętą metodę, zatem 

69 B. Romanowski, Polskie okręty podwodne w II wojnie światowej, „Przegląd Morski”, 1958 
nr 6, s. 24-33. Zwraca uwagę udokumentowany artykuł: Teresa Skinder- Suchcitz, Służba pod 
flagą trupiej czaszki. Działania polskich okrętów podwodnych na Morzu Śródziemnym, „Nasze 
Sygnały”, 1999 nr 186, s. 11-16.

70 A.S. Bartelski, R.M. Kaczmarek, op. cit., s. 30-37.
71 Włoski frachtowiec „Balilla”, włoski szkuner „Giuseppina”, niemiecki transportowiec wojska 

„Eridania”, niemiecki szkuner „Argentyna”, grecki kuter „Taxiarchis” („Sy-370”), greckie 
szkunery „Agios Antonios” („Kał-192”) i „Konstantinos” („Sa-38”), niemiecki patrolowiec 
„Mówe”, greckie szkunery „Agios Nikolaos” („Sy-262”), „Agios Eleimon” („Sy-274”), „Agios 
Nikolaos” („Sy-436”), „Agios Nikolaos” („Pi-790”), greckie kutry „Panagia” („Chi-139”) 
i „Agia Paraskevi” („Cha-53”) oraz uszkodzi! włoski frachtowiec „Ugliano”.

72 Włoski frachtowiec „Goggiam”, niemiecki frachtowiec „Nikolaus”, niemieckie promy desantowe 
„F 420C”, „SF 172?”, „SF 176?”, grecki kuter „Agios Andreas” („Pi-2119”), grecki szkuner 
„Eleni” („My-200”), grecki kuter rybacki „Agia Marcella” („Chi-436”) oraz uszkodził włoski 
zbiornikowiec „Carraro”.
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odstąpiono od tematu sukcesów okrętów podwodnych, jakby pozostawiając 
go wymienionym autorom.

Wydaje się, że nadal pozostąją aktualne wnioski, co do kierunków 
dalszych badań historycznych. Są nimi zwłaszcza działania bojowe polskich 
okrętów na Morzu Śródziemnym oraz „mała wojna” morska tocząca się 
na wodach kanału La Manche. Szczególnie osiągnięcia ścigaczy są warte 
upamiętnienia. Tematem tym już zajął się kmdr ppor. rez. mgr inż. Zdzisław 
Kryger73 na łamach „Biuletynu Historycznego”.

73 Zdzisław Kryger, Andrzej Jaraczewski i jego „S-3” w działaniach z Fowey, „Biuletyn 
Historyczny”, 2009 nr 24, s. 78-90; Idem, Plany a rzeczywistość bojowych możliwości polskich 
ścigaczy, ibidem, 2010 nr 25, s. 96-112.
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Kontradmirał w st. spocz. Henryk PIETRASZKIEWICZ

W SZTABIE

W listopadzie 1969 r. dowódca MW RP wiceadm. Zdzisław Studziński 
został skierowany do Dowództwa Zjednoczonych Sił Układu 

Warszawskiego na stanowisko zastępcy szefa sztabu do spraw Wojska 
Polskiego. Od pewnego czasu miał dolegliwości sercowe. O przesunięciu do 
Moskwy przesądziło zasłabnięcie Studzińskiego w czasie ćwiczeń prowadzonych 
przez marsz. Greczkę. Ponieważ to moskiewskie dowództwo było w dużym 
stopniu fasadowe, uważano, że Studziński będzie miał tam znacznie mniejsze 
obciążenie psychiczne i wróci do zdrowia. O ile, co do jego następcy nie było 
wątpliwości, został nim kontradm. Ludwik Janczyszyn, to, kto będzie kolejnym 
szefem sztabu nie było tak oczywiste. Janczyszyn wystąpił o awansowanie 
kmdr. Józefa Ćwirki, ówczesnego szefa Oddziału Szkolenia i życzył sobie 
wyznaczenia właśnie jego na ten otwierający się vacat. Ta kandydatura 
przedłużała styl pracy sztabu poprzednika i gwarantowała utrzymanie sztabu 
w ręku lepiej niż Ludwik mógł spodziewać się np. po mnie. Józio miał 
wszystkie plusy, jednak jeden minus został potraktowany przez kadry bardzo 
poważnie i nominacja nie przeszła. Po kilku latach tej słabości Józio się pozbył, 
został dowódcą 9. FOW, jednak admiralski awans go ominął. Nie wiem, co 
zadecydowało o wyznaczeniu na stanowisko szefa Sztabu DMW mnie. Nie 
zabiegałem o to. Stanowisko komendanta WSMW bardziej mi odpowiadało, 
dawało większą samodzielność. Nie mogłem jednak odrzucić tej propozycji. 
Wydawało mi się wówczas, że będę mógł zmienić coś na lepsze - okazało się 
jednak, że byłem na to za mało dociekliwy i energiczny. Sztab był tylko jednym 
z kółek zegara, jakim jest wojsko, a każdy trybik ma ściśle ograniczoną funkcję 
i zakres poruszania się w tym nieco ociężałym mechanizmie. O tym miałem się 
dopiero przekonać. Byliśmy z Ludwikiem z jednego kursu OSMW, a następnie 
AKOS-u i mieliśmy do siebie dużo sympatii.

Dziś, w wieku 86 lat, nie jestem w stanie bez sięgania do archiwum 
i moich notatek (utajnione zeszyty pracy dawno zostały spalone) ściśle 
i wiarygodnie przedstawić problemy, którymi sztab się zajmował i próbował 
rozstrzygać. Chociaż szefowałem sztabowi prawie dziesięć lat, mogę zdobyć się 
jedynie na jakieś oderwane obrazki, które pamięć, lepiej lub gorzej, jeszcze 
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przechowuje. Z chronologią zdarzeń też są sęki. Żadnych rewelacji nie będzie. 
Dla tych, którzy wówczas służyli, trochę jak u Fredry - znacie tą bajeczkę? - 
Znacie? To posłuchajcie.

Ludwik chciał mi zostawić swego adiutanta - nie mogłem się na to zgodzić. 
Wołałem chor. Edmunda Jasińskiego, z którym dobrze mi się pracowało 
w WSMW. Adiutantowi Ludwika brakowało nieco taktu w postępowaniu, jeśli 
się tak można wyrazić - w dół. Miał u szefów oddziałów nie najlepszą opinię. 
Kiedyś, szef łączności kmdr Jakub Zakidalski powiedział Ludwikowi, że 
chciałby zostać szefem sztabu. Ludwik żachnął się na takie oświadczenie. 
Zakidalski pośpieszył z wyjaśnieniem - Tylko na godzinę, żeby zmienić 
adiutanta.

Przypomniały mi się takie dwie dykteryjki o adiutantach, niezbyt poprawne 
politycznie: Generał (admirał) bez adiutanta jest jak kresowy dziedzic bez Żyda 
- nic nie może zrobić. I druga - Adiutant uczy się od swego szefa. Ponieważ, 
zgodnie z opinią, szef żadnych pozytywnych cech mieć nie może, przyswaja 
sobie ujemne w dwójnasób. Pomijając opinie złośliwców, adiutant nie jest tylko 
od telefonów i parzenia kawy. Potrafi uchronić swego szefa od wielu przykrości 
i niezręczności - Jasiński to umiał i robił. Nie groziły mi takie niespodzianki jak 
np.: Do gabinetu gen. Hupałowskiego wchodzi adiutant i grobowym głosem 
oznajmia: Admirał Rudomino zmar. - Jak to? Kiedy? Gdzie? - W adiutanturze. 
Generał wbiega do adiutantury i widzi stojącego Rudominę. - Jak to zmarł, 
przecież żyje! - Z mar. woj. - oznajmia flegmatycznie adiutant. Większość 
adiutantów zasługiwała na zaufanie i szacunek - pozwolę sobie przypomnieć 
powszechnie lubionego adiutanta dowódcy flotylli na Oksywiu - chor. Jana 
Łuckiego.

Jakoś nigdy nie lubiłem takiej, dość częstej, sytuacji: obszerny pokój, 
palmy, potężne biurko, za nim na masywnym fotelu szef, przygniatający 
lodowatą powagą stojącego, lub przycupniętego półdupkiem na wątłym 
krzesełku, półżywego interesanta. Sprawa wydaje się tuzinkowa, przecież 
w każdej chwili odbywa się w świecie tysiące takich spotkań. W każdym z nich, 
na napięcie emocjonalne obu stron, wywiera towarzysząca temu sceneria. 
Każdy pamięta przypadki, gdy przyjęto go wręcz serdecznie, a odszedł 
z niczym, lub też opryskliwie, a załatwiono pozytywnie. Cóż, byłoby jednak 
najlepiej by sceneria rozmowy była przyjazną.

Szukając rozwiązania nie mogłem przecież oprzeć się na metodzie adm. 
Sobiesiaka. Wizyta u niego zaczynała się przeważnie od - Siadaj! I okrzyku: 
Kociołek! - Tak nazywał się adiutant, zjawiający się natychmiast ze szkłem 
i butelką - do tematu spotkania wracano z oporem.

Inne rozwiązanie stosował szef sztabu adm. Nimitza adm. Raymond 
Spruance. Pisał stojąc przy pulpicie przymocowanym do ściany. W pokoju nie 
było ani jednego krzesła, żeby interesant nie miał żadnych szans zasiedzenia 
się.

56



W SZTABIE

Mój pokój miał kształt prostokąta. Biurko stało daleko od wejścia. Miało 
ono służyć do pracy dla mnie. Ustawiłem więc je frontem do okna a bokiem 
do drzwi wejściowych. Wywołało to powszechne wydziwiania, ale Szef jakoś 
to strawił. Do przyjmowania rozmówców poleciłem wstawić solidny stół, 
przydatny także do pracy na mapach, lub wymagającej zaglądania do kilku 
dokumentów jednocześnie. Rozwiązanie okazało się praktyczne - przynajmniej 
dla mnie.

Jeśli rozmowa nie ograniczała się do kilku zdań, wypadało wypić 
z gościem kawę. Niekiedy tych kaw byłoby ponad moje możliwości; wówczas 
Jasiński podawał napar z mięty - nie wzbudziło to jednak entuzjazmu 
częstowanych. Po pewnym czasie zwyczaj się przyjął, choć następców nie było. 
Obaj z Jasińskim staraliśmy się, żeby interesanci nie musieli zbyt długo czekać 
w adiutanturze.

Nie miałem znaczącego doświadczenia w pracy sztabowej a tym 
bardziej na tak wysokim szczeblu. Mój przyjaciel adm. Rudomino twierdził, 
że dowódców liniowych nie należy wyznaczać na ważne stanowiska sztabowe, 
ponieważ są nazbyt rozleniwieni i ciężko wchodzą w kierat systematycznego 
wykonawcy pomysłów i wymagań szefa. Miał w tym nieco racji.

Stalą troską sztabu jest wiedzieć jak jest w jednostkach, jak ma być i co trzeba 
zrobić żeby tak było. Jednostki na ogół nie lubią kontroli a jeszcze bardziej 
inspekcji. Specjalista z wyższego sztabu zazwyczaj zna dobrze przepisy dotyczące 
swej specjalności i uważa, że właśnie one są najważniejsze, że całe istnienie 
danej jednostki jest tylko po to by im służyć. Kiedyś, w Sztabie Generalnym na 
instruktażu dla rozjemców, szef zarządu zajmującego się tajnym dowodzeniem 
przedstawił tak długą listę, czego ćwiczącym nie wolno z punktu widzenia 
tajemnicy, że prowadzący odprawę gen. Bordziłowski zareagował następującym 
stwierdzeniem: Jeśli wszystko to, co powiedział pułkownik będzie przestrzegane, 
tajemnica zostanie zachowana, jednak żadnego dowodzenia nie będzie.

Przepisów było dużo i były rozproszone w różnych dokumentach, 
czasami nawet bardzo odległej daty. Wkrótce po objęciu stanowiska, poleciłem 
szefom, żeby zebrali wszystkie przepisy obowiązujące w ich dziedzinie. 
Wydamy je i ci, których one dotyczą, będą mieć je stale w zasięgu ręki. 
Szefowie zgodnie oświadczyli, że nie są w stanie tego zrobić, natomiast gotowi 
są opracować nowe i po ich wydaniu anulować stare en bloc. A więc ta wiedza, 
szczególnie w zakresie przepisów administracyjnych, nie była tak głęboka, jak 
przekonanie szefów o jej ważności i ich wymagalność w tym przedmiocie 
od oficerów w jednostkach.

Życie sztabu składało się ze spraw ważnych oraz bez większego 
znaczenia, które niestety przeważały. Prawie wszystkie wymagały większej lub 
mniejszej pisaniny. Uzgodnienia telefoniczne wymagały potwierdzenia lub 
rozwinięcia na piśmie. Sprawy ważne miały długi żywot - popychane potrzebą, 
zamulane źle postawionymi pytaniami, wypaczane chodzeniem na skróty lub 
niezbyt rozważnymi naciskami, często wypierane przez mniej ważne, ale 
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bardziej pilne. Nie dotrzymanie terminu jest od razu widoczne i naraża 
na przykrości przerastające wagę sprawy.

Szef Sztabu Generalnego gen. Bolesław Chocha tłumaczył szefom 
sztabów okręgów i rodzajów sił zbrojnych by przesyłane doń pisma były 
redagowane zwięźle i jasno. Jeśli chcecie żebym pismo sam przeczytał, nie może 
ono mieć więcej niż pięć stron. Dłuższego czytać nie mam czasu, oddaję je 
szefowi odnośnego zarządu, ten oddaje swemu zastępcy, a ten kolejnemu 
w służbowej drabinie. Analizuje więc pismo i przygotowuje nań odpowiedź 
najmłodszy oficer danej komórki. Spowodujcie by wasi dowódcy to zrozumieli. 
Waszym obowiązkiem jest także pilnować, by oni za dużo nie gadali - to wy 
odpowiadacie za zachowanie tajemnicy w dowództwie i podległych jednostkach. 
Te prawdy miały jednak małe szanse zakorzenienia się u tych, do których były 
adresowane. W słowach generała była także sugestia by szczególnie ważne 
dokumenty dowódcy (szefowie sztabów, oddziałów) opracowywali osobiście. 
Formalnie obowiązek ten dotyczył tylko wystawiania opinii - dowodem 
osobistej pracy był, pozostający w aktach, odręczny brudnopis. Mój szef lubił 
rozpościerać pawi ogon swych przewag i zamierzeń nie zawsze w odpowiednim 
gronie słuchaczy i wszelkie napominania nie skutkowały. Lubił też wysyłać 
starannie przygotowane, ale przydługie pisma - szczególnie „w górę”. Pismo 
do ministra było dopieszczane tygodniami, nabierało przez to ładnych zwrotów, 
ale przeważnie traciło na jasności. Nie miałem u szefa opinii dobrego stylisty, 
całkiem zresztą zasłużenie. Zaufaniem Szefa w tej dziedzinie cieszył się mój 
zastępca do spraw operacyjnych kmdr dypl. Tadeusz Mandat. Był to oficer 
utalentowany, o dużej wiedzy i niemałej praktyce, także sztabowej. Z wszelkimi 
opracowaniami radził sobie łatwo. Szkopuł jednak był w tym, że adm. 
Janczyszyn długo przetrzymywał pisma u siebie, tłumacząc się brakiem czasu, 
albo też wybrzydzał, nie tyle nad treścią, co sformułowaniami. Dla ilustracji 
taki obrazek. Koniec roku szkoleniowego, jutro podsumowanie na Helu. 
Przygotowana propozycja wystąpienia dowódcy, wyszlifowana przez Mandata, 
od tygodnia u niego w sejfie. O 15.00 telefon - Zajdź do mnie. Znajduję Szefa 
wertującego z kwaśną miną przedstawioną mu wersję (na wszelki wypadek 
mamy coś tam jeszcze w zanadrzu). Znowu to takie ble, ble, zrobione 
nożyczkami. Jak ja z tym wystąpię? Będę niusiał znowu siedzieć całą noc. 
Pierwsza strona już ze skreśleniami i poprawkami. Jutro na szóstą ma być 
maszynistka do przepisania. Rano do przepisania były trzy pierwsze strony. 
W czasie przejścia motorówką na Hel, wysłuchujemy narzekań, jak to wszyscy 
nie przykładają starań, wystawiają go do wiatru itp. Na odprawie Szef odczytuje 
swe wystąpienie, schodzi z podium i powiada: No i co, było dobrze, ludzie 
słuchali! I natychmiast, z oburzeniem, zwraca się do Mandata: A ty spałeś 
zamiast skrzętnie notować! . Nie był to żart. Całe to zdarzenie nie miało 
żadnych, poważnych następstw. Stanowiło utarty już obrzęd - wszyscy odegrali 
przypisane im role. Szef odczytując tekst uznał go za osobiście upieczone 
bułeczki, którymi i piekarze winni się delektować.
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Mój Szef „tekę ministra spraw zagranicznych DMW” trzymał osobiście, 
z czego byłem bardzo zadowolony. Na mnie spadały te obowiązki, jeśli 
Ludwika nie było, lub sam z jakiegoś powodu nie chciał się angażować. 
Niektóre były przypisane do mego stanowiska, np. przyjmowanie zapowiedzianych 
wizyt wojskowych attache akredytowanych w Warszawie. Oto kilka obrazków 
z tej łączki. Tak się złożyło, że musiałem pełnić rolę gospodarza wobec 
dowódcy Wojsk Lądowych ZSSR gen. armii Pawłowskiego, przebywającego 
na Wybrzeżu kilka dni na zaproszenie MON. Towarzyszyła mu żona, dorosła 
już córka i oficer z naszego Sztabu Generalnego. Spotkałem ich na lotnisku 
i odwiozłem do Sopotu, gdzie mieli zamieszkać w domu wypoczynkowym 
Rady Ministrów. Obiad był w naszym „Delfinie”. Willa bardzo się gościom 
podobała. Żona generała, chora na wrzody żołądka, miała zmienne nastroje. Nie 
podobał się jej zajmowany apartament w Sopocie - łóżka niewygodne i coś tam 
jeszcze. Generał mówił, żebym się tym nie przejmował, musiałem jakoś 
zareagować. Zaproponowałem gościom przeniesienie się do „Delfina”, chętnie 
na to przystali. Ponieważ w naszych łóżkach także stwierdzono jakieś usterki, 
poleciłem kwatermistrzowi zmienić materace i powody do narzekania ustały. 
W czasie jazdy na koncert do Opery Leśnej, ktoś nas w ogólnym tłoku usiłował 
na siłę wyprzedzić. Spowodowało to irytację generałowej: Jakże tak, widzi, 
że to wołga, a więc jedzie w niej ktoś znaczny, a on się pcha bez żadnego 
szacunku. Koncert podobał się tylko młodzieży. Postanowiono, że następnego 
dnia jedzie tylko córka w towarzystwie oficera, a starsi rezygnują. Mnie to też 
odpowiadało.

Gen. Siergiej Sztemienko był gościem zgodnym i niewybrzydzającym. 
Lubił spacery bulwarem. Schodził zboczem do furtki, sam ją kluczem otwierał 
i nie lubił w czasie przechadzki żadnego towarzyszącego. Delektował się 
widokiem morza, starymi drzewami, ruchem na redzie, tłumem spacerowiczów 
i to mu najbardziej odpowiadało. Miał duże poczucie humoru i był ciekawym 
rozmówcą nie tylko na temat wojny. Zostawił mi przepis na zaprawianie 
słoniny czosnkiem - jest znakomita.

Będącego przejazdem adm. floty Związku Radzieckiego Siergieja 
Gorszkowa spotykałem na granicy w Świnoujściu i towarzyszyłem mu na 
obiedzie w radzieckiej bazie. Celem tego spotkania z mej strony było 
wysondowanie możliwości zakupu w ZSSR samolotu o wielkości IŁ-28, jednak 
bardziej nowoczesnego i przystosowanego do działań na morzu. Odpowiedział 
mi, że takiego nie mają i nad takim nie pracują. Było to w połowie lat 
siedemdziesiątych. Armię lotnictwa floty uznawano za związek operacyjny, 
zdolny do samodzielnego prowadzenia operacji i interesowały ich wówczas 
samoloty pokładowe oraz dalekiego zasięgu bazujące na lądzie.

Gorszkow zauważył stojący przy molo dozorowiec. Wracał z dozoru 
i na kilka dni zatrzymano go w Świnoujściu. Admirał zapytał czy w związku 
z tym zorganizowano załodze wyjazd na zwiedzanie Szczecina - okazało się, 
że w ogóle od tej strony załogą się nie zainteresowano. Padło kategoryczne 
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polecenie natychmiast tym się zająć. Gorszkow ruszył w dalszą drogę, 
a dozorowiec już po godzinie wyruszył do Bałtyjska. Dowódca bazy wołał 
nawet nie wykonać polecenia, niż narazić się na konsekwencje jakiegoś 
ewentualnego wybryku kogoś z wysłanych na tą nakazaną wycieczkę.

Jednym z gości w Gdyni był adm. Maksimów (o ile dobrze pamiętam 
nazwisko) dowódca Floty Dalekowschodniej. W czasie wojny służył w naszym 
7 pułku lotnictwa w stopniu sierżanta. W związku z tym szef naszego lotnictwa 
kmdr Figurski zorganizował admirałowi w tym pułku fetę, która przebiegła przy 
obopólnym zadowoleniu. Admirałowi towarzyszyła bardzo sympatyczna żona. 
Oboje chętnie i ciekawie opowiadali o Dalekim Wschodzie i żywo interesowali 
się życiem w Polsce. Podarował mi, wywodzący się w swej formie jeszcze 
z carskich czasów, zestaw składający się ze znaku dowódcy okrętu podwodnego, 
bransoletki i dewizki do kieszonkowego zegarka wykonane z epoksydowanego 
metalu. Taki zestaw otrzymywał dowódca okrętu podwodnego po uzyskaniu 
uprawnień do samodzielnego dowodzenia okrętem. Taki znaczek widziałem 
tylko u wykładowcy taktyki okrętów podwodnych w akademii w Leningradzie 
kpt. I rangi Poleszuka. Był dowódcą okrętu podwodnego typu „Lembit” 
w czasie wojny. Później wręczano już tylko znaczek o bardziej tuzinkowym 
wyglądzie. W latach sześćdziesiątych także my przejęliśmy ten zwyczaj. 
Po kilku latach nasz gość został przeniesiony do NRD na doradcę floty NRD, 
był chyba ostatnim zajmującym to stanowisko.

W sierpniu 1975 r. na III Mistrzostwa Europy w Powożeniu Zaprzęgami 
Czterokonnymi w Sopocie, przyjechał, jako prezydent Międzynarodowej 
Federacji Jeździeckiej, a jednocześnie jako zawodnik, Jego Królewska 
Wysokość Książę Edynburga Filip. Nasz przewodniczący Głównego Komitetu 
Kultury Fizycznej i Turystyki Bolesław Kapitan podjął go śniadaniem w Grand 
Hotelu. Uczestniczyłem w nim jako reprezentant DMW. Następnego dnia 
miałem honor zabrać księcia, wraz z towarzyszącymi mu osobami, z mola 
w Sopocie na motorówkę celem zwiedzania Gdańska. Rolę tłumacza, a de facto 
przewodnika po historii Gdańska, Westerplatte i obiektów wzdłuż kanału, wziął 
na siebie kmdr Witkowski. Goście wykazywali mierne zainteresowanie, 
co wynikało chyba także z angielskiego stylu bycia.

Nie pamiętam już, w którym roku gościli na Wybrzeżu Husak i premier 
Czechosłowacji Strougal wraz z gospodarzami Gierkiem i Jaroszewiczem. 
W imieniu adm. Janczyszyna towarzyszyłem im przy składaniu wieńców 
na Westerplatte i na przejściu trałowcem do Gdyni. Rozmawiali przeważnie 
o Trójmieście. Tuż przed zejściem z okrętu Strougal zapytał o rezultaty 
poszukiwań ropy na Pomorzu Zachodnim. Gierek odpowiedział, że złoża nie są 
jeszcze rozpoznane. Ciągną się od NRD i oni zgłaszają z tego powodu pewne 
pretensje.

Nie zawsze dobrze wywiązywałem się ze swej przedstawicielskiej roli. 
Raz na przejściu motorówką, towarzysząc przewodniczącemu Rady Państwa 
prof. Henrykowi Jabłońskiemu i jego świcie, musiałem powiedzieć coś 
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niestosownego lub niezbyt dyplomatycznego - nie zorientowałem się nawet, 
co to było. Uraziło widocznie głęboko ich uszy, skoro zaczęły się głośne uwagi 
- skąd taki się znalazł na tak wysokim stanowisku. Widocznie miałem zbyt 
małe kwalifikacje na dworaka. Sądzę, że dziś mój kolejny następca może mieć 
także kłopoty dyplomatyczne - wizyt, do tego zagranicznych, jest znacznie 
więcej.

Z zaspokajaniem kaprysów gości zawsze były różne kłopoty. Oto kilka 
przykładów. Wieloletni szef Sztabu WP gen. broni Jerzy Bordziłowski, 
po wyjeździe do ZSSR, był zapraszany przez MON. Nie pamiętam, w którym roku, 
przebywał kilka dni także w Marynarce Wojennej. Jako zawołany „bydłobójca” 
- upolował ponad siedemset sztuk zwierzyny płowej, zarejestrowanych 
w skrupulatnie prowadzonym spisie - wyraził dużą chęć na polowanie w Ustce. 
Ludwik usiłował go do tego zniechęcić, jednak bezskutecznie. Ludwik zadzwonił 
do kmdr. Stanisława Łałaka, wówczas komendanta CSSMW, z poleceniem by 
tak ustawił gościa, aby nawet mysz na niego nie wyszła. Od kilku tygodni obaj 
- i on, i Łałak - usiłowali upolować mocno ich ekscytującego rogacza, a on nie 
przychodził tam gdzie go czekali. Wieczorem, Łałak powiózł gościa do lasu 
i ustawił ściśle według polecenia przełożonego. Po dziesięciu minutach wyszedł 
na nich nieuchwytny dotychczas jeleń i padł od pierwszej kuli. I jak tu nie 
wierzyć przysłowiu - zwierzyna idzie na Strzelca.

Adm. Michajlin, zastępca szefa sztabu Sił Zbrojnych Państw Układu 
Warszawskiego, był entuzjastą filmów wojennych. W czasie jego obecności na 
jednym z ćwiczeń na Helu, Ludwik polecił mi „zagospodarować” Michajlinowi 
dwa wieczory. Na pierwszy udało mi się sprowadzić film „Tora, tora, tora” 
i gość był nim zachwycony. Następnego wieczoru poszedł „ O jeden most za 
daleko”. Byłem pewny, że się spodoba. Ku memu zdumieniu, film wywołał 
dużą irytację, szczególnie warunki życia i walki sojuszników. Warczał, klął 
i wydziwiał - jak mogłem mu coś takiego zaproponować.

Z jego poprzednikiem na tym stanowisku, wiceadm. Wasyliewem miałem 
inną przygodę. Był obecny na ćwiczeniu, które prowadziłem. Omówienie było 
zaplanowane na godz. 10.00 w Ustce. Mieliśmy z Gdyni jechać razem. Jednak 
„Wasia lew”, jak go nazywali złośliwcy, marudził ze śniadaniem. 
W przeciwieństwie do mnie, on nie musiał być punktualnym - wyjechałem 
więc przed nim. Na szlabanie w CSSMW oficer dyżurny zameldował, że 
Wasyliew miał po drodze wypadek, złamał rękę i jest w szpitalu w Oliwie. 
Jechali, z towarzyszącym mu kmdr. Eislerem, czajką z kolumny transportowej 
Sztabu Generalnego. Za Wejherowem samochód wpadł w poślizg, uderzył 
prawą burtą o solidną lipę i prawie ją owinął. Kierowca wyszedł z wypadku bez 
szwanku a oficer towarzyszący złamał biodro. Po kilku latach, w czasie 
rozmowy o samochodach, wspomniałem, że u nas też jeżdżą szybko, „Wasia” 
zagrzmiał - Nie mnie o tym musisz mówić!

Był znany ze swej małomówności. Jako zastępca dowódcy Floty 
Dalekowschodniej wybrał się samochodem do bazy położonej ponad 600 km 
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od Włady wostoku. W drodze, kierowca, przyciśnięty potrzebą, kilkakrotnie zwracał 
się do admirała z prośbą o zatrzymanie się. Odpowiedzi nie było. Po dotarciu 
do celu pierwszymi słowami Wasyliewa były - Zabieracie tego gadułę.

Czasami, pod nieobecność Szefa, musiałem jeździć do Warszawy na 
posiedzenia Rady Wojskowej MON. Nieraz odbywały się one w pałacyku 
w Helenowie. Urozmaiceniem noclegu były hodowane tam pawie. Ich przeraźliwy 
krzyk budził nawet takiego twardo śpiocha jak ja. Posiedzenia były długie. 
Wymagały przestudiowania przesłanych uprzednio materiałów. Po kilku pobytach 
przekonałem się, że tylko gen. Jaruzelski studiował je gruntownie. I potrafił się 
odnieść nawet do pozornie mało ważnych szczegółów. Uczestnicy rzadko 
wnosili jakieś radykalne poprawki do nadesłanych materiałów. Autorzy 
dokumentów zazwyczaj twardo bronili proponowanej treści i czasami obalało je 
dopiero życie. Np. w czasie dyskusji nad nową wersją Regulaminu Służby 
Wewnętrznej, odrzucenie proponowanych poprawek spowodowało przyjęcie 
ich już w kilka dni po wprowadzeniu regulaminu.

Na jednym z posiedzeń, byłem krytycznego zdania o jednej z proponowanych 
nowinek. Przed posiedzeniem rozmawiałem z kilkoma osobami, które się 
ze mną zgodziły. W czasie omawiania tego dokumentu przedstawiłem swoje 
uwagi i wnioskowałem jego wycofanie. Ku memu całkowitemu osłupieniu, 
ci, którzy się ze mną przed godziną zgadzali, wystąpili z poparciem 
i uzasadnieniem. Gen. Jaruzelski w podsumowaniu stwierdził, że wprawdzie był 
jeden głos przeciwny, jednak pozostali projekt poparli, przyjmiemy go więc, 
a jeśli okaże się chybiony, odwołamy. Na przerwie pytałem moich poprzednich 
rozmówców o przyczynę zmiany zdania odpowiadali przeważnie: No wiesz...

Nauka nie okazała się jednak wystarczającą. Zarządzono egzamin 
sprawdzający dla dowódców batalionów i dywizjonów. W MW przewodniczyłem 
komisji egzaminującej dowódców dywizjonów. Na odprawie u szefa Sztabu 
Generalnego powiedziano nam, żeby nikt nie wyskakiwał z jakimiś tablicami, 
wykresami sprawozdawczymi - ma być rzeczowo i poważnie. Naiwny, 
przyjąłem te słowa dosłownie i wyszedłem na durnia przy referowaniu 
wyników gen. Jaruzelskiemu. Moi koledzy z DWLot. i WOPK obwiesili ściany 
pięknymi malowidłami a ja miałem tylko sprawozdanie na piśmie. W rezultacie 
adm. Janczyszyn musiał wysłuchiwać uwag ministra, jakiego to ma leniwego 
szefa sztabu. Moi serdeczni zresztą koledzy absolutnie nie czuli się 
naruszycielami konwencji.

Raz do roku zbierano w Warszawie dowództwa okręgów wojskowych 
i rodzajów sił zbrojnych na rozliczenie z wytycznych na dany rok. Szefów 
sztabów rozliczał szef Sztabu Generalnego gen. Siwicki. Odprawa trwała cały 
dzień i nikt, włącznie z prowadzącym, jej nie lubił. Ratował nas częściowo gen. 
Antoni Jasiński, który długimi wystąpieniami zabierał dużo czasu, przy tym 
nikogo nie nudził ich treścią i formą.

Wróćmy jednak do naszego sztabu. Piony operacyjny, organizacyjno- 
-mobilizacyjny, szkoleniowy i służby, pracując dla osiągnięcia wspólnych
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celów, miały także swoje problemy do rozwiązania. Potrzeby były duże, 
zadania poważne a środki dla ich realizacji dalekie od spodziewanych, a nawet 
obiecanych. Złośliwi twierdzili, że budżet MW jest jak broda - stale rośnie 
i stale jest golony brzytwą pilniejszych potrzeb pańsrwowych. Stąd chronicznie 
byliśmy w położeniu eremburgskiego Lejzorka Rojtszwanca - mogliśmy 
karmić swoje pomysły - króliki wyłącznie służbową fantazją.

Pion operacyjny pracował między innymi nad:
- problemami nakazanymi na dany rok dyrektywą MON i dokumentami 

Sztabu Generalnego,
- utrzymaniem ustalonych gotowości sił i środków,
- przygotowaniem i utrzymaniem stanowisk dowodzenia,
- przygotowaniem ćwiczeń prowadzonych przez dowódcę MW,
- gromadzeniem danych o siłach potencjalnego przeciwnika i ich analizą, 
- udziałem w ćwiczeniach i innych formach szkolenia operacyjnego, 
- nowymi rozwiązaniami technicznymi i taktycznymi.
Zawsze były to zagadnienia z jakimiś wewnętrznymi sprzecznościami - 

na przykład: Postępująca rakietyzacja sił morskich pozwalała wyposażyć nawet 
małe jednostki w znaczną siłę ogniową, a jednocześnie pozytywne rozwiązanie 
ich obrony przeciwrakietowej wymagało zwiększenia ich tonażu.

Do czasu uzbrojenia kutrów RFN w Harpoony, zasięgi naszych P-15 
i zachodniego Exoceta były podobne. Harpoon miał dwukrotną przewagę zasięgu, 
małą wysokość lotu ze zmiennym profilem i mniejszą średnicę. Jego wykrycie, 
zmylenie lotu lub zestrzelenie było znacznie trudniejsze - wymagało lepszych 
radarów i wielolufowych, szybkostrzelnych armatek. Byliśmy małą flotą i nie 
było nas stać na opracowanie i produkcję takich środków ogniowych, ani 
pozyskanie w naszym obozie. Dostępne ustępowały zachodnim w jakości 
i gabarytach oraz ciężarze i nowoczesności elektroniki systemów kierowania. 
Bezskutecznie usiłowaliśmy uzyskać nowoczesny morski samolot dla 
rozpoznania i współdziałania z okrętami rakietowymi. Potrzebny był także 
śmigłowiec nie tylko do zwalczania okrętów podwodnych i obrony 
przeciwminowej.

Burzliwy rozwój elektroniki stwarzał nowe możliwości doskonalenia 
środków napadu i obrony - jednocześnie rozwiązywał i komplikował a także 
windował koszty na niebotyczne wysokości. Staraliśmy się pozyskiwać jak 
najwięcej sprzętu z naszego przemysłu, szło to z dużymi oporami. Możliwości 
byłyby znacznie lepsze, gdyby nakłady na opracowania mogły chociaż w części 
zwracać sumami uzyskanymi z eksportu. Nie było jednak zdrowych zasad 
kooperacji - szczególnie możliwości udziału w opracowaniach systemów, 
dostawach naszych elementów do ich montażu, a w całości dostępu do zysku 
w zbycie na szerszym, wspólnie pozyskiwanym, rynku. Takie współdziałanie 
uniemożliwiał partykularyzm oraz paraliżujące wyobrażenia i przepisy 
dotyczące tajemnicy wojskowej i przemysłowej u naszych sąsiadów.
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Współdziałanie w ramach nieformalnej Zjednoczonej Floty Bałtyckiej 
także stwarzało sporo problemów. Nieformalnej, ponieważ nie zdołano ustalić 
tekstu dokumentu sankcjonującego ten związek. Polska i NRD proponowały 
rotacyjne dowodzenie związkiem przez dowódców trzech wchodzących doń 
marynarek, na co nie zgadzał się ZSSR, ze względu na nierówność sił i względy 
tajemnicy. Flota Bałtycka ZSSR wchodziła już wówczas do systemu służby 
bojowej na Morzu Śródziemnym i Atlantyku i nasz udział w dowodzeniu 
tą służbą był raczej nie do przyjęcia. Tak więc zjednoczenie było prawnie 
„nieformalne”, chociaż zdawaliśmy sobie sprawę, że wojna natychmiast 
by je usankcjonowała.

Na co dzień ta wspólnota dotyczyła wspólnych ćwiczeń, przeważnie raz 
do roku, niektórych przedsięwzięć szkoleniowych i udziału w dozorach. 
Wszystko to uzgadniano i ujmowano w rocznym planie przedsięwzięć 
Dowództwa Sił Zbrojnych Państw Układu Warszawskiego.

Kształt akwenu wymagał wspólnych działań. Trzy floty bazowały 
na południowym i wschodnim wybrzeżu Bałtyku, zaś potencjalny przeciwnik 
mógł rozwijać swe siły okrętowe z Cieśnin Duńskich równolegle do brzegu 
południowego, przechodząc kolejno przez strefy flot. Wymagało to koordynacji 
przy ich śledzeniu i niszczeniu z chwilą wybuchu wojny. Wspólne działania w 
ciasnym akwenie Głębi Arkońskiej i Cieśnin Duńskich wymagały tego tym 
bardziej.

Piętą achillesową współdziałania był zacofany system łączności oraz 
słaba znajomość języka rosyjskiego u nas a szczególnie u Niemców. Ilustruje to 
obiegowa anegdotka: Niemiec, po odebraniu radiowego sygnału w języku 
rosyjskim, odpowiada: ,Ja wasponiał, powtarycie (Zrozumiałem, powtórzcie)”. 
Niestety nie był to tylko żart.

Mimo sformalizowanego, w znacznym stopniu, języka dowodzenia, 
przekazywanie rozkazów, zarządzeń, meldunków i powiadomień - trwało długo. 
Żeby to usprawnić opracowano i wprowadzono zestaw sformalizowanych 
dokumentów. Teoretycznie wpisywało się i przekazywało tylko niektóre zwroty 
i cyfry, jednak uzysk w czasie był niewystarczający. Przy kilku szczeblach 
dowodzenia taki stan łączności dowodzenia znacznie przedłużał czas 
planowania działań, skracając przez to czas na ich organizację, powodował 
opóźnienia i brak harmonijnego współdziałania.

Zasadą było referowanie decyzji po rosyjsku, co znacznie utrudniało 
precyzyjne wyrażenie swej myśli nawet nieźle znającym ten język. Dużą wagę 
przywiązywano do graficznego przedstawienia decyzji w możliwie dużej skali. 
Było to widowiskowe, jednak pracochłonne i nie zawsze możliwe w czasie 
wojny. Powszechnie znany, szczególnie przez starsze pokolenie, film „O jeden 
most za daleko” zaczyna się od takiego widowiskowego zapoznania 
podwładnych z decyzją na natarcie przez dowódcę korpusu gen. B. Horrocksa, 
a pierwsze minuty działań całych ten plan wywracają do góry nogami.
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Przedstawienie decyzji winno być raczej rozmową referującego ze swym 
przełożonym, pogłębiającą zrozumienie zadania, uściślającą zamiar i sposób 
wykonania i dającej przełożonemu możność podjęcia ze swej strony decyzji 
stwarzających podwładnemu warunków dla realizacji swego zamiaru. Referujący 
powinien posługiwać się swą mapą roboczą oraz niezbędnymi szkicami 
i tabelami dla przedstawienia szczegółów. Atmosfera ma być rzeczowa a nie 
na „baczność”. Obaj muszą pamiętać, że wykonują zadanie razem, chociaż 
każdy ma swój zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności.

Analiza minionych działań wskazuje, że powodem złego ustalenia ich 
celu, a stąd i złych zadań stawianych podwładnym, były błędy rozpoznania lub 
interpretacji jego wyników, błędna kalkulacja ugrupowania lub manewru, brak 
czasu, lub nie danie go podwładnym na przygotowanie działań. W wielu 
wypadkach przełożeni nie uświadamiają sobie nawet na ile ich błędy, i ich 
sztabów, są przyczyną niepowodzeń podwładnych.

Ćwiczenia pozwalają na w miarę obiektywną ocenę umiejętności 
ćwiczących, nie ujawniają jednak błędów przyjętego założenia i wynikających 
stąd następstw. Sytuacja wyjściowa na ćwiczenia w ciągu lat powtarzała się, 
chociaż w nieco innym ujęciu. W sumie w umysłach kierownictwa i ćwiczących 
utrwalał się zbyt schematyczny obraz początkowego okresu wojny - okresu 
w znacznym stopniu przesądzającego we współczesnej wojnie o jej wyniku. 
Obraz, który wpływał także na psychiczne przygotowanie się do warunków 
i wymagań tego okresu.

Ćwiczenie to naturalnie działanie na niby, nikt nie ginie (przynajmniej 
nie powinien). Nawet rozjemcy „uśmiercają” z uwagą i w imię uczenia, jednak 
zadania muszą być wykonalne i rozumiane, czemu służą. Stawiający zadania 
przekraczające możliwości wykonawców tracą ich zaufanie oraz budzą obawy, 
że w czasie wojny będą traktowani równie beztrosko. Obie strony tracą 
wyczucie sytuacji i swych rzeczywistych możliwości.

Często ćwiczenia wprowadzały zbytnią nerwowość. Plan rozgrywki 
zawierał wprowadzenia, w różnej formie, na które ćwiczący musiał podjąć 
odpowiednią decyzję. Sporządzający plan musiał ją wpisać przed wyrażeniem 
jej przez ćwiczącego, chociaż, w dużej mierze, wynikały z niej kolejne 
wprowadzenia a więc i przebieg zdarzeń. W większości wypadków rozwiązań, 
równie poprawnych, mogło być kilka. Kierownictwo przeważnie uznawało 
poprawność decyzji niezgodnej z planem, jednak wracało do toku rozgrywki 
ujętej w planie i w ten sposób wariant działania proponowany przez ćwiczącego 
nie zostawał sprawdzony i utrwalał się tok myślenia narzucony przez 
kierownictwo.

Różne są przyczyny niepowodzeń ćwiczących. Tu także, szczególnie 
przy zagadnieniach o znacznej komplikacji, potrzebna jest rozwaga. Zamiast 
kategorycznego osądzenia, lepsze jest tylko wskazanie na elementy, które zawiodły 
i danie czasu sztabowi kierownictwa i ćwiczącym na ich przemyślenie, 
a następnie ponowne przećwiczenie. W psychice kierujących, niezależnie 
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od faktycznego celu ćwiczenia, przeważał motyw - sprawdzić a nie nauczyć. 
Ćwiczącym także chęć uzyskania dobrych ocen przesłaniała cele szkoleniowe. 
Chociaż zapędy były duże to siły zawsze były skromne, więc okręt pozorował 
grupę a ona większy zespół. Stan ten ilustrował popularny u sąsiadów żart: 
Co to takiego ćwiczenie z siłami pozorowania? - To jest takie ćwiczenie, gdy sił 
całej floty nie starcza dla pozorowania sił pozorowania.

Oficerowie, chorążowie, podoficerowie i pracownicy cywilni pionu 
operacyjnego byli zgranym zespołem pracującym tu przeważnie wiele lat. 
Odchodzący, jeśli nie w stan spoczynku ze względu na wiek, szli przeważnie 
wyżej, np. kmdr ppor. dypl. Piotr Kołodziejczyk ze stanowiska szefa Oddziału 
Rozpoznania, przez dowodzenie jednostką w misji na Wzgórzach Golan, 
Akademię Sztabu Generalnego w Moskwie do ministra obrony narodowej.

Przychodząc do sztabu zastałem już na stanowisku mego zastępcy 
do spraw operacyjnych kmdr dypl. Tadeusza Mandata - duża inteligencja, 
wiedza, obowiązkowość, praktyka od dowódcy artylerii na niszczycielu 
do dowódcy flotylli, logiczne formułowanie myśli, lekkie pióro, towarzyski, 
duże poczucie humoru. Cechy te zyskiwały mu przychylność i uznanie 
przełożonych, podwładnych i kolegów. Byłem z nim od dawna na przyjacielskiej 
stopie, co jednak nie wpływało ujemnie na nasz stosunek służbowy. Wielu 
zasługuje na moją wdzięczność i ciepłą wzmiankę, przerastałoby to jednak 
ramy tych wspomnień, a i pamięć nie trzyma się już chronologii. Chcę 
wymienić, chociaż kilku: kmdr Tadeusz Siwiec - promocja OSMW 1951, 
zapalony żeglarz i zdobywca na tym polu cennych pucharów; kmdr 
Włodzimierz Topolski - artylerzysta, bibliofil, entuzjasta Haszka i innych 
autorów o podobnej tematyce, interesujący się historią artylerii nadbrzeżnej 
państw nadbałtyckich; kmdr por. pilot Mieczysław Paprocki - zdolności graficzne, 
pilny czytelnik dobrej literatury; chor. Stanisław Szymańczyk - wieloletni 
kierownik kancelarii tajnej, no i p. Jadwiga Łuczyńska - maszynistka, jedyna 
bezbłędnie odczytująca bazgroły moich brudnopisów.

Nie mogę pominąć służby operacyjnej. Dzięki niej wiedzieliśmy gdzie są 
i co robią nasze siły i jaka jest sytuacja na Bałtyku. Kierował tą służbą 
artylerzysta kmdr por. Ignacy Lisowski.

Siłą rzeczy mieliśmy częste kontakty ze Sztabem Generalnym. Muszę 
przyznać, że wszyscy jego szefowie byli marynarce przychylni, chociaż korzyść 
z tego odnosiliśmy raczej tylko w małych a nie dużych sprawach. Jeżeli ktoś 
w granatowym mundurze nie mógł dostać się do gen. Bordziłowskiego, 
ustawiał się tak by go spotkać na korytarzu. Generał zawsze ten kolor zauważał, 
podchodził, witał się i pytał, co go do tej instytucji sprowadza. Przeważnie 
nadawał sprawie pozytywny bieg.

Jeszcze jako dowódca 1BOP musiałem przedstawić ówczesnemu szefowi 
Sztabu Generalnego gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu plan wyjścia dwóch 
okrętów w szkoleniowy rejs na Atlantyk. Zameldowałem się z tym u jego 
zastępcy gen. dyw. Bolesława Chochy. Nie miał uwag. Po namyśle zdecydował, 

66



W SZTABIE

że sam z tym pójdzie: Wprawdzie gen. Jaruzelski musi już pilnie wyjechać, 
jednak może mieć jakieś pytania, polecić coś uzupełnić, a mnie męczyć nie 
będzie. I zatwierdzający podpis uzyskałem bez problemów.

W Zarządzie Operacyjnym Sztabu Generalnego zawsze był ktoś z marynarki. 
Od lat pięćdziesiątych Henryk Uba, absolwent Wydziału Technicznego OSMW 
z rocznika 1950, awansujący tam od porucznika marynarki do komandora. 
W latach siedemdziesiątych zastąpił go kmdr dypl. Adam Kuźma z mojego 
rocznika OSMW w 1949 r. - osoba dużej inteligencji, dowcipna i powszechnie 
łubiana. Gdy w 1944 r. znalazł się w Sumach, gdzie formowała się jego 
dywizja, miał, ze względu na swą drobną konstrukcję, trudności z dobraniem 
umundurowania. Najmniejszy płaszcz miał dla niego zbyt długie rękawy, 
a hełm zasłaniał oczy. Wizytującemu jednostkę gen. Berlingowi był w stanie 
podać tylko rękaw. Ponoć generał ten zezwolił Adamowi nie nosić hełmu, by 
dać mu szansę w porę zauważyć nieprzyjaciela. Któregoś dnia, na odprawie 
oficerów Zarządu Operacyjnego gen. Jurewicz oznajmił: Dziś wyszło 
zarządzenie, które kmdr Kuźma wykonuje już od kilku lat. Wolno przychodzić 
do pracy w cywilnym ubraniu i tu przebierać się w mundur. Adam był lojalny 
i wobec swych warszawskich przełożonych, i wobec marynarki. Był chodzącą 
historią naszych spraw przechodzących przez Sztab Generalny i starał się, 
według swych możliwości, udrażniać ich przechodzenie przez tą instytucję. 
Nie był naszą wtyczką, nie informował nas o tym, czego wiedzieć nam nie 
należało. Był wyzuty z zarozumialstwa i czepiania się o byle co, przez co z oficerów 
sztabów generalnych kpią dowcipnisie pod wszystkimi geograficznymi 
szerokościami. Adam, nigdy i wobec nikogo, nie występował z arią byka 
z opery „Rozniosę na kopytach”.

Pion organizacyjno-mobilizacyjny to drugi filar sztabu, najbardziej 
biurokratyczna i zrutynizowana jego część. Wszystko regulowały odnośne 
przepisy, trzeba było tylko umiejętnie żeglować na ich, sprzecznych miejscami 
wiatrach, starannie sporządzonymi dokumentami.

Na nowe formowania lub przekształcenia musieliśmy sami, chociaż 
w części, wygospodarowywać etaty, Sztab Generalny, i słusznie, nie był hojny. 
Dokuczliwym był stały napór dowódców jednostek na pozyskanie dodatkowych 
specjalistów lub podniesienia etatowego stopnia na określonym stanowisku, 
nawet ad personam, z argumentacją, że za rok czy dwa idzie dany oficer na 
emeryturę, a więc będzie miał nieco więcej i to mu się należy. Tak czy owak 
wszystkie etaty były upstrzone poprawkami, wpisywanymi czerwonym 
atramentem.

W jednostkach zawsze były jakieś pilne prace remontowe lub potrzeby 
przebudowy. Nie mieliśmy organicznych jednostek budowlanych, ani niezbędnych 
na to funduszy, starano się zaradzić temu tzw. systemem gospodarczym. Jedną 
z metod było powoływanie niezbędnych specjalistów z rezerwy na przeszkolenie. 
Było to zgodne z prawem, chociaż nie miało żadnego związku ze szkoleniem. 
Wnosiło także zamieszanie w przedsiębiorstwach budowlanych, którym tych 
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specjalistów na kilka miesięcy podbierano, a my chwaliliśmy się jak to potrafimy 
tanio wychodzić z trudności budowlanych. Zasada terytorialnego uzupełnienia 
na wypadek mobilizacji znacznie ułatwiała powoływanie na ćwiczenia i umacniała 
emocjonalne związki rezerwistów z macierzystą jednostką. Największy kłopot 
sprawiało przechowywanie zapasów mobilizacyjnych, tym bardziej, że znaczna 
ich część wymagała okresowej wymiany.

Moimi zastępcami do spraw organizacyjno-mobilizacyjnych kolejno byli: 
kmdr Marian Sucharzewski, który został dowódcą utworzonej 3. FO; kmdr Kazimierz 
Podrucki, zwolniony w stan spoczynku ze względu na stan zdrowia; najdłużej 
kmdr dr inż. Edward Łączny, mój przyjaciel z czasów OSMW. Towarzyszył 
adm. Janczyszynowi w Helsinkach na II Sympozjum Morskim oraz przez kilka 
lat brał żywy udział w pracach nad przygotowaniem tekstu Prawa Morza 
podpisanego w 1982 r. przez 119 krajów w Monterey. Uzupełnieniami kierował 
kmdr Ignacy Błasiak. Miał w tej dziedzinie duże doświadczenie, poza okresem, 
gdy był szefem sztabu 9. FOW, zajmował się tym jeszcze służąc w okręgu 
wojskowym. Był zapalonym działaczem sportowym, odnosząc na tym polu 
znaczne sukcesy.

Szkolenie przynosiło dużo radości, ale i nierozwiązywalnych problemów. 
Pozornie kierowanie nim było rzeczą prostą. Oddział Szkolenia na podstawie 
dyrektywy MON, wskazówek dowódcy i szefa sztabu, znajomości stanu 
wyszkolenia jednostek oraz przyznanych limitów, wspólnie z pozostałymi 
komórkami sztabu, przygotowywał wymagane plany szkolenia do ostatecznej 
decyzji dowódcy. Materiał do tego zbierano w ciągu całego roku. Brano też pod 
uwagę zalecenia kontrolnych organów MON i sztabu Sił Układu Warszawskiego. 
Po zatwierdzeniu planów pozostawała pomoc dowództwom jednostek w ich 
realizacji, kontrola przebiegu i wyników oraz wnoszenie niezbędnych korekt. 
Motywem przewodnim przedsięwzięć szkoleniowych było jak najlepsze 
przygotowanie jednostek do wykonywania typowych dla nich zadań oraz 
utrzymanie w gotowości do bojowego użycia procentu sił nakazanego 
w dokumentach operacyjnych.

Z postępującym rozwojem środków rażenia komplikowało się też szkolenie. 
W ciągu spraw: problem, teoria, środki rażenia (istniejące i oczekiwane 
u potencjalnego przeciwnika oraz istniejące i pożądane u siebie), o taktyce ich 
użycia i umiejętności obsługi, decydowało posiadanie przeciwśrodków 
technicznych oraz, o ile tak można się wyrazić, techniczne oprzyrządowanie 
szkolenia. Dotyczyło to przede wszystkim obrony przeciwrakietowej oraz walki 
radioelektronicznej. Już tarcza i holowany rękaw nie wystarczały do wyrabiania 
umiejętności zwalczania rakiet idących nisko wprost na okręt, wystawiających 
technicznym i wzrokowym środkom obserwacji tylko sylwetkę równą swej 
średnicy mniejszej niż pół metra. Do przeciwdziałania potrzebne były wysokiej 
klasy środki ogniowe i zakłócające a do szkolenia sterowane komputerami 
symulatory.
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Przy małych, jeśli chodzi o skalę ilościową, potrzebach własnych i równie 
małych możliwościach ekonomicznych (olbrzymie nakłady na konstrukcję 
i produkcję przy nikłych, opłacalnych możliwościach eksportowych) - problem 
i jego „pochodne” był nie do rozwiązania. Zakup wielolufowych szybkostrzelnych 
systemów artyleryjskich, ze względu na ich ciężar i gabaryty w stosunku 
do wyporności naszych okrętów, nie wchodził w rachubę.

Sympatyczny admirał, zawiadujący sprawami WRE w Głównym Sztabie 
Sił Morskich ZSRR, powiedział mi całkiem szczerze, że jego główną troską jest 
zapewnienie skutecznych środków WRE dla sił służby bojowej, a troska o to 
dla małych jednostek jest poza możliwością ich floty i nawet nad tym nie 
pracują.

Zmorą okrętów stojących w porcie było angażowanie załóg do prac 
remontowych, porządkowych, gospodarczych (np. rozładunek węgla). Zakłócało to 
tok szkolenia, było jednak nie do uniknięcia i musiano się z tym powszechnie 
godzić.

Każdego roku organizowaliśmy tzw. zbór na redzie, trwający od siedmiu 
do dziesięciu dni. Ściągano na ten okres do Zatoki Puckiej wszystkie okręty 
będące w gotowości morskiej i wyższej. Idea tego przedsięwzięcia była prosta - 
ułatwić i przyśpieszyć wykonanie przez okręty zadań ogniowych teoretycznie 
mniejszym kosztem. Ludwik w to się osobiście bardzo angażował. Lubił widok 
kilkudziesięciu okrętów stojących na kotwicach w uporządkowanym szyku, 
błyskawicznie odkotwiczających na sygnał, manewrujących sprawnie przy 
przekształcaniu szyków, celnie strzelających do holowanego rękawa. Każdemu, 
kto kiedyś brał w tym udział, ciepło się robi pod wpływem wspomnień. Była też 
i część lądowa. Od Gdyni do Świnoujścia, garnizony prezentowały swoje 
porządki, nowe nabytki, formy pracy klubowej lub zbiorowego ludycznego 
szaleństwa. Czasami było to serdeczne i miłe, czasami zaprawione samo
chwalstwem i wazeliną.

Szefem Oddziału Szkolenia był, od przeformowania l.BOP na dOP, 
kmdr dypl. Marian Załoga, osoba pracowita i obowiązkowa, pisałem już o nim 
we wspomnieniach ze służby na okrętach podwodnych. Jego zastępcą był kmdr 
Stanisław Łałak, zanim nie został komendantem CSSMW w Ustce. Był żywego 
temperamentu, wołał przebywać w jednostkach niż pracować za biurkiem. 
Nawiązując do nazwiska kierującego wówczas Inspekcją Sił Zbrojnych 
gen. Ligaja, mówił o swoim zespole oficerów oddziału i oficerach z inspekcji - 
Paka Łałaka i zgraja Ligaja. W oddziale służyli tylko doświadczeni i oddani 
służbie oficerowie i na dobrą sprawę wszystkich musiałbym tu wymienić.

Nieco o służbach - łączności, inżynieryjnej i chemicznej.
Łączność - „nerw wojska”, w założeniu błyskawiczna, na co dzień raczej 

nieśpieszna, techniczna podstawa sprawnego dowodzenia, w czasie ćwiczeń 
szarpiąca nerwy wszystkim dowództwom.

Wprawdzie od pieszego gońca - u sąsiadów to się dumnie nazywało 
„feldjegierskaja świaź” - prawie odeszliśmy, mieliśmy jeszcze dużo przywiązania 
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do flag i semafora, jednak opieraliśmy się już na telefonie i radio - które łączyło 
i zdradzało.

Walką kieruje wola dowódcy, musi być jednak w porę, w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny, przekazana wykonawcom. Wola oparta na aktualnej 
znajomości sytuacji, czego bez odpowiednich, szybko działających środków 
łączności, niezjadających dużo cennego czasu na utajnianie i odtajnianie, mieć 
nie sposób.

Łączność, temat nieskończonych dykteryjek, jak chociażby: Łączność jest 
trójfazowa: pierwsza faza - rozwijanie łączności, druga - brak łączności i trzecia - 
zwijanie środków łączności... W latach pięćdziesiątych radziecki oficer kapitan 
drugiej rangi Zieliński, na ile dobrze pamiętam, krótkotrwały szef sztabu OWR-u 
dziwił się: Łączność to jeść, a świazi to nietu (Łączność - jako służba - jest, 
a łączności nie m«)|. Nawet zrozumienie trudności tej służby znajdowało 
u dowódców swoisty wyraz. Np. dowódca OWR z Bałtyjska wiceadm. 
Kastrycki miał po rocznych ćwiczeniach taki klucz nagród:... Dowódcy 
trałowców lornetka (nagrodzony miał ich już kilka), a szefa łączności można 
nie karać. Wszyscy te dowcipy znamy i mimo naszej wiedzy o sprawie, także 
od podszewki, chętnie je opowiadamy i śmiejemy się z nich, nawet z okresu, 
gdy sami za tą łączność odpowiadaliśmy - czysty masochizm.

Mieliśmy nawet dość dobry na one czasy sprzęt łączności, nie mieliśmy 
jednak współczesnego systemu dowodzenia ani na okrętach, ani w zespołach 
ani na naszych stanowiskach dowodzenia - zapewniającego ciągłe, skuteczne 
dowodzenie i współdziałanie. W tym, co mieliśmy, nawet w zobrazowaniu 
sytuacji powietrznej, królowała „manufaktura”.

W czasie oficjalnej wizyty w NRD ministra obrony narodowej gen. armii 
Wojciecha Jaruzelskiego (udział w ogonie tej delegacji był dla mnie dużym 
wyróżnieniem) zapoznano nas z dobrze rozbudowanym, podziemnym 
stanowiskiem dowodzenia marynarki wojennej. Przed wejściem na obiekt gen. 
Józef Urbanowicz powiedział mi: Trzymaj się blisko ministra, będziesz mu 
objaśniał. Na to gen. Jaruzelski: Ja wiem, co on będzie objaśniał, że im też coś 
takiego potrzebne. Nie zapytał mnie o nic, zresztą od tego byli gospodarze. 
Minister lepiej ode mnie wiedział, jakie miejsce w systemie dowodzenia 
zajmuje stanowisko dowodzenia, wyposażone w niezbędne środki. Lepiej też 
ode mnie wiedział, że ze względu na nasze możliwości ekonomiczne nas na to 
nie stać. A i w proporcji do sił tak duży wydatek byłby rozrzutnością.

Przypomniał mi się następujący epizod, związany z tą wizytą. W czasie 
śniadania w tzw. własnym gronie, gen. Włodzimierz Sawczuk pozwolił sobie na 
kilka uszczypliwych złośliwości pod adresem marynarki wojennej. W odwecie 
zapytałem generała czy wie, dlaczego generałowie mają na spodniach lampasy 
a admirałowie nie. Nie wiedział. Wyjaśniłem: Admirał nigdy się nie myli, 
co należy włożyć z dołu a co z góry. Minister nie pochwalał naszej słownej 
szermierki i skarcił nas jak rozbrykanych uczniaków: Już wystarczy. 
Przestańcie!
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Wracając jednak do zwiedzanego stanowiska dowodzenia, muszę 
stwierdzić, że miało ono dobrą skorupę, z nadzieniem było gorzej. Zbieranie, 
analiza i przedstawianie informacji odbiorcom dalekie od nowoczesności, 
rozkazodawstwo także. U nas także sam nowoczesny, ukryty bunkier nie 
rozwiązałby nam unowocześnienia dowodzenia. Postęp w technicznych 
środkach dowodzenia mogło przynieść tylko pozyskanie nowoczesnego 
systemu - przejście z manufaktury na elektronikę. Półśrodki były mało 
skuteczne. Wieloletni szef łączności kmdr Jakub Zakidalski użytkował 
z powodzeniem kilka egzemplarzy poniemieckich, zdobycznych przekaźników 
radiolinii. Inspekcja postawiła mu ocenę niedostatecznie za całość stanu 
technicznego, ponieważ do tych przekaźników nie było części zamiennych. Był 
tym, nie tylko on, zdumiony i oburzony, sądził, że go raczej pochwalą za 
wykorzystanie starego, ale dobrze działającego sprzętu. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, wybrakował te przekaźniki i pociął na złom. Łączność się 
pogorszyła, ale ocena wzrosła - tylko częściowo to łączy się ze zdrowym 
rozsądkiem. Zawsze byłem zdania, że złomować stare możesz po wprowadzeniu 
lepszego, chyba, że, jak klasyczna artyleria nadbrzeżna, przeżyło swój wiek.

Znaczny postęp mieliśmy w wyposażeniu okrętów i punktów obserwacyjnych 
w nowoczesne radiolokatory. Duża w tym zasługa komandorów Zygmunta 
Zawadzkiego i Jana Borowika. Ich współpraca z Rawarem była korzystna dla 
obu stron. Dyrektor Migdalski był rzutkim i odważnym menadżerem, 
nastawionym bardzo przychylnie i rozumiejącym nasze potrzeby.

Kmdr Jakub Zakidalski był łącznościowcem doświadczonym, jednak 
o nieco zachowawczych poglądach. Podwładni, po WAT-cie, z poglądami 
bardziej nowoczesnymi na problemy techniczne, dość długo musieli 
przekonywać go do koniecznych zmian. Przekonany, zmieniał front i starał się 
propozycje szybko wprowadzać. Miał duże poczucie humoru. Lubił żartować, 
chociaż nie lubił, gdy żartowano z niego. Często udawały mu się dowcipy 
sytuacyjne. Do dziś jego wice krążą wśród starszego pokolenia. Nie bez racji 
twierdził, że w marynarce tylko on ma niezbędne kwalifikacje na wice 
admirała. Dowcipów nie cytuję, przeważnie zbyt słone.

W latach siedemdziesiątych inżynieria nie była już tak widoczna jak 
w czasie odbudowy portów oraz budowy stanowisk i zaplecza dla artylerii 
nadbrzeżnej. Zajmowała się nadal doskonaleniem infrastruktury bazowania, 
inżynieryjnym zabezpieczeniem działań desantowych, likwidacją skutków 
uderzeń atomowych. Interesowała ją teoria i praktyka pokonywania przeszkód 
na podejściach do punktów lądowania. Wieloletnie prace nad ładunkami 
wydłużonymi dawały mierne rezultaty. Bezskutecznie staraliśmy się o uzyskanie 
z WAT-u dalmierzy laserowych dla precyzyjnego odpalania wspomnianych 
ładunków. Charakter naszego wybrzeża, szczególnie w części środkowej, nie 
zapewniał dostatecznej liczby miejsc dla rozśrodkowanego postoju nawet 
małych okrętów. Szukano sposobów na przygotowanie doraźnych punktów 
postoju dla grup uderzeniowych w ujściach małych rzek i na jeziorach.

71



„BIULETYN HISTORYCZNY” H. PIETRASZKIEWICZ 2011 NR 26

Szefem Inżynierii MW, od lat pięćdziesiątych do odejścia w stan 
spoczynku był kmdr inż. Zygmunt Bielski, jedyny oficer w sztabie, który 
pozostawał tak długo na tym samym stanowisku. Towarzyski, kulturalny, 
dowcipny, czytający. Zapamiętały wędkarz, amator szczególnie pstrągów 
i łososi - łapał, ale ich nie jadł. Był jedyną osobą w sztabie znającą język 
rumuński.

Wojska chemiczne spełniały u nas głównie rolę biernej obrony przed 
bronią masowego rażenia. Śledzenie za sytuacją skażeń i zakażeń, a więc ich 
rozpoznawanie w terenie, prowadzenie map prognozowania na podstawie 
danych o miejscu, czasie i rodzaju wybuchów itd. Cały ten proces nie był 
zautomatyzowany, a więc opóźniony względem czasu astronomicznego - nie 
zapewniał podjęcia w porę niezbędnych decyzji i przekazania ich odpowiednim 
wykonawcom. Zresztą zalecane sposoby zachowania się załóg po 
zaobserwowaniu wybuchu jądrowego oraz ćwiczone zabiegi specjalne, były 
częściej przedmiotem złośliwych żartów, niż wiary w skuteczność środków. 
Istniejące kompanie chemiczne były przydatne przy likwidacji skutków 
zatrałowania przez rybaków w swe sieci środków trujących, zatopionych 
w morzu po pierwszej i drugiej wojnie światowej.

Szef Wojsk Chemicznych MW kmdr Jerzy Palusiak starał się o postęp 
w wyposażeniu jednostek w nowoczesny sprzęt, wyrobienie umiejętności 
w jego obsłudze oraz wiary w skuteczność podejmowanych zabiegów. Miał 
ambicję wynalazcy - pracował nad opracowaniem dymów, które chroniłyby 
także przed obserwacją radarem a nie tylko wzrokową. Przeprowadzone próby 
rokowały pozytywny rezultat. Był entuzjastą czynnej turystyki górskiej, miał 
za sobą kilka wypraw w najwyższe góry Europy i Azji.

Dziesięć lat byłem szefem sztabu. Od tego czasu minęło już trzydzieści 
lat, z czego dwadzieścia pięć w stanie spoczynku, a więc dość czasu by nabrać 
dystansu do siebie i zdarzeń z tamtego okresu. Dopiero po kilku latach, już 
przeważnie z perspektywy nowej funkcji, zaczyna się bardziej wyraźnie 
dostrzegać swe poprzednie błędy i chociaż niechętnie czasami się do nich 
przyznawać. W latach siedemdziesiątych byliśmy już zwolennikami naukowej 
organizacji pracy - w praktyce różnie bywało.

Dawałem podległym szefom oddziałów i służb dużo samodzielności, 
której w zamierzony, umyślny sposób nie nadużywali. Nie musiałem występować 
o odwołanie któregoś z nich ze względu na nie wywiązywanie się ze swych 
obowiązków, jeden odszedł w stan spoczynku ze względów zdrowotnych.

Każdy przełożony ma prawo decydować, co i jak ma robić podwładny. 
Odnośnie „co” to poza istniejącymi w pokaźnej masie dokumentami regulującymi 
każdą dziedzinę życia wojskowego, są bieżące, płynące „z góry”, wytyczne 
i nakazy na dany rok, szczególne przedsięwzięcia pokontrolne itp. oraz pisemne 
lub ustne rozkazy dowódcy, jak również zarządzenia „własne” szefa sztabu - 
wykonawcze do wyżej wymienionych, wydawane w imieniu dowódcy, lub 
wynikające z kompetencji czy inicjatywy. Wszystko to wymagało dużej pracy 
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zazwyczaj kilku osób z kilku sztabowych komórek. Problem „jak” starałem się 
pozostawić wykonawcom, chyba, że dowódca miał jakieś swoje życzenia lub 
też dotyczyło to końcowej formy opracowania. Nie gnębiłem podwładnych 
częstymi odprawami, drobiazgowymi meldunkami itd. „Przełożony popycha - 
podwładny ciągnie”. Popychanie spotyka się z większym oporem - mniej 
energii zużywa się wówczas, gdy ciągnie w miarę chętnie i umie to robić. 
Marian Sucharzewski lubił przytaczać takie powiedzonko sąsiadów: Płaskie 
toczyć, okrągłe taszczyć - morska zasada. Powstała ona w czasach żaglowców, 
gdy nie zalecało się pozostawiać marynarzy bez zajęcia oraz dla wyrabiania 
niezbędnej wówczas fizycznej krzepy. Dziś jest raczej wyrazem marynarskiej 
dumy, że są zdolni pokonać każde przeszkody.

Mój przełożony uważał raczej, że powinienem sztab trzymać bardziej 
w cuglach, że sztab mu się „rozkalibrował”. Uważałem jednak, że jeśli 
wszystko jest w porę zrobione to dodatkowa, pokazowa musztra jest zbędna. 
Naturalnie mogliśmy wyprodukować jeszcze niejedną górę papieru, robiącą 
nawet przyjemne wrażenie na sztabowym oku wyższej instancji - jednak ani 
moi zastępcy, ani ja nie widzieliśmy takiej potrzeby. Dziś uważam, że były 
dziedziny wymagające szeregu opracowań „na zaś”, wówczas jednak tego nie 
widziałem lub uważałem, że będą miały małą trwałość przydatności. Dziś 
jestem przekonany, że powinienem przeprowadzać więcej treningów sztabowych.

Od dawna przyjęto, że dowódca, szef odpowiada za wszystko, co się 
w podległej mu jednostce dzieje - tak ma być. Musi to jednak zależeć nie tylko 
od podległości, ale i wagi sprawy - kichnie taboryta, a za nos biorą dowódcę 
pułku.

Każdy szczebel dowódczej drabiny dba o swą opinię opiekuna - pomaga, 
doradza, pogania - chce by wszyscy byli przekonani, że jest realną, niezbędną 
siłą sprawczą. Chociaż w znacznym stopniu chodzi mu o zachowanie pozycji 
kota. Silny kot powoduje niekiedy u podwładnych dumę i nawet zachwyt: 
Patrzcie! Jakiego to mamy kota!

Czasami wchodzenie w kompetencje niższych szczebli ma najlepsze 
zamiary. Mój szef każdemu ze swych zastępców dał jakiś garnizon pod opiekę. 
Mnie przypadł Hel, gen. Rzepkowskiemu Siemirowice itd., sobie zostawił 
Oksywie. Nie byłem tym zachwycony, chociaż naprawdę Hel lubiłem. Takie 
nadane „lenna”, powodowały mniemania, że zastępcy je faworyzują. Garnizony 
i jednostki powinny być „nasze” - inaczej narusza się ustalone uprawnienia, 
powinności i odpowiedzialność. Odbiera się podwładnym samodzielność, 
inicjatywę, a u bardzo ambitnych także poczucie swej wartości. Pomagać należy 
wszystkim, wspierać ich inicjatywę, wytrwałość, zauważać i nagradzać ich 
rzetelną pracę, ale nie zakładać swych ogródków na ich polach.

Jedna z zasad dobrej organizacji pracy nakazuje delegację uprawnień 
w dół a nie ich ograniczanie. Naturalnie, zanim nowy wejdzie w stanowisko 
trzeba go uważniej kontrolować i wspomagać. Jeśli to nie pomaga - zastąpić 
innym. Kontrolując nie dopiekać za pomyłki, z których wychodzi z właściwymi 
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umiejętnościami. Należy raczej zwracać większą uwagę na skazy charakteru - 
umiejętności się nauczy, a kardynalnych braków charakteru się nie wyzbędzie, 
a to właśnie charakter przede wszystkim decyduje o służbowej przydatności 
oficera. Czy sam dawałem przykład takiego postępowania? Niestety, nie. 
Nie byłem w stałej gotowości by przy każdej okazji, systematycznie, na 
podstawie drobnych nawet spostrzeżeń, budować w miarę obiektywną ocenę, 
wspierać obiecujące wysiłki i obmyślać sposoby korekty braków. Nie zawsze 
także potrafiłem oddzielać ocenę czynów od oceny ludzi. Przyjęte jest, że 
obowiązkiem historyka jest ocena czynów a nie ludzi. Obowiązkiem zaś 
przełożonego jest oceniać ludzi, ponieważ to ich wartości przesądzają o ich 
przygotowaniu nie tylko do ich bieżącej pracy, lecz przede wszystkim 
do wyzwań walki, a przecież to jest celem żołnierza na każdym szczeblu.

W wielu wypadkach brakowało mi energii i operatywności. Nie wystarczy 
tylko dostrzec jakąś usterkę czy potrzebę - trzeba to przeanalizować, znaleźć 
rozwiązanie i je wdrożyć. Brakowało mi też stanowczości, by szukać rozwiązań 
tam, gdzie opory były znaczne a pozytywny wynik wątpliwy. Nie uważałem, 
że tylko ja mam rację, chociaż podwładni mogli to odczuwać inaczej.

Moi towarzysze służby w sztabie przeważnie nie żyją. Wszyscy 
zasługiwali i zasługują na pamięć i szacunek. Dziś trudno powiedzieć, co z ich 
pracy zostało w dziedzinach, którymi kierowali lub którym wiele lat służyli. 
Co zostało z pracy całego sztabu? Co zostało trwałego z naszego oddziaływania 
na postawy innych? Są dziś inne wartości, inne wymagania, inne kryteria ocen, 
chociaż wymagania służby na morzu i dla morza nie złagodniały.

Sztab wymagał świeżej krwi - nowego lidera. W sierpniu 1979 r., przechodząc 
na stanowisko zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej do spraw liniowych, 
przekazałem swe dotychczasowe obowiązki kontradm. Kazimierzowi Bossemu 
- młodszemu, pełnemu chęci, nowych pomysłów i energii.
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Kmdr w st. spocz. dypl. Ludwik SIWEK

WSPOMNIENIA ZE SŁUŻBY WOJSKOWEJ 
POD BIAŁO-CZERWONĄ BANDERĄ 

Z ZIELONYM OTOKIEM

Urodziłem się 25 sierpnia 1934 roku w Tarnowskich Górach. Ojciec 
Jan, po odejściu w 1925 roku z Legionów, pracował na kolei, 

a mama Janina zajmowała się domem i wychowywała dzieci. Wkrótce rodzice 
przeprowadzili się do Grodziska Mazowieckiego, gdzie mieszkałem do 1954 r., 
to znaczy do wstąpienia do OSMW. Miałem trzech braci: Bogdana, Janka 
(Adolfa) i Jurka. Po wojnie, kiedy kraj był jednym wielkim gruzowiskiem, 
ojciec często zabierał mnie do pomocy. Szliśmy pracować przy odbudowie 
mostów, które wycofujące się niemieckie wojska niszczyły. Nikt nam za tę 
pracę nie płacił. Pamiętam dostawaliśmy garnek zupy i to było wszystko. Ale 
było coś radosnego w tym działaniu, powstawało coś nowego. Ruszały pociągi, 
odbudowywano drogi. Często chodziłem do pracy na tzw. szarwark do 
zakopywania głębokich rowów przeciwczołgowych. Coś z tych młodzieńczych 
przeżyć zostało w mojej psychice do dziś. W późniejszych latach bardzo 
lubiłem budować, rozbudowywać, upiększać, często łamiąc nieżyciowe 
przepisy czy rozkazy, ale zawsze z myślą, aby wszystkim było lepiej.

W 1952 roku ukończyłem Technikum Finansowe w Warszawie i podjąłem 
pracę na Żeraniu w Zjednoczeniu Zakładów Prefabrykowanych. Mając 19 lat, 
awansując przez kolejne szczeble, objąłem stanowisko kierownika Działu 
Zatrudnienia i Płac. Na 70 pracowników umysłowych (takie wówczas było 
nazewnictwo), zatrudnionych w biurze, otrzymałem w 1953 roku jako pierwszy 
dyplom przodownika pracy.

Ale praca za biurkiem mnie nic interesowała. Dlatego w sierpniu 1954 r. 
wstąpiłem do OSMW. Podkreślić tu warto, jak trudno było się w tym czasie 
do niej się dostać. Po przejściu trzech komisji lekarskich - wymagana była 
pierwsza grupa zdrowia - należało stanąć do egzaminu konkursowego. 
Z 1025 kandydatów po egzaminach przyjęto 220. Studia natomiast ukończyło 
tylko 56 (26%).

Będąc podchorążym odbywałem praktykę na ścigaczu 9. FOW u dowódcy 
okrętu por. mar. Łęckiego, który za uratowanie w styczniu 1963 r. dziewięciu 
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członków załogi szwedzkiego statku „Vestenhaven” (podczas sztormu zatonął 
na Zatoce Gdańskiej), wybrany został „Gdańszczaninem 1963 roku”, a następnie 
w 3. FO na kutrach torpedowych u kpt. mar. Sucharzewskiego - później 
dowódcy flotylli. Jak całe społeczeństwo, przeżyłem w 1956 roku wiele 
rozterek związanych z wydarzeniami w Poznaniu. Bliski byłem podjęcia decyzji 
o przejściu do Państwowej Szkoły Morskiej, gdyż stworzono nam taką 
możliwość.

W 1958 roku ukończyłem OSMW i w stopniu podporucznika marynarki 
zostałem skierowany do tzw. morskiego WOP-u na zastępcę dowódcy „DP-6” 
w miejscowości Darłowo. Jednostka ta w tym czasie stała na stoczni Gdańsk- 
- Westerplatte. Po dwóch miesiącach zostałem przeniesiony na zastępcę 
dowódcy okrętu III rangi „OP-202”. To pierwszy okręt zbudowany po II wojnie 
światowej w Stoczni MW.

Pragnę nadmienić, że o morskim WOP nic nie wiedziałem, a w porcie 
Darłowo i na okręcie tego typu byłem pierwszy raz w życiu. Po przybyciu na 
„OP-202”, w tym samym dniu dowódca okrętu zaproponował tzw. kawę, celem 
lepszego poznania się. Bawiliśmy się w restauracji w centrum Darłowa. A, że 
dywizjon był niewielki, to wszyscy wiedzieli, iż to mój wieczór zapoznawczy. 
Bawiło się więc liczne grono na mój rachunek, z dowódcą dywizjonu na czele. 
Było miło i wesoło.

Kilka godzin po powrocie z restauracji, przed północą zbudził mnie 
podoficer i powiedział, że jest wyjście w morze, a on nie może dobudzić 
dowódcy. Rzeczywiście nasze wspólne wysiłki nie dały żadnego rezultatu. 
Dlatego ja poszedłem do szefa sztabu dywizjonu por. mar. Jana Kuda i od niego 
otrzymałem polecenie wyjścia w morze i wykonania zadania. Ale ja 
stwierdziłem, że jestem tu dopiero kilkanaście godzin, nie znam okrętu, nie 
znam portu, ani zasad pełnienia służby. Jest ciemna listopadowa noc i mam 
dowodzić okrętem. Odpowiedź szefa sztabu była krótka „jak obywatel 
porucznik nie wyjdzie w morze to dzwonię po prokuratora”! Co miałem robić? 
Kanał portowy to rzeka Wieprza o długości około 1,5 km, o nieoświetlonych 
torfiastych brzegach i dość wartkim nurcie. Szerokość kanału jest mniejsza od 
długości okrętu, a wyjście zagradzał zwodzony most, który - jak poinformowali 
mnie marynarze - podnoszony był na sygnał z okrętu. Z duszą na ramieniu 
ogłosiłem alarm manewrowy. Okazuje się, że sternik manewrowy samowolnie 
się oddalił i nie ma kto sterować. Na ochotnika zadanie to zgodził się wykonać 
sygnalista st. mar. Tutak i wyszliśmy w morze. Mimo, że od tego wydarzenia 
upłynęło już ponad 50 lat, to dokładnie pamiętam ten dzień. W morzu, 
prowadząc obserwację i nawigację, musiałem jeszcze co dwie godziny po raz 
pierwszy w życiu nadawać szyfrogramy o naszej działalności z wykorzystaniem 
tablic, których w ogóle nie znałem. Zadanie wykonałem. Po 10 godzinach 
pobytu na morzu wróciłem do portu bez żadnych uwag. Tak „z kopyta” 
rozpocząłem służbę na okręcie. Najśmieszniejsze było to, że po powrocie 
z morza oficer operacyjny dywizjonu oświadczył mi, iż jak długo pracuje 
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w sztabie to jeszcze nikt tak zgodnie z przepisami szyfrogramów nie przesyłał. 
W latach 70., aby oficer po ukończeniu WSMW mógł samodzielnie pełnić 
wachtę na okręcie, szkolił się praktycznie przez 12 miesięcy i zdawał egzamin. 
Drugie tyle czasu miał na zdanie egzaminu z dowodzenia okrętem. Ja musiałem 
zrealizować to w kilka godzin.

Kiedy położyłem się spać, aby odpocząć po nieprzespanej nocy, wszedł 
do kabiny dowódca i gromkim głosem zawołał „co sobie porucznik myśli, że 
jak ze mną wczoraj wódkę pił, to dzisiaj może już spać w dzień?” 
Odpowiedziałem, że w nocy byliśmy w morzu. Po sprawdzeniu, że to prawda, 
kazał mi się ubrać w mundur wyjściowy i zaprosił mnie do restauracji. I znów 
pół sztabu bawiło się na mój rachunek.

Pragnę podać kilka spostrzeżeń o tym, jak wyglądała w tym czasie służba 
na okrętach WOP. Marynarze służyli na okrętach dwa lata, łącznie z czasem 
nauki w Szkole Specjalistów Morskich WOP w Gdańsku. Kadra na kierowniczych 
stanowiskach w sztabie i na okrętach rekrutowała się głównie z oficerów 
po dwuletnim kursie w Szkole Morskiej w Szczecinie. Była ona nieprzychylnie 
ustosunkowana do absolwentów OSMW. Dochodziło do częstych sporów na 
temat eksploatacji okrętu, manewrowania nim czy wreszcie przestrzegania 
Regulaminu służby na okręcie itp. Stanowiska kadry na okręcie były tylko 
częściowo obsadzone, mimo, że etatów tych było niewiele (tylko 20%). 
W dywizjonie były dwa okręty III rangi („OP-202” i „OP-204”), jeden z nich 
pełnił dyżur przez 24 godziny na dobę przez pół roku, a drugi był w tym czasie 
na stoczni w Gdańsku. I tak na zmianę. Po ogłoszeniu alarmu na wyjście 
w morze, czas na opuszczenie portu wynosił do 90 minut. Był on niezbędny 
na ściągnięcie kadry, sprawdzenie mechanizmów i uzupełnienie niezbędnych 
zapasów. Dlatego koniecznym było zawsze mówić, gdzie się będzie: w kinie, 
restauracji itp. Nie muszę podkreślać, jakie to było utrudnienie w życiu codziennym, 
szczególnie dla młodej kadry. Okręt miał określoną w dokumentacji technicznej 
autonomiczność 10 dób i na taki czas jego załoga otrzymywała zadanie. 
Pobierała prowiant oraz inne zapasy. Wychodziliśmy w morze, najczęściej na 
dozór koło wyspy Bornholm. Kiedy warunki atmosferyczne stawały się 
niekorzystne i stan morza wzrastał powyżej 4° B okręt ściągano do portu. 
Niejednokrotnie należało schronić się do Świnoujścia lub Gdańska, gdyż porty 
środkowego wybrzeża przy wyższym stanie morza były zamknięte.

W tym czasie nie było na okrętach lodówek. Prowiant taki jak mięso, aby 
się nie psuło, trzymaliśmy na pokładzie pod wyrzutniami bomb głębinowych. 
Mimo tego często jedliśmy tylko chleb z cebulą. Z ubrań przeciwsztormowych 
posiadaliśmy tylko kożuch o długości trzy czwarte i buty filcowe. Podobnie jak 
straż portowa. Wyposażenie to było dalece niewystarczające, gdyż nie chroniło 
od wody, a staliśmy na otwartych pomostach. Raz zmoczony słoną wodą ubiór 
ten stale był wilgotny. W czasie mrozów po zejściu z wachty nie raz na ciele 
znajdowaliśmy grudki lodu.
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Z urządzeń nawigacyjnych okręt posiadał stary radar, sondę, kompas 
magnetyczny, sekstant i log mechaniczny (nieczynny, bo urwała się linka 
z propelerem). Okręt był intensywnie eksploatowany, przeciętnie około 500 
motogodzin w ciągu 6-7 miesięcy. Później był kierowany na stocznię. 
Przeważnie na okres 4-6 miesięcy, a po tym znów na służbę. Ilość motogodzin 
jaką wówczas nam przydzielano, w latach 90. przeznaczona była na cały rok dla 
dywizjonu. Taka intensywność działań w morzu, w różnych warunkach, oraz 
wykonywanie różnych zadań spowodowała, że stany osobowe były bardzo 
dobrze przygotowane do wykonywania zadań i bardzo dobrze zahartowane do 
trudów życia na morzu. Diametralnej poprawie uległa sytuacja w sposobie 
pełnienia służby oraz warunków socjalno-bytowych z chwilą wejścia do służby 
na przełomie lat 50. i 60., nowych, budowanych w Stoczni Północnej w Gdańsku, 
okrętów III rangi o kadłubie stalowym projektu „902”.

Kilka refleksji z eksploatacji okrętów III rangi. Ze względu na to, 
że dywizjon w Kołobrzegu był na głównym kierunku zagrożenia w ochronie 
granicy (wyspa Bomholm) i odległość do Polskiej Strefy Rybołówstwa Morskiego 
(dalej PSRM) była najmniejsza, to kierowano do niego najnowocześniejsze 
okręty III rangi, jakimi dysponowała MBOP. W porównaniu do dotychczas 
posiadanych jednostek typu „DP” i „KP”, nowe okręty projektu „9” budowane 
przez Stocznię MW w Gdyni w końcu lat 50., były bardzo nowoczesnymi 
jednostkami, wielokrotnie przewyższającymi parametrami dozorowce czy kutry 
patrolowe. A były to okręty:

- „OP-201”, były niemiecki trałowiec „R-boot” wydobyty z zalewu 
w Świnoujściu w 1953 roku. Odbudowano go w Stoczni MW i wcielono 
do służby w 1956 roku;

- wykorzystując linie konstrukcyjne kadłuba „R-boota” CBKO-2 opracowało 
projekt nowego okrętu projektu „9”, o kadłubie również drewnianym 
z poszyciem diagonalnym, a Stocznia MW wybudowała w latach 
1957-1958 trzy takie okręty: „OP-202”, „OP-203” i „OP-204”.

Ze względu na drewniane kadłuby, okręty raz w roku musiały być 
slipowane w celu okresowej konserwacji kadłuba i to przeważnie w okresie 
letnim. Mimo stosunkowo dużej mocy silników - 2400 KM, szybkość ich nie 
była duża i wynosiła maksymalnie 16-17 węzłów. Ze względu na duże ciężary 
rozmieszczone na dziobie okrętu, takie jak: dwie kotwice po 125 kg i 125 metrów 
łańcucha kotwicznego oraz elektryczny kabestan, okręt wchodził dziobem 
w falę, a nie brał jej pod siebie, dlatego w 1959 roku przeniesiono jedną kotwicę 
z łańcuchem z forpiku (skrajnika dziobowego) do achterpiku (skrajnika 
rufowego), co znacznie poprawiło zachowanie się okrętu na fali. Dużą 
niedogodnością była konieczność przechodzenia z pomieszczeń mieszkalnych 
na GSD czy do siłowni po odkrytym pokładzie, co w wypadku sztormu, a tym 
bardziej w zimie przy oblodzeniu okrętu, było bardzo niebezpieczne. 
Ze względu na dużą wysokość metacentryczną okręt dobrze trzymał się na fali, 
ale z uwagi na niską nadbudówkę przy stanie morza 4° B i wyżej, byliśmy stale 
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zalewani wodą. Uzbrojenie i wyposażenie okrętów projektu „9” było wystarczające 
do wykonywania zadań w ochronie granicy, ale przestarzałe do zadań 
zwalczania okrętów podwodnych oraz w ogóle do działań w MW. Uzbrojenie, 
radar, stacja Tamir 10 do poszukiwania okrętów podwodnych i bomby głębinowe 
do niszczenia okrętów podwodnych było z okresu II wojny światowej.

Zdecydowanie lepsza była konstrukcja dziewięć’u okrętów projektu „902” 
wybudowanych w latach 1959-1960 przez Stocznię Północną w Gdańsku. 
Uzbrojenie główne było na nich identyczne, jak na proj. „9”. Na dziobie i na 
rufie znajdowały się pojedyncze armaty 37 mm. Różnica była w ilości 12,7 mm 
wielkokalibrowych karabinów maszynowych. Na okrętach proj. „9” były dwa 
na burtach, a na „902” jeden. Konstrukcja okrętu lepiej była dostosowana 
do wykonywania zadań. Kadłub był stalowy. Dwa stanowiska dowodzenia, 
w tym jedno całkowicie zakryte. Rozwiązana komunikacja wewnątrz okrętu. 
Nowocześniejsza stacja hydroakustyczna Tamir 11, czy nowy radar SRN 
produkcji krajowej. Wyposażenie to stwarzało większe możliwości taktyczne 
okrętu i lepsze warunki bytowe dla załogi.

Najnowszą konstrukcją był okręt proj. „912”, których Stocznia MW 
wybudowała pięć w latach 1965-1968. Była to jednostka dobrze uzbrojona 
(działa AK-230). Ze względu na bogate wyposażenie, jak i przystosowanie 
do działań w warunkach skażeń promieniotwórczych, była dostosowana głównie 
do zadań wykonywanych na rzecz Marynarki Wojennej, a nie ochrony granicy. 
Okręt posiadał dwa silniki o łącznej mocy 5000 KM, co jednak nie przekładało 
się na zwiększoną szybkość (V max wynosiła 25 w). Źle zaprojektowane linie 
konstrukcyjne kadłuba powodowały, że przy szybkości CN, przed dziobem 
okrętu tworzył się wielki wał wodny, stwarzający duży opór. Często mówiło 
się, jak szedł zespół okrętów projektu „912” szybkością CN, to rozhuśtane 
zostało całe Morze Bałtyckie. Reasumując te rozważania oraz biorąc pod uwagę 
wszystkie plusy i minusy okrętów MBOP przygotowanych do wykonywania 
zadań w ochronie granicy i sprawowania nadzoru w PSRM, to uważam, 
że najlepiej przystosowany do tych zadań była jednostka projektu „902”.

W listopadzie i grudniu 1959 r. Bałtycki Dywizjon Okrętów Pogranicza 
przebazowany został z Darłowa do Kołobrzegu. W grudniu 1960 roku objąłem 
dowództwo na okręcie „OP-211”, będąc w tym czasie podporucznikiem oraz 
najmłodszym wiekiem i stopniem dowódcą okrętu III rangi. Uroczyste podniesienie 
bandery na „OP-211” miało miejsce 6 stycznia 1961 r. w Kołobrzegu, a już 
w październiku tego roku uzyskaliśmy tytuł przodującego okrętu w dywizjonie. 
To zaszczytne wyróżnienie załoga zdobywała przez sześć kolejnych lat, 
a w roku 1965 uzyskała tytuł przodującego okrętu służby morskiej WOP. 
W tym okresie w dywizjonie było już 17 jednostek pływających, w tym 
6 okrętów III rangi. Załogę okrętu tworzył zgrany zespół dobrych fachowców. 
Byli to oficerowie: zastępca dowódcy okrętu Jerzy Łopucki, oficer artylerii 
Andrzej Grochowski, zastępca dowódcy okrętu do spraw politycznych Julian 
Grochowski, dowódca działu VI Włodzimierz Ancyforow oraz podoficerowie 
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zawodowi: kierownik maszyn Czesław Filisiewicz, bosman okrętowy Ryszard 
Oktawiec, dowódca radio Jan Mikołuć, Ratajczak oraz Janusz Kubiszyn.

Święto Morza w czerwcu 1962 roku po raz pierwszy zorganizowane było 
w Kołobrzegu. Nasz okręt w drodze wyróżnienia wyznaczony został do 
przewiezienia gości na wycieczkę w morze. Stąd miałem możność poznać 
wicepremiera Zenona Nowaka, dowódcę MW wiceadmirała Zdzisława 
Studzińskiego, pisarza Olgierda Burchardta i wiele innych osób.

Kadra oficerska dywizjonu była w tym okresie bardzo młoda, głównie 
podporucznicy i porucznicy. Dowódca dywizjonu był w stopniu kapitana. Stąd 
chęć do zabaw i robienia kawałów była wielka. Był to także zgrany zespół 
ludzi, którzy jak trzeba było, to potrafili wiele zrobić dobrego. Nie omijaliśmy 
także żadnej okazji do zabawy. Każde święto czy rocznica, zawsze czczona 
była zabawą w dywizjonie.

W grudniu 1962 roku okręt miał iść na stocznię, ale „zima stulecia” 
spowodowała zamarznięcie kołobrzeskiego portu (do 10 Mm od brzegu). 
Oczekiwaliśmy na poprawę warunków. Mając wolny czas poznałem swoją 
przyszłą żonę Marię, z którą w kwietniu 1963 roku zawarłem związek 
małżeński. Tydzień później wyszedłem do Gdańska okrętem na 6-miesięczny 
remont stoczniowy. Młoda żona zobaczyła szybko, jak wygląda życie rodzinne 
oficera i dowódcy okrętu. Ze względu na nieuregulowany tryb mojej pracy 
i częstą nieobecność w domu, przyjęła cały ciężar wychowania dzieci 
i prowadzenia domu. W marcu 1964 roku urodził się syn Tomasz - aktualnie 
oficer WP - lekarz stomatologii. Natomiast w czerwcu 1965 roku na świat 
przyszła córka Agnieszka. Dziś dużą radość sprawiają nam ich dzieci - 
wnuczka i trzej wnukowie.

Na początku kwietnia 1966 roku przeszliśmy w podporządkowanie 
Marynarce Wojennej. Powstała Morska Brygada Okrętów Pogranicza, a w jej 
składzie Bałtycki Dywizjon OP z miejscem bazowania w Kołobrzegu. 
Zdecydowanie zwiększyła się ilość zadań szkoleniowych, ćwiczeń z okrętami 
podwodnymi, strzelań itp. Niestety, zadania na korzyść Marynarki Wojennej 
wymagają przeważnie szkolenia w grupach okrętów, czy całego dywizjonu. 
Zadania na korzyść WOP w przytłaczającej większości realizowaliśmy 
pojedynczym okrętem, w szerokim pasie wybrzeża, bez możliwości ściągnięcia 
okrętu z miejsca pełnienia dyżuru. Ta rozbieżność interesów będzie naszym 
stałym problemem.

1 stycznia 1968 roku objąłem stanowisko szefa sztabu BdOP w Kołobrzegu. 
Była to duża zmiana dla mnie, gdyż zostałem awansowany z pominięciem 
wszystkich kolejnych stanowisk w sztabie. Jak zwykle, u niektórych oficerów 
budziło to niezadowolenie, gdyż do tej pory to oni mnie kontrolowali, a teraz 
ja zostałem ich przełożonym. Był to trudny dla mnie okres, ale też czas 
zdobywania dużego doświadczenia w pracy z ludźmi. Z upływem niedługiego 
okresu nasza współpraca ułożyła się bardzo dobrze i -zaowocowała dobrymi 
wynikami osiąganymi przez dywizjon.
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W 1970 roku Sejm uchwalił Ustawę o Polskiej Strefie Rybołówstwa 
Morskiego. Spadają na nas dodatkowe obowiązki. Wspólnie z urzędami 
morskimi mamy obowiązek kontroli i sprawowania nadzoru nad PSRM, a był to 
obszar w przybliżeniu równy powierzchni Polski. I tak zaczęliśmy wykonywać 
równolegle trzy ważne i odpowiedzialne zadania na korzyść trzech ministerstw: 
MON, MSW i MTiGM. Nie muszę podkreślać, jak mocno było to stresujące, 
gdyż wymagało stałej gotowości do działania większości posiadanych sił 
i środków. W wypadku kontroli czy zatrzymania jednostek pływających obcych 
bander, działania te były na pograniczu konfliktu między państwami. 
Np. powstanie spornej strefy rybołówstwa z Danią (tzw. szara strefa), która 
powstała w wyniku braku porozumienia na drodze dyplomatycznej podziału 
wód Bałtyku. Polska uważała, że obszar morza należy podzielić na równą 
odległość między Polskę i Szwecję, nie uwzględniając wyspy Bornholm. 
Duńczycy natomiast uważali, że należy wyznaczyć granice strefy w równej 
odległości między polskim wybrzeżem a wyspą Bornholm. Stąd powstał 
znaczny obszar Morza Bałtyckiego zwany strefą sporną. Zaowocowało 
to ciągłymi konfliktami z okrętami Danii (np. z okrętem „Dafne”) czy 
śmigłowcami wojskowymi. Duńczycy wykorzystywali je do ochrony swoich 
kutrów rybackich. A wyglądało to tak. Jak nasz okręt chciał zatrzymać kuter 
duński lub wydalić go ze spornej strefy, to przez radio wzywał on pomocy. 
Zaraz zjawiał się śmigłowiec wojskowy lub okręt, który tak manewrował, aby 
uniemożliwić nam dobicie do duńskiego kutra i wysadzenie na niego grupy 
kontrolnej. Oczywiście w czasie wykonywania tych zadań załogi okrętów obu 
stron stały w alarmie bojowym i manewrowały często w odległości około 
50 metrów od siebie. Groziło to konfliktem międzynarodowym i wymagało 
dużego opanowania od dowódcy okrętu oraz wyważonych decyzji dowództwa 
MBOP i WOP. Według ustnych poleceń, w tej strefie mieliśmy zatrzymywać 
kutry rybackie innych państw, natomiast duńskie kutry wydalać.

Każde ministerstwo uważało, że jego zadanie jest najważniejsze 
i próbowało wymusić to na MBOP. W końcu lat 80. sprawa wykorzystania 
okrętów brygady do ochrony PSRM trafiła nawet na forum KC PZPR, gdzie 
członek KC kpt. Pośpieszyński poruszył ten temat. Ja musiałem pisać szerokie 
wyjaśnienie o działaniach naszych okrętów w PSRM. Skutek tego był taki, jak 
w przysłowiu, należy postępować tak, aby wilk był syty i owca cała. Taka 
filozofia wymagała dużego wysiłku od całego stanu osobowego MBOP.

Podobne napięcie wystąpiło po wprowadzeniu przez NRD 12-milowego 
pasa wód terytorialnych. Stojący na straży naszych interesów okręt w strefie 
spornej na Zatoce Pomorskiej został ostrzelany dwoma pociskami artyleryjskimi 
z lądu. W tej sprawie interweniował w NRD gen. Jaruzelski, ale strona 
niemiecka nie przyznała się do tego incydentu.

26 września 1971 roku skierowany zostałem do WSMW w Gdyni na studia 
drugiego stopnia w zakresie operacyjno-taktycznego wykorzystania sił Marynarki 
Wojennej, po ukończeniu których uzyskałem tytuł oficera dyplomowanego.
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Bezpośrednio po obronie pracy dyplomowej dostałem od szefa Kadr MW 
kmdr. Pluty propozycję objęcia stanowiska dowódcy dywizjonu trałowców 
w 9. FOW na Helu, ale odmówiłem. Ostatecznie zostałem 7 listopada 1973 roku 
dowódcą Bałtyckiego Dywizjonu Okrętów Pogranicza i kierowałem nim przez 
prawie siedem lat, do 2 marca 1980 roku.

Ten okres swojego zawodowego życia, ze względu na spiętrzenie zadań 
i charakter służby, oceniam jako najtrudniejszy. Nakładanie się wielu zadań 
do realizacji w tym samym czasie, utrudniało bądź nawet uniemożliwiało 
wykonanie poszczególnych przedsięwzięć. Dla lepszego zobrazowania skali 
tych problemów przytoczę jak wyglądał pierwszy rok mego dowodzenia 
dywizjonem. W listopadzie 1973 roku obejmuję obowiązki dowódcy BdOP, 
a od 1 stycznia do 30 marca 1974 roku przyjmuję całą Komendę Portu 
Wojennego w Kołobrzegu, wraz z jej zadaniami gospodarczymi obejmującymi 
zaopatrzenie jednostek MW od Darłowa po Niechorze. Nikt nie przygotował 
mnie do kierowania sprawami gospodarczymi, bardzo rozbudowanymi 
zadaniami mobilizacyjnymi, finansowymi czy innymi, którymi od 1 kwietnia 
musiałem kierować i podejmować odpowiedzialne decyzje. Dodatkowym 
utrudnieniem był dla mnie fakt, że sprawy gospodarcze podlegały bezpośrednio 
służbom technicznym i zaopatrzenia MW, a nie pod dowództwu MBOP, które 
niestety nie czuło tego problemu i nie potrafiło właściwie ocenić skali 
zaangażowania, jakie należało włożyć w realizację rozbudowanych zadań 
logistycznych. A sprawy remontów i budownictwa budynków musiałem 
załatwiać oddzielnie w WRZKB w Koszalinie, który podlegał Pomorskiemu 
Okręgowi Wojskowemu.

W czerwcu, przez cały miesiąc, dywizjon objęty był kontrolą gospodarczą 
którą prowadziło kilkudziesięciu oficerów. Początek lipca, to Festiwal Piosenki 
Żołnierskiej, gdzie tradycyjnie jesteśmy włączeni w przygotowania i uczestniczenie. 
Nie mówiąc już o wizytach w dywizjonie przełożonych z kierownictwa MON, 
Marynarki Wojennej czy brygady, oraz organizowanie im wycieczek okrętami 
po morzu, czy zwiedzania okrętów. 4 lica, jak grom z jasnego nieba, spada 
Inspekcja Sił Zbrojnych (30 oficerów) na dziesięciodniową kontrolę. Inspekcja 
nas w ogóle polubiła, bo w latach 1972-1977 dywizjon był czterokrotnie poddany 
sprawdzeniu przez Inspekcję SZ, a osiągnięta średnia ocena wyniosła 3,73. 
We wrześniu przyjeżdża Sztab Generalny (40 oficerów) i zarządza częściową 
mobilizację jednostki. Wszystkie te przedsięwzięcia absorbują mnie przez 
24 godziny na dobę, a gdzie wykonywanie codziennych obowiązków?

Dodatkowo wyznaczony zostaję na nieetatowego dowódcę garnizonu MW, 
gdyż na terenie dywizjonu znajdują się inne jednostki:

- Bateria Artylerii Stałej - podległa dowódcy 8. FOW;
- Punkt Obserwacji Technicznej - podległy dowódcy 8. FOW;
- Garnizonowy Węzeł Łączności;
- Wojskowa Administracja Koszar - podległa POW;
- Kantyna Wojskowa - podległa POW;
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- Jednostka Andromeda - podległa DMW;
- Punkt Odpraw Granicznych - podległy Brygadzie WOP;
- CPN (cywilny), ale zaopatrujący w paliwo statki nasze i zagraniczne, 

kutry rybackie i nasze okręty.
Była to rzeczywista wieża Babel, wymagająca olbrzymiego wysiłku 

organizacyjnego, aby tak różnorodne, w tym samym czasie, zadania należycie 
wykonać. Dziś nawet trudno mi zrozumieć, jak mogłem tym wszystkim 
obowiązkom podołać. Ze względu na nakładanie się wielu zadań, które 
musiałem wykonywać jednocześnie, a były one zawarte w różnych rozkazach, 
wytycznych, instrukcjach itp. pozwoliłem sobie poinformować prokuratora MW 
kmdr. Zakrzewskiego, że może mnie co dwie godziny aresztować za niewykonanie 
jakiegoś rozkazu. W odpowiedzi usłyszałem „jeśli obywatel komandor nic nie 
przywłaszczy sobie, to nie poniesie żadnych konsekwencji”. Ta odpowiedź 
uspokoiła mnie trochę.

Doskonaląc umiejętności w zwalczaniu okrętów podwodnych w latach 
siedemdziesiątych okręty ćwiczyły również wspólnie z jednostkami Floty 
Bałtyckiej ZSRR uzyskując dobre oceny. Zresztą, ze wszystkich kontroli 
kompleksowych, inspekcji gotowości bojowej i sprawdzianów otrzymywaliśmy 
oceny dobre.

Osobnym problemem, który pragnę podkreślić, są sprawy remontów. 
W tym okresie odbudowano i wyremontowano po pożarze budynek sztabu 
dywizjonu, magazyny, warsztat, położono asfalt na drogach wewnętrznych, 
wybudowano biuro przepustek z pomieszczeniami dla służb dyżurnych i salę 
odwiedzin. Za każdym z tych sformułowań kryje się wysiłek ludzi, nie tylko 
organizacyjny, gdyż te inwestycje i remonty realizowane były głównie tzw. 
systemem gospodarczym. Np. w części budynku sztabowego były niewykorzystane 
pomieszczenia po byłej izbie chorych. Wyremontowaliśmy je. W sumie 
mieliśmy siedem pokoi i łazienkę. Umeblowaliśmy je, dzięki dużej pomocy 
szefa WAK, ppłk. Gwoździa. Zrobiliśmy osobne wejście. Pokoje te często 
służyły oficerom brygady, Sztabu MW, Inspekcji SZ, a latem wykorzystywane 
były głównie przez Zarząd Kwaterunkowo-Budowlany POW z Bydgoszczy. 
Wszyscy byli zadowoleni. Ale nie obyło się bez przykrości. Jak wyjechałem na 
urlop, to do dywizjonu przyjechało dwóch prokuratorów aby przeprowadzić 
dochodzenie, dlaczego kmdr Siwek ma w dywizjonie prywatny hotel? 
Po przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnych nadużyć. Dowódca 
brygady kmdr Romanek poinformował mnie po powrocie z urlopu, 
że doniesienie na mnie złożył mój zastępca do spraw politycznych. Do dnia 
dzisiejszego jest to dla mnie przykre i niezrozumiałe.

Podobna była także druga sprawa. W lesie na terenie jednostki leżało 
wiele powalonych przez sztormy starych dębów. Żal było mi patrzeć, jak te 
100-letnie drzewa niszczeją. Porozumiałem się z kierownikiem tartaku, który 
podjął się je pociąć, a zapłatą miała być pomoc marynarzy w układaniu desek. 
Od kolegi, dowódcy 28 pułku, otrzymałem czołg, który wyciągnął dęby z lasku.
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W tartaku porznięto ich pnie na grube deski. Od władz Kołobrzegu otrzymaliśmy 
w dzierżawę Wieżę Prochową, stojącą w centrum miasta. W jej pomieszczeniach 
urządziliśmy kawiarnię. Na stoły i ławy wykorzystaliśmy pięknie pocięte dęby. 
Wieczorem, organizowano tu przy muzyce dywizjonowego zespołu estradowego, 
wieczorki taneczne. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem dziewcząt 
i marynarzy. Ja niestety miałem wizytę prokuratora. Interesowało go bardzo, 
kto pozwolił mi wykorzystać drewno z lasu? Usłyszał, że nikt. Ale, że nie 
wziąłem żadnej deski, to sprawa skończyła się na rozmowie.

Wizytówką każdej jednostki jest wjazd. Wjazd do naszego dywizjonu 
zbudowano w latach pięćdziesiątych. Wyglądał on dość mizernie, delikatnie mówiąc. 
Rozpisałem konkurs i wybrałem najlepszy projekt autorstwa por. Nieznaja. 
Przebudowaliśmy cały wjazd z bramą włącznie. Ale pozostało stare biuro 
przepustek. Była to budka 2x2 metry z zakratowanym okienkiem, jak w więzieniu. 
Absolutnie nie pasowało do naszych ambitnych planów poprawy wizerunku 
jednostki. Dzięki pomocy WRZKB z Koszalina wybudowane zostało nowe 
biuro przepustek, łącznie z dyżurką oficera dyżurnego, wraz z zapleczem 
sanitarnym oraz izbą odwiedzin dla gości, z osobną toaletą. Kiedy inwestycję 
skończyliśmy to znów mnie poinformowano, że będę za tę samowolę ukarany. 
Naganą, jak dobrze pójdzie, gdyż tej inwestycji w planach nie było, a ja 
ukryłem to pod nazwą remontu, stojącego 20 metrów dalej, starego biura 
przepustek. Kiedy na kontrolę z POW przyjechał płk Pusiak (późniejszy generał 
i zastępca głównego kwatermistrza WP), musiałem oczywiście wysłuchać wielu 
gorzkich słów. Ale „kawa” pozwoliła załatwić sprawę. Tylko, że tych 
wydanych pieniędzy na załatwianie wielu gospodarczych spraw nikt mi nie 
zwracał. Podobnie załatwiona była sprawa z wybudowaniem dużego magazynu 
przez przedsiębiorstwo „Barka”, remont kapitalny warsztatów, czy wybudowanie 
parkingu przed jednostką. Wszystkie te inwestycje czy remonty załatwialiśmy 
systemem gospodarczym, czyli we własnym zakresie, bez pomocy przełożonych 
z MW czy Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza. Pragnę podkreślić, że był to 
okres, w którym trudno było uzyskać zgodę na planowy kapitalny remont 
jakiegokolwiek obiektu, czy wybudowanie nowego. Zwykle proces planowania 
i uzyskiwania zgody przełożonych na wykonanie tych robót trwał od 2 do 4 lat 
i ze względu na braki materiałów przeważnie załatwiany był negatywnie. 
Dużą pomoc w tym zakresie uzyskiwałem od szefa WRZKB w Koszalinie 
płk. Dobrzyńskiego. Podkreślam to z dużą satysfakcją i wdzięcznością.

Osiągnięcia dywizjonu wysoko ocenił zastępca głównego kwatermistrza 
WP gen. Kopijkowski w konkursie na najlepszego gospodarza w garnizonie. 
Dywizjon za całokształt otrzymał najwyższą ocenę w kołobrzeskim garnizonie. 
6 lutego 1978 roku wybrany zostałem na radnego Miejskiej Rady Narodowej 
w Kołobrzegu. To było zaszczytne wyróżnienie, ale wymagało ode mnie 
dodatkowego zaangażowania. Radnym byłem do czasu odejścia do Gdańska.

W podziękowaniu za duże zaangażowanie się dywizjonu w prace na rzecz 
miasta władze Kołobrzegu w roku 1978 nadały bulwarowi nad rzeką Parsętą 
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imię marynarzy Bałtyckiego Dywizjonu Okrętów Pogranicza. Na bulwarze 
postawiono obelisk z pełną nazwą i datą nadania. Z niezrozumiałych powodów, 
w latach 90. władze miasta podjęły decyzję o zmianie nazwy i obelisk 
zburzono. Jednak grono ludzi, którzy znali wkład pracy dywizjonu, nie zgodziło 
się z tym działaniem. Doprowadzili do odtworzenia poprzedniej nazwy. Byli to 
panowie: Kazimierz Ratajczak, Antoni Szarmach, kmdr por. Marek Padjas 
i inni. W święto Straży Granicznej w maju 2005 roku, w obecności ministra 
spraw wewnętrznych, wielu generałów i admirałów, generałów Policji i Straży 
Granicznej, władz wojewódzkich i miejskich, weteranów i kombatantów 
przywrócono bulwarowi poprzednią nazwę. Na odsłoniętym obelisku, który 
poświęcił biskup połowy Sławoj Leszek Głodź, znalazła się poprzednia nazwa 
z dopiskiem „i Straży Granicznej”. Byłem też zaproszony na tę uroczystość 
i w przemówieniu przypomniałem o zasługach dywizjonu i historii bulwaru.

W marcu 1980 roku zdaję obowiązki dowódcy dywizjonu kmdr. ppor. 
Urbańskiemu. Na uroczystym apelu, w obecności dowództwa brygady, władz miasta, 
licznego grona dyrektorów zakładów pracy i szkół z którymi współpracowałem, 
otrzymałem tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kołobrzegu nadany przez 
Radę Miasta. Po blisko 20-letniej służbie w Bałtyckim Dywizjonie OP 
odchodzę do Gdańska. Zawsze z dużym wzruszeniem wspominam te niełatwe, 
a tak sympatyczne i tak dużo znaczące dla mnie lata życia rodzinnego oraz 
pracy w dywizjonie, a także w mieście Kołobrzegu.

18 marca 1980 roku obejmuję obowiązki szefa sztabu MBOP. Jak to 
w moim życiu często bywało - nowe wyzwania. Tradycyjnie jest grono kadry, 
która znów „bezinteresownie” nie może pogodzić się, że kiedyś byłem przez 
nich kontrolowany, a teraz jestem ich przełożonym. Przyjeżdża też Inspekcja Sił 
Zbrojnych na kontrolę. Tak zaczyna się moja praca w sztabie brygady. 
Z miesiąca na miesiąc była ona wydajniejsza i przebiegała w coraz sympatyczniejszej 
atmosferze.

W sierpniu zaczynają się strajki w Gdańsku. Dużo znaków zapytania, 
wewnętrznych rozterek, rozmów z dziećmi i kadrą. Ogólny niepokój. Praca 
ukierunkowana zostaje głównie na utrzymanie gotowości bojowej jednostki. 
W tej trudnej i napiętej sytuacji społecznej 4 marca 1981 r. obejmuję obowiązki 
dowódcy MBOP.

13 grudnia 1981 roku ogłoszony zostaje stan wojenny. Zgodnie z rozkazem 
przełożonych, ochronę granicy państwa i PSRM przyjmują 8. i 9. FOW. Dowództwu 
brygady podporządkowany zostaje Morski Port Handlowy w Gdańsku. 
Ja zostąję wyznaczony na komendanta Portu Handlowego, nie będąc do tej 
funkcji przygotowany. Nie mam też środków do kierowania portem. W porcie 
pracuje około 5 tysięcy ludzi, którzy strajkują. Jest wiele statków, w tym 
zagranicznych. W celu uzgodnienia wielu spraw wzywam kapitana portu, ale on 
natychmiast bierze zwolnienie lekarskie. Przychodzi jego zastępca. Przy kawie 
w spokojny sposób ustalamy zasady współpracy. Również z komendantem 
Straży Portowej ustalam zasady współdziałania i meldowania. Nasze okręty 
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ustawiam w porcie tak, aby cały był pod naszą kontrolą. Wszystkie statki, które 
gdzieś przejść do innego nabrzeża musiały uzyskać moją zgodę. Cały port 
strajkował, ale pilotówki i różne motorówki bardzo często kursowały za naszą 
zgodą między strajkującymi przedsiębiorstwami (w ciągu jednego dnia było 
około 120 przejazdów). Domyślamy się, że kursują łącznicy i doradcy, wozi się 
żywność itp. Nie przeszkadzamy.

W tym okresie w porcie następuje nasilenie kradzieży na dużą skalę. 
Nie jest to wynoszenie towarów, materiałów czy sprzętu w torebkach, ale wywożenie 
całymi samochodami. Komendant melduje, że strażnicy są zastraszani i nie 
reagują na kradzieże. Otrzymuję z milicji informację, że w nocy będzie 
wysadzony transformator i port będzie bez prądu - nastąpi totalna kradzież. 
Dzwonię do dowódcy MW adm. Janczyszyna i przedstawiam sytuację, że nie 
jestem w stanie ochronić portu. Odpowiedź jest natychmiastowa - ochronę 
portu zabezpieczy Akademia MW. Dokładnie pamiętam, o 21.00 przyjeżdża 
około 200 podchorążych z pełnym zapleczem logistycznym. Z komendantem 
ochrony portu i dowództwem podchorążych ustalam, gdzie wystawić 
posterunki. Jest dużo kłopotów. Kto komu podlega na posterunku, gdzie 
przechowywać ostrą amunicję itp. Rozwiązujemy sprawy od ręki, nie bawiąc 
się w prawne zawiłości. O godzinie 2.00 melduję oficerowi operacyjnemu MW, 
że cały port jest chroniony przez podchorążych. Od tej godziny zakończyły się 
kradzieże i niszczenie magazynów portowych. Jest to duża zasługa dobrze 
zorganizowanej ochrony przez podchorążych i ich przełożonych.

Przytoczę jeszcze dwa epizody, które miały miejsce w grudniu 1981 r., 
a które bezpośrednio angażowały siły MW w realizację stanu wojennego. 
Przyjechał do brygady szef sztabu MW adm. Bossy i oświadczył mi, że zgodnie 
z poleceniem grupy operacyjnej w Gdańsku, która kierowała działaniami MO, 
SB i wojska, mam wyholować ze Stoczni Gdańskiej statek, stojący tam 
w remoncie, gdyż w jego pomieszczeniach mieszka cały komitet strajkowy 
stoczni. Ja mam dowodzić wyholowaniem tego statku wraz z komitetem na 
Zatokę Gdańską. Do tego zadania dostanę dwa największe holowniki MW. 
Zdębiałem, mnożę wątpliwości. Jak przyjdą holowniki, to przecież nikt nie 
będzie stał i patrzył, jak bierzemy statek na hol. A jak rzucą kotwicę? A jak 
będą wałczyli z marynarzami? itd. Na wszystkie wątpliwości dostaję 
odpowiedź. Do pomocy otrzymam kompanię marynarzy. Wątpliwości mamy te 
same, ale rozkaz jest rozkazem i trzeba go wykonać. Proszę o wyjście do toalety 
(jest to wybieg). Dzwonię do szefa zwiadu Kaszubskiej Brygady WOP 
płk. Kulickiego i mówię, by przekazać informację żołnierzom, którzy są na terenie 
stoczni (żołnierze WOP mieli wstęp do stoczni), aby powiadomili będących 
na statku stoczniowców, by go opuścili. Kiedy z szefem sztabu MW rozważamy 
w dalszym ciągu możliwości, jak wykonać zadanie, otrzymuję przez telefon WCZ 
informację z GO, że już nie trzeba statku wyholowywać, bo komitet strajkowy 
z niego zszedł. W tym czasie w stoczni przebywało dużo funkcjonariuszy SB 
przebranych za stoczniowców, którzy na bieżąco przekazywali informacje, 
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co się w niej dzieje. Z adm. Bossym wypiliśmy po dużym koniaku i tak sobie 
pomyślałem: Gdyby nie ten telefon, jak by potoczyła się ta akcja i jaka byłaby 
dzisiaj ocena MW za jej przeprowadzenie.

W tym samym okresie ponownie przyjechał adm. Bossy. Przekazał mi, 
że dziś o godz. 17.00 w porcie na Rejonie drugim, gdzie zablokowali się 
strajkujący portowcy „wysadzony będzie desant w sile około 500 milicjantów 
ZOMO. Desant ten ma doprowadzić do odblokowania tego rejonu i zakończenia 
strajku. Siły ZOMO przewieźć miały dwa trałowce z Helu, które - jak 
powiedział adm. Bossy - są już w drodze do Gdańska. Do brygady przyjechało 
dwóch dowódców okrętów, którzy udali się motorówką do portu w rejon 
nabrzeża Wiślanego na rekonesans, aby wybrać miejsce cumowania okrętów 
i wysadzenia grupy ZOMO. I znów, ja miałem dowodzić tą akcją, a sytuacja nie 
była prosta. Od strony lądu strajkujący byli zablokowani dźwigami, spychaczami 
i innym sprzętem budowlanym. Aby zabezpieczyć teren przed lądowaniem 
śmigłowców, rozstawiono na terenie portu wagony, a od strony kanału stały 
statki, a przy ich burtach holowniki z armatkami wodnymi gotowymi do użycia. 
Cumowanie do holowników było bardzo problematyczne, jak również wejście 
na wysokie burty statków przez ZOMO (nie było drabin). Dodatkowo 
strajkujący mieli około tysiąca wytoczonych w drewnie 1,5 metrowych pałek 
do walki. To wszystko stwarzało doskonałe warunki do obrony i bardzo trudne 
do prowadzenia ataku. Obawiałem się, że będzie dużo potopionych zomowców 
i nie wiedziałem, jak zapobiec tej tragedii. Mając nieformalny kontakt ze 
strajkującymi, informuję ich o mającej nastąpić akcji i proszę, aby zakończyli 
strajk. Po 15 minutach otrzymuję odpowiedź, że zakończą strajk, ale poddadzą 
się oficerowi WP, a nie milicji (komisarzem w porcie w tym czasie był kmdr 
por. Janusz Mazgawa). Adm. Bossy przekazuje tę informację do GO i prosi 
o odwołanie całej akcji (absolutnie niepotrzebne jest wzajemne „pałowanie” się 
ludzi). Odpowiedź jest krótka - nie będziemy odwoływali akcji - milicjanci są 
oburzeni. Nie wierzymy, ale jest to tragiczna prawda. Szef sztabu MW wpada 
na dobry pomysł. Na wybrzeżu jest jeden człowiek, który może to załatwić. 
To członek WRON adm. Janczyszyn i dzwoni do niego po linii WCZ. Nie 
zastaje dowódcy MW, ale kmdr Mandat na naszą prośbę przyjmuje informację, 
którą przekaże adm. Janczyszynowi. Za chwilę dzwoni on z odpowiedzią. Nie 
powtórzę jej dosłownie, ale sens był następujący - „jeśli nie skorzystacie 
z możliwości zakończenia strajku drogą pokojową, będę oskarżał was przed 
gen. Jaruzelskim za niepotrzebny rozlew krwi”. Ta wiadomość przekazana jest 
przez adm. Bossego do GO. Po 15 minutach - na dwie godziny przed 
planowaną akcją - zostaje ona odwołana. I znów rodzi się pytanie, jak dzisiaj 
wyglądałaby Marynarka Wojenna? Jak by ją oczerniano? Ile więcej byłoby 
ofiar gdyby nie mój telefon i działanie adm. Bossego. Po zakończeniu strajków 
sytuacja się normalizuje. Zadania ochrony granicy i sprawowania nadzoru nad 
PSRM wracają z powrotem do brygady.
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Są jeszcze dwa epizody z tego okresu godne odnotowania. Przed 
wprowadzeniem stanu wojennego prowadzimy całodobowy nadzór nad kilkoma 
statkami zaopatrzeniowymi Floty Bałtyckiej ZSRR, które zakotwiczyły 
na redzie gdańskiego portu i stały około tygodnia. Widać je było doskonale 
z lądu. Z chwilą ogłoszenia stanu wojennego podniosły kotwicę i odpłynęły. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego kursujący na trasie Gdańsk - Helsinki prom 
„Heweliusz” został zatrzymany 17 Mm od lądu przez okręt ZSRR. Dopiero 
na interwencję dowódcy MW adm. Janczyszyna został zwolniony. Należy 
przypuszczać, że całe nasze wybrzeże, poza wodami terytorialnymi, było 
obstawione okrętami FB ZSRR. Przy ocenach stanu wojennego częściej 
eksponuje się subiektywne oceny emocjonalne, aniżeli rzetelne analizy rozwoju 
ówczesnej sytuacji, w której wiele wydarzeń narzucało działania w stanie 
wyższej konieczności.

W latach 80. najpierw jest blokada Polski na arenie międzynarodowej, 
a w drugiej połowie tego dziesięciolecia jest zalew wizyt znaczących ludzi 
ze świata polityki, którzy odwiedzają Gdańsk. Miasto jest „modne” w świecie. 
Wszystkie wizyty zaczynają się na Westerplatte, które w tym czasie zostaje mi 
podporządkowane. Dlatego miałem zaszczyt często witać władze wojewódzkie, 
dowódcę MW, szefa Sztabu Generalnego WP, a także gen. Jaruzelskiego, 
po raz pierwszy prezydenta USA G.H. Busha, prezydenta Francji F. Mitterranda, 
premiera Wielkiej Brytanii M. Thatcher, prezydenta RFN R. von Weizsackera, 
kilku ministrów obrony państw NATO, dowódcę Układu Warszawskiego 
marsz. Kulikowa, dowódców MW Indii, Kuby i wielu innych. Prawie wszyscy 
goście przejeżdżali przez teren dywizjonu. Papież Jan Paweł II przypłynął 
trałowcem „Mewa”. Zawsze wcześniej byli funkcjonariusze BOR, z którymi 
należało omówić sprawy zabezpieczenia, porządku itp. A mnie skóra cierpła, 
czy ktoś z kilkuset marynarzy i kadry, którzy byli w czasie wizyty w dywizjonie, 
a część była uzbrojona na warcie, nie zgotuje mi jakiegoś figla.

Często sprzątaliśmy nabrzeże portowe, które brygadzie nie podlegało, 
a do którego cumowały jednostki z gośćmi, jak również teren Westerplatte, nie 
mówiąc o samym terenie dywizjonu. Nagminne były przypadki, że w miejscu 
gdzie miały cumować jednostki z gośćmi, portowcy złośliwie stawiali, 
np. statek długości 150 metrów na którym przeprowadzano deratyzację lub 
fumigację i nie można było wejść na jego pokład, lub wyrzucali na nabrzeże 
zardzewiałe boje nawigacyjne z łańcuchami, które tylko dźwig mógł podnieść. 
Dużo zabiegów i nerwów kosztowało, aby uporządkować ten teren przed 
wizytami.

Kadra i marynarze dużo pracowali nad utrzymaniem porządku i upiększeniem 
terenu Westerplatte. Dla przykładu: na kopcu posadziliśmy około 5 tysięcy 
krzewów dzikiej róży, które do dzisiaj go upiększają. Dowódca MW nieraz 
organizował dni pracy społecznej na Westerplatte. Nie tylko dla stanu 
osobowego brygady, ale przywożono kadrę i marynarzy z 3. FO z Gdyni 
i 9. FOW z Helu. Może ktoś to kiedyś doceni? Za opiekę nad Westerplatte 
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zostałem w 1986 r. uhonorowany srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej. W 1983 roku za wysokie osiągnięcia brygada otrzymała imię komandora 
porucznika Franciszka Dąbrowskiego. Uroczystość odbyła się na terenie 
Westerplatte, na miejscu gdzie nasz patron tak zdecydowanie bronił tego 
skrawka ziemi w 1939 roku. Na tę uroczystość przyjechała z Krakowa córka 
patrona Elżbieta Dąbrowska - Kumała i wręczyła nam na pamiątkę po ojcu 
Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari, który trafił na honorowe miejsce 
w naszej Sali Tradycji. Pani Dąbrowska była częstym gościem na naszych 
uroczystościach. W dowód wdzięczności za dokonania ojca, z pomocą dowódcy 
MW pomogłem załatwić pani Dąbrowskiej w Gdyni przydział mieszkania i jego 
urządzenie, gdy wyraziła życzenie powrotu do Trójmiasta.

W 1984 roku podczas kompleksowych ćwiczeń „Reda” w składzie 
Marynarki Wojennej brygada uzyskała najlepsze wyniki w MW i zdobyła tytuł 
Przodujący Związek Taktyczny w Marynarce Wojennej. Ten zaszczytny tytuł 
MBOP uzyskała również w 1986 roku. Dużą radość i satysfakcję sprawiły mi 
słowa wypowiedziane do grona około 120 oficerów w sali 3. FO przez dowódcę 
MW na podsumowaniu zakończonych ćwiczeń „Reda", „aby kadra MW uczyła 
się kultury morskiej od Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza”.

Rozwijając wachlarz zainteresowań przy MBOP w 1971 roku utworzono 
zespół estradowy „Kontrasty”, który tworzyli marynarze pełniący czynną służbę 
w brygadzie. Jego kierownikiem, reżyserem i artystą w jednej osobie był starszy 
bosman Lietkie. O popularności „Kontrastów” może świadczyć fakt, iż w okresie 
istnienia obejmującym lata 1971-1987 dał on 1323 koncerty, które obejrzało 
ponad 550 tysięcy osób w Polsce, ZSRR, NRD, Bułgarii i na Węgrzech. 
Za swoją działalność zespół był wyróżniony m.in. Nagrodą Ministra Kultury 
i Sztuki, Srebrnym Pierścieniem na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu 
i pucharem od dowódcy Marynarki Wojennej.

W latach 1983-1984, po uzyskaniu zgody dowódcy MW, uczęszczałem 
na studia podyplomowe z zakresu religioznawstwa w Instytucie Filozofii 
i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyłem je 7 października 1985 r. 
z ogólną oceną bardzo dobrą.

Od 1965 roku zespół naszych okrętów każdego roku brał udział 
w kilkudniowym Święcie Zalewu w Ueckermunde (NRD), łącznie z okrętami 
NRD i ZSRR. Każdorazowo okrętami kierowali dowódcy brygad. Było to wielkie 
wydarzenie w NRD, transmitowane przez telewizję na cały kraj. Doskonaląc 
rzemiosło marynarskie załogi na okrętach i jachtach MBOP odbyły 125 rejsów 
szkoleniowo-nawigacyjnych, odwiedzając w tym czasie 44 zagraniczne porty. 
Budzi się refleksja - jak to możliwe, że jednostka o tak zróżnicowanych 
i odpowiedzialnych zadaniach, bazująca i wykonująca zadania na odcinku 
500 kilometrów mogła osiągnąć takie wyniki? Odpowiedź jak się wydaje jest 
tylko jedna: ludzi czynu, o dużej samodzielności i odpowiedzialności w pracy, 
wzorowej i ofiarnej postawie, wyrastających ponad przeciętność, Morska 
Brygada OP w swoich szeregach miała wielu.
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Dużo czasu w latach 80. poświęciłem na przebudowę ośrodka wypoczynkowego 
„Rybitwa” w miejscowości Tleń. Dowódca MW wezwał mnie i powiedział: 
masz tu pieniądze - których w tym czasie wszyscy mieli dużo, a brak było 
towarów - i buduj ośrodek. Jak zwykle w moim życiu bywało. Dostałem 
zadanie do którego nikt mnie nie przygotował. Nie miałem też skąd czerpać 
wzorców, czy uzyskać pomocy. Dokumentację opracują oficerowie z Hydrografii - 
powiedział dowódca MW. - Marynarzy do pracy to ściągniemy z flotylli, pieniądze 
masz i do pracy. Masz przebudować ośrodek wypoczynkowy w Tleniu. Ale jak? 
Oficerowie z Hydrografii odmówili mi, mówiąc, że to nie ich zajęcie. Marynarze 
ściągnięci z flotyll nie byli żadnymi fachowcami (a kto odda dobrych), za to mieli 
długie kartoteki kar. Jak zwróciłem się do szefa WRZKB o materiały do budowy 
ośrodka, to uśmiechnął się i powiedział, że takie inwestycje należy planować 
z dwuletnim wyprzedzeniem. Należy także uzyskać na to zgodę. I tak sam zostałem 
z zadaniem, bez niczyjej pomocy. Nie oglądając się jednak na żadne przepisy 
i polecenia przemyślałem problem i zgłosiłem się do:

- biura projektów kolejnictwa (akurat mieli wolny czas), aby zaprojektowali 
ośrodek. Opracowany wówczas plan jest jedynym do dnia dzisiejszego 
na podstawie którego funkcjonuje ośrodek;

- kmdr. Szczota ze Sztabu MW. Pomógł mi uzyskać dobrych fachowców 
do budowy. Wysłał zapotrzebowanie na murarzy, stolarzy itp., łącznie 
30 ludzi, do Sztabu Wojskowego w Nowym Sączu. Twierdził, że 
górale są dobrymi fachowcami i nie pomylił się. Ci rekruci przyszli 
bezpośrednio do brygady, a dokumenty trafiły do CSSMW w Ustce, bo 
tam musieli być na ewidencji. Myśmy zorganizowali im szkolenie 
rekruckie i przysięgę z całym ceremoniałem, po którym zdali ubrania, 
broń i oporządzenie, które zdjęliśmy z zapasów mobilizacyjnych, bez 
zgody szefa Sztabu Generalnego WP. Dostali kombinezony i na dwa 
lata pojechali do Tlenia budować ośrodek;

- pani Kijewskiej z WRZKB narysowałem na kartce papieru, jak ma 
wyglądać domek. Pani architekt przygotowała projekt domku według 
którego zaczęto budować;

- wykorzystując ryby, które otrzymywaliśmy od przedsiębiorstw rybackich, 
tudzież medale załatwione od dowódcy MW „Za zasługi dla MW”, 
kadra KdOP jeździła po całej Polsce, załatwiając materiały budowlane, 
wręczając te upominki;

- kmdr Struk zatwierdził plany w Bydgoszczy.
Z naruszeniem wielu przepisów ale z pełnym zaangażowaniem, wybudo

waliśmy 52 domki dla 4-6 osób o wysokim standardzie. Centralny budynek 
z kuchnią, kawiarnią, stołówką i hotelem wybudowali nam saperzy POW. 
1,5 kilometrowy odcinek drogi położyli saperzy z Helu. Tak wybudowano 
piękny ośrodek wczasowy dla 200 wczasowiczów w malowniczym miejscu. 
Na przełomie łat 1999-2000 ośrodek został sprzedany w prywatne ręce i popadł 
w ruinę. Od kilku lat jest zamknięty.
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Stopień komandora otrzymałem w roku 1982, będąc na Saharze, w czasie 
urlopu w Algierii. Rzadki wypadek w Marynarce Wojennej.

Po wprowadzeniu stanu wojennego częściowo zmieniono obsadę władz 
miejskich i wojewódzkich w Gdańsku. W 1982 roku wezwany zostałem do 
dowódcy MW. Zakomunikował mi, że po konsultacjach społecznych 
wyznaczono mnie na wicewojewodę w Gdańsku. Wyraziłem wątpliwość, czy 
w tak skomplikowanej sytuacji społecznej i gospodarczej, jaka jest w województwie, 
mogę podjąć się tak odpowiedzialnej pracy. Ale, jak to w wojsku bywa „rozkaz 
nie gazeta” i propozycja została przesłana do premiera. W Warszawie przyjęto 
drugi wariant i wojewodą gdańskim został gen. Cygan.

W 1983 roku dowódca MW wraz z zastępcą do spraw politycznych 
zaproponowali mi, abym został dowódcą 8. FOW. Padla też oczywiście 
informacja o kolejnym awansie. Poprosiłem o tydzień do namysłu. To była 
piękna propozycja. Znacznie większe finanse, awans, prestiż itp. Z drugiej 
strony prośba żony, nie wyjeżdżaj do Świnoujścia. Syn Tomasz kończy maturę 
i idzie na studia - jeszcze nie bardzo sprecyzowane. W szkole angażował się 
w jakiejś nieformalnej grupie. Jest śledzony przez SB. Jego kolegów aresztują. 
Żona pilnuje go i przez dwa dni z domu nie wypuszcza (przed blokiem dwa dni 
stał funkcjonariusz SB). Córka za rok kończy maturę. Należy pomóc. Musiałem 
wybierać i wybrałem rodzinę. Była przykra rozmowa z dowódcą MW. Nie 
mogłem wówczas wszystkiego dowódcy powiedzieć, a on nie mógł zrozumieć 
mego stanowiska. Do Świnoujścia poszedł kmdr Matuszczyk.

W 1991 roku ksiądz Henryk Jankowski z Gdańska zwrócił się do MON 
z propozycją by z pomocą Kościoła nastąpiło coś w rodzaju pojednania wojska 
ze społeczeństwem. Dlatego też ktoś z kadry WP winien zabrać głos z ambony 
w kościele pod wezwaniem św. Brygidy. Ta uroczystość miała być transmitowana 
przez telewizją na całą Polskę. Dowódca MW polecił mi wystąpić w imieniu 
wojska. Na pytanie co mam powiedzieć uzyskałem wyjaśnienie „a to już twoja 
sprawa”. Po kilku dniach, kiedy przygotowałem wystąpienie i uzgodniłem 
szczegóły z ks. Jankowskim, odwołano mnie twierdząc, że zajmuję za wysokie 
stanowisko i polecono wyznaczyć kogoś ze sztabu brygady. Uznałem, że ze 
względu na słowo „Westerplatte”, które znane jest w całej Polsce, głos zabierze 
dowódca dywizjonu stacjonującego na Westerplatte, kmdr por. Antoni Rudoman. 
I tak też się stało.

W latach 80., dokładnej daty nie pamiętam, zostałem wezwany do adm. 
Dutkowskiego (zastępcy dowódcy MW ds. polit.) i usłyszałem propozycję „nie 
do odrzucenia”, abym startował w wyborach do Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR. Mam być wybierany, nie jak zwykle przez organizacje wojskowe, ale 
przez organy cywilne Gdańsk Portowa, to jest organizację skupiającą 
stoczniowców i portowców, czyli ludzi z kolebki Solidarności. Miałem być 
takim papierkiem lakmusowym i pokazać, jak będą reagowali na mundur. 
Z milicji wyznaczony był major. Jego nazwiska niestety nie pamiętam. Jeździliśmy 
na zebrania. W rezultacie tajnych wyborów, zostałem wybrany na Konferencję 
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Wojewódzką uzyskując około 70% głosów. Milicjanta stoczniowcy skreślili. 
Na niej wybrano mnie do Komitetu Wojewódzkiego. W komitecie do Komisji 
Kontroli Partyjnej, a w tej komisji - na przewodniczącego.

W Komisji Kontroli Partyjnej sprawy rozpatrywaliśmy w zespole 7-9 osób. 
Trafiały do nas materiały z NIK o różnych umowach z firmami zagranicznymi 
podpisywanych przez związane z morzem polskie przedsiębiorstwa, ze szkodą 
dla interesów Polski na wiele milionów dolarów. NIK, bardzo precyzyjnie 
określał nazwiska i sumy, kto był odpowiedzialny za wyrządzone szkody. 
Wzywaliśmy tych dyrektorów na rozmowy. Przykro było słuchać ich niskich 
i kłamliwych wyjaśnień. Karaliśmy ich najwyższą jaka była w naszej gestii karą- 
wykluczeniem z szeregów PZPR. Odwołali się od naszej decyzji do ostatniego 
zjazdu PZPR, który przywrócił im członkostwo. Pewnie teraz żałują? Ale przy 
tak ewidentnych naruszeniach uważałem, że sprawy powinien rozpatrzyć 
prokurator. Dlatego wszystkie dokumenty około 10 spraw skierowałem do: 
Prokuratury w Gdańsku i Ministerstwa Żeglugi, a także zainteresowałem 
członka Biura Politycznego KC PZPR gen. Siwickiego. Żadnej odpowiedzi 
od nikogo nie otrzymałem.

W początkowych latach 90., przy zmianie ustroju, dużo w Polsce mówiło 
się o czerpaniu wzorów z krajów państw NATO, szczególnie Hiszpanii, która 
powierzchniowo, ludnościowo i rozwojem zbliżona jest do Polski. Zostałem 
wyznaczony do wzięcia udziału w oficjalnej delegacji WP do Hiszpanii. 
Przewodniczył jej minister obrony narodowej. Wojska lądowe reprezentował 
gen. Wilecki, lotnictwo - gen. Gotowała, a ja - Marynarkę Wojenną. Był też 
szef Departamentu Kadr MON i jeszcze kilku generałów.-Zapytałem ministra, 
dlaczego mnie ten zaszczyt spotkał, ale on uśmiechnął się tylko i nic nie 
powiedział. W części oficjalnej wizyty pokazano nam jednostkę piechoty, 
lotniczą wraz z samolotem Harier, a we flocie zwiedziliśmy lotniskowiec ze 
stanowiskiem dowodzenia. Oczywiście po pokazach zadawane były pytania, na 
które Hiszpanie odpowiadali dość otwarcie i szczegółowo. Z pobytu należało 
sporządzić sprawozdanie. Natomiast w części nieoficjalnej pokazano nam wiele 
cennych i pięknych obiektów, bibliotek i miejscowości.

Omawiając wydarzenia w telegraficznym skrócie, pragnę nadmienić 
mimo wszystko, jeszcze jedną sprawę. W połowie lat 80. razem z kmdr. Kotułą 
z 3. FO zostałem wyznaczony do pracy w zakresie mobilizacyjnym, w sztabie 
Układu Warszawskiego. Z tej przyczyny wziąłem udział w ostatnich 
ćwiczeniach na mapach sztabu UW. którymi kierował I zastępca ministra 
obrony ZSRR - szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR marsz. Nikołaj 
Ogarkow. Ćwiczenia trwały kilka tygodni. Rozpoczęły się w Legnicy, 
a zakończyły w podziemnym bunkrze gdzieś w NRD. Nie będę opisywał 
przebiegu ćwiczeń, ale powiem tylko to. Jak referował szef wywiadu, gdyby 
w przyszłym konflikcie zwyciężałyby wojska UW, dowództwo NATO planowało 
uderzyć broniąjądrowąna całej szerokości od Bałtyku do Karpat wzdłuż Wisły, 
w celu zniszczenia sił głównych ZSRR. I odwrotnie. Gdyby wojska NATO 
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osiągnęły powodzenie, dowództwo UW planowało, także na całej szerokości 
od Karpat do Bałtyku uderzyć bronią jądrową na siły NATO. W każdym 
przypadku z Polski zostałby tylko żużel.

Mając bogate doświadczenie w ochronie granicy i strefy ekonomicznej 
państwa oraz widząc wiele niedociągnięć i niejasności, a także rozgrywających 
się w tych obszarach partykularnych interesów, ze szkodą dla Polski, pragnąc 
zdecydowanie uporządkować strukturę kierowania działaniami na morzu 
i obniżyć ich koszty, podjąłem kroki w celu uporządkowania tych spraw. 
Dotychczas było tak:

- Dowództwo WOP uzgadniało z Dowództwem MW raz na rok zadania 
dla MBOP. Mimo uzgodnień i dobrych chęci, zasadnicza sprzeczność 
pozostawała. WOP wykorzystywał okręty pojedynczo przez cały rok 
wzdłuż całej granicy morskiej. MW musiała się szkolić grupami 
okrętów, czy dywizjonami w jednym czasie, np. strzelania, zwalczanie 
okrętów podwodnych, czy szkolenia na tzw. redach. Nawet przy 
najlepszych chęciach ze wszystkich stron dowództwo brygady musiało 
manewrować między przysłowiowym młotem i kowadłem;

- WOP, MW i Urzędy Morskie dysponowały na całym wybrzeżu 
kilkudziesięcioma Posterunkami Obserwacji Wzrokowo Technicznej, 
niejednokrotnie po kilka radarów, skupionych w jednym miejscu. Każda 
z instytucji (trzy ministerstwa) utrzymywała dyżur 24 godzinny, serwis 
remontowy itp., bez korelacji z innymi POWT. Ile to kosztowało?

- UM kontrolowały PSRM swoimi jednostkami według swoich planów. 
My również nadzorowaliśmy ją według własnych planów, zabierając 
inspektora UM. Nadmorskie brygady WOP w uzasadnionych wypadkach 
stawiały zadania bezpośrednio dywizjonom i podobne zadania stawiało 
Dowództwo MBOP.

Większość zadań i działań wynikających z uzgodnień i wytycznych 
z trzech ministerstw - mimo najlepszych chęci, była ze sobą w większym lub 
mniejszym stopniu niespójna. Nakładało to na dowództwo MBOP konieczność 
wykonywania zadań zgodnie ze starym porzekadłem „Panu Bogu świeczkę, 
a diabłu ogarek”. Natomiast na załogi okrętów i dywizjonów spływało dużo 
zadań, które należało wykonywać równolegle dla kilku przełożonych.

W latach 1985-1988 nawiązuję kontakt z kpt. ż. w. Walentym Milenuszkinem, 
przewodniczącym Wojewódzkiego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Gdańsku, 
a także przewodniczącym Komisji Morskiej PRON w Zarządzie Głównym 
w Warszawie oraz posłem na Sejm. Wspólnie opracowaliśmy kilka wersji 
nowej jednostki (instytucji), która spełniałaby funkcje policyjno-porządkowe na 
całym wybrzeżu i morzu ekonomicznym, a eliminowałaby niedoskonałości 
opisane wyżej. Jednostka ta:

- wchodziłaby w skład Ministerstwa Transportu (resortu żeglugi) i byłby 
to jedyny przełożony;

- skupiała całe ratownictwo ludzi i statków na morzu;
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- ochraniała granicę państwową;
- sprawowała nadzór nad PSRM;
- prowadziła zwalczanie zanieczyszczeń i zalodzenia;
- skupiała cały system obserwacji POWT (MW, WOP i UM).
Po prostu chodziło o logiczne rozgraniczenie obowiązków: MW ma 

swoje zadania związane z obronnością kraju, a WOP ochrania granicę na lądzie. 
Nowa formacja, która by powstała - Straż Graniczna (czy o innej nazwie), 
podlegałaby Ministrowi Gospodarki Morskiej i zajmowała się sprawami 
bezpieczeństwa i porządku na morzu w czasie pokoju, w szerokim tego słowa 
znaczeniu. Aby mieć jakiś wzorzec takiej organizacji ściągnąłem ze Sztabu 
Generalnego WP schemat organizacyjny Straży Granicznej USA (Coast Guard) 
ze szczegółowo rozpracowanymi zadaniami. Oczywiście całość jest w języku 
angielskim, a pieniędzy na tłumacza brak. Pomocy w przetłumaczeniu udzielił 
nam nauczyciel języka angielskiego z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym 
Porcie. Opracowaliśmy schemat organizacyjny z wyznaczeniem zadań, 
sposobów ich realizacji i zasad finansowania. Jednostka ta miałaby wykonywać 
zadania na całej granicy naszego państwa i nazywać się „Flotylla Straży 
Granicznej”, a bandera miała mieć wygląd jak za czasów króla Władysława IV.

Poseł Milenuszkin projekt złożył w ramach interpelacji poselskich, na 
ręce ministra obrony narodowej gen. Siwickiego. Został on przesłany do 
zaopiniowania dowództwu MW. Pierwszy projekt został zdecydowanie 
odrzucony. Nasza nieustępliwość i zdecydowana chęć dokonywania korekt 
w kolejnych projektach, a przede wszystkim zmiany kadrowe zachodzące 
na kierowniczych stanowiskach w DMW i MON spowodowały, że został 
wreszcie zaakceptowany przez te gremia. Rozpoczęło się szczegółowe 
uzgadnianie przekazania sił i środków MBOP do nowo powstającej jednostki 
w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. Ze strony MW w rozmowach 
brali udział: radca prawny DMW, oficerowie sztabu i służb technicznych oraz 
ja, a ze strony MTiGM wytypowano Urząd Morski w Gdyni.

Po uzgodnieniach, w celu ostatecznych ustaleń w 1989 r. pod przewodnictwem 
szefa Sztabu MW kontradm. Ryszarda Łukasika i 14 oficerów MW oraz moim 
udaliśmy się do Departamentu Ochrony Żeglugi MTiGM. Byli już tam dyrektorzy 
urzędów morskich z Gdyni, Słupska i Szczecina, a także przedstawiciel 
dowództwa WOP kmdr Andrzejuk. Przychylne dotychczas stanowisko, duże 
zainteresowanie oraz zdecydowane poparcie resortu żeglugi dla naszego 
projektu zmieniło się o 180°. Resort odmówił przyjęcia jednostek brygady 
i utworzenia Straży Granicznej we własnych strukturach. Koncepcja upadła. Jak 
dowiedziałem się później od jednego z dyrektorów Urzędu Morskiego 
zadziałała intryga WOP. Poinformowano departament, że jak przejmą 
dywizjony, to zostaną zlikwidowane urzędy morskie, bo ich funkcję przejmą 
Pomorski, Bałtycki i Kaszubski Dywizjon, a ja miałem zostać dyrektorem 
departamentu. Był to okres po stanie wojennym, gdzie wojsko dużo mogło
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i tego się wystraszono. W dowództwie WOP zawsze była tendencja, aby przejąć 
siły i środki MBOP i tak też się dokonało w 1991 roku.

W resorcie MSW i w dowództwie WOP powstaje w tym samym czasie 
projekt rozwiązania WOP i powołania Straży Granicznej. Projekt został przesłany 
m.in. do MBOP w celu wypowiedzenia się w sprawie ochrony granicy 
morskiej. W tym rozwiązaniu proponowano rozwiązan.e MBOP i podporządko
wanie dywizjonów pod powstające Oddziały SG w Gdańsku, Koszalinie 
i Szczecinie. Dywizjony miały nazywać się strażnicami. Kadra i marynarze 
mają być umundurowani jednolicie, jak cała SG, w zielone mundury. Jest też 
szereg innych propozycji, z którymi się też nie zgadzamy, m.in. zatrzymania 
jednostki (statku) na morzu, prawa użycia uzbrojenia itp. Opracowaliśmy 
do dowództwa WOP odpowiedź, ale nasze propozycje w większości nie zostały 
uwzględnione. Trwa wymiana korespondencji, wyjazdów służbowych 
do Warszawy aby przekonać zespół opracowujący projekt, ale z niewielkim 
rezultatem. W dowództwie WOP zespołem opracowującym projekt kierował 
płk Dobrowolski.

Poprzez Sztab Generalny WP, wspólnie z kmdr. Molendą (oficerem Sztabu 
Generalnego WP), skierowany zostaję do prac w Sejmie nad Ustawą o Straży 
Granicznej. W lipcu 1990 roku pracami zespołu roboczego posłów i radców 
prawnych MSW i dowództwa WOP do rozpatrzenia projektu ustawy o SG 
kieruje poseł Bohdan Kopczyński, dawny oficer z Pomorskiego Dywizjonu 
(nieprzychylny MW i MBOP). Pewne zmiany na mój wniosek zostały 
wprowadzone, ale zasadniczy - jak, utworzenie Flotylli SG, zostaje odrzucony.

Dochodzi do ostatniego boju w Sejmie przed planowanym postawieniem 
projektu na forum plenarnym Sejmu. W sierpniu zebrane są cztery komisje 
sejmowe: ustawodawcza, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i czwartej 
już nie pamiętam. Łącznie około 80 posłów pod przewodnictwem posła 
Szmajdzińskiego. Czytany jest projekt ustawy i wnoszone są kosmetyczne 
poprawki. Walka rozpoczyna się dopiero przy sprawach morskich (ze strony 
Komisji Obrony Narodowej nikt nie zabrał głosu), około 40% naszych propozycji 
zostaje zaakceptowanych. Wywalczyłem m.in. zmianę umundurowania z zielonego 
na tradycyjny granatowy. Po ostrej wymianie argumentów z jakimś posłem, 
który nalegał na rozwiązanie MBOP i podporządkowanie dywizjonów 
oddziałom SG, przewodniczący Szmajdziński zarządza 20 minutową przerwę 
i prosi, abyśmy uzgodnili stanowiska. Okazało się, że tym posłem jest 
wiceminister spraw wewnętrznych Jerzy Zimowski, któremu proponuję, aby 
osobiście zechciał mnie wysłuchać i potem uzgodnioną wersję zapiszemy 
do ustawy. Wyraża zgodę i posłowie również to akceptują (ale odnoszę 
wrażenie, że jest im wszystko jedno). Zgodnie z moją propozycją następnego 
dnia przewieziony zostaję służbową lancią z hotelu do ministerstwa na 
Rakowiecką i przyjęty przez pana Zimowskiego. W jego gabinecie byli już: 
płk Lisiecki - późniejszy komendant główny SG, przedstawiciele dowództwa WOP: 
płk Dobrowolski i kmdr Andrzejuk i sześciu cywili, których nie znałem.
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Spotkanie, to znaczy referowanie przeze mnie koncepcji utworzenia Flotylli SG 
oraz udzielanie odpowiedzi na zadawane pytana trwało bez przerwy od godziny 
9.00 do 16.00. O tej godzinie, w obecności tych osób minister poleca rozwiązać 
Kaszubską i Bałtycką Brygadę WOP oraz Batalion Portowy w Świnoujściu - 
Pomorskiej Brygady WOP. Na tej bazie oraz MBOP utworzyć Morski Oddział 
Straży Granicznej (nie flotyllę). O godzinie 20.00 w Kancelarii Sejmu dokonujemy 
stosownego zapisu w projekcie ustawy. I sprawa bardzo osobista. W obecności 
tych osób składa mi następującą propozycję, „po sprawdzeniu pana komandora 
proponuję, aby objął pan stanowisko komendanta MOSG”. Propozycja ta była 
powtórzona przez komendanta głównego SG płk. Lisieckiego w obecności 
dowódcy MW. Z wielu powodów nie skorzystałem z przedłożonych propozycji, 
to znaczy pracy na stanowisku komendanta MOSG, ani pracy w Sztabie MW. 
Mając 58 lat, postanowiłem odejść z zawodowej służby wojskowej.

Może zabrzmi to nieskromnie, ale dzięki mojej uporczywej walce 
w Sejmie nad projektem Ustawy o Straży Granicznej, dzisiaj kadra chodzi 
w mundurach granatowych, a nie zielonych, służy w dywizjonach, a nie 
w strażnicach i podlega MOSG, a nie trzem lądowym oddziałom SG. Kiedy 
krystalizowała się możliwość rozwiązania brygady, przypuszczałem nie bez 
słusznych obaw, że po rozwiązaniu jednostki, pamięć o jej dokonaniach 
z okresu 25 lat podległości MW stopniowo zaginie. A byłaby szkoda, aby 
pamięć o tak wielu wspaniałych ludziach, oddanych służbie wojskowej 
i tworzących sukcesy MBOP gdzieś się rozmyła. Dlatego poleciłem opracować 
monografię MBOP za lata 1966-1991, którą wykonał zespół oficerów pod 
nadzorem kmdr Stefana Fręśki. Opracowanie to rozesłano do Sztabu MW, 
Akademii, ośrodków szkolenia i związków taktycznych MW.

1 sierpnia 1991 roku przekazałem ochronę granicy RP oraz sprawowanie 
nadzoru nad PSRM komendantowi MOSG kmdr por. Stanisławowi Lisakowi. 
Faktyczne rozwiązanie Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza nastąpiło 
dopiero 31 sierpnia 1991 roku w obecności szefa Sztabu MW kontradm. 
Łukasika i komendanta głównego SG płk. Marka Lisieckiego. 10 stycznia 1992 roku, 
po ponad 39 latach służby, odszedłem z MW. Mam wrażenie, że na zasłużony 
odpoczynek. Na uroczystym pożegnaniu miałem zaszczyt i przyjemność gościć: 
dowódcę MW kontradm. Wagę, komendanta Akademii MW kontradm. 
Bossego, dowódców: 3. FO kmdr. Krzyżelewskiego, 8. FOW kmdr. Matuszczyka, 
9. FOW kmdr. Czajkowskiego i wielu innych przyjaciół. Aktualnie należę 
do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP, w którym 
osiem lat byłem prezesem koła nr 15, oraz do Stowarzyszenia Oficerów 
MWRP.

Na zakończenie pragnę jeszcze jedną sprawę opisać. Mijały kolejne 
lata od ukończenia OSMW i coraz częściej myślałem, jak miło by było, 
gdybyśmy mogli znów się spotkać w gronie kolegów z którymi w 1954 roku 
rozpoczynaliśmy naukę w OSMW. W tym okresie posiadałem do dyspozycji 
ośrodek wczasowy w Tleniu z pełnym zapleczem, a także autokar i od 21 
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do 22 września 1985 roku zorganizowałem pierwsze spotkanie, na które przybyło 
32 kolegów. Radość była wielka. Następne spotkania, a w sumie było ich 8, 
organizowałem z ich pomocą. Ostatnie było we wrześniu 2008 roku. Zawsze 
była świetna zabawa, miła atmosfera, śpiewy. Choć niestety, w coraz mniej 
licznym gronie. Po trzech miesiącach od ostatniego spotkania, w grudniu 2008 roku 
stojąc nad grobem, w imieniu kolegów żegnałem adm. Wagę, byłego dowódcę 
MW - kolegę z naszego rocznika. Stojąc nad jego, a także wcześniej, nad 
mogiłami innych kolegów, zadawałem sobie zawsze pytanie, „czy warto było”? 
Na które do dnia dzisiejszego nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Czy warto 
było wielokrotnie poświęcać rodzinę dla spraw wojska, tych wielu wyrzeczeń, 
stresów i napięć, tysięcy nocy nie przespanych, wielokrotnie także i własnych 
pieniędzy? Skoro okręt którym dowodziłem został pocięty na złom, dywizjon 
i Komenda Portu Wojennego, którymi dowodziłem już nie istnieją. Teren, 
zabudowania i drogi z takim wysiłkiem organizacyjnym rozbudowywane 
niszczeją i są coraz bardziej zdewastowane. Ośrodek wczasowy w Tleniu został 
sprzedany i jest w stanie ruiny. MBOP też nie istnieje, choć na jej bazie powstał 
Morski Oddział Straży Granicznej. Najgorszy jest jednak fakt, że czujemy się 
przez MON i nie tylko, zapomniani. Z dużą przykrością czyta się w różnych 
pismach, szczególnie tych opracowywanych przez ludzi z IPN (którzy wyrośli, 
dostali mieszkania, kształcili się uzyskując dyplomy nawet profesorów za 
czasów tzw. komuny), którzy przyszli z nikąd, a teraz sieją nienawiść i piszą 
bzdury, że „wojsko, to był związek przestępczy o charakterze zbrojnym, mający 
na celu popełnianie przestępstw”. W świetle tych wypocin z IPN to jestem 
moralnym przestępcą? Trudno żyć w tak głupich czasach. Może to zbyt 
pesymistycznie zabrzmiało, ale wiem, że zawsze po burzy wychodzi słońce. 
A ja mam nadzieję, że rozum zatriumfuje nad głupotą.

W 2005 roku minęło równo 50 lat, gdy pierwszy raz wyszedłem w rejs na 
okręcie szkolnym ORP „Iskra”. Pomyślałem, jak by to było miło powtórzyć to 
wydarzenie i sprawdzić swoje możliwości. Jak pomyślałem, tak też uczyniłem. 
W styczniu 2005 roku zamustrowałem na żaglowiec barkentynę „Pogoria” 
w charakterze żeglarza. Statek stał w porcie Genua we Włoszech i odbyłem 
10 dniowy rejs po Morzu Śródziemnym z wejściem do portu Imperia, Monte 
Carlo, Bonifacjo. Byłem na wyspach Korsyka i Elba. Łącznie przebyłem 
596 Mm. Sprawiło mi to dużą radość, że po pół wieku mogę wchodzić 
na maszty, jak za młodych lat. Stawiać żagle, pełnić wachtę za sterem, a także 
w kambuzie myć gary. I na psiej wachcie, kiedy na statku jest cicho, słuchać tej 
pięknej muzyki, jaka powstaje podczas rozcinania fal przez dziób statku 
i z szumu wiatru w olinowaniu.
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Kmdr w st. spocz. mr inż. Stanisław WIELEBSKI

OKRĘTY MARYNARKI WOJENNEJ 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Czytając coraz częściej w prasie krajowej o katastrofalnym stanie 
technicznym naszych okrętów, jak m.in. w „Przeglądzie” nr 15 

z 18 kwietnia 2010 roku, gdzie już sam tytuł - „Na mieliźnie. Marynarka 
Wojenna miała być atutem armii. A jest złomowiskiem?” każę się zastanowić, 
jaki jest sens takiej pisaniny, która absolutnie nawet nie sugeruje, dlaczego? 
W takiej sytuacji należy ponownie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Polska 
mając dostęp do Bałtyku, a przez niego do całego świata, powinna mieć 
Marynarkę Wojenną i jaką?

Piszę ponownie, bo przecież to już zostało ustalone w 1918 roku 
i konsekwentnie było realizowane do 1939 roku, w czasie II wojny światowej 
i zaraz po jej zakończeniu. Najbardziej skutecznie po powstaniu Marynarki 
Wojennej RP w 1918 r., jej kierownictwo realizowało to według założenia, że 
„Marynarka Wojenna jest częścią gospodarki morskiej państwa”. Czyli okręty 
są koniecznością, uzależnioną od potrzeb i możliwości gospodarczych państwa, 
a nie ambicji jej dowództwa. Sprawy rozwoju kraju i jego bezpieczeństwa nie 
powinny nigdy zależeć od chwilowych poglądów aktualnych decydentów. 
Bałtyk, jako morze nie zmienia się, natomiast możliwości techniczne jego 
„uprawy” tak i musi być to systematycznie uwzględniane.

Od dwudziestu lat, jako oficer korpusu technicznego - komandor 
w stanie spoczynku magister inżynier budowy okrętów, absolwent Oficerskiej 
Szkoły Marynarki Wojennej i Wydziału Budowy Okrętów Politechniki 
Gdańskiej - jestem na emeryturze. W czasie służby w Marynarce Wojennej od 
1949 roku, po ukończeniu OSMW z wyróżnieniem, awansowany od razu 
do stopnia porucznika marynarki, pełniłem obowiązki mechanika okrętów 
podwodnych, w służbach technicznych Marynarki Wojennej oraz w Ministerstwie 
Obrony Narodowej, jako zastępca dowódcy 9. FOW do spraw technicznych, 
a od 1976 roku jako szef Budowy Okrętów i Postępu Technicznego DMW, 
zastępca szefa Techniki Morskiej MON i na zakończenie - dyrektor Ośrodka 
Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej. Tych dwóch ostatnich 
instytucji byłem głównym organizatorem.
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Nie czuję się kompetentny do zabierania głosu, jakie i ile ma być u nas 
okrętów, ale jak, gdzie, oraz z kim współpracować w kraju i za granicą przy ich 
budowie, tak. Pragnę w tym miejscu przypomnieć, że już 1 maja 1939 roku, 
w nowo zbudowanej Stoczni Marynarki Wojennej na Oksywiu, położono stępkę 
pod następny polski kontrtorpedowiec „Huragan” (typu „Grom”), w którego 
budowie udział polskiego przemysłu miał wynosić 80% wartości okrętu.

W czasie swojej służby na tych stanowiskach, nie miałem z tym problemów. 
Nasze obliczenia wykazywały, że za jeden zakupiony obojętnie gdzie za granicą 
okręt, można było wybudować w przemyśle krajowym 2,5 podobnego okrętu, 
importując niezbędne uzbrojenie. Dobra współpraca zawsze jest korzystna. Przy 
budowie naszych amagnetycznych trałowców, bardzo nam pomogli Jugosłowianie. 
Są one eksploatowane w naszej marynarce do dziś.

Przedstawiając siebie, mam również na uwadze pewien problem 
kadrowy. Gdybym np. miał taką przeszłość zawodową w warunkach 
np. w Szwecji, to z pewnością po osiągnięciu wieku emerytalnego byłbym dalej 
potrzebny. Dlatego też postaram się przedstawić, jako młodszy o 11 lat 
od naszej Marynarki Wojennej jej dotychczasowe problemy techniczno- 
-okrętowe oraz inne, i np. dlaczego budowany w Stoczni Marynarki Wojennej 
„Gawron”, pobije rekord czasu budowy swojego młodszego „brata”, jak 
dziennikarze określają „stosunkowo nowoczesną korwetę dozorową „Kaszub”, 
budowany w Stoczni Północnej w Gdańsku 20 lat.

Uwarunkowania budowy okrętów

Przedstawianie uwarunkowań związanych z budową okrętów rozpocznę 
od wyznaczenia mnie 1 sierpnia 1976 roku na stanowisko szefa Budowy 
Okrętów i Postępu Technicznego w Dowództwie Marynarki Wojennej. Moja 
wiedza w tym zakresie była pobieżna, a co dotyczy okresu sprzed 1939 roku, 
to znikoma. Sądzę, że bardzo istotnym przy wyznaczaniu mnie na to 
stanowisko, było wcześniejsze uzupełnienie przeze mnie studiów na Wydziale 
Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, gdzie wykładowcami byli również 
oficerowie korpusu technicznego Marynarki Wojennej sprzed 1939 roku.

Egzamin magisterski był dla mnie bardzo emocjonalnym przeżyciem. 
Przewodniczącym komisji był profesor Aleksander Rylke, organizator Wydziału 
Budowy Okrętów, tajnego w czasie okupacji w Warszawie i zaraz po wojnie na 
Politechnice Gdańskiej, a wcześniej jako komandor porucznik inżynier, szef 
Budowy Okrętów Kierownictwa Marynarki Wojennej, m.in. współtwórca wymagań 
technicznych na okręty podwodne „Orzeł” i „Sęp”. Była to raczej koleżeńska 
rozmowa i sprawdzenie, czy na „Sępie” wszystko jest jeszcze na swoim miejscu.

W Szefostwie Budowy Okrętów i Postępu Technicznego służyło, a właściwie 
pracowało, ośmiu oficerów, wszyscy z wyższym wykształceniem technicznym, 
w większości po Politechnice Gdańskiej i ekonomistka - absolwentka Uniwersytetu 
Gdańskiego. Zadania, jakie wtedy planowano przekraczały możliwości tak 
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skromnej obsady, co nie wyglądało optymistycznie. Zdawano sobie z tego 
sprawę również w dowództwie i dlatego od razu dostałem zadanie - opracować 
przedsięwzięcia organizacyjne umożliwiające realizację planowanych do 
budowy okrętów. Nie wdając się w szczegóły, plan zawierał 16 prototypów 
okrętów, oraz 67 tematów prac naukowo-badawczych z tym związanych. Jak 
się zorientowałem, problemy w realizacji budowy okrętów rozpoczęły się 
na początku dekady lat 70., o których, służąc na Helu, nie wiedziałem.

W 1971 roku rozpoczęto przygotowania do projektowania i budowy 
trzech podstawowych dla marynarki okrętów, „konsultowanych” zgodnie 
z obowiązującymi wtedy zasadami w Komitecie Technicznym Dowództwa 
Zjednoczonych Sił Zbrojnych w Moskwie. Były to: kuter rakietowo-artyleryjski 
(450 ton) proj. „665”, okręt zwalczania okrętów podwodnych (1200 ton) proj. 
„620” i amagnetyczny trałowiec redowy (225 ton) proj. „207”. Szczególnie 
prestiżowe były dwie pierwsze jednostki, które zastałem w fazie projektowania 
koncepcyjnego i częściowo projektu wstępnego. Ich budowa, za wyjątkiem proj. 
„207” uwarunkowana była od dostaw uzbrojenia i wyposażenia specjalnego ze 
Związku Radzieckiego, co nie było jeszcze formalnie załatwione. Swoją 
działalność rozpocząłem od wyjazdu z ustępującym szefem kmdr. Zdzisławem 
Łakomym do Moskwy, z celem ustalenia ukompletowania zamówionego 
uzbrojenia, uzyskania niezbędnej dokumentacji do dalszego projektowania 
i ustalenia terminów dostaw. Niestety spotkała nas absolutna odmowa, że 
niczego nie otrzymamy, nawet wyposażenia ogólno-okrętowego, a jeśli 
wybudujemy kadłuby, to będą stały na przysłowiowym „sznurku”. Na nasz 
stanowczy protest (jednostki te były już w oficjalnych planach), na drugi dzień 
już na admiralskim szczeblu zasugerowano nam, by wzorem NRD doprowadzić 
do zawarcia specjalnej umowy międzyrządowej Związek Radziecki - Polska, 
dotyczącej współpracy przy projektowaniu i budowie okrętów.

Rosjanie w ten sposób chcieli wymusić uczestnictwo swoich specjalistów 
w naszych biurach projektowych i stoczniach. Jak się dowiedziałem pierwsza 
taka próba była w 1971 roku, przy omawianiu Wstępnych Wymagań Taktyczno- 
-Technicznych naszego proj. „620”. Tego typu ustalanie danych przyszłego 
okrętu - ale tylko w krajach „satelitarnych” - omawiane i zatwierdzane były na 
tzw. Komitecie Technicznym Dowództwa Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu 
Warszawskiego. Posiedzenie dotyczące tego okrętu odbyło się w Sopocie 
z udziałem przedstawicieli: Bułgarii, NRD, Rumunii, Związku Radzieckiego 
i Polski. Rosjanie uwarunkowali wyporność tego okrętu do 800 ton, przy 
jeszcze znacznie zwiększonym uzbrojeniu. Było to absolutnie nierealne, na co 
strona Polska nie zgodziła się, w czym poparli nas tylko Rumuni. NRD natomiast 
wyraziło gotowość budowy takiego okrętu, zapraszając jednocześnie Rosjan do 
współpracy. Wyglądało to na działanie już wcześniej umówione. W ten sposób 
rozpoczęło się dyscyplinowanie nas przy pomocy „towarzyszy” z NRD.

W NRD na stoczni w Wolgaście zaprojektowano i wykonano prototyp 
tego okrętu jako proj. „133.1”, ale ze znacznie uproszczonym uzbrojeniem 
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i przedstawiono go na Komitecie Technicznym z wnioskiem o wprowadzenie 
na uzbrojenie w marynarkach wojennych państw Układu Warszawskiego. 
Brałem w tym udział. Nikt z tego nie skorzystał i tylko Rosjanie, chyba 
w nagrodę, zamówili u nich w latach 1985-1990, ale po zmodernizowaniu 
i lepiej uzbrojonych, 12 takich okrętów, już o zwiększonej wyporności do 1000 ton. 
Wyprzedzając w czasie, działające już nasze Centrum Techniki Morskiej 
wykonywało na te okręty na licencji radzieckiej wyrzutnie torpedowe DTA-53.

Tak kategoryczna odmowa Rosjan uniemożliwiała budowę pierwszych 
dwóch typów okrętów. Dowództwo mimo wszystko miało nadzieję na zmianę 
stanowiska radzieckiego, ponawiając kolejne prośby, które najpierw kończyły 
się sugestią zmiany konfiguracji uzbrojenia, co oznaczało konieczność 
przeprojektowywania, aż w końcu w dniach 14-20 stycznia 1983 roku przybyła 
do Polski 22-osobowa delegacja radziecka pod przewodnictwem dowódcy 
marynarki wojennej Związku Radzieckiego adm. floty Siergieja Gorszkowa. 
Delegacji polskiej, w której uczestniczyłem, przewodniczył wicepremier 
Zbigniew Szałajda. Po zwiedzeniu ważniejszych naszych stoczni - o co chyba 
głównie chodziło - proponowano nam podjęcie się produkcji licencyjnej 
niektórych systemów uzbrojenia, bez określenia czy ktokolwiek będzie to 
zamawiał. Pomijając samo uzbrojenie artyleryjskie, które można było uznać 
za nowoczesne, to ich systemy kierowania miały przestarzałą elektronikę, nawet 
w odniesieniu do już stosowanej w polskim przemyśle. Na zakończenie adm. 
Siergiej Gorszkow przedstawił w Stoczni Północnej zaprojektowany w NRD 
wspólnie z Rosjanami kuter rakietowo-artyleryjski proj. „151”, z sugestią jego 
budowy u nas w ramach licencji.

Skończyło się na niczym, żadne porozumienie nie zostało zawarte, a my 
zmuszeni byliśmy do rezygnacji z budowy u nas kutra rakietowo-artyleryjskiego 
proj. „665”. Wybiegając do przodu - najbliższe lata wszystko zweryfikowały. 
NRD zdążyło jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec wybudować prototyp tego 
okrętu, co miałem okazję jeszcze zobaczyć, oraz wybudować trzy częściowo 
wyposażone kadłuby, które zostały przez Polskę kupione i po doposażeniu 
(ale bez systemu rakietowego) włączone w skład naszej floty.

Powracając do początku mojej pracy na nowym stanowisku, stanąłem przed 
dylematem jak w istniejących uwarunkowaniach politycznych i gospodarczych 
ustalić właściwą organizację, zarówno po stronie wojska jak i też przemysłu, 
zapewniającą skuteczne realizowanie prac naukowo-badawczych, projektowych, 
produkcji małoseryjnej techniki okrętowej i budowy samych okrętów. Pracując 
razem z kmdr. mgr. inż. Markiem Smółką, jednym z pierwszych powojennych 
absolwentów Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, korzystaliśmy 
z doświadczeń oficerów Wydziału Technicznego KMW, a także naszych 
starszych kolegów okrętowców, zarówno wojskowych, jak i też cywilnych. 
Generalnie założyliśmy - okręty budujemy z maksymalnie możliwym udziałem 
polskiego przemysłu.
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Nasz przemysł okrętowy, budujący przeważnie statki handlowe, uważany 
był wówczas za światową potęgę, w rzeczywistości było to złudne, bo oparte 
głównie na dostawach armatorskich kupowanych w strefie dolarowej, nawet 
urządzeń sanitarnych. Przy budowie okrętów wojennych udział stoczni stanowi 
zaledwie około 30%, reszta to dostawy z przemysłu z zewnątrz i to przeważnie 
skomplikowane różnego rodzaju systemy, których produkcję i to w małych 
seriach, należało uruchamiać jeszcze przed projektowaniem okrętu, względnie 
ustalać ich dostawy z importu. Sytuacja wówczas była następująca. W 1971 r. 
decyzją Ministerstwa Przemysłu rozwiązano pracujące dla potrzeb Marynarki 
Wojennej Centralne Biuro Konstrukcji Okrętowych-2, przedsiębiorstwo 
projektowo-konstrukcyjne, zatrudniające wówczas 800 pracowników, w tym 
wybitnych konstruktorów, wyróżnianych niejednokrotnie nagrodami państwowymi. 
Dla prowadzenia, a właściwie administrowania, pracami naukowo-badawczymi 
w ramach tzw. Problemu Węzłowego 12.07 (prace dla Marynarki Wojennej) 
w Centralnym Planie Prac Naukowo-Badawczych, utworzono w Centrum 
Techniki Okrętowej Pracownię Jednostek Nie Katalogowych początkowo 
w składzie 8 osób, a niedługo później - 16. Odbiło to się niekorzystnie nad 
całością prac przygotowawczych oraz budową okrętów. Właściwie była to 
wtedy karuzela personalna w kierowniczych kadrach przemysłu okrętowego.

W 1975 roku Dowództwo Marynarki Wojennej zawarło z kierownictwem 
Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego porozumienie o współpracy, mające 
raczej charakter grzecznościowo-formalny. Nie miało to żadnego wpływu na 
realizację planów w zakresie budowy okrętów. Gdy obejmowałem obowiązki, 
leżało sobie spokojnie niezarejestrowane w biurku. Poważnym mankamentem 
był też brak więzi z przemysłem krajowym, mogącym wykonywać potrzebne 
nam wyposażenie okrętowe i urządzenia specjalne w małych seriach, 
co w połączeniu z odmową dostaw przez „dużego brata” uniemożliwiało 
praktycznie realizację naszych planów. ZPO miało zawsze jedną odpowiedź - 
załatwcie co dla okrętów jest potrzebne, a my wam zbudujemy każdy okręt. 
W projektowaniu najłatwiej wstawiało się gotowe urządzenia, a tych nie było 
i powstawała klasyczna kwadratura koła. Do tego finansowanie prototypu 
okrętu w Programie Badawczo-Rozwojowym 12-07, kończyło się z wykonaniem 
projektu technicznego. Dalsze finansowanie projektu warsztatowego, budowa 
prototypu i jego badania kwalifikacyjne, przechodziło do budżetu MON, 
co stwarzało nieporozumienia pomiędzy zamawiającym, projektantem, 
wykonawcą i dostawcami, głównie z powodów odpowiedzialności i asekuracji. 
Stwarzało to również niespójność z uruchamianymi pracami w postępie technicznym 
dla danego okrętu, co znacznie wydłużało czas prac towarzyszących. Dlaczego 
tak było, tego nikt z decydentów w Warszawie nie potrafił, albo nie chciał 
uzasadniać? Twierdzono jedynie, że okręt bardzo dużo kosztuje, a jego budowa 
i tak trwa dość długo, co nie było żadnym logicznym uzasadnieniem. Później 
udało nam się przy budowie trałowca amagnetycznego proj. „207” tą tradycję 
przełamać. Prototyp okrętu, a jeszcze przed tym przedział do badań 
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wytrzymałościowych i ich specjalne badania morskie, były finansowane 
w ramach postępu technicznego, aż do przekazania go Marynarce Wojennej. 
Prace naukowo-badawcze nowych urządzeń oraz systemów okrętowych 
związane były zawsze z planowanym do budowy okrętem i wstawiane razem 
do programu, co z reguły wydłużało czas trwania jego budowy. To wszystko, 
co jest w okrętach spoza stoczni, a jest to większość, powinno być realizowane 
oddzielnie według przewidywanych potrzeb z kilkuletnim wyprzedzeniem.

Analizując ustalony na lata 1976-1990 plan budowy okrętów i związany 
z tym zakres prac naukowo-badawczych, posiadane w dyspozycji siły i środki, 
oraz istniejące i obowiązujące zewnętrzne uwarunkowania, doszedłem 
do wniosku, że w taki jak dotychczas sposób zrealizować tego się nie da. 
Dotychczasowy dorobek zlikwidowanego CBKO-2 bezpowrotnie ginął, 
wypracowane więzi z przemysłem zostały zerwane, a specjaliści zostali 
rozproszeni. Wskazywałem również, że obecne podporządkowanie Szefostwa 
Budowy Okrętów i Postępu Technicznego w dość dużej odległości od dowódcy 
Marynarki Wojennej jest nieprawidłowe, stawiające nas wyłącznie w roli 
wykonawców poleceń bez wpływu na cokolwiek, co powodowało niepotrzebne 
wydłużanie czasu realizacji konkretnych przedsięwzięć. W konkluzji wnioskowałem 
wzmocnienie kadrowe szefostwa z bezpośrednim podporządkowaniem dowódcy 
Marynarki Wojennej. Wszak okręt to skomplikowany interdyscyplinarny zespół 
techniczny, nadzorowany w częściach przez specjalistyczne służby okrętowe, 
często o rozbieżnych interesach i niejednokrotnie zantagonizowanych. 
Zbudowanie okrętu według założeń i wymagań wszystkich specjalistów jest 
absolutnie niemożliwe i to nie tylko w Polsce. Okręt, to wynik kompromisu 
stawianych celów, oraz aktualnych możliwości technicznych i ekonomicznych 
państwa. Właściwe ukierunkowanie i skuteczne dyscyplinowanie procesów 
projektowania i budowy winno spoczywać w gestii dowódcy, dysponującym 
stosownymi instrumentami władzy i osobistym autorytetem. Nowe szefostwo 
miało spełniać rolę armatora Marynarki Wojennej.

Pierwszy etap reorganizacji został przez dowódcę MW przedstawiony na 
radzie ministra obrony narodowej, uzyskując akceptację. Jednak z realizacją 
było już gorzej. Dalszą inicjatywę przejął Główny Inspektorat Techniki WP 
i wykorzystał to dla zwiększenia swego „orszaku” o marynarskie mundury - 
jak to sam określił - dla zwiększenia siły przebicia w Warszawie. W wyniku 
powołano rozkazem MON nr 030/org. z 5 sierpnia 1980 roku Szefostwo 
Techniki Morskiej w składzie 50 osób - 28 oficerów i 22 pracowników 
cywilnych - z oddziałami: budowy okrętów, wojskowej techniki morskiej, 
nadzoru, ekonomicznym i administracyjnym - podporządkowane GIT w Warszawie 
z siedzibą w Gdyni. W wyniku tego zwiększyły mi się wyjazdy służbowe 
do Warszawy. Dziś organ ten nie istnieje, budowa okrętów też. Na szefa STM 
powołany został kontradm. Aleksy Parol, ja zaś zostałem jego zastępcą. Takie 
podporządkowanie STM było od samego początku błędne, gdyż pozbawiało 
dowódcę MW wpływu na jej rozwój. Prowadziło to m.in. do wydłużania czasu 
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zatwierdzania opracowań taktyczno-technicznych okrętów, gdyż każdy z generałów 
(szefów pionów w MON) czuł się upoważniony i kompetentny do ich opiniowania, 
co powinno kończyć się na dowódcy MW. Załatwienie czegokolwiek w ciągu 
trzech miesięcy uważane było za sukces.

Był to pierwszy etap postawionego zadania - utworzenie w marynarce 
(wojsku) organu wojskowej techniki morskiej. Moim zasadniczym dalszym 
zadaniem było doprowadzić do powołania najważniejszego organu w budowie 
okrętów - organu przemysłu. Wymagało to opracowania odpowiednich założeń 
przedstawiających nasze techniczno-organizacyjne problemy i spowodować 
zainteresowanie nimi: Komitetu Przemysłu Obronnego Urzędu Rady Ministrów 
(KPO), Ministerstwa Hutnictwa i Przemysłu, a po drodze Zjednoczenia 
Przemysłu Okrętowego, oraz kilka różnych i nie mniej ważnych ministerialnych 
departamentów. Wstępnie ustaliliśmy nazwę tego organu, jako Centrum 
Techniki Morskiej, co zostało później zaakceptowane.

Swoje działanie rozpocząłem od pozyskania sprzyjających nam wpływowych 
osób w instytucjach centralnych. Trwało to w sumie cztery lata i pomimo 
przeciwności nawet w naszym marynarskim środowisku, zakończyło się 
sukcesem. Największymi orędownikami powołania CTM byli: główny inspektor 
techniki gen. broni Zbigniew Nowak, przewodniczący KPO - minister Janusz 
Hrynkiewicz oraz radca prawny URM mgr Kazimierz Olejniczak.

Rozważania rozpocząłem od uściślenia, jak właściwie merytorycznie 
i organizacyjnie powinno to wyglądać. Miałem trochę rozeznania, jak to było 
zorganizowane na zachodzie. Na tle tego u nas była w tym zakresie ciągła 
improwizacja, w dodatku ograniczana przez „wielkiego brata”. W całościowym 
cyklu innowacyjnym główna uwaga skierowana była na fazę budowy okrętu 
w stoczni - a to tylko około 30% wartości. Uzbrojenie i związane z nim systemy 
były w większości importowane, a wyposażenie okrętowe wykonywane 
u przypadkowych kooperantów w kraju. Budowę okrętu rozpoczynano, nie 
mając nigdy pewności terminu jego zakończenia. Należy dodać, że nie 
mieliśmy żadnego wpływu na działania scentralizowanego aparatu, kierującego 
przemysłem w Polsce. Ustalając ciąg wszystkich przedsięwzięć związanych 
z budową okrętu starałem się dopasować je do aktualnej rzeczywistości 
polityczno-gospodarczej. W Warszawie miałem ułatwione zadanie, ze względu 
na wcześniejszą pracę w GIT i dość korzystne otarcie się o generałów, 
co ułatwiało mi niezbędne kontakty osobiste. Będąc stałym uczestnikiem sauny 
na Oksywiu, mogłem dość często konsultować swoje przemyślenia i to 
w pełnym negliżu z dowódcą MW adm. Ludwikiem Janczyszynem, sugerując 
czasami, co i komu trzeba w Warszawie przedstawić.

W skrócie ta procedura wyglądała następująco:
• Prognoza - program - plan. Wynik - założenia taktyczno-techniczne;
• Studia przedprojektowe, analizy: operacyjna, techniczna, ekonomiczna.

Wynik - wnioski i zalecenia do dalszej realizacji;
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• Dobór uzbrojenia, systemów kierowania i wyposażenia okrętowego, 
ustalenie prac naukowo-badawczych, współpraca z zagranicą. Wynik - 
Wstępne Wymagania Taktyczno-Techniczne (WWTT);

• Modelowanie systemów i ich techniczna ocena: uzbrojenia, systemów, 
wyposażenia, potrzeby logistyczne. Wynik - Wymagania Taktyczno- 
-Techniczne;

• Opracowanie projektów: Wstępny, Techniczno-Kontraktowy i Warsztatowy;
• Budowa okrętu - prototypu w przypadku serii;
• Badania kwalifikacyjne prototypu. Wynik - zalecenia do produkcji 

seryjnej.
Na tej podstawie zaproponowałem utworzenie w miejsce zlikwidowanego 

w 1971 roku CBKO-2 - Centrum Techniki Morskiej - samodzielne przedsiębiorstwo, 
organ przemysłu pracujący kompleksowo w zakresie budowy okrętów dla 
Marynarki Wojennej. Realizacja tego projektu nie była łatwa. Było sporo 
oponentów i to nie tylko w Warszawie. Był taki moment, kiedy pewna grupa 
ministerialnych urzędników, wymyślając nowe procedury, stawiając coraz 
nowe uwarunkowania, usiłowała nie dopuścić do utworzenia CTM. W dniu 
29 grudnia 1981 roku przewodniczący Komitetu Przemysłu Obronnego URM 
min. Janusz Hrynkiewicz analizując zaistniałą sytuację, przy której byłem 
obecny, zapytał mnie wprost - „panie komandorze, podpisze pan notatkę 
do premiera o konieczności utworzenia CTM?” Odpowiedź była krótka - 
„natychmiast”. Pomimo, że był to koniec grudnia, notatka została napisana 
jeszcze tego dnia. Jej ważniejsze uzasadnienia były następujące:

Materiały uzasadniające powołanie Centrum Techniki Morskiej jak 
i program rozwoju Marynarki Wojennej PRL do 1995 roku zostały opracowane 
przez specjalistów resortu hutnictwa i przemysłu maszynowego, Szefostwo 
Techniki Morskiej oraz przemysłu okrętowego były konsultowane z odpowiednimi 
ogniwami decyzyjnymi resortu obrony narodowej a także sekretariatu KPO 
Rady Ministrów.

W przygotowaniu zapewnienia sprawnego udziału resortu obrony 
narodowej w powołaniu i utworzeniu Centrum Techniki Morskiej, dowódca 
Marynarki Wojennej powołał swoim rozkazem komisję pod przewodnictwem 
kontradm. Zygmunta Rudominy dla określenia i wydzielenia ze stanu Mar. Woj. 
części majątkowej oraz niezbędnej kadry naukowo-technicznej reprezentującej 
specjalności wojskowej techniki morskiej.

Uznaje się również za niezbędne powołać na stanowiska kierownicze 
w CTM osoby wojskowe i cywilne. Dla zapewnienia sprawności kierowania 
i spójności ekonomiki centrum i MHiPM stanowisko dyrektora ekonomicznego 
powierzyć osobie cywilnej. Na stanowisko dyrektora naczelnego najlepsze 
predyspozycje naszym zdaniem, posiada obecny z-ca komendanta WSMW 
ds. naukowo-badawczych kmdr dr inż. Stefan Czarnecki (...).

Notatka została załączona do projektu Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie powołania Centrum Techniki Morskiej - do akceptacji.
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Minister Janusz Hrynkiewicz sporządził dodatkowo dla mnie jej kopię, 
na pamiątkę naszej współpracy, którą później przekazałem dyrektorowi CTM.

Zastanawiała mnie w tedy odczuwalna przychylność min. J. Hryniewicza 
dla naszej koncepcji. Zrozumiałem to niedawno przy okazji 50-lecia zakładu 
Radwar-Rawar w Warszawie, pioniera polskiej elektroniki. Prof. J. Hrynkiewicz, 
absolwent i pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej został w 1952 roku 
przeniesiony służbowo do Warszawy, gdzie wspólnie z prof. J. Groszkowskim 
rozpoczęli pracę nad polskimi radarami. Miał bardzo dobre zdanie o oficerach MW - 
twórcach Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej. Uważam, że jemu 
głównie można zawdzięczać powstanie CTM.

W dniu 6 marca 1982 roku Uchwalą Rady Ministrów nr 52/82 powołane 
zostaje Centrum Techniki Morskiej, na podstawie której Zarządzeniem Ministra 
Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego nr 81/82 z dnia 20 lipca 1982 roku, CTM 
rozpoczęło działalność, która trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Było to 
wszystko spóźnione o najmniej 20, jak nie więcej lat, ale na tyle wcześnie, 
że CTM zdążyło się jeszcze do transformacji ustrojowej w Polsce, dobrze 
i na stałe „zakorzenić”.

Współczesny okręt to bardzo złożony zespół techniczny, zawierający 
w sobie elementy z zakresu różnorodnych gałęzi nauki i przemysłu. 
W przygotowaniu jego budowy bierze udział wiele różnych organizacji 
i specjalistów, zaś praca stoczni stanowi wartościowo tylko około 30% kosztów 
jego budowy. W Marynarce Wojennej zajmowały się tym oddzielne służby, 
którymi w powojennym okresie kierowali głównie absolwenci Politechniki 
Gdańskiej. Z czasem dołączali do nich absolwenci Oficerskiej Szkoły 
Marynarki Wojennej, Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej i Akademii Marynarki 
Wojennej, oraz innych uczelni wojskowych. Można przyjąć, że już na początku 
lat 70., kadra w służbach technicznych MW miała wykształcenie wyższe.

Pragnę przypomnieć te służby z tamtego okresu i ich kierowników:
• Techniczno-Okrętowa - kontradmirał Aleksy Parol i kmdr mgr inż. Jan 

Przybylski;
• Budowy Okrętów - kmdr mgr inż. Zdzisław Łakomy;
• Uzbrojenia - kmdr inż. Władysław Sobolew;
• Broni Podwodnej - kmdr mgr inż. Stanisław Matera;
• Demagnetyzacji - kmdr mgr inż. Kazimierz Tarasiewicz;
• Energetyki - kmdr mgr inż. Jan Adamski;
• Hydrografii - kmdr mgr inż. Celestyn Spyra;
• Obserwacji i Łączności - kmdr mgr inż. Wacław Dobrowolski;
• Okręt Badawczy „Tur” - kmdr mgr inż. Zygmunt Zawadzki.
Przy tworzeniu CTM, jak i później, współpracowali z nami specjaliści 

wojskowi, jak i też cywilni, z Akademii Marynarki Wojennej, zapewniając 
realizację prac naukowo-badawczych związanych z budową okrętów, których 
pragnę przypomnieć. Byli to głównie: kmdr prof. dr inż. Konstanty Cudny, 
kmdr prof. doc. inż. Władysław Wojnowski, prof. kmdr dr inż. Mieczysław 
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Wierzejski, kmdr doc. dr inż. Stefan Czarnecki, kmdr dr inż. Bogdan 
Demidowicz-Wołczacki, kmdr dr inż. Andrzej Muszyński, kmdr dr inż. Narcyz 
Klatka, kmdr dr inż. Bronisław Komasara, kmdr dr inż. Józef Jakubczyk 
(obecny dyrektor CTM), kmdr mgr inż. Lucjan Tworzydło, kmdr mgr 
inż. Andrzej Madej, kmdr mgr inż. Janusz Diling, kmdr mgr inż. Leopold 
Gogol, kmdr mgr inż. Janusz Uziębło i inni. Mogliśmy teraz samodzielnie 
opracować każdy problem techniczny związany z budową potrzebnego nam 
okrętu. Gorzej było z uzyskaniem na to akceptacji „dużego brata” 
i pokonywaniem niechęci własnego przemysłu.

Po decyzji powołania CTM trzeba było w pierwszej kolejności powołać 
kierownictwo. Niestety, nie wszystko przebiegało według pierwotnych ustaleń. 
Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej nie przekazała dla CTM pomieszczeń 
w budynku nr 113 na Oksywiu z basenem ze specjalną izolacją akustyczną, oraz 
laboratorium do badań amagnetycznych „Pingwin”, zgłaszając jedynie gotowość 
współpracy i oddelegowania 7-10 oficerów wymaganych specjalności. Co się 
z tym wiąże, również kmdr dr inż. Stefan Czarnecki odmówił objęcia 
stanowiska dyrektora. Ponieważ dyrektor miał być delegowany z Marynarki 
Wojennej, jego wyznaczeniem zajęli się najwyżsi przełożeni. Trwało to jakiś 
czas, gdyż niektórzy po „prześwietleniu”, nie otrzymali zgody. Ja już w tym 
udziału nie brałem. Pierwszym dyrektorem został kmdr mgr inż. Zdzisław 
Łakomy, bardzo dobry specjalista okrętowiec, wcześniej długoletni szef 
Szefostwa Budowy Okrętów i Postępu Technicznego. Swoją działalność rozpoczął 
w siedzibie CTO w Gdańsku w tzw. Zieleniaku. Stanęło przed nim bardzo 
trudne zadanie: zorganizowanie siedziby, zespołu specjalistów, a później 
realizacja programu budowy okrętów. Po odzyskaniu w niedługim czasie 
budynku CBKO-2 w Gdańsku Wrzeszczu przy ulicy Matejki 6, można było 
przystąpić do zorganizowanej pracy. W dość krótkim czasie opracowano statut 
przedsiębiorstwa i utworzono zintegrowane zespoły specjalistów.

Działalność rozpoczęto od projektowania niszczyciela min proj. „255” oraz 
„średniego okrętu desantowego proj. „767”, a w pracach naukowo-badawczych: 
hydroakustyki aktywnej i pasywnej, systemów dowodzenia, czynnej i biernej 
obrony przeciwminowej oraz okrętowego wyposażenia amagnetycznego i lekkiego. 
Pracę w CTM rozpoczęło 300 pracowników cywilnych i 30 oficerów (z prawem 
noszenia munduru), specjalistów broni podwodnej i pól fizycznych. Równie 
ważnym było przystąpienie do aktualizacji przepisów z zakresu budowy 
okrętów, ich korelacji z międzynarodowymi wymogami ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa żeglugi, warunkami odbiorów itp.

Po dwóch latach CTM zaczął odnosić pierwsze sukcesy, stając się znaczącym 
i samofinansującym się Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym. Rozpoczęto starania 
i uzyskano podstawy prawne do wybudowania na Oksywiu laboratorium 
amagnetycznego według najnowszych standardów. Właśnie tam mieści się 
obecnie główna siedziba ośrodka. Nawiązano również współpracę z Instytutem 
Budowy Okrętów w Wamemunde, z którym współpracę utrzymywano 
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do zjednoczenia Niemiec w 1990 roku. Była to bardzo intensywna i wyczerpująca 
praca, nie zawsze oceniana właściwie, w tym również niestety przez niektórych 
decydentów z Marynarki Wojennej. Nie chciano brać pod uwagę, że CTM 
organizacyjnie jest w strukturach przemysłu. Dyrektor Zdzisław Łakomy starał 
się dobrze i ambitnie wykonywać swoje obowiązki, lecz nie zawsze mógł, 
a niejednokrotnie nie chciał przeciwstawiać się złośliwościom i zwracać 
o pomoc. Przypłacił to zawałem i z konieczności odszedł na emeryturę. Tym 
razem główny inspektor techniki WP gen. broni Zbigniew Nowak, na dyrektora 
CTM wyznaczył mnie.

Po raz drugi przyszło mi przyjmować od niego obowiązki 3 października 
1986 roku. W naszych stosunkach koleżeńskich nic się nie zmieniło. Mieliśmy 
jednakową opinię o niektórych decydentach naszego pionu technicznego. W czasie 
jego emerytury spotykaliśmy się dosyć często, omawiając bieżące problemy. 
Rozpoczęliśmy nawet przygotowania do wspólnego opracowania Historii 
budowy okrętów w Polsce. Niestety zbyt szybko od nas odszedł, zmarł 5 lipca 
1994 roku i został pochowany na cmentarzu w Gdyni Orłowie. Obejmowałem 
CTM jako w pełni uformowaną i sprawnie działającą instytucję. Projektowanie 
niszczyciela min przebiegało sprawnie, a w zakresie hydroakustyki - z wyprzedzeniem 
w stosunku do okrętu. Prototypy sonarów były już wykonane i przebadane 
w latach 1989-1990. Pozytywne wyniki badań doświadczalnego amagnetycznego 
trałowca proj. „207” utwierdzały nas w prawidłowości dalszego projektowania 
niszczyciela min. Pragnę w tym miejscu podkreślić znaczenie własnej aparatury 
hydroakustycznej - dla okrętu tego przeznaczenia stanowi to 10-15% jego 
wartości.

Przejęty przez CTM zakład Techmor od roku 1980 przygotowywał się 
do produkcji licencyjnej wyrzutni torpedowych DTA-53 dla okrętów nawodnych, 
w tym również na eksport do NRD. Przygotowanie opóźniało się, co groziło 
niedotrzymaniem terminów, a odpowiedzialność miał ponosić CTM. Za zgodą 
dowódcy MW kontradm. Piotra Kołodziejczyka, uzyskaliśmy jedną wyrzutnię 
z „Kaszuba” i razem z posiadanym licencyjnym wzorcem, po ich przygotowaniu, 
dostarczyliśmy w terminie zamawiającemu. W opanowaniu produkcji tych 
wyrzutni pomógł nam kmdr prof. dr inż. Konstanty Cudny z Akademii Marynarki 
Wojennej, opracowując bezinteresownie technologię ich wykonania, w ramach 
swoich badań naukowych, ciesząc się, że może nam pomóc. Wykonane przez 
nas wyrzutnie odbierane były bez żadnych reklamacji, a „Kaszub” ma obecnie 
na swoim pokładzie wyrzutnię naszej produkcji.

Pod koniec lat 80. nastąpił okres powszechnego cięcia budżetów, przerwano 
prawie w końcowej fazie prace związane z niszczycielem min, pomimo, że był 
już wykonany i przekazany Stoczni Marynarki Wojennej projekt techniczny 
tego okrętu. Rozpoczął się trudny okres dla CTM. Poniesione na koniec 1990 r. 
koszty prac naukowo-badawczych i projektowych (bez hydroakustyki) wyniosły 
1.323,0 miliony ówczesnych złotych. Wartość końcowych prac naukowo- 
-badawczych stanowiła 695,0 milionów złotych.
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Poniesione koszty na własną hydroakustykę, rozpoczęte jeszcze w 1976 r„ 
wyniosły 2.232,8 milionów złotych, doprowadzając w 1990 roku do produkcji 
seryjnej hydrolokatorów: poszukiwania czołowego i holowanego poszukiwania 
bocznego. Mając opanowane podstawowe problemy teoretyczne, konstrukcyjne 
i technologiczne, opracowano założenia i wymagania na okrętowy szerokopasmowy 
aktywno-pasywny hydrolokator do poszukiwania okrętów podwodnych. 
Stwarzało to możliwość zaprojektowania i samodzielnego zbudowania okrętów 
zwalczania okrętów podwodnych i patrolowych. Były to osiągnięcia imponujące, 
wykonywane jako własne i utajnione.

Projektem naszego niszczyciela min zainteresowały się Indie. Stocznia 
Marynarki Wojennej budowała wtedy dla Indii okręty desantowe. Widząc 
budowane tam amagnetyczne trałowce proj. „207”, zainteresowali się nim, 
a szczególnie pracami nad niszczycielami min. W dniach 5-10 września 1989 r. 
przebywała w Polsce delegacja marynarki wojennej Indii, której przewodniczył 
szef sztabu adm. J.G. Nadkami. Delegacja indyjska, której towarzyszył minister 
obrony narodowej wiceadm. Piotr Kołodziejczyk, była też gościem CTM, gdzie 
prezentowaliśmy projekt niszczyciela min. Byli tym projektem zainteresowani, 
proponując zamówienie w Stoczni MW 3-4 okręty, a następnie naszą pomoc 
i zorganizowanie budowy u nich. Wiedząc, że nie mamy hydroakustyki, chcieli 
dostarczyć zachodnią, jako dostawę armatorską. Niestety, Stocznia MW nie 
zdecydowała się na takie rozwiązanie, uważając je za zbyt ryzykowne. 
A szkoda, bo moglibyśmy stać się pionierami w budowie tego typu okrętów. 
Niestety, Marynarka Wojenna wtedy również zrezygnowała z budowy 
niszczyciela min, kiedy prawie wszystko było do tego przygotowane, nawet 
własna hydroakustyka. Zbyt lekkomyślnie zaprzepaszczono możliwość budowy 
tego okrętu, tracąc beztrosko nie tylko poniesione bardzo duże koszty, ale też 
dorobek naukowy wielu specjalistów. Było to dla mnie niezrozumiałe.

CTM po uzyskaniu statusu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w 1987 r„ 
podnosząc rangę i znaczenie swojej działalności powołał Radę Naukową, której 
przewodniczącym został profesor Politechniki Gdańskiej Lech Kobyliński. 
Pracę naszą zaczęliśmy prezentować na organizowanych sympozjach naukowych. 
Pierwsze, zatytułowane Problemy badawczo-rozwojowe oraz techniczno- 
-organizacyjne uwarunkowania budowy okrętów odbyło się w dniach 28-30 września 
1987 roku, natomiast drugie - Osiągnięcia i perspektywiczne zamierzenia 
w dziedzinie techniki okrętowej w dniach 19-20 wrześnial989 roku.

I jak to w życiu, ze względu na wiek, zbliżał się koniec mojej służby 
wojskowej. Jednocześnie CTM znalazł się w bardzo trudnej sytuacji 
finansowej. Był to okres pierwszej reformy ministra Baki. Ustalono wtedy 
restrykcyjny podatek od wzrostu wynagrodzeń tzw. popiwek. Pensje oficerów 
były obligatoryjne i ustalane przez MON, a realizowane z wypracowanego 
funduszu CTM. Były one wyższe od pensji pracowników inżynieryjno- 
-technicznych. Powodowało to również antagonizmy pomiędzy oficerami 
a pracownikami cywilnymi (którzy stanowili większość). OBR CTM nie był 
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w stanie płacić lawinowo rosnących podatków. Decyzja mogła być tylko jedna. 
Po dokładnej analizie ustaliłem, że 15 oficerów musi odejść. Opracowałem 
odpowiednią reorganizację i 29 listopada 1990 roku, ja (pomimo prośby moich 
najwyższych przełożonych cywilnych i wojskowych, bym jeszcze pozostał) 
i jeszcze trzech, przeszliśmy na emeryturę, zaś młodsi koledzy pozostali w pracy, 
jako pracownicy cywilni. CTM przetrwał to zamieszanie i z powodzeniem 
funkcjonuje do dziś. Obowiązki dyrektora przekazałem kmdr mgr inż. 
Januszowi Sebastyańskiemu. Nasuwa mi się taka sentencja - umiejętność 
przystosowania się do zaistniałych uwarunkowań zewnętrznych, jest gwarantem 
powodzenia.

Okres od 1 sierpnia 1976 roku do przejścia na emeryturę, zaliczam 
do najważniejszego w mojej „służbie okrętu”. Pierwsza służba na okrętach 
podwodnych, to jak gdyby wstęp do prawdziwej wiedzy o okręcie. Zaś 
Szefostwo Budowy Okrętów i Postępu Technicznego, Szefostwo Techniki 
Morskiej jak i Centrum Techniki Morskiej, stanowiły wspólne ogniwo w łańcuchu 
mojej służby okrętowej w Marynarce Wojennej. Osobiście wyrażam pełne 
uznanie dla moich następców oraz pracowników CTM, za dobre kierowanie 
i współczesną świetność Ośrodka Badawczo Rozwojowego Centrum Techniki 
Morskiej, życząc na dalsze lata - tak trzymać szanowni Koledzy. Wielką 
satysfakcję sprawiły mi otrzymane od Zarządu, Dyrekcji i Pracowników 
OBR CTM SA. serdeczne życzenia z okazji mojej 80. rocznicy urodzin, 
a szczególnie słowa (...) Doświadczenie i mądrość Pana miała również bardzo 
duży wpływ na racjonalną transformację Ośrodka i dostosowanie go do nowej 
sytuacji społeczno-ekonomicznej - po dokonanych w 1989 roku zmianach 
ustrojowych kraju. (...)

Powyższe opracowanie stanowi fragment dziejów budowy okrętów 
związany z moim w nim uczestnictwie, przedstawiający, jak to w tamtym 
okresie przebiegało. Aby mieć pełny obraz trzeba jeszcze przedstawić, jak to 
realizowano przed 1939 rokiem, oraz ocenić przebieg budowy poszczególnych 
okrętów.

Budowa okrętów Marynarki Wojennej przed rokiem 1939

Od powstania Marynarki Wojennej w 1918 roku jej kierownictwo bardzo 
mocno podkreślało rolę przemysłu i państwa w jej rozwoju: „Tylko na własnym 
przemyśle oparta rozbudowa marynarki, czyni ją tworem organicznie 
związanym z życiem państwa i daje rękojmię naturalnej i istotnej ekspansji 
morskiej narodu”1. Z dzisiejszej perspektywy podziwiać należy, że w tak 
krótkim czasie potrafiono zbudować od podstaw flotę wojenną, składającą się 
pod koniec lat 30. z najnowocześniejszych niszczycieli i okrętów podwodnych. 
Pod względem technicznym, okręty te były bez zarzutu. Stan techniczny „Orła” 

1 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta Kierownictwa Marynarki Wojennej, sygn. 1.300.21.62.
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miał zasadnicze znaczenie w jego ucieczce z Tallina. Współtwórcy tych 
wspaniałych okrętów, to Polacy, którzy w większości ukończyli w Kronsztadzie 
elitarną Morską Szkołę Inżynierską w zakresie budownictwa okrętowego i to 
jak np. kmdr inż. Aleksander Rylke w 1909 roku - z pierwszą lokatą i złotym 
medalem. Szkołę te w 1905 roku ukończył również szef Służb Technicznych 
KMW kontradm. Ksawery Czernicki. Młodsi oficerowie korpusu technicznego 
kończyli jako stypendyści Politechnikę Warszawską i w większości - Wyższą 
Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki Wawelberga i Rotwanda w Warszawie.

Budowa pierwszych okrętów we Francji - kontrtorpedowce „Wicher” 
i „Burza” oraz okręty podwodne „Wilk”, „Ryś” i „Żbik”

Podstawowe wstępne parametry taktyczno-techniczne przyszłych okrętów 
ustaliła w 1924 roku komisja w składzie: kontradm. Wacław Kłoczkowski 
i Tadeusz Bobrowski, kmdr Czesław Petelenz i Bernard Miller, kmdr por. Jan 
Bartoszewicz-Stachowski, Władysław Morgulec i Eugeniusz Solski, kpt. mar. 
Rafał Czeczott i Zdzisław Sladkowski oraz inż. Mikołaj Berens2. Nie wdając się 
w szczegóły - do budowy okrętów wybrano stocznie francuskie, biorąc pod 
uwagę łączące Polskę z Francją układy polityczne i militarne, a do tego ich 
stocznie nie miały zamówień i były względnie tanie. 2 kwietnia 1926 roku 
Polska zamówiła dwa kontrtorpedowce, a 1 grudnia tego roku, trzy podwodne 
stawiacze min. Pierwszą umowę zawarto ze stocznią Chantiers Navals Francais, 
zaś drugą ze stocznią Chantiers et Atelier Augustin Normand. Umowy w imieniu 
rządu polskiego podpisał szef KMW kmdr Jerzy Świrski. Okręty ze znacznym 
opóźnieniem weszły do służby w latach 1931-1932.

Plany konstrukcyjne okrętów zostały opracowane przez głównego wykonawcę 
według okrętów francuskich w biurze konstrukcyjnym Normandów, gdzie 
pracowali również Polacy: inż. Jan Morze, absolwent politechniki w Belgii oraz 
inż. Fryderyk Politur, absolwent Politechniki Warszawskiej. Nadzór nad 
budową sprawowała powołana przez szefa KMW Komisja Nadzorcza Budowy 
Okrętów w składzie: przewodniczący kmdr por. inż. Ksawery Czernicki, członkowie: 
kmdr por. inż. Stanisław Rymszewicz, kmdr ppor. Alojzy Czesnowicki, kmdr 
ppor. inż. Aleksander Rylke i kmdr ppor. inż. Stanisław Kamieński. Postawione 
przed nimi zadanie było odpowiedzialne i bardzo trudne. Przystępowano po raz 
pierwszy do nadzoru projektowania (właściwie odwzorowania okrętów francuskich) 
i budowy, bez znajomości francuskiego przemysłu, jego organizacji i obowiązujących 
uwarunkowań normatywno-technologicznych. Tak o tym pisze w swojej 
książce prof. inż. Rylke (...) „Głównym zadaniem komisji było dopilnowanie, 
aby zamówione (...) okręty zostały wykonane zgodnie z odnośnymi umowami, 
zarówno jeśli chodzi o sprawy natury handlowej i pieniężnej, jak też 
i specyfikacje techniczne. Do specyfikacji dołączone bowiem były plany 
okrętów o charakterze tzw. Projektów wstępnych. Zarówno specyfikacje, jak 

2 CAW, Akta KMW, t 869 nr 22721 z 11.12.1934 r.
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i plany, obejmowały w zasadzie wszystkie ważniejsze elementy i cechy okrętu. 
Rzecz prosta, nie mogły one wyczerpać wszystkich szczegółów wykonania ani 
też szczególnych rozwiązań technicznych szeregu urządzeń. Określeniem 
bardzo często figurującym w umowach było sformułowanie: Tak jak to jest przyjęte 
w marynarce francuskiej, albo typu jak w marynarce francuskiej. Dopuszczalne 
po za tym były również i inne rozwiązania, jeśli czy to wykonawca, czy to 
zleceniodawca uważali je za lepsze od dotychczasowych i osiągnęli między 
sobą porozumienie, co do tego3 (...)

Członkowie komisji dzięki bardzo wysokim kwalifikacjom, znajomości 
języków obcych, komunikatywności, posiadając szerokie pełnomocnictwo 
i zaufanie KMW, spełnili swoje zadanie. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że 
w tamtym okresie w okrętach podwodnych, podobnie jak i w lotnictwie, 
następował bardzo szybki postęp techniczny. Starano się to wykorzystać, tworząc 
w miarę udane okręty. Na okrętach podwodnych zmieniono usytuowanie min. 
Na okręcie francuskim miny były usytuowane w kadłubie lekkim, będąc zawsze 
w wodzie, poza kadłubem mocnym. W naszych warunkach zimowych było to 
nie do przyjęcia. Opracowano nowe usytuowanie min w dwupiętrowym 
magazynie wewnątrz kadłuba mocnego, projektując do tego nowy system 
elektryczno-hydrauliczny sterowania wyrzutnią, co było techniczną nowością, 
zwiększającą operatywność minowania. Zwiększono moc silników napędowych, 
nie zmieniając ich gabarytów, w peryskopach zastosowano nowe dalmierze 
stereoskopowe, zwiększając dokładność ich pomiarów, a w wyrzutniach 
torpedowych wykonano zabezpieczenie uniemożliwiające odpalenie torpedy przy 
otwartej tylnej pokrywie wyrzutni. Zaprojektowano nowy tzw. kiosk okrętu, 
nadając mu kształt położonej beczki, co pozwoliło lepiej wykorzystać jego 
wnętrze. Do wad technicznych, obniżających wartość bojową okrętów zaliczyć 
należy: użycie do ich budowy materiałów niskiej jakości, gorszych niż 
określono w umowie, co było później powodem szybkiej korozji konstrukcji 
stalowych i nieszczelności kadłuba mocnego, głośną pracę silników 
elektrycznych i okrętowych mechanizmów. Wszystko to razem było przyczyną 
wyeliminowania „Wilka” z działań bojowych w II wojnie światowej. Samo 
wykonanie okrętów podwodnych było, w przeciwieństwie do kontrtorpedowców, 
bardziej staranne. Wynikało to z ich przeznaczenia i uzyskania szczelności przy 
maksymalnym zanurzeniu 100 m. Jedyny przypadek niesolidności miał miejsce 
na „Rysiu”. W czasie zanurzenia zaobserwowano przeciek w tylnej części 
kiosku. Zamiast zanitowania, jak było na rysunku, użyto śruby, bez szczeliwa 
i nakrętki. Spawanie w tamtych latach nie było jeszcze stosowane. Usunięcie 
defektu przedłużyło czas trwania prób o kilka dni.

Jako przykład dobrej pracy Polaków jest zaprojektowanie przez Lucjana 
Kłopotowskiego - starszego brata przyszłego podwodniaka czasu wojny, 
kmdr. Andrzeja Kłopotowskiego - boi ratunkowej dla naszych podwodnych 

3 Aleksander Rylke, W służbie okrętu, Gdynia 1967, s. 133.
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minowców. Pracując w charakterze kreślarza w stoczni Normanda przy 
projektowaniu „Wilka”, opracował niespotykaną do tej pory boję ratunkową, 
niewymagającą żadnych zmian w konstrukcji okrętu. Okręt posiadał w części 
rufowej kadłuba mocnego magazyn min z lukiem ładunkowym o średnicy 1,5 m. 
Pomysł zakładał, aby na istniejącym zrębie luku osadzić dolną część boi 
ratunkowej, mogącej pomieścić dwóch-trzech marynarzy. Boja nieznacznie 
wystawała nad poziom pokładu. W dolnej części posiadała trzy zaczepy 
chwytające za dolną krawędź zrębnicy luku, którymi można było manewrować 
z wnętrza okrętu i wnętrza boi. Boja posiadała dwa włazy - dolny do wejścia 
z okrętu i górny do wyjścia na powierzchni morza i odwrotnie - oraz linki stalowe 
z windą ręczną do jej mocowania na zrębnicy luku ładunkowego. Projekt - dziś 
nazywałby się wnioskiem racjonalizatorskim - został zaakceptowany przez 
przewodniczącego komisji kmdr. Czernickiego i zrealizowany. Po wykonaniu 
boi i sprawdzeniu w basenie doświadczalnym, przeprowadzono latem 1933 r. 
jej praktyczne próby na Zatoce Gdańskiej, w obecności kmdr. Eugeniusza 
Pławskiego i kmdr. Aleksandra Rylkego. Po kilkakrotnym osadzeniu boi 
na zrębnicy luku i stwierdzeniu szczelności przylegania, praktyczne jej użycie 
sprawdził pracownik KMW inż. Fryderyk Politur4. Próby wypadły pomyślnie, 
co zostało udokumentowane i na tym się wszystko skończyło.

Zarówno oficerowie Komisji nadzoru, później odbioru, jak i też załogi 
poszczególnych okrętów, wykazali się dużą wiedzą i byli wymagającymi 
odbiorcami, czym zaskoczyli Francuzów, którzy do Polaków odnosili się 
lekceważąco, jako niemających doświadczenia i wiedzy okrętowej, Uważali, że 
Polacy „wykończą” okręty zaraz po objęciu, bo „co oni mogą umieć”? Odbiło 
się to ujemnie na jakości wybudowanych okrętów, szczególnie w doborze 
materiałów, co wyraźnie uwidoczniło się w czasie wojny5.

„Wicher’ ’ i „Burza” zostały odwzorowane według francuskiego kontrtorpedowca 
„Bourrasque” - „Simoun”, z uwzględnieniem poprawek KMW. Szczególnie 
dużo i to bardzo poważnych nieprawidłowości było na kontrtorpedowcach, 
zakończonych w dwóch przypadkach arbitrażem, wygranym przez stronę 
polską, dzięki wiedzy i uporowi kmdr. Rylke. Na okrętach podwodnych 
do pracy podchodzi się bardziej rzetelnie, bo po zanurzeniu wszyscy chcą się 
wynurzyć i z tym już nie ma żartów.

Ocena budowy okrętów we Francji - nowe ukierunkowania

Po przyjęciu okrętów pion techniczny KMW dokonał analizy przebiegu 
ich budowy we Francji i postanowił zmienić zarówno strukturę organizacyjną 
jak i też działania merytoryczne, szczególnie związane z okresem przygotowawczym, 
oraz samej budowy. Przede wszystkim wyraźnie i konsekwentnie zmierzano 
do coraz większego udziału polskiego przemysłu w budowie naszych okrętów 

4 Ibidem, s. 127.
5 Jerzy Pertek. „Burza” - weteran atlantyckich szlaków, Gdańsk 1970, s. 24.
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w stoczniach zagranicznych, mając również na uwadze rozwój floty handlowej. 
Kmdr inż. Czernicki szef Służb Technicznych KMW w odczycie wygłoszonym 
7 grudnia 1936 roku w Stowarzyszeniu Inżynierów Mechaników Polskich 
stwierdzał: „Stworzenie nowoczesnego przemysłu okrętowego nie przerasta 
w cale sił gospodarczych i technicznych naszego kraju i przy stosunkowo małym 
wysiłku, a dobrej woli, możemy osiągnąć znaczny stopień samowystarczalności; by 
jednak ta nowa dziedzina wytwórczości normalnie żyć i rozwijać się mogła, 
koniecznym jest otoczyć przemysł okrętowy szczególną opieką; musi być 
również zabezpieczona ciągłość drogą ustawy o rozbudowie Marynarki Wojennej 
i o wydatnym popieraniu rozbudowy żeglugi handlowej, realizacja zaś ustalonego 
programu winna być wykonywana w kraju z cała bezwzględnością”. W artykule 
opublikowanym w „Przeglądzie Technicznym’ w 1937 roku wskazywał: 
„Budowa statków, a szczególnie okrętów wojennych, daje olbrzymie pole pracy 
dla przemysłu i handlu, pole tak szerokie, iż żadne inne przedsięwzięcie, nie 
wyłączając budownictwa lądowego, nie może z nim się równać, jeśli mowa 
o różności materiałów i różnorodności przetwórczej”6.

Planując dalszą budowę kontrtorpedowców oraz okrętów podwodnych 
za granicą, przystąpiono do opracowania własnych założeń taktyczno-technicznych, 
dostaw materiałowych, uwarunkowań nadzoru i odbiorów, z uwzględnieniem 
możliwości udziału w ich budowie polskiego przemysłu. W zamówieniach 
ofertowych wymuszano udział własny, zarówno materiałowy - np. blachy 
i kable - jak też urządzenia i aparaturę - radiostacje, telefony, optyczne systemy 
celownicze czy armaturę elektrotechniczną. Przygotowane bardzo perfekcyjnie 
założenia techniczne i plan materiałowych dostaw, umożliwił wybudowanie 
w niecałe trzy lata, wspaniałych kontrtorpedowców: „Grom” i „Błyskawica” 
oraz okrętów podwodnych: „Orzeł” i „Sęp”. Jednocześnie w latach 1932-1936 
wybudowano całkowicie w kraju sześć trawlerów-minowców o wyporności 200 ton 
każdy i prędkości 17 węzłów. Udział przemysłu krajowego wynosił tu już 
wartościowo 79,2%. Do budowy tych okrętów wytypowano cztery stocznie: 
Modlińską, Gdyńską, Bydgoską i Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej 
na Oksywiu. Pod względem kadry specjalistycznej najlepiej przedstawiała się 
Stocznia Modlińska podległa Państwowym Zakładom Inżynierii w Warszawie 
i Warsztaty Portowe MW. Umowę podpisano 26 stycznia 1933 roku z PZInż., 
jako generalnym wykonawcą, na zbudowanie z materiałów krajowych 
(z wyjątkiem nieosiągalnych) i dostawę do Portu Wojennego w Gdyni czterech 
trawlerów w terminach, licząc od daty podpisania umowy: pierwszy 20 miesięcy, 
drugi trzy miesiące, trzeci sześć i czwarty dziewięć miesięcy później od 
przekazania pierwszego. Same kadłuby wykonano: dwa w Molinie i po jednym 
w Stoczni Gdynia oraz w Warsztatach Portowych MW na Oksywiu. 
Dokumentację wykonano w Modlinie pod kierownictwem inż. Aleksandra 
Potyrały, który jednocześnie projektował i budował kuter pościgowy „Batory”, 

6 Czesław Ciesielski. Twórcy polskiej Marynarki Wojennej 1918-1951, Gdańsk 1995.
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tylnokołowy holownik „Rewera” na rzekę Dniestr i szybkobieżny kuter 
„Nieuchwytny” dla Flotylli Rzecznej.

Zbudowane trawlery otrzymały nazwy: „Jaskółka”, „Mewa”, „Czajka” 
i „Rybitwa”, nazywane przez marynarzy „ptaszkami”. Zdążono jeszcze później 
zbudować w Gdyni dwa trawlery - „Czapla” i „Żuraw” - z zamontowanymi 
dodatkowo po jednym przeciwlotniczym najcięższym karabinie maszynowym 
typu Hotchkiss. Było to znaczące osiągnięcie i początek rozwoju polskiego 
przemysłu dla potrzeb okrętownictwa. Podkreślić należy wykonanie na licencji 
szwedzkiej w Zakładach Silników i Armatur „Ursus” w Warszawie, głównych 
silników napędowych typu Nohab. Silniki te w eksploatacji były niezawodne 
i nie ustępowały swymi walorami oryginalnym szwedzkim. Tymi trawlerami 
zainteresowała się Rumunia, wyrażając gotowość zamówienia czterech jednostek.

Uzyskane doświadczenia upewniły możliwości rozwoju polskiego 
przemysłu okrętowego. KMW w swoim działaniu miało poparcie wicepremiera 
inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego, utrzymującego stały kontakt ze Związkiem 
Studentów Polaków Techniki Okrętowej „Korab” przy Politechnice Gdańskiej, 
zapewniając studentom niezbędną pomoc i opiekę państwa. KMW natomiast 
przyznawało stypendia i organizowało praktyki w stoczniach zagranicznych 
przy budowie naszych okrętów. Korzystał z tego m. in. późniejszy profesor 
polskiej Politechniki Gdańskiej Doerffer Jerzy, odbywając praktyki i studiując 
w Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej.

Stocznia Marynarki Wojennej

Planując budowę w kraju okrętów typu „Grom” i innych, przystąpiono na 
początku lat 30. do rozbudowy Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej na 
Oksywiu w stocznię. Wybudowano niezbędne nabrzeża, kompleks hal 
produkcyjnych, zaplecze projektowe, warsztatowe, energetyczne i socjalne oraz 
niezbędną pochylnię do budowy kadłubów klasy niszczyciel. Obiekty te, 
za wyjątkiem pochylni, która obecnie nie istnieje, są wykorzystywane do dziś 
i wyróżniają się charakterystyczną architekturą tamtego okresu. Koszt budowy 
stoczni na dzień 6 października 1938 roku wynosił 10.781.151,03 zł7.

Pod koniec 1938 roku kmdr inż. Ksawery Czernicki zlecił Warsztatom 
Portowym Marynarki Wojennej budowę dwóch kontrtorpedowców według 
planów B18 - 5, 6, 7, 8 i 128. We wstępie zlecenia czytamy: Warsztaty są 
zobowiązane zbudować i dostarczyć dwa kontrtorpedowce za cenę 6.500.000 zł 
za każdy okręt: cena ta obejmuje całkowity koszt wybudowania i wyposażenia 
okrętu, za wyjątkiem instalacji i materiałów, które jak zastrzeżono w p. 0 par.l 
niniejszego zlecenia, stanowią dostawę Kierownictwa Marynarki Wojennej; 
cena ta obejmuje również koszt planów i rysunków, prób materiałów, prób 
warsztatowych, prób odbiorczych, oraz ewentualnych wydatków w okresie 

7 CAW, Akta KMW, sygn. 1.300.21.417.
8 Ibidem, sygn. 1.30021.476. W archiwum zachował się tylko opis i charakterystyka okrętu.
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gwarancyjnym. Do budowy okrętów mają być użyte najlepsze materiały 
i urządzenia krajowe, za wyjątkiem przedmiotów niewyrabianych w kraju, a na 
każdy zakup, których warsztaty uzyskają zezwolenie Administracji Armii. KMW 
dostarcza: kotły główne i pomocnicze, turbowentylatory, turbopompy, turbiny 
główne napędowe, skraplacze, przekładnie, linie wałów z obracarkami, łożyska, 
śruby okrętowe, turboprądnice 80 KW, działa 120 mm, 40 mm, najcięższe karabiny 
maszynowe, ciężkie karabiny maszynowe, broń ręczną, aparaty torpedowe 
i torpedy, sondy, logi, kompasy i żyrokompasy, telefony, sprzęt nawigacyjny 
i sygnałowy. Warunki płatności: do dnia 1 IV 1940 r. - 20% - 2.600.000 zł; 
1IV 1941 r. - 33% - 4.290.000 zł; 1IV 1942 r. - 35% - 4.560.000 - zł; 1IV 1943 r. 
- 12% - 1.550.000 zł; razem - 100% - 13.000.000 zł. Przedstawienie pierwszego 
okrętu do odbioru ustala się na 36 miesięcy licząc od 1 maja 1939 roku. 
Następny okręt do odbioru - po 6 miesiącach w stosunku do pierwszego. 
Przewidywany całkowity koszt budowy obu okrętów stanowił 32.200.000 zł.

Projektowanie okrętu nadzorował kierownik Oddziału Budowy Okrętów, 
zastępca szefa Służb Technicznych KMW kmdr inż. Stanisław Kamieński9. 
Udział krajowego przemysłu miał wynosić 80%, co by potwierdzało zdolność 
Polski do budowy okrętów, a tym bardziej floty handlowej. W projektowaniu 
brali też udział późniejsi profesorowie polskiej Politechniki Gdańskiej: inż. 
Aleksander Potyrała i inż. Henryk Markiewicz. Sylwetka okrętu była zbliżona 
do wybudowanych wcześniej w Anglii „Groma” i „Błyskawicy”, na których 
wzorowali się później Anglicy. Plany okrętu Niemcy odnaleźli, a po wojnie 
znalazły się w ZSRR. Ogólny rysunek i wizja okrętu w posiadaniu autora.

Pierwszy okręt miał się nazywać „Huragan”. Jego podstawowe dane: 
długość 114,0 m, maksymalna szerokość 11,0 m, wyporność normalna 2214 ton, 
prędkość maksymalna 39 węzłów, zasięg pływania przy 15 węzłach 3500 mil 
morskich. Uzbrojenie: 7 dział kal. 120 mm, w trzech podwójnych i jednej 
pojedynczej masce, 4 szybkostrzelne działa przeciwlotnicze kal. 40 mm 
w dwóch zespołach firmy Bofors, 4 podwójne zespoły najcięższych karabinów 
maszynowych 13,2 mm typu Hotchkiss, względnie polskie armaty kal. 20 mm, 
4 ciężkie karabiny maszynowe 7,9 mm, 2 potrójne wyrzutnie torpedowe 550 mm 
z sześcioma reduktorami dla torped 533,4 mm. Dla okrętu przewidziano: 
42 miny morskie, 40 bomb hydrostatycznych, 30 karabinków i 6 rewolwerów. 
Skład załogi: 15 oficerów, 5 chorążych, 7 podchorążych, 8 starszych bosmanów, 
56 młodszych podoficerów i 129 marynarzy.

Przygotowanie Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej do przekształcenia 
w stocznię, opracowanie dokumentacji nowego kontrtorpedowca oraz zamówienia 
jego budowy, potwierdza wysokie kwalifikacje pionu technicznego, znajomość 
krajowego przemysłu i jego możliwości, a także umiejętności organizacyjne 
personelu KMW i kadry floty. Dążenie, aby udział w budowie okrętów 

9 Absolwent Morskiej Szkoły Inżynierii w Kronsztadzie w 1914 r. Rozstrzelany w Katyniu razem 
z synem.
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przemysłu krajowego był jak największy jest godne największego podziwu. 
I to wszystko działo się w wyjątkowo krótkim czasie.

Przygotowano również reorganizację Szefostwa Służby Technicznej, 
dostosowując ją do realizacji zmieniających się zadań10. Szefowi Służby 
Technicznej podlegali bezpośrednio: zastępca do spraw ogólnych, zastępca 
do spraw inspekcji oraz wydziały: budowy okrętów w składzie czterech 
pracowników, mechaniczny w składzie trzech pracowników i elektryczny 
w składzie pięciu pracowników. Zastępcy do spraw ogólnych podlegały: 
Samodzielny Referat Ogólny w składzie czterech pracowników i Biuro Studiów 
w składzie pięciu pracowników; zastępcy do spraw inspekcji podlegały: Referat 
Studiów, Przepisów i Instrukcji w składzie trzech pracowników i Samodzielny 
Referat Przemysłu Wojennego w składzie czterech pracowników. Razem 
Służby Techniczne liczyły 29 pracowników. Stanowiska kierownicze przewidziane 
były dla oficerów, pozostałe w zależności od potrzeb dla oficerów lub pracowników 
cywilnych o odpowiednich kwalifikacjach. Z przyszłych profesorów Politechniki 
Gdańskiej w KMW w Warszawie przed 1939 rokiem pracowali: komandorzy 
Aleksander Rylke, Mikołaj Berens, Hilary Sipowicz i Adolf Zelenay; 
pracownicy cywilni - inżynierowie: Aleksander Potyrała i Henryk Markiewicz. 
Służby Techniczne KMW posiadały bardzo dużą samodzielność w działaniu, 
nie mając żadnych uzależnień natury wojskowej i politycznej, występujących 
w moim przypadku. Był to dla mnie główny „drogowskaz” przy organizowaniu 
pod koniec lat 70. Szefostwa Techniki Morskiej i Centrum Techniki Morskiej. 
Ja jednak nie miałem uprawnień dotyczących podpisywania zamówień 
na budowę okrętów. Niemniej zdarzył się przypadek podpisania przeze mnie 
takiego zamówienia, o czym będzie później.

W latach po II wojnie światowej przystąpiono do odbudowy Marynarki 
Wojennej, zwracając również uwagę na budowę okrętów w rozwijającym się 
szybko przemyśle okrętowym. Budowano początkowo jednostki pomocnicze, 
specjalne i szkoleniowe. Z poważniejszych przedsięwzięć w tym zakresie była 
budowa dwóch serii trałowców bazowych: pierwsze 12 na licencji radzieckiej 
i drugie 12 jako już projekt własny, bardzo udanych okrętów desantowych, 
w tym i na eksport dla szeregu nabywców. Moim celem jest przedstawić, dlaczego 
nie mogliśmy tego robić w pełnym zakresie, co będzie widoczne przy okrętach, 
których budowę nadzorowałem. W porównaniu z okresem międzywojennym 
będzie to bardzo widoczne. Nie wystarczy mieć stosowną organizację, trzeba 
jeszcze mieć określony cel (jakie okręty) i docelowe środki na jego budowę 
oraz pełne uprawnienia do realizacji tego celu. Czas najwyższy by decydenci 
zrozumieli, że przygotowanie do budowy okrętu trwa kilka lat, a jego budowa 
w zależności od wielkości dalsze 2-3 lata. Każde kierownictwo Marynarki 
Wojennej musi mieć w tym zakresie pełną samodzielność. Budowa każdego 
okrętu powinna być ujmowana stosowną uchwałą sejmową.

10 CAW, Akta KMW, sygn. 1.300.21.124.
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Budowa okrętu zwalczania okrętów podwodnych proj. „620”

Budowę tego okrętu prowadził i nadzorował od początku kmdr mgr 
inż. Leonard Korybalski. Była to pierwsza priorytetowa budowa dość dużego okrętu 
(mniejszego od „Huragana”) w przemyśle krajowym, stanowiąca wyzwanie 
techniczne i organizacyjne dla polskiego przemysłu. Wstępne Wymagania 
Taktyczno-Techniczne były następujące: wyporność pełna - 1100-1200 ton, 
długość całkowita - 82 m, prędkość maksymalna - 25 węzłów, silniki napędu - 
4x16 AS-V25/30 o mocy 4000 KM każdy, uzbrojenie artyleryjskie i rakietowe - 
1 x 2,57 mm, 2 x 2,23 mm, 1 x wyrzutnia rakiet przeciwlotniczych OSA-M, 
uzbrojenie zwalczania okrętów podwodnych 2 x RGB 6000, DTA-53, 2 zrzutnie 
bomb głębinowych.

Jak napisałem wcześniej założenia te przez Komitet Techniczny UW (czytaj 
Rosjan) nie zostały zaakceptowane. Mimo to nasze dowództwo postanowiło jego 
budowę kontynuować. Stanowcze „niet”, jakie usłyszeliśmy w Moskwie z kmdr. 
Zdzisławem Łakomym w 1976 roku zmusiło nas jednak do rezygnacji z budowy 
kutra rakietowo-artyleiyjskiego proj. „665”- prawie wszystko było z importu.

Dowódca Marynarki Wojennej adm. Ludwik Janczyszyn, co jakiś czas 
jeździł do Moskwy, w tym również do dowódcy floty Związku Radzieckiego 
adm. floty Siergieja Gorszkowa, niestety - zawsze bez rezultatu. Co konsultacja 
to była inna konfiguracja uzbrojenia - raz armata na dziobie, za innym razem - 
na rufie i innego typu i znowu odwrotnie. To samo było z systemem OSA-M. 
Za każdym razem było przeprojektowanie, a czas uciekał i końca nie było 
widać. Główny projektant okrętu mgr inż. Wojciech Wszędybył w połowie 
lat 80. miał już tego serdecznie dość. Polski przemysł - jakby współpracował 
z Rosjanami - również niechętnie ustosunkowywał się do naszych potrzeb, 
zarówno jakościowych, jak też ilościowych. Dla potwierdzenia tego przytoczę 
zdarzenie, które miało miejsce w czasie prezentacji w Rostoku niemieckiego 
proj. „133.1”, odpowiednika naszego okrętu. Zauważyłem, że jest on wyposażony 
w elektroniczny zegar „matkę” polskiej produkcji z zakładów w Łodzi, 
mierzący czas z dokładnością do 6 miejsca po przecinku. Nie wchodząc 
w szczegóły, był on potrzebny do systemów kierowania. Staraliśmy się taki zegar 
kupić po przez różne centrale w Polsce u „dużego brata” oraz innych sąsiadów, 
słysząc zawsze w odpowiedzi - takich nie produkujemy. A tu patrzę i widzę, że 
to robią w Polsce. Udaję głupiego i w stosownej chwili spisuję jego dane. 
Po powrocie przedstawiam to w Szefostwie Hydrografii, a tam najpierw mnie pytają 
czy byłem trzeźwy i czy dobrze widziałem. A ponieważ był przy tym mój 
młodszy brat Kazimierz, też komandor, to kazałem mu natychmiast jechać 
do Łodzi i taki zegar kupić. Został kupiony i zamontowany na budowanym akurat 
okręcie szkolnym „Iskra” (II). Nie sądzę, że to był przypadek. Nasz przemysł 
bardzo niechętnie odnosił się do naszych potrzeb. Nikt nie był zainteresowany 
uruchamianiem produkcji nowoczesnej i unikalnej, a do tego mało seryjnej, 
lekkiej i o dużej niezawodności. Pozwolę sobie przytoczyć dwa przykłady.
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Silniki napędu głównego 16 AS V25/30 produkowane w zakładach 
H. Cegielski spełniały nasze wymagania, za wyjątkiem ich posadowienia 
bezpośrednio na fundamentach. My zaś wprost żądaliśmy, by były montowane 
na specjalnych amortyzatorach, koniecznych dla tłumienia przenoszonych drgań 
i hałasów na kadłub okrętu. Zakład zamiast przeanalizować problem, 
szantażował nas - jak zrobimy amortyzację sami, to zdejmie wszelkie 
gwarancje, w czym popierała ich stocznia. Technicznie było to możliwe, a dla 
okrętu konieczne. Niestety, wyżsi przełożeni ulegli przemysłowi, byleby tylko 
okręt był. A jaki to ma wpływ na hydroakustykę i elektronikę okrętową, wiedzą 
najlepiej ci, którzy okręt eksploatują. Przeniesienie mocy z silników na śruby 
okrętowe wymagało odpowiednich przekładni, które projektował i wykonywał 
Zamech w Elblągu. Dwa silniki miały pracować na jeden wał śrubowy. 
Po wykonaniu projektu okazało się, że przekładnia będzie ważyć około 30 ton, 
a według naszych obliczeń i porównań podobnych, nie powinna ona ważyć 
więcej jak 15 ton. Było to dla nas wprost niewiarygodne. I znów, żadne 
perswazje i prośby - innymi argumentami nie dysponowaliśmy - nie odnosiły 
skutku, a w odpowiedzi, tyle nam wyszło i tyle ujęte jest w planie. Niestety, 
zaplanowane tony też się liczyły. Ostatnią deską ratunku było namówienie 
kontradm. Aleksego Parola na wyjazd do dyrektora Zamechu, by uzyskać 
zmianę stanowiska, gdyż technicznie było to wykonalne, a pozostawienie 
przekreślało sens budowy okrętu. Nie wiem z jakiego powodu dyrektor, mimo 
że wizyta była wcześniej uzgodniona, przytrzymał nas w sekretariacie ponad 
trzy godziny. Admirał był niesamowicie zdenerwowany, a mnie z kmdr. 
Korybalskim brakowało już koncepcji, aby go uspokoić. Gdy w końcu 
zostaliśmy przyjęci, dyrektor zrozumiał swój nietakt i przepraszając, rozmawiał 
z nami jak inżynier. Nasze argumenty przekonały go i zapewnił, że przekładnie 
będą wykonane według naszych potrzeb. W tym przypadku się udało, ale czy to 
w ogóle powinno mieć miejsce w bardzo poważnym technicznym zakładzie, 
współpracującym z Politechniką Gdańską.

W tamtych latach przemysł krajowy, a właściwie jego dyrektorzy, poza 
nielicznymi wyjątkami, nic nie chcieli dla nas wykonywać, a jeśli już, to za 
niewiarygodnie kosztowne inwestycje dla kierowanych przez siebie zakładów. 
Nasze „uzgadniania z dużym bratem” trwały nadal, skończyła się dekada lat 70., 
w kraju narastała „dziejowa burza”, a w budowie okrętów za wyjątkiem proj. 
„207”, nie było nawet nadziei na pozytywny finał. W tej sytuacji, już po wizycie 
w Polsce adm. Gorszkowa i analizie naszej sytuacji, opracowaliśmy nowy plan 
budowy okrętów na lata 1983-1995. Zawierał on:

• Kuter rakietowo-artyleryjski proj. „151” - budowa na licencji i w kooperacji 
zNRD;

• Kuter patrolowy proj. „924” - na kadłubie proj. „151”;
• Dozorowiec proj. „620” - zmiana przeznaczenia i uzbrojenia;
• Okręt desantowy średni proj. „767” - wybudowana seria;
• Okręt wsparcia ogniowego proj. „768” - na kadłubie proj. „767”;
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• Okręt dowodzenia desantem proj. „769” - na kadłubie „767”;
• Amagnetyczny trałowiec redowy proj. „207” - wybudowana seria;
• Niszczyciel min proj. „255” - zakończono projekt techniczny okrętu, 

rezygnacja z budowy.
Przewidywane wejście pierwszych okrętów do służby, za wyjątkiem proj. 

„207” miało następować od 1989 roku, ale przemiany ustrojowe w Polsce 
wszystko zweryfikowały. Budowę okrętu proj. „620” - „Kaszub” - zakończono 
pod koniec 1986 roku, jeszcze bez armaty AK-176, którą zamontowano dopiero 
w 1992 roku. Mnie osobiście przykro jest, że na tym okręcie praca siłowni 
sprawia marynarzom kłopoty. Trudno jest walczyć w osamotnieniu z niektórym 
decyzjami decydentów.

Budowa amagnetycznego trałowca redowego proj. „207”

W trakcie projektowania udało nam się zakwalifikować go w programie 
prac naukowo-badawczych jako pierwszy okręt doświadczalny, co pozwoliło 
na realizację projektowania i budowy w pełnym cyklu, do przebadania 
prototypu łącznie. To pierwszy i dotychczas jedyny budowany według tej 
zasady okręt i co znamienne, nikt z zewnątrz nie wtrącał się do jego budowy. 
Było to nasze własne pionierskie rozwiązanie, zbudować amagnetyczny 
trałowiec na kadłubie z laminatów poliestrowo-szklanych. Projektowanie 
rozpoczęto w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w 1971 roku. 
Głównym projektantem okrętu był mgr inż. Janusz Jasiński, a z ramienia 
Szefostwa Budowy Okrętów (później Szefostwa Techniki Morskiej), nadzór 
prowadził kmdr mgr inż. Kazimierz Perzanowski. Sama budowa okrętu miała 
być pierwotnie realizowana w Stoczni Ustka, gdzie wybudowano w tym celu na 
koszt MON specjalną halę i podnośnik. Jednak w wyniku odmowy przez 
niechętne Marynarce Wojennej Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego, zmuszeni 
byliśmy przenieść budowę trałowca do Stoczni Marynarki Wojennej, pomimo 
że nie posiadała wtedy biura projektowego i odpowiedniej hali. Obecnie 
istniejące hale zostały wybudowane znacznie później. W Ustce natomiast 
zbudowano jedynie eksperymentalny kuter rybacki na kadłubie z LPS, który 
później eksploatowało przedsiębiorstwo rybackie Koga na Helu. Był to nie 
pierwszy i jedyny przypadek wyłudzania przez przemysł pieniędzy z MON dla 
własnych inwestycji i jak to dosadnie określał kmdr Perzanowski, dyrektor ZPO 
Stanisław Skrobot wyskrobywał Marynarkę Wojenną z przemysłu. Zamierzenie 
było bardzo ambitne - zaprojektować i zbudować samodzielnie, w oparciu 
o przemysł własny, amagnetyczny trałowiec o parametrach światowych, który 
sprostałby najnowszym wymaganiom obrony przeciwminowej. Prace naukowo- 
-badawcze prowadzili: projektowanie kadłuba prof. Jerzy Doerffer (Politechnika 
Gdańska, laminat prof. Zbigniew Jedliński (Instytut Chemii w Zabrzu), 
hydroakustyka prof. Zenon Jagodziński (Politechnika Gdańska).
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Prace rozpoczęto od zbudowania doświadczalnego pływającego przedziału 
okrętu, stosując w nim różne rozwiązania konstrukcyjne wiązań kadłubowych 
w laminowaniu połączeń, mocowania mechanizmów, urządzeń i systemów 
okrętowych, amortyzacji i izolacji. Przedział poddany został bardzo rygorystycznym 
próbom z zastosowaniem ładunków wybuchowych wewnątrz i na zewnątrz, 
pożarów oraz artyleryjskim ostrzelaniem włącznie. Uzyskane wyniki wykorzystano 
w dalszych pracach projektowych. Jednocześnie pod koniec lat 70. nawiązaliśmy 
bardzo korzystną współpracę z jugosłowiańskim instytutem budowy okrętów 
w Zagrzebiu. Rozpoczynali oni również podobne prace w tym zakresie, 
a co najważniejsze posiadali nowoczesną aparaturę pomiarową oraz programy 
komputerowe, dla nas nieosiągalne. Wykorzystaliśmy to badań okrętu 
doświadczalnego. Wydawało się, że wszystkie przeszkody mamy już za sobą. 
A tu nagle na początku lat 80., otrzymaliśmy informację od głównego 
inspektora techniki, że z powodu kłopotów dewizowych państwa, na zakup 
tzw. rowingu ciężkiego, nie dostaniemy nawet centa. Określenie ciężki, dotyczyło 
wagi 1 metra kwadratowego tkaniny szklanej - 800 gramów. Bez tego budowa 
okrętu wisiała na przysłowiowym włosku. Zastanawiano się, że skoro 
produkuje się rowing lekki, to dlaczego nie można robić ciężkiego. Problem 
pomogło nam rozwiązać Ministerstwo Przemysłu Chemicznego i niezmiernie 
przychylne stanowisko dyrekcji oraz załogi Krośnieńskiej Huty Szkła 
Technicznego. Problem dotyczył wykonania specjalnej wanny z platyny, co było 
możliwe, w której przez 800 otworków o mikronowej średnicy wyciekało 
roztopione szkło, niewidoczne dla oka, do 1 metra poniżej wanny. Te szklane 
nitki po spryskaniu specjalną apreturą, były łapane i skręcane w jedną. Dalej, 
w Pabianickich Zakładach Tkackich, powstawała potrzebna nam tkanina, która 
w połączeniu laminatem pozwalała uformować kadłub okrętu. Trałowce zostały 
uratowane.

Trałowiec doświadczalny zwodowano 16 kwietnia 1981 roku, z gotowością 
do wszystkich prób. Najważniejsze było sprawdzenie wytrzymałości kadłuba 
na wybuchy zewnętrzne, co zostało dokonane wspólnie z Jugosłowianami. 
W 10 punktach kadłuba zamontowano czujniki mierzące ciśnienie i przyspieszenie 
fali uderzeniowej, wywołane wybuchami w określonych odległościach. 
Pomiary wykazały bardzo dobrą wytrzymałego kadłuba i można go było jeszcze 
odchudzić. Dobra była jakość laminatu i rowingu. Trałowiec ten po otrzymaniu 
nazwy „Gopło”, został w dniu 30 listopada 1981 roku przekazany Marynarce 
Wojennej, z trzyletnim opóźnieniem w stosunku do pierwotnego planu. Było to 
całkowicie nasze wspaniałe pionierskie osiągnięcie. Parametry trałowca niczym 
nie odbiegały od podobnych okrętów krajów zachodnich, a jego twórcy w pełni 
zasłużyli na stosowne wyróżnienia. W 1983 roku trałowiec uzyskał Nagrodę 
Ministra Obrony Narodowej I Stopnia w Dziedzinie Nauki i Postępu 
Techniczno-Organizacyjnego. Nagrodzeni zostali: dr hab. inż. Jan Kozłowski - 
Politechnika Gdańska, dr inż. Jerzy Madey - Politechnika Gdańska, kmdr dr 
inż. Bogdan Wołczacki-Dziemidowicz - Akademia Marynarki Wojennej, 
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kmdr dr inż. Narcyz Klatka - Akademia Marynarki Wojennej, kmdr por. dr inż. 
Andrzej Muszyński - Akademia Marynarki Wojennej, mgr inż. Edward 
Ossowicki - Stocznia Marynarki Wojennej, inż. Mirosław Świątek - Stocznia 
Marynarki Wojennej, inż. Adam Ciborowski - Stocznia Marynarki Wojennej.

Uzyskanie nagrody resortowej upoważniało nas do wystąpienia o nadanie 
nagrody państwowej. Ale tu nastąpiło niezrozumiałe zahamowanie. Z nieznanych 
nam powodów Sztab Generalny WP wstrzymywał przedstawienie wniosku 
do komisji państwowej, a po trzech latach zażądał dodatkowej opinii merytorycznej, 
napisanej przez profesora z zakresu budowy okrętów, posiadającego 
dopuszczenia do spraw tajnych. Wyglądało to na chęć wyeliminowania naszego 
wniosku. Nie docenili nas i nie znali naszych możliwości. Niezbędną i to ściśle 
tajną opinię napisał ówczesny dziekan Wydziału Technicznego Akademii 
Marynarki Wojennej kmdr prof. dr inż. Konstanty Cudny. W 1986 roku, po raz 
pierwszy w historii okręt Marynarki Wojennej uzyskał Nagrodę Państwową 
II Stopnia w Dziedzinie Techniki. Nagrodzeni zostali: prof. dr inż. Doerffer 
Wojciech - Politechnika Gdańska, dr inż. Jerzy Madey - Politechnika Gdańska, 
kmdr mgr inż. Kazimierz Perzanowski - Szefostwo Techniki Morskiej, kmdr dr 
inż. Bogdan Wołczacki-Demidowicz - Akademia Marynarki Wojennej, kmdr dr 
inż. Stanisław Kurpiel - Akademia Marynarki Wojennej, kmdr ppor. inż. Franciszek 
Dziedzic - Szefostwo Techniki Morskiej, mgr inż. Edward Ossowicki - Stocznia 
Marynarki Wojennej. Byliśmy w pełni usatysfakcjonowani - zbudowana seria 
amagnetycznych trałowców pełni służbę do dnia dzisiejszego.

Żaglowiec szkolny „Iskra” (II)

Budowę tego żaglowca pragnę przedstawić ze względu na jego powstanie - 
nieformalne i poza planem. Jak to czasami można, przy sprzyjających 
warunkach, z niemożliwego uczynić możliwe. Po wycofaniu z eksploatacji 
w listopadzie 1977 roku żaglowca „Iskra” (byłem na opuszczeniu bandery), nie 
było żadnych przedsięwzięć ze strony Dowództwa Marynarki Wojennej, jak 
i też Akademii Marynarki Wojennej, aby wybudować nowy okręt żaglowy. 
Były wprawdzie pojedyncze indywidualne podchody, aby mieć okręt żaglowy, 
ale wyrażane tylko ze zbyt niskiego szczebla i przez pojedynczych entuzjastów. 
Używano przeróżnych argumentów, że do pływania wystarczą nielimitowane 
„wiatrogodziny”, no i oczywiście pod żaglami jest się prawdziwym marynarzem. 
Takiego okrętu nie było w planie, a jak wiadomo, urzędnik nie jest swoim 
panem i musi działać z godnie z planem. Pomimo niesprzyjających „wiatrów 
w żagle” z Dowództwa Marynarki Wojennej, przyszli do mnie w listopadzie 
1980 roku dwaj ich pasjonaci, kmdr Ireneusz Grajewski - zastępca komendanta 
AMW i kmdr Tadeusz Siwiec - najbardziej znany żeglarz i to nie tylko 
w marynarce, w towarzystwie inż. Zygmunta Horenia - projektanta polskich 
żaglowców. Wizyta miała na celu rozpoznanie, co trzeba by zrobić, aby można 
było złożyć do 15 grudnia zamówienie w Stoczni Gdańskiej na wybudowanie 
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dla Marynarki Wojennej żaglowca typu „Pogoria”. Propozycja była bardzo 
interesująca: w stoczni są niezbędne materiały i wyposażenie, krótki termin 
budowy, prototyp opływany i niski koszt, w granicach 110 milionów ówczesnych 
złotych. Była tylko jedna przeszkoda. Okrętu nie ma w planie, dowództwo tego 
nie chce i żeby to załatwić, pozostał niecały miesiąc.

Mieli o tyle szczęście, bo lubiłem rozwiązywać takie łamigłówki. 
Najłatwiej było z pieniędzmi, mogłem to zmieścić w ramach posiadanych 
w planie. Po teoretycznej dyskusji doszliśmy do czegoś w rodzaju „sprzysiężenia” 
Budujemy Żaglowiec dla Marynarki Wojennej. Załatwienie w Warszawie nie 
stanowiło problemu. Pozostało tylko poprosić dowódcę MW adm. Janczyszyna 
Ludwika, aby zechciał poprosić Sztab Generalny WP o wyrażenie zgody 
na budowę żaglowca poza planem, w ramach przyznanego budżetu. Oczywiście 
takie pismo mieli załatwić koledzy, a ja potem resztę w Warszawie. Po tygodniu 
załatwili bardzo lakoniczne pismo o zgodę na formacie A-5 bez żadnego 
uzasadnienia, za to ze słownym komentarzem - kaktus mi wyrośnie na dłoni, 
jak wy to załatwicie. Dalej, to już było wykorzystanie znajomości i rozeznanie - 
kto kogo lubi, z kim się przyjaźni i jakie ma zainteresowania. Przydał się mój 
dwuletni pobyt w Warszawie. W tym przypadku było mi wiadomo, że 
wiceminister przemysłu Marian Nawrot pochodzi z Wileńszczyzny, jak i gen. 
Florian Siwicki, są ze sobą w przyjaźni oraz zapalonymi wędkarzami. Taktyka 
działania polegała na tym, by wtedy gdy pismo w sprawie żaglowca znajdzie się 
na biurku szefa sztabu, zadzwonił do niego wtajemniczony w sprawę minister. 
Czuwali nad tym też koledzy z marynarki pełniący służbę w Warszawie. 
Czekałem spokojnie na ten moment w Warszawie. Gdy to się stało, odbyła się 
mniej więcej taka rozmowa ministra Nawrota, przy której byłem obecny: po 
grzecznościowych słowach powitania - U ciebie na biurku leży prośba dowódcy 
MW o zgodę na zbudowanie żaglowca. Mamy wszystkie niezbędne materiały, 
szybko i tanio go zbudujemy, a oni pieniądze wygospodarują z tego, co mają. 
Po zdziwieniu, skąd wiedza o tym, co leży na jego biurku i krótkiej wymianie 
uprzejmości, zgoda była natychmiastowa (rozmowa była nagłośniona). Rozległ 
się mój okrzyk radości i serdeczne podziękowanie generałowi i ministrowi.

Po powrocie do Gdyni, tym razem ja (szef uchylił się od tego) natychmiast 
podpisałem zamówienie do Stoczni Gdańskiej, ustalając z kolegami, że o kaktusie 
zapominamy. Dalej poszło wszystko szybko i sprawnie, za wyjątkiem uroczystości 
związanej z położeniem stępki. W tym przypadku zadziałał jeden z elementów 
zmagań władzy z Solidarnością. Sprawujący spontanicznie patronat nad budową 
żaglowca, stoczniowy Klub Oficerów Rezerwy pod przewodnictwem Adama 
Znachorskiego, postanowił dokonać położenia stępki w dniu 11 listopada 1981 r. 
Wywołało to stanowczy protest Akademii Marynarki Wojennej i usiłowanie 
przeniesienia uroczystości na dzień 28 listopada z pełną celebrą w strojach 
historycznych i z orkiestrą. Uroczyste położenie stępki odbyło się jednak 
11 listopada pod patronatem Klubu Oficerów Rezerwy z licznym udziałem 
stoczniowców i skromnym MW - piszącego te słowa, kmdr. Stanisława 
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Skórczyńskiego - nadzorującego budowę i kpt. mar. Leszka Sorokę - dowódcę 
okrętu. W czasie uroczystości umieszczono pod piętą fokmasztu tabliczkę patronatu 
z napisem upamiętniającym rocznicę 11 listopada i informację o przeznaczeniu 
żaglowca. Budowa była wzorowa i przebiegała bardzo sprawnie, z dużym 
zaangażowaniem stoczni i dowódcy okrętu. W dniu 11 sierpnia 1982 roku 
nastąpiło uroczyste podniesienie bandery na „Iskrze” (II). W stosownym 
momencie przypomniałem gen. Siwickiemu i adm. Janczyszynowi, jakie były 
początki uzyskania zgody na budowę tego okrętu. Wywołałem tym serdeczną 
wesołość i uznanie za skuteczne oraz sprawne działanie. W późniejszym okresie 
otrzymałem ze Stoczni Gdańskiej piękny model „Iskry”. Stał w moim gabinecie 
ogólnie podziwiany i jak to z ładną dziewczyną, wzbudzał u oglądających 
pożądanie, szczególnie ówczesnego komendanta AMW kmdr. Jerzego Apanowicza. 
Na kolejną z próśb przekazałem model uczelni, by radować oczy przyszłych 
„wilków morskich”. Widocznie był on naprawdę ładny, gdyż za parę lat został 
przez Marynarkę Wojenną podarowany papieżowi Janowi Pawłowi II, w czasie 
jego spotkania z delegacją Wojska Polskiego w Koszalinie. I tak „Iskra” stała 
się ambasadorem polskiego okrętownictwa w Watykanie.

Na tym kończę, mając jedyną prośbę chcących to czytać, by się 
zastanowili, - jak to było możliwe, że w 1938 roku przygotowano się 
do budowy w Warsztatach Portowych Marynarki Wojennej kontrtorpedowca 
„Huragan”, z 80% udziałem przemysłu krajowego, którego budowa miała trwać 
tylko trzy lata?
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Kpt. rez. mgr Wojciech MAZUREK

2. BRYGADA OKRĘTÓW DESANTOWYCH 
W LATACH 70.

2 Brygada Okrętów Desantowych w latach 1965-1970 nie osiągnęła 
• zakładanego w dokumentach planistycznych pełnego stanu jednostek 
pływających1. W latach 70. 2. BOD otrzymała kilka nowych jednostek, co faktycznie 

tylko w niewielkim stopniu zwiększyło jej możliwości załadowcze. Wraz 
z przyjęciem do służby w 1971 r. ostatnich trzech okrętów proj. „771A” wyklarowała 
się organizacja obu jej strukturalnych dywizjonów. W dywizjonie pierwszym 
w trzech grupach okrętów skupiono wszystkie 11 ODS proj. „770”, natomiast 
11 nowszych i doskonalszych jednostek proj. „771” weszło w skład 2. dOD, 
również w trzech grupach. W obu dywizjonach miało służyć etatowo po 
476 wojskowych.

21.04.1973 r. wszedł do służby ostatni z okrętów desantowych i jedyny 
proj. „776”. Był to ORP „Grunwald” („811”) - zaprojektowany jako okręt dowodzenia 
desantem. Jednostka miała status samodzielnego okrętu podporządkowanego 
dowódcy 2. dywizjonu. Załoga nowego okrętu liczyła etatowo 62 oficerów, 
chorążych, podoficerów i marynarzy1 2. Dowódca okrętu miał stopień etatowy 
taki jak dowódcy grup okrętów - komandora podporucznika. W etacie okrętu 
był zastępca do spraw politycznych oraz kierownik kancelarii obsługującej 
pracę sztabu zespołu sił lądowania. Większy stan osobowy w porównaniu 
do innych jednostek był na okręcie dowodzenia w działach elektromechanicznym, 
kwatermistrzowskim oraz łączności, w którym występowały urządzenia 
utajnionej łączności specjalnej, wymagające większych kwalifikacji od obsługującego 
je personelu.

1 Według dyrektywy ministra obrony narodowej nr 0041/Oper. z dnia 22.06.1964 r. siły desantowe 

Marynarki Wojennej miały dysponować 19 okrętami i 18 kutrami desantowymi. Stan kutrów 
w służbie wynosił w 1970 r. 15 szt., brak więc było do stanu etatowego tylko trzech, co nie 
zmieniało w istotny sposób możliwości przewozowych. Szerzej Czesław Ciesielski, Walter Pater, 
Jerzy Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. Zarys dziejów, Warszawa 1992, 
s. 273-278; Bogdan Zalewski, Polska morska myśl wojskowa 1918-1989, Gdynia 2000, s. 397.

2 Centralne Archiwum Wojskowe, akta Zarządu Organizacyjnego Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego, sygn. 1791/90/520, Etat 35/438 Brygady Okrętów Desantowych.
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Na każdym z okrętów dowódców grup (okrętach grupowych) miało być 
etatowo 43 wojskowych, a na 6 jednostkach służyć powinno łącznie 258 żołnierzy 
zawodowych i zasadniczej służby wojskowej. Załogi 16 zwykłych (nie grupowych) 
okrętów liczyć miały 672 oficerów, chorążych, podoficerów zawodowych 
i ZSW oraz marynarzy. Razem na wszystkich 23 okrętach miało etatowo pełnić 
służbę 992 ludzi, to jest 85% stanu brygady przy całkowitej liczbie 1161 etatów 
pod koniec 1973 r.

Stan osobowy brygady na czas „W”, bez dywizjonu saperów morskich, 
pod koniec lat 70. był zwiększany o kilkanaście stanowisk (z 1187 do 1200 żołnierzy), 
w tym o dwuosobową komórkę - sekcję kontrwywiadowczą Wojskowej Służby 
Wewnętrznej.

Tabela 1

Etatowy skład i podział załóg jednostek pływających 2. BOD

Jednostki Okręt 
dowodzenia

Okręty 
grupowe

Okręty 
zwykłe

Kutry 
desantowe

Pozostali 
(dowództwa)

Liczba jednostek 1 6 16 18 -

Etatowy stan załóg 62 258 672 120 49

% w stosunku do całości 
brygady 5,34 22,22 57,88 10,36 4,22

Źródło: CAW, akta ZOrg. SG, sygn. 1791/90/520, Etat 11/005 Brygady Okrętów Desantowych.

Ostatnim pododdziałem ze sformowanych w strukturze 2. BOD był 1. dywizjon 
saperów morskich. Jednostka powstała na podstawie zarządzenia szefa Sztabu 
Generalnego WP nr 08/Org. z 9.02.1977 r. w oparciu o stan osobowy 
utworzonej w 1970 r. 44 kompanii saperów podległej dowództwu 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża. Dywizjon został sformowany do 1.07.1977 r., a gotowość 
bojową i mobilizacyjną osiągnął do końca miesiąca. Pierwszym dowódcą 
pododdziału został wyznaczony na stanowisko z dniem 3.06.1977 r. kmdr ppor. 
J. Bucholc z 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów MW3. Przy obsadzaniu 
stanowisk w dywizjonie cztery najważniejsze powierzono doświadczonym 
oficerom wojsk inżynieryjnych MW z 8. KBSap., po 1 oficerze przydzielono do 
jednostki z Komendy Portu Wojennego Świnoujście i 7. Szpitala Marynarki 
Wojennej z Gdańska Oliwy. Stanowisko zastępcy dowódcy do spraw 
politycznych objął absolwent Wojskowej Akademii Politycznej, pozostałe etaty 
kadry zawodowej obsadzili żołnierze dotychczasowej 44. ksap. Stan jednostki 
według pokojowo-wojennego etatu 33/042 po mobilizacyjnym rozwinięciu 
osiągał liczbę 236-238 żołnierzy zawodowych i ZSW4. W etacie czasu 
pokojowego pododdział liczył od 131 do 136 żołnierzy. W chwili przyjmowania

3 Archiwum Marynarki Wojennej, Akta dywizjonu okrętów transportowo-minowych, sygn. 
3948/90/22, Księga obsady etatowej stanowisk oficerów i chorążych.

4 CAW, akta ZOrg. SG, sygn. 1788/90/22, k. 34, Zarządzenie szefa SG WP Nr 08/ORG. 
z 9.02.1977 r.
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dywizjonu do brygady, w sierpniu 1977 r. było w nim 7 oficerów, 3 chorążych, 
5 podoficerów zawodowych oraz 86 podoficerów i marynarzy ZSW5. Braki 
do pełnego stanu etatowego pododdziału na czas „P” wynosiły ogółem 
31 żołnierzy. Na podstawie rozkazu dowódcy 8. FOW nr 030 z 20.05.1977 r. 
dywizjon jeszcze w trakcie formowania przeniesiony został z Ustronia 
Morskiego do Świnoujścia Ognicy.

W skład nowego pododdziału brygady wchodzPy w czasie „P”:
- dowództwo,
- sztab z kancelarią,
- służby techniczne i zaopatrzenia,
- kompania zabezpieczenia lądowania (kompania rozminowania), która 

składała się z plutonu płetwonurków, plutonu saperów oraz plutonu PTS,
- kompania pomostów pływających mająca w składzie pluton pomostów 

pływających oraz pluton drogowy .6
Obie kompanie dywizjonu miały niepełne stany osobowe, uzupełniane 

żołnierzami rezerwy podczas mobilizacji. Pomimo określonej podległości 
służbowej dywizjon otrzymał własny numer i figurował w wykazach jednostek 
wojskowych jako Jednostka Wojskowa nr 3094. Dywizjon był przygotowywany 
do realizacji zadań zabezpieczenia inżynieryjnego lądowania desantu morskiego. 
Wstępne zadania dla nowej jednostki zostały opracowane i wprowadzone przez 
dowództwo 8. FOW we wrześniu tego roku. Do jej głównych zadań należało:

- rozpoznanie inżynieryjne przeciwnika i terenu na brzegu oraz ustalenie 
rodzaju zapór przeciwdesantowych,

- ustawienie nabieżników dla okrętów na opanowanym brzegu,
- wykonywanie przejść w inżynieryjnych zaporach przeciwdesantowych 

od izobaty 5 w kierunku brzegu i na nim,
- oznakowanie przejść w zaporach inżynieryjnych na brzegu oraz ich 

poszerzanie,
- wykonanie przejść dla techniki kołowej za pomocą inżynieryjnych 

pokryć drogowych,
- rozpoznanie infrastruktury inżynieryjnej terenu pod rozwinięcie bazy 

lądowania oraz jej inżynieryjna rozbudowa,
- zapewnienie rozładunku niepływającej techniki i sprzętu za pomocą 

parku pontonowego .7

5 AMW, akta dOTR. - Min., sygn. 3721/82/263 k.86-87, Meldunek dowódcy 2. BOD do dowódcy 
8. FO o przejęciu w podporządkowanie 1. dywizjonu saperów morskich.

6 Ibidem, sygn. 3721/82/266 k.317-325, Referat dowódcy 2. Brygady Okrętów Desantowych 
na posiedzenie Rady Wojskowej 25.10.1979 r. na temat „Ocena wyszkolenia, wykorzystanie 
i perspektywy rozwoju l.dsm”.

7 Ibidem, sygn. 3721/82/263 k.138, Zakres zadań l.dsm. Wstępnie opracowane zadania dywizjonu 
zostały do końca 1977 r. rozpracowane w dowództwie 8. FOW. Usystematyzowano zadania 
dywizjonu biorąc pod uwagę elementy zabezpieczenia inżynieryjnego walki na wszystkich 
etapach operacji desantowej. W latach późniejszych zadania dywizjonu były przedmiotem 
opracowań i studiów Szefostwa Inżynierii MW.
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Po włączeniu dywizjonu do brygady osiągnęła ona stan 1414 żołnierzy 
zawodowych i ZSW na wypadek wojny, natomiast etatowy stan pokojowy był 
niższy o około 100 wojskowych. W tak ukształtowanej strukturze organizacyjnej 
brygada przetrwała blisko następną dekadę. Mimo podporządkowania brygadzie 
dywizjonu saperów w dokumentach sprawozdawczych oraz meldunkach o stanie 
bojowym wykazywany był jako osobna jednostka w grupie pododdziałów 
inżynieryjnych MW, z którymi przeważnie odbywał kompleksowe szkolenia 
poligonowe.

Tabela 2

Stan etatowy czasu „W” 2. BOD w styczniu 1979 r. wg etatów 10/005 i 30/042

Liczba i typ jednostek pływających
- przepraw, w pododdziałach

Podoficerów

Komórka 
(pododdz.)

Kutry 
desant.

Sprzęt 
inż.-sap.

i sprzętu des. 
Okręty 
desant.

W brygadzie 
na okrętach 
+ dowództwa 
dywizjonów 
I dywizjon 
saperów 
morskich
Razem BOD 
+ dsm

279 567 1178

179

746 1414

2?
S

Źródło: CAW, Akta ZOrg. SG, sygn. 1791/90/520, Etat 35/438 Brygady Okrętów Desantowych; sygn. 1788/90/22, 
Zarządzenie szefa SGWP nr 08/0rg. z 9.02.1977 r.

Stan etatowy pododdziałów, 
komórek organizacyj nych 

7 
s 

Ś3

Brygada zaliczana była od chwili sformowania do jednostek operacyjnych 
Marynarki Wojennej przewidzianych do działań w ramach sojuszniczej 
Zjednoczonej Floty Bałtyckiej. Rozwój organizacyjno-kadrowy brygady szedł 
w parze ze wzrostem możliwości bojowych całości sił operacyjnych MW. 
Brygada do czasu przeformowania Bazy Marynarki Wojennej w 8. FOW czasowo 
podporządkowana była bezpośrednio dowódcy MW tak jak i inne zespoły

128



2. BRYGADA OKRĘTÓW DESANTOWYCH W LATACH 70.

okrętów przewidzianych do włączenia w struktury ZFB Układu Warszawskiego8 * * 11.

Tabela 3

Skład i podział sił operacyjnych w strukturze Marynarki Wojennej 
na podstawie dyrektywy 0041/Oper.

Jednostka 
sił 

operacyj
nych

Etatowy 
stan* 
osob.

Jednostki pływające 
liczba i typ

Tonaż 
jedno

stek

% sił jednostek 
bojowych 

w stosunku 
do całości sił 
operacyjnych

Organizacja 
zespołów 
okrętów

okręty kutry razem liczba tonaż

MARZEC 1971

3. FO 2091
1350

2 x Ni 30 bis
1 x NiR 56AE 
4xOP613
8 x MOR 205

10 x KT 25 20 575 42,37 55,85

2 x Ni 30 bis
1 x NiR 56AE
1 x dOP
2 x dMOR i KT

2. BOD 1099
888

9 x ODS 770 D
2 x ODS 770MA
6 x ODS 771
2 x ODS 771A

15 x KD 34 16 266 57,63 44,15 2 x dODS
1 xdKD

Razem siły 
operacyjne 
MW bez sił 
trałowych 
i ZOP

3190
2449

2 x Ni
1 xNiR
4 x OP
19 x ODS
8 x MOR

15 x KD
10xKT 59 36 841 100 100

Łącznie 
6 dywizjonów 
i 3 samodzielne 
okręty

8 Według uaktualnianych w latach 1958-1980 protokołów dotyczących składu i liczebności sił 
wydzielanych pod wspólne dowództwo wyszczególniano przede wszystkim siły okrętowe, 
początkowo również jednostki nadbrzeżne MW. Według porozumienia podpisanego w marcu 1958 r.
MW miała wystawić w trzy dni od ogłoszenia mobilizacji Brygadę Kutrów Torpedowych, Brygadę 
Okrętów Podwodnych, Brygadę Okrętów Desantowych, Brygadę Trałowców oraz dywizjon 
niszczycieli, dywizjon dozorowców, dywizjon okrętów zwalczania okrętów podwodnych, sześć 
dywizjonów kutrów trałowych oraz artylerię nadbrzeżną - jedenaście baterii. Z analizy wynika, 
iż dowództwu UW miała być podporządkowana cała MW. W planie mob. z 1958 r. w operacyjnych 
siłach okrętowych po ich zmobilizowaniu miało znaleźć się 3 942 wojskowych. Według 
z 28.02.1963 r. podpisanego Moskwie do składu ZSZ UW, w struktury floty sojuszniczej miały 
wejść po zmobilizowaniu BOD, BOP, BKT oraz dNi, dZOP, dKR, dwa dTr i trzy dKTr, a więc 
100% sił okrętowych. Poza jednym dywizjonem kutrów trałowych wymienione jednostki miały 
osiągnąć pełną GB w ciągu doby od ogłoszenia mobilizacji. W 1975 r. MW wydzielała pod 
dowództwo ZFB dowództwa 8. i 9. FOW oraz 3. FO wraz z tworzącymi je zespołami okrętów,
jednostkami nadbrzeżnymi i lotnictwem, na które składały się: 2. BOD, dOP, dwa dKTiR,
11 dOZOP, 12 i 13 dTr, 14 i 15 dKTr, 2 i 3 dOiKO, 7 plm-b, 9 dan. Stan tych jednostek 
po zmobilizowaniu - 40 090 żołnierzy. W 1980 r. do ZFB wejść miały: 3. FO w składzie NiR, 
dOP, dMOR, dKT; 8. FOW w składzie 2. BOD, 16 dKZOP, 12 dTRB, 14 dKTr, 9. FOW 
w składzie 11 dOZOP, 13 dTr oraz samodzielne mniejsze jednostki jak: 9 dan, 3 daplot, 8 bsap, 
11 płącz, 6 prrel; 34 blącz i 7 plm-b, po mobilizacji - 39 150 wojskowych. Jerzy Kajetanowicz, 
Wojsko Polskie w Układzie Warszawskim. Wykazy i zestawienia jednostek WP wydzielanych 
w skład Układu Warszawskiego w latach 1955-1990, strona internetowa http:// www.serwis- 
militarny.net/opinie/index.pup (2-02-2010).
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cd. tabeli 3

Jednostka 
sił 

operacyj
nych

Etatowy 
stan* 
osob.

Jednostki pływające 
liczba i typ

Tonaż 
jedno

stek

% sił jednostek 
bojowych 

w stosunku 
do całości sił 
operacyjnych

Organizacja 
zespołów 
okrętów

okręty kutry I razem liczba tonaż

GRUDZIEŃ 1979 / STYCZEŃ 1980

3. FO 1559
1288

1 x NiR 56AE 
4xOP613
13 x MOR 205

8 x KT 26 11 661 38,80 36,70

1 x Ni R56AE
1 x dOP
1 x dMOR
1 x dKT

2. BOD
1187**

1110

9 x ODS 770 D
2 x ODS 770MA
6 x ODS 771
5 x ODS 771A
1 x ODS 776

18xKD 41 20 107 61,20 63,30 2 x dODS
1 x dKD

Razem siły 
operacyjne 
MW bez sił 
trałowych 
iZOP

2746
2398

1 x NiR
4 x OP 
13 x MOR 
23 x ODS

18xKD
8 x KT 67 31768 100 100

Łącznie
7 dywizjonów 
i samodzielny 
okręt

Źródto: Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska..., s. 267-280; J. Przybylski, Marynarka Wojenna PRL..., 
Cz. /., s. 93-96; AMW, Akta VIO SMW, sygn. 3533/75/124, Meldunek o stanie bojowym Marynarki 
Wojennej za 1965 r.; sygn. 3612/79/17, Meldunek o stanie bojowym Marynarki Wojennej za 1971 r.; 
CA W, Akta ZOrg. SG, sygn.1791/90/520, Etat 35/438 Brygady Okrętów Desantowych.

* w mianowniku tylko załogi jednostek pływających bez dowództw i sztabów ZT oraz dowództw dywizjonów.
* * stan BOD bez 1 dsm.

Ze składu brygady na wypadek działań wojennych formowane miały być 
zespoły desantowe wchodzące w skład zespołu sił lądowania, którego 
dowództwo i sztab tworzono w oparciu o kierowniczą kadrę 8. FOW. Brygada 
w 1966 r. z 24 jednostkami stanowiła około 40% sił operacyjnych natomiast 
pod koniec 1979 eksploatując 41 jednostek z ponad 1000 zaokrętowanych 
żołnierzy stanowiła ponad 60% odsetek sił operacyjnych ze wskazanymi 
w tabeli 3 ograniczeniami. 2. BOD pod względem stanu załóg okrętów była 
największym zespołem nie tylko w 8. FOW, ale i w Marynarce Wojennej. 
W dekadzie lat 70. stan załóg na okrętach utrzymywany był na dość 
wyrównanym poziomie ponad 6500 wojskowych w MW, z czego na BOD 
przypadało około 1000 żołnierzy, co stanowiło 14-16% personelu pływającego 
marynarki9. 9

9 AMW, akta VI Oddziału Sztabu Głównego Marynarki Wojennej, sygn.3612/79/37, Meldunek 
o stanie bojowym Marynarki Wojennej za 1972 r.; sygn. 3795/86/33,Meldunek o stanie 
bojowym Marynarki Wojennej za 1979 r.
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SYTUACJA KADROWA BRYGADY

W dekadzie lat 70. brygadę zasiliło 100 oficerów absolwentów WSMW, 
co stanowiło blisko 10% ogólnej liczby wypromowanych w latach 1970-1980 
podporuczników oraz oficerów po studiach uzupełniających wynoszącej 
1025 wojskowych10 11. Większość kierowanych do jednostki podporuczników 
stanowili oficerowie specjalności dowódczo-pokładowych po Wydziale Nawigacji 
i Uzbrojenia Okrętowego. Obsada stanowisk oficerskich w BOD była odbiciem 
sytuacji kadrowej panującej w całej MW, znacznie lepszej niż jeszcze 10 lat 
wcześniej.

Utworzenie w Siłach Zbrojnych nowego korpusu średniej kadry 
dowódczo-technicznej - chorążych spowodowało przekwalifikowanie niektórych 
stanowisk oficerów młodszych i podoficerów zawodowych do etatów chorążych. 
Z uwagi na niedobory oficerów w BOD (i nie tylko) miała miejsce praktyka 
wyznaczania wyróżniających się w służbie chorążych na etaty oficerskie, choć 
były to przypadki bardzo rzadkie. Np. w 1965 r. na stanowisku oficerskim pełnił 
służbę jedynie 1 chorąży jak i trzy lata później, natomiast już po utworzeniu 
korpusu chorążych, ale jeszcze przed zmianami w strukturze stanowisk 
służbowych w 1971 r. było ich ewidencyjnie jedynie 5.

W 2. BOD na podstawie zarządzenia SGWP nr 029/Org. z 6.11.1971 r. 
utworzono w etacie 43 stanowiska dla chorążych, jednocześnie skreślając 
19 etatów oficerskich i 24 podoficerów starszych11. Chorążowie obejmowali 
obowiązki dowódców niektórych działów okrętowych oraz dowódców kutrów 
i grup kutrów. W styczniu 1972 r. na 43 stanowiska w brygadzie było 18 chorążych, 
czyli 41%. Do końca 1979 r. stan w tej grupie żołnierzy zwiększył się do liczby 60, 
a licząc z kadrą 1 dsm do 69 etatów. Ewidencyjnie obsada stanowisk chorążych 
wahała się w granicach 60-70% stanu przewidzianego etatem jednostki. 
Do brygady trafiali przede wszystkim absolwenci Szkoły Chorążych Marynarki 
Wojennej, jak również ze szkół wojsk lądowych i lotniczych. Do dsm 
kierowano absolwentów wrocławskiej Szkoły Chorążych Wojsk Inżynieryjnych 
i Komunikacji oraz innych specjalistów na przewidziane dla danego korpusu 
osobowego specjalistów stanowiska służbowe12.

Podobnie jak w latach 50. i 60. grupą zawodową kadry, w której stale 
występowały dość znaczne niedobory byli podoficerowie. Najlepszym pod 
względem ukompletowania kadrowego podoficerami w omawianej dekadzie 
był rok 1979, kiedy na 295 stanowisk etatowych, służyło w brygadzie 
190 podoficerów, co wynosiło 65% obsady, natomiast w najgorszym 1972 roku 

10 Antoni Komorowski, Dariusz Nawrot, Jerzy Przybylski, Absolwenci uczelni Polskiej Marynarki 
Wojennej 1922-1995, s. 91-153; Waldemar Wierzykowski, 2. Brygada Okrętów Desantowych, 
(b.m.w.) 2009, s. 76-81.

11 CAW, akta ZOrg. SG, sygn. 1791/90/520, Etat 35/438 Brygady Okrętów Desantowych.
12 AMW, Akta VIO SMW, sygn. 3533/75/124, Meldunek o stanie bojowym Marynarki Wojennej 

za 1965 r.; sygn. 3612/79/17, Meldunek o stanie bojowym Marynarki Wojennej za 1971 r.
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na etatową liczbę 354 podoficerów było ich zaledwie 141, co pozwalało 
obsadzić jedynie 40% etatów. Dość powszechną praktyką było powierzanie 
oficerom i podoficerom dodatkowych obowiązków, choćby tylko dla 
zapewnienia nadzoru nad żołnierzami ZSW. Tymczasowym źródłem 
uzupełnień byli odbywający praktyki elewi, kadeci i podchorążowie szkół 
Marynarki Wojennej, niestety często sami wymagający opieki, szkolenia 
i nadzoru. Mimo podjęcia w SZ różnych kroków zmierzających do zwiększenia 
społecznego zainteresowania zawodem wojskowego i poprawienia słabych 
podoficerskich statystyk nie udało się w sposób zadowalający rozwiązać 
problemu niedoborów kadrowych. Mimo, iż pod koniec omawianego okresu 
stan obsadzenia stanowisk podoficerskich wzrósł z 40 do około 60%, to nie 
można było uznać go za zadowalający, nadal bowiem nie uzyskano wskaźników 
w kadrowej piramidzie dających właściwy komfort służby i realizacji codziennych 
zadań służbowo-szkoleniowych.

W Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce poza 
funkcjonującą w nim i kształcą kadrę podoficerów Podoficerską Szkołą 
Zawodową MW, przygotowywano również młodszych podoficerów - matów, 
dla których zarezerwowanych w etacie brygady było kilkadziesiąt stanowisk 
(od 42 do 157). Odsetek etatów dla matów ZSW w zależności od lat wynosił 
od najniższego poziomu wynoszącego w latach 1968-1972 jedynie 14% 
stanowisk do kształtującego się na poziomie około 30 w drugiej połowie lat 70. 
W odniesieniu do oceny stopnia pokrycia stanowisk służbowych w tej grupie 
żołnierzy trudno zdobyć się na uogólnienie, ponieważ procent obsadzenia 
etatów był bardzo zróżnicowany. W latach 70. odsetek pełniących służbę 
w brygadzie matów wynosił 33-66% stanu etatowego. W grupie żołnierzy ZSW 
poza podoficerami występowali marynarze również po przygotowywaniu 
do służby w usteckim CSSMW. W przeciwieństwie do opisanych powyżej 
korpusów osobowych, w których niedobory kadrowe były na porządku 
dziennym, stan ewidencyjny marynarzy ZSW przekraczał w różnym stopniu 
etat brygady. Spadek odsetka ukompletowania marynarzami jednostki wystąpił 
dopiero pod koniec lat 70., co wiązało się bezpośrednio z podporządkowaniem 
brygadzie dsm, który był jednostką o niepełnych stanach na czas „P”. 
Zwiększona ilość marynarzy ZSW w brygadowych zespołach okrętów nie była 
niczym nadzwyczajnym, podobnie było w całej marynarce. Można zaryzykować 
stwierdzenie, że gdyby nie marynarze ZSW, brygada nie miałaby stanu 
zapewniającego utrzymanie właściwych wskaźników GB i MOB oraz potrzebnego 
do płynnego codziennego jej funkcjonowania.

Osobną grupą wykazywaną wśród żołnierzy ZSW, byli marynarze 
długoterminowej służby wojskowej, którzy mając kilkuletnią praktykę byli 
wartościową grupą fachowców mogących zastępować podoficerów. Służbę tą 
wprowadzono pod koniec lat 60. W 2. BOD służbę długoterminową pełniło: 
w styczniu 1968 r. - 39 marynarzy, w styczniu 1971 r. - 126, w styczniu 1972 r. - 143, 
w styczniu 1974 r. - 137, po czym nastąpiło jej wygaszenie. Stanowiło to od 8% 
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w 1968 do po około 20% obsady stanowisk przewidzianych dla marynarzy 
ZSW w następnych latach. Marynarzy długoterminowej służby wojskowej 
z racji zawodowego przygotowania i umiejętności można w zasadzie 
podciągnąć pod kadrę zawodową. Szczególnie tych, którym powierzano 
obowiązki żołnierzy zawodowych, wymagających większego zaangażowania 
i odpowiedzialnego traktowania podwładnego.

Oceniając brygadę pod względem ukompletowania jej w kadrę zawodową 
należy stwierdzić, iż jeszcze przed sformowaniem jednostki przeprowadzono 
w Oddziale Kadr Dowództwa MW kalkulacje dotyczące jej kadrowego rozwoju. 
Prognozowanie ma to do siebie, że często jest obarczone pewnym ryzykiem 
wystąpienia błędu, jednak w tym konkretnym wypadku wykonane obliczenia 
znalazły prawie pełne odzwierciedlenie w rzeczywistości. Łatanie kadrowych 
dziur stanowiło jeden z głównych problemów nie tylko jednostek wojskowych, 
ale przede wszystkim OK DMW. Podejmowane w tej kwestii działania z uwagi 
na ograniczenia kadrowe floty nie mogły w pełni zadowolić dowódców 
jednostek w tym dowódcy BOD. Podpieranie się praktykantami o różnym stopniu 
wyszkolenia teoretycznego było wyjściem doraźnym i wcale niegwarantującym 
odpowiedniego wykonawstwa zadań wynikających z powierzanych im funkcji. 
Sytuacja kadrowa w korpusie oficerów i chorążych jednostki była zbieżna 
z panującą wówczas w morskim rodzaju Sił Zbrojnych PRL. Wysokie 
ukompletowanie wynoszące ponad 100% żołnierzy występowało zawsze wśród 
marynarzy ZSW. Tu niedoborów nie odnotowywano.

Ukompletowanie 2. BOD stanem osobowym w latach 70.
Tabela 4

Lata - okres
Korpus osobowy

styczeń 
1971

styczeń 
1972

styczeń 
1974

styczeń 
1976

styczeń
1977

styczeń 
1978**

styczeń 
1979**

Oficerowie 
(łącznie starsi 

i młodsi) *

E 134 126 131 133 136 137/148 138/150
F 118 117 122 106 109 114/123 117/127
% 88 92 93 79 80 83/83 84/85

Chorążowie

E - 43 57 59 60 60/69 60/69
F 5 18 39 36 42 40/44 42/46

% - 41 68 61 70 67/64 70/67

Po
do

fic
er

ow
ie

Zawodowi
E 333 354 281 277 279 279/294 280/295
F 145 141 149 160 155 169/178 181/190
% 43 40 53 57 56 61/61 65/64

Zasadniczej 
służby 

wojskowej

E 57 88 135 135 135 135/157 135/157

F 21 47 44 73 85 93/101 82/104

% 36 54 33 54 63 69/64 61/66

Razem

E 390 442 416 412 414 414/451 415/452
F 166 188 193 233 240 262/279 263/294

% 42 42 46 56 58 63/62 63/65
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cd. tabeli 4

Lata - okres
Korpus osobowy

styczeń 
1971

styczeń 
1972

styczeń 
1974

styczeń 
1976

styczeń
1977

styczeń 
1978**

styczeń 
1979**

Marynarze 
zasadniczej 

służby wojskowej

E 450 487 561 567 567 567/746 574/753

F 630*** 645*** 726*** 694 731 644/739 666/758

% 140 132 129 122 129 113/99 116/101

Razem 
jednostka

E 974 1098 1165 1171 1177 1178/1414 1187/1424

F 919 968 1080 1069 1122 1060/1185 1088/1211

% 94 88 92 91 95 90/83 92/85

Źródło: AMW, akta VIO SMW, sygn. 3612/79/17, Meldunek o stanie bojowym Marynarki Wojennej za 1971 r.; 
sygn. 3612/79/37', Meldunek o stanie bojowym Marynarki Wojennej za 1972 r.; sygn. 3612/79/29, 
Meldunek o stanie bojowym Marynarki Wojennej za 1974 r.; sygn. 3701/82/53, Meldunek o stanie 
bojowym Marynarki Wojennej za 1976 r.: sygn. 3701/82/68, Meldunek o stanie bojowym Marynarki 
Wojennej za 1977 r.; sygn. 3795/86/15, Meldunek o stanie bojowym Marynarki Wojennej za 1978 r.; 
sygn. 3795/86/33, Meldunek o stanie bojowym Marynarki Wojennej za 1979 r.

* W stanie etatowym ujęto stanowisko admiralskie dowódcy brygady. Faktycznie żaden z dowódców 2. BOD 
nie uzyskał admiralskiego stopnia w okresie dowodzenia jednostką.

* * Do stanu doliczono i złamano liczbę przez żołnierzy l dywizjonu saperów morskich dołączonego do brygady 
w 1977 r„ wyszczególnianego w sprawozdaniach jako osobna jednostka wojskowa w podporządkowaniu 
wojsk inżynieryjnych MW. W liczniku podany stan brygady na okrętach, w mianownikach stan całości 
sił brygady z doliczonym dywizjonem etatu czasu „W”. W odróżnieniu od sytuacji w 2. BOD, w której 
stan etatu „P” odpowiadał etatowi „W”, w 1 dsm liczba żołnierzy na czas „P” była niższa (wynosiła 
od 131 do 136 wojskowych) niż w etacie czasu „W” wynoszącym 235-238 żołnierzy wszystkich stopni.

* ** W podanym stanie marynarzy ZSW uwzględniono marynarzy zasadniczej długoterminowej służby wojskowej.

Brygada należała do najliczniejszych jednostek Marynarki Wojennej 
pod każdym względem. Jej najdynamiczniejszy rozwój kadrowy przypadł 
na pierwszą pięciolatkę istnienia. Lata 70. to okres dalszego rozwoju brygady 
i stabilizowania sytuacji kadrowej. Przede wszystkim jednak był to czas trudnej 
oraz wymagającej wielu wyrzeczeń służby. O ile w latach 1965-1970 nastąpił 
250% przyrost etatów jednostki to od 1971 r. do początku 1980 r. zwiększono 
ich liczbę o „jedynie” 213 stanowisk z 974 do 1187, a z uwzględnieniem dsm 
o 350 (450 na czas „W”)13. Ukształtowany w latach 70. kolejnymi zmianami 
etatowymi skład w poszczególnych korpusach osobowych jednostki był 
utrzymywany mniej więcej do połowy lat 80. Brygada zachowała przez ponad 
25 lat pozycję największego zespołu okrętów marynarki, choć nie doczekała się 
wyróżnienia w postaci nadania jej sztandaru ani mianowania dowódcy 
do etatowego stopnia kontradmirała.

13 AMW, akta VIO SMW, sygn. 3612/79/17, Meldunek o stanie bojowym Marynarki Wojennej 
za 1971 r.; 3795/86/33, Meldunek o stanie bojowym Marynarki Wojennej za 1979 r.
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Stan załóg BOD na tle zaokrętowanych 8. FOW i MW w latach 1972 i 1979
Tabela 5

Lata - jednostki
Korpus osobowy

1972 1979
2. BOD 8. FOW MW 2. BOD 8. FOW MW

Oficerowie 117 215 841 117 194 718
Chorążowie 18 33 85 42 73 238
Podoficerowie zawodowi 141 320 1221 181 364 1270
Podoficerowie ZSW 47 95 246 82 95 186
Marynarze 645 1687 4490 666 1521 4212

Razem zaokrętowanych 968 2350 6883 1088 2247 6624

Źródło: AMW, akta VIO SMW, sygn. 3612/79/37, Meldunek o stanie bojowym Marynarki Wojennej za 1972 r.; 
sygn. 3795/86/33, Meldunek o stanie bojowym Marynarki Wojennej za 1979 r.

Interesująco wyglądała 2. BOD na tle stanu całych sil morskich w wypadku 
mobilizacji. W latach 1979/80 stan 8. FOW ulegał w ramach mobilizacji powiększeniu 
do 1033 oficerów (w tym 2 admirałów), 324 chorążych, 2332 podoficerów 
i 5524 marynarzy tj. 9213 wojskowych14. Cała MW natomiast miała etatowo 
po zmobilizowaniu na czas „W” liczyć 22 admirałów i 5273 oficerów, 1983 chorążych 
i 583 słuchaczy wojskowych szkół morskich, 8400 podoficerów i 22 670 marynarzy - 
łącznie 38931 żołnierzy15. Uwzględniając całość rozwiniętej flotylli i marynarki 
brygada nie wygląda już tak imponująco jak w porównaniu do stanu czasu „P”. 
Stanowiła w 1979 r. przy stanie etatowym 1200 wojskowych 13% flotylli i 3% 
zmobilizowanej MW. Licząc jednak jedynie stany załóg okrętów stanowiła 
liczący się i pokaźny wynoszący około 40% stanu całości MW element. Stan 
zaokrętowanych żołnierzy brygady w latach 1971/1972 oraz 1979/1980 wynosił 
w stosunku do stanu załóg 8. FOW - 41% oraz 48%. Odsetek załóg do ogółu 
zaokrętowanych we wskazanych powyżej latach MW wyniósł odpowiednio 
14% i 16% całości na jednostkach pływających MW.

14 Ibidem, sygn. 3795/86/33, Meldunek o stanie bojowym za 1979 r.
15 Ibidem.
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ŚRODKI DESANTOWE BRYGADY PRZYJĘTE 
DO UZBROJENIA W LATACH 70.

Jednymi z ostatnich wcielonych do brygady okrętów były trzy okręty 
proj. „771A”, na których bandery podniesiono w październiku 1971 r. Okręty miały 
te same parametry taktyczno-techniczne co jednostki proj. „771” i nieznacznie 
przewyższały okręty starszej generacji proj. „770”.

Tabela 6

Ceny jednostek pływających dostarczonych 2. BOD w latach 1971-1975

Jednostka 
pływająca 

proj.

Producent 
(stocznia) Konstruktor

Cena 
jednostkowa 

(min. zł)

Liczba 
zbud. 

jednostek

Cena 
całościowa 

(min. zł)
Uwagi

OKRĘTY DESANTOWE ŚREDNIE

„771 A” Stocznia
Północna 

im. Bohaterów 
Westerplatte 
w Gdańsku

mgr inż. Stanisław 
Wojnowski 65 000 000 3 195 000 000

cena 1 
z roku 
1971 |

„776” inż. Henryk Goś 160 000 000 1 160 000 000
cena 1 

z roku
1973 1

KUTRY DESANTOWE

„719”
Stocznia 

Marynarki 
Wojennej 
w Gdyni

mgr inż. Jan Madey 13 000 000 3 39 000 000
cena 

z roku
1975

Łączna wartość dostarczonych okrętów i kutrów desantowych 394 000 000

Źródło: Sławomir 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, pod red. P. Kurledy, J. Romanowicza, A. Rossy. B. Zalewskiego, Toruń 2005, 
s. 139-162.

Za najbardziej oryginalną jednostkę (zbudowano jedynie jeden 
egzemplarz) należy uznać okręt proj. „T16”, który pod wieloma względami był 
zbliżony do budowanych dla ZSRR okrętów proj. „773”. Zaprojektowano go 
jednak do innych celów, niż wszystkie wcześniej zbudowane okręty desantowe. 
Jednostkę od początku konstruowano jako okręt dowodzenia stąd mimo 
zewnętrznego podobieństwa do starszych okrętów „770/771/773” jego wnętrze 
oraz rozmieszczenie części urządzeń i pomieszczeń znacznie różniło się od 
poprzedników. W kadłubie oraz nadbudówce było więcej pomieszczeń sztabowych 
(kancelarie, centrale łączności i dowodzenia) i służących do odpoczynku. 
Ładownia okrętu mieściła jeden pojazd bojowy, najczęściej wóz dowodzenia 
dowódcy desantu (Topas R-3). Okręt pomimo umieszczenia na nim wyrzutni 
WM-18 nie użytkował ich bojowo, nie uzbrojono go również w wyrzutnie rakiet 
przeciwlotniczych Fasta-4M. Okręt przez wiele lat pełnił rolę flagowej jednostki 
8. FOW. Najnowszymi nabytkami brygady w latach 70. były trzy kutry proj. „719” 
(„Marabut”) zaprojektowane w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej 
przez zespół kierowany przez mgr. inż. Jana Madeya. Kutry zbudowane były 
przede wszystkim dla zebrania doświadczeń w dziedzinie budowy kadłubów 
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okrętowych z tworzyw sztucznych16. W odróżnieniu od już eksploatowanych 
jednostek otrzymały one uzbrojenie identyczne jak w eksploatowanych 
wówczas w dywizji desantowej jej podstawowych wozów bojowych, jakimi 
były czechosłowackie transportery opancerzone Topas-2AP17.

Tabela 7

Jednostki 2. Brygady Okrętów Desantowych wcielone do służby w latach 1971-1975

Numer 
projektu, 
budowy

Nazwa 
własna 

jednostki
Numer 

taktyczny
W służbie Projektant 

WykonawcaPodniesienie 
bandery

Opuszczenie 
bandery

Projekt „771 A”

771 A.34 „Narwik” 808 10.10.1971 30.04.1991 Centralne Biuro Konstrukcji 
Okrętowych Gdańsk - 2 

Stocznia Północna 
Gdańsk

771 A. 35 „Głogów” 809 10.10.1971 30.06.1994

771 A. 36 „Cedynia” 810 10.10.1971 7.04.2001

Projekt „776"

776. 1 „Grunwald” 811 21.04.1973 24.03.2005

Centrum Techniki 
Okrętowej Gdańsk 
Stocznia Północna 

Gdańsk

16 Po latach jeden z członków zespołu konstruktorów wspominał prace nad laminatami: 
„...Sprawy tworzyw sztucznych rozwijały się dalej. Przystąpiliśmy do projektowania dla 
Marynarki Wojennej jednostki desantowej typu „Marabut”. Miała to być jednostka do 
przewożenia niedużego oddziału szturmowego, wyposażonego w samochód terenowy Gazik 
i ewentualnie w małe działko przeciwpancerne. Wyłonił się problem odpowiednich linii kadłuba 
i najbardziej stosownego napędu. Klasyczna forma kadłuba i napęd jednośrubowy ze sterem 
klasycznym nie zaspakajały wymagań i trzeba było szukać innych rozwiązań. Zaproponowałem 
przekrój kadłuba w kształcie litery W i napęd gondolowy. Rozwiązanie to dawało wyraźne 
korzyści. Manewrowość była znakomita, jednostka wchodziła daleko na plażę, a przy schodzeniu 
z plaży śruby rzucały silny strumień wody pod kadłub. Strumień ten nie mógł rozmywać się 
na boki, dzięki wklęsłemu kształtowi kadłuba, przez co kadłub unosił się o parę centymetrów 
i boczne płozy smarowane wodą schodziły łatwo z plaży. Dzięki obrotowej kolumnie jednostka 
mogła wykonywać zwrot w miejscu, bez żadnego zatrzymywania się, i uzyskać pełną prędkość 
w przeciągu bardzo krótkiego czasu. Kadłuby laminatowe sprawowały się w eksploatacji dobrze, ale 
z czasem zmieniły się założenia taktyczne i jednostki te zamieniono na jednostki nurkowe. 
Doświadczenia zdobyte przy projektowaniu, budowie i eksploatacji jednostek desantowych typu 
„Marabut” posłużyły do zaprojektowania trałowców laminatowych typu „208.. .o długości 36 m...”. 
Strona internetowa http://www.pg.gda.pl/pismo/?n=04&y=1995&art=a23 (21-09-2010).

17 Transportery opancerzone Topas trafiły do Polski w 1964 r. Jedyną jednostką użytkująca wozy 
tego typu była 7. Łużycka Dywizja Desantowa stacjonująca w Gdańsku, Lęborku i Słupsku. 
Początkowo transportery nie posiadały stałego uzbrojenia, a przewożony desant prowadził 
ogień z odkrytych włazów górnych lub otworów w kadłubach. Na początku lat 70. w Polsce 
opracowana została wieża typu 2AP w której umieszczony był wielkokalibrowy karabin 
maszynowy 14,5 mm KPWT oraz 7.62 mm karabin maszynowy PKT. Istniały dwie wersje 
uzbrojonego wozu. Pierwsza przeznaczona dla plutonów desantowych i druga przewidziana dla 
plutonów moździerzy. Poza wersjami uzbrojonymi w dywizji użytkowane były wozy 
dowodzenia łączności taktycznej R-2 dla dowódców kompanii, R-3 dla dowódców pułków 
i dowódcy dywizji. Pod koniec lat 70. opracowana została również wersja wozu pogotowia 
technicznego. Wersje specjalistyczne Topasów otrzymały jako uzbrojenie opancerzone stanowisko 
strzeleckie dla karabinu maszynowego. Ogółem dywizja dysponowała 137 transporterami tego typu.

137

http://www.pg.gda.pl/pismo/?n=04&y=1995&art=a23


„BIULETYN HISTORYCZNY” W. MAZUREK 2010 NR 26

cd. tabeli 7

Numer 
projektu, 
budowy

Nazwa własna 
jednostki

Numer 
taktyczny

W służbie Projektant 
WykonawcaPodniesienie 

bandery
Opuszczenie 

bandery

Projekt „719”

719. 1 „KD - 64” 872 9.03.1975 31.08.1984 Instytut Okrętowy 
Politechniki Gdańskiej 

Stocznia 
Marynarki Wojennej 

w Gdyni

719.2 „KD - 67” 873 9.03.1975 31.08.1984

719.3 „KD - 70” 874 9.03.1975 31.08.1984

Źródło: Jarosław Ciślak, Okręty desantowe projektu „770", „771", „773”, „776", „Morza Statki i Okręty", 
1998 nr 3, s. 66; Waldemar Wierzykowski, 2. Brygada Okrętów Desantowych, (b.m.w), 2009, s. 27.

Uwaga. Każdemu z typów okrętów (uzbrojenia) Układu Warszawskiego nadawane były w NATO oznaczenia 
kodowe - polskie okręty i kutry otrzymały nazwy:
- okręty proj. „771” wszystkich wersji to „Północny-B”,
- okręt proj. „776” (ORP „Grunwald”) otrzymał oznaczenie „Północny-C”, zmienione na „Modified 

Północny-C”,
- kutry proj. „719” zarówno w Polsce jak i w NATO nazywano „Marabut”.

Na początku lat 70. głębokiej modernizacji poddane zostały kutry desantowe 
proj. „709”. Prowadzone w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni prace 
modernizacyjne obejmowały m.in. zabudowę ładowni kutra - pokrywę, która 
zaopatrzona została we włazy dla desantu oraz wykonanie dwóch stanowisk 
strzeleckich, umożliwiających prowadzenie z kutrów ognia etatową bronią 
zaokrętowanego desantu. Przesunięta ku śródokręciu została sterówka kutra, 
co poprawiło załodze komfort nawigowania oraz wymieniono zespół 
napędowy. Po przeprowadzonych zmianach kutry miały wyraźnie zmienioną 
sylwetkę w porównaniu do lat 1962-1970 i były lepiej przystosowane do walki 
o lądowanie desantu.

W ciągu dekady lat 70. stan etatowy brygady nie uległ większym zmianom. 
W 1971 r. na pokładach eksploatowanych jednostek oraz w dowództwach 
organicznych zespołów okrętów służyło ewidencyjnie 919 wojskowych (94% stanu 
etatowego) w tym 268 żołnierzy zawodowych (około 30% stanu ewidencyjnego). 
Na przełomie lat 1979/1980 w brygadzie było faktycznie 1211 żołnierzy w tym 363 
zawodowych, co stanowiło 85% obsady etatowej brygady wraz z dywizjonem 
saperów morskich. Licząc jednak stan obsady dowództw brygady, zespołów 
jednostek pływających oraz stan załóg, odsetek ukompletowania wynosił 92% 
stanu przewidzianego w tabelach etatowych. W ukształtowanej w 1977 r. 
strukturze organizacyjnej jednostka przetrwała bez mała następną dekadę, będąc 
nadal liderem polskich sił morskich zarówno pod względem tonażu, jak i ilości 
jednostek oraz stanu osobowego.
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Załącznik 1
Skład i organizacja 2. BOD w 1980 r.

Źródło: AMW, akta 2. dOTr. — Min., sygn. 3568/76/343 k. 100-101, Zadania programowe, specjalne i ogniowe, 
VL Wierzykowski, 2. Brygada Okrętów Desantowych, (b.m.w), 2009, s. 4.
Linią przerywaną oznaczono plutony z dywizjonu saperów morskich mobilizowane na czas „ W".
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Załącznik 2
Sylwetki i dane taktyczno-techniczne jednostek desantowych

Długość całkowita - 75,15 m
Długość KLW - 70,00 m
Szerokość całkowita - 9,022 m
Szerokość bez odbojnic - 8,612 m
Zanurzenie przy wyporności standardowej na dziobie - 1,07 m
Zanurzenie przy wyporności standardowej na rufie - 2,02 m
Wyporność standardowa - 795 t
Wyporność normalna - 812 t
Wyporność pełna - 847 t
Wyporność maksymalna - 942 t
Prędkość maksymalna - 18,4 w
Zasięg działania przy prędkości - 1200 Mm/16 w lub 2000 Mm/16 w przy zwiększonej ilości paliwa 
Autonomiczność pływania - 5 dób
Możliwość pływania (dzielność morska) - do 10° B
Załoga (wg etatu 11/ 005) - 4 oficerów, 20 podoficerów, 18 marynarzy ZSW
Ilość, typ i maksymalna moc silników - 2 x 40DM - 2500 KM
Uzbrojenie (rodzaj, typ i ilość amunicji - jednostka ognia):

2 x II uniwersalna armata morska 30 mm AK - 230 z zapasem 2000 sztuk amunicji
2 x IV wyrzutnia FASTA 4 M rakiet przeciwlotniczych „Strzała 2M” - 16 rakiet
2 x XXVIII140 mm wyrzutnia niekierowanych pocisków rakietowych WM -18 - 160 pocisków
6 x świece dymne do stawiania zasłon

Wyposażenie radiolokacyjne i obserwacji technicznej:
Stacja radiolokacyjne kierowania ogniem artylerii MR-104 „Ryś”
Radiolokacyjne stacja nawigacyjna „Doniec”
Radiolokacyjne odzewowa stacja rozpoznawcza „Chrom-K”

Urządzenia radionawigacji, elektro nawigacji i radiokomunikacji:
Kompas magnetyczny KS-2
Żyrokompas „Kurs-4”
Echosonda NEŁ-5
Log ciśnieniowy MGŁ-25
Automatyczny radionamiernik ARP-50R-0,6
Nadajnik KF MSTA
Radiostacja UKF R-609 M
2 odbiorniki „Wołna-K”
Rozgłośnia okrętowa koncertowo-dyspozytorska „Kasztan”

Warianty załadowcze:
Sprzęt pancerny - 6 x czołg T - 55 lub 6 x czołg pływający PT-76 (długość kadłuba 6910 mm) 

lub 6 x TO TOPAS lub SKOT lub BTR albo 5 czołgów pływających PT-76 
(długość kadłuba 7213 mm ) albo 6 samobieżnych dział przeciwlotniczych 
ZSU - 57- 2

Sprzęt artyleryjski - 3 x 152 mm haubica z ciągnikiem typu ATS - 1 lub 3 x 122 mm haubica 
z ciągnikiem typu ATS-1,3 x 57 mm armata plot. S-60 z ciągnikami 
kołowymi

Inny sprzęt i środki transportu - 10 x samochód ciężarowo-terenowy, 5 x pływający 
gąsienicowy transporter inżynieryjny PTG K-61

Dla desantu przewidziane były 43 miejsca leżące oraz 165 siedzących w ładowni okrętu 
na składanych ławeczkach rozmieszczonych wzdłuż burt

Rys. 1. Dane taktyczno-techniczne okrętów proj.„771A”
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cd. załącznika 2

Długość całkowita - 81,30 m
Długość KLW - 76,00 m
Szerokość całkowita - 9,30 m
Szerokość bez odbojnic - 8,612 m
Zanurzenie przy wyporności standardowej na dziobie - 1,30 m
Zanurzenie przy wyporności standardowej na rufie - 2,36 m
Wyporność normalna - 1060 t
Wyporność pełna - 1233 t
Wyporność maksymalna - 1314 t
Prędkość maksymalna - 16,3 w
Zasięg działania - 2600 Mm
Autonomiczność pływania - 30 dób
Możliwość pływania (dzielność morska) - do 10° B
Załoga (wg etatu 11/ 005) - 7 oficerów, 5 chorążych, 16 podoficerów, 34 marynarzy ZSW
Ilość, typ i maksymalna moc silników - 2 x 40DM - 2500 KM
Uzbrojenie:

2 x II uniwersalna armata morska 30 mm AK - 230 z zapasem 2000 sztuk amunicji
2 x XXVIII140 mm wyrzutnia niekierowanych pocisków rakietowych WM - 18*
6 x świece dymne do stawiania zasłon

Wyposażenie radiolokacyjne i obserwacji technicznej:
Stacja radiolokacyjne kierowania ogniem artylerii MR-104 „Ryś”
Radar nawigacyjny SNR - 7453
Radar nawigacyjny SNR - 207
Radar nawigacyjny SNR - 443 XTA
Radiolokacyjne stacja wywoławczo-odzewowa „Nichrom - RR”

Urządzenia radionawigacji, elektro nawigacji i radiokomunikacji:
Radiostacja UKF R - 609 M
Radiostacja RR - 4402
Nadajnik radiokomunikacyjny R - 657
Odbiornik radiokomunikacyjny R - 670
Odbiornik radiokomunikacyjny R - 678
Urydynie Syrena

Warianty załadowcze:
Sprzęt pancerny - 1 x TO TOPAS;
Dla desantu przewidziane były 54 miejsca

* wyrzutnie nie były używane bojowo

Rys. 2. Dane taktyczno-techniczne okrętu proj. „776”
Źródło: J. W. Apalkow, Korabli WMF SSSR. Sprawocznik w czetyriech tomach, t. IV. Desanntnyje i minno- 

tralnyje korabli, Sankt-Peterburg 2007: Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 
1918-1980. Zarys dziejów, Warszawa 1992; J. Ciślak, Okręty desantowe projektów 770/771/773/776, 
„Morza, Statki i Okręty”, 1998 nr 3; IV./< Kuzin, W.I. Nikolskij, Wojenno-Morskoj Flot SSSR 1945-1991. 
Istoria sozdania poslewojennogo Wojenno-Morskogo Flota SSSR i wozmożnyj oblik Flota Rossii, 
Sankt-Peterburg 1996; A.S. Pawłów, Wojenno-Morskij Flot Rossji 1996. (Sprawocznik), Jakutsk 1996.

Uwaga. W przytoczonej literaturze dane techniczne okrętów proj. „771” nieznacznie się różnią, szczególnie 
pod względem podawanej wyporności okrętów.
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cd. załącznika 2

KD - 709 (sylwetka po modernizacji i przebudowie)
Długość - 16,4
Szerokość - 4,3
Zanurzenie maksymalne -1,0
Wyporność pełna - 28,0 t
Prędkość maksymalna - 18 w/h
Moc silników (konie mechaniczne) - 900 KM
Zasięg pływania - 400 Mm
Załoga (wg etatu 35/438) - 3 podoficerów, 4 marynarzy
Możliwość pływania (dzielność morska) - do 5° B
Warianty załadowcze: wariant 1-40 żołnierzy desantu

KD-719
Długość -19,7
Szerokość - 4,2
Zanurzenie maksymalne - 2,8
Wyporność pełna - 28,8 t
Prędkość maksymalna - 18 w/h
Moc silników (konie mechaniczne) - 900 KM
Zasięg pływania - 400 Mm
Załoga (wg etatu 11/005) - 1 chorąży, 1 podoficer, 8 marynarzy ZSW
Możliwość pływania (dzielność morska) - do 5° B
Warianty załadowcze: wariant 1-60 żołnierzy desantu

wariant 2 - samochód osobowo-terenowy lub transporter BRDM i jego załoga 
wariant 3-6 ton ładunku

Rys. 3. Podstawowe dane taktyczno-techniczne kutrów desantowych proj. „709” i „719”

Źródło: M. Soroka, Polskie okręty wojenne 1945-1980, Gdańsk 1986: Taktyka okrętów nawodnych, cz. Ul, 
Taktyka okrętów desantowych, obrony przeciwminowej i nawodnych stawiaczy min, Gdynia 1984; 
A. Zych, Analiza i ustalenia kierunków rozwoju środków desantowych w warunkach Morza Bałtyckiego, 
rozprawa doktorska, IV.WIV, Gdynia 1977.
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Załącznik 3
Obsada głównych stanowisk dowódczo-sztabowych

Stanowisko służbowe i stopień 
etatowy stanowiska Stopień, imię i nazwisko Czasokres pełnienia 

obowiązków na stanowisku
DOWÓDCA I ZASTĘPCY DOWÓDCY BRYGADY

Dowódca brygady 
komandor/kontradmirał kmdr Adam Wychowaniec 31.12.1969-3.04.1982

Zastępca dowódcy 
szef sztabu 
komandor

kmdr ppor. Walerian Rogalski 9.06.1969-29.12.1972
kmdr por. Włodzimierz Gajdamowicz 6.02.1973-8.04.1977
kmdr ppor. Jerzy Komorowski 8.07.1977- 19.05.1978
kmdr ppor. Józef Markiewicz 20.10.1978- 11.01.1982

Zastępca dowódcy 
ds. politycznych 

komandor

kmdr por. Henryk Czerniak 29.03.1965-24.05.1971
kmdr por. Władysław Dinwebel 25.05.1971-9.07.1974
kmdr por. Stanisław Wójcik 25.09.1975- 17.01.1979
kmdr por. Marek Czajkowski 1.10.1979-b.d. *

Zastępca dowódcy 
ds. technicznych 

komandor

kmdr por. Franciszek Żarów 18.09.1968-4.02.1980

kmdr ppor. Zdzisław Gortad 25.02.1980-8.05.1981

Kwatermistrz 
komandor podporucznik

kpt. mar. Kazimierz Boruń 5.12.1967-8.07.1970
kpt. mar. Ryszard Adamek 8.07.1970-29.11.1977
ppor. mar. Zbigniew Soroko 29.08.1978-2.04.1980
kmdr ppor. Jan Macialowicz 28.07.1980-21.07.1982
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
kmdr ppor. Krzysztof Rogulski 08.11.1971 -29.08.1975
kpt. mar. Józef Markiewicz 20.10.1978- 11.01.1978
kmdr por. Maciej Laskowski 1.08.1978-b.d.

Zastępca dowódcy 
ds. politycznych 

komandor podporucznik

kmdr ppor. Jerzy Cieliński 23.03.1965-8.11.1975
kpt. mar. Kazimierz Jachim 27.02.1976-20.06.1978
kpt. mar. Gustaw Lisowski 29.07.1978-22.05.1980
kpt. mar. Waldemar Gołacki 27.05.1980- 19.05.1983

Zastępca dowódcy 
ds. technicznych 

komandor podporucznik

kpt. mar. Zdzisław Gortad 18.04.1967-20.03.1973

kmdr ppor. Marian Kaśkosz 3.06.1974-9.02.1982

Zastępca dowódcy 
szef sztabu 

komandor podporucznik

kpt. mar. Czesław Lossy 6.11.1968-28.10.1970
kmdr ppor. Józef Sochacki 28.10.1970-11.07.1973
kpt. mar. Gerard Peszke 22.12.1973-b.d.
kpt. mar. Stanisław Piotrowski 9.07.1974-b.d.
kmdr por. Kazimierz Kijak 29.12.1975-4.11.1981
II DYWIZJON OKRĘTÓW

Dowódca 
komandor porucznik

kpt. mar. Ryszard Sandecki 21.02.1969-30.10.1972
kpt. mar. Jerzy Komorowski 30.10.1972-b.d.
kpt. mar. Karol Gryc 14.10.1974-29.08.1975
kpt. mar. Henryk Wielgosz 23.07.1975- 1.08.1978
kmdr ppor. Mieczysław Poniewski 7.09.1978-23.08.1983
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cd. załącznika 3

Stanowisko służbowe i stopień 
etatowy stanowiska Stopień, imię i nazwisko Czasokres pełnienia 

obowiązków na stanowisku

Zastępca dowódcy 
ds. politycznych 

komandor podporucznik

kpt. mar. Jan Ossowski 20.01.1971 -6.07.1974
kpt. mar. Bolesław Fengler 27.12.1974-23.12.1976
kpt. mar. Jan Jankun 11.12.1976-21.12.1977
kmdr ppor. Bolesław Brzeźniak 14.01.1978-9.07.1981

Zastępca dowódcy 
ds. technicznych 

komandor podporucznik

kpt. mar. Eugeniusz Marosek 18.06.1967-9.11.1978
kpt. mar. Zbigniew Popek 19.09.1978- 15.10.1980
kmdr ppor. Marian Raczek 27.10.1980-b.d.

Zastępca dowódcy 
szef sztabu 

komandor podporucznik

kpt. mar. Kazimierz Fic 6.11.1968-30.11.1972
kpt. mar. Henryk Gawinek 30.11.1972-b.d.
kpt. mar. Bolesław Okuljar 27.12.1974- 17.10.1981
III DYWIZJON KUTRÓW

Dowódca 
komandor podporucznik

kmdr ppor. Józef Mikołajczyk 30.03.1971- 10.12.1975
kpt. mar. Maciej Laskowski 29.12.1975- 1.08.1978
kmdr ppor. Zygmunt Górecki 7.09.1978-20.01.1984

Zastępca dowódcy 
ds. politycznych 

kapitan

ppor. mar. Zdzisław Gajda 6.11.1968-3.12.1970
ppor. mar. Jan Goński 3.12.1970-2.01.1975
por. mar. Jan Jankun 27.02.1976- 11.12.1976
kpt. mar. Gustaw Lisowski 11.12.1976-29.07.1978
kpt. mar. Waldemar Gadziacki 29.07.1978-27.01.1983

Zastępca dowódcy 
ds. technicznych 

kapitan

kpt. mar. Stanisław Chudziak 6.11.1967- 15.11.1971
kpt. mar. Stanisław Lewandowski 15.11.1971 -23.02.1979
kpt. mar. Andrzej Mikoda 18.10.1979-b.d.

Zastępca dowódcy 
szef sztabu 

kapitan

kpt. mar. Karol Koluczek 6.11.1968- 12.03.1975
kpt. mar. Zdzisław Zalewski 29.12.1975- 1.08.1978
kpt. mar. Włodzimierz Wojtczak 7.08.1978-8.07.1983

I DYWIZJON SAPERÓW MORSKICH

Dowódca 
komandor porucznik kmdr ppor. Jerzy Bucholc 3.06.1977-b.d.

Zastępca dowódcy 
ds. politycznych 

komandor podporucznik
por. mar. Jerzy Jankowski 25.10.1977-b.d.

Zastępca dowódcy 
ds. lądowania 

komandor podporucznik
kmdr ppor. Lech Pilitowski 3.06.1977- 17.03.1984

Zastępca dowódcy 
szef sztabu 

komandor podporucznik

kpt. mar. Jan Maciałowicz 4.06.1977-28.07.1980

kpt. mar. Janusz Winiarski 29.07.1980-4.03.1983
Zastępca dowódcy 

szef służb technicznych 
i zaopatrzenia 

komandor podporucznik

kmdr ppor. Karol Komorowicz b.d.

Źródło: AMW, Akta dOTr - Min. sygn. 3948/90/16: 3948/90/15: sygn. 3948/90/30; sygn. 3948/90/22, Książki 
obsady stanowisk etatowych oficerów i chorążych 2. Brygady Okrętów Desantowych.

* b.d. - brak danych w archiwalnej dokumentacji kadrowej brygady.
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Kpt. mar. mgr Maciej WOJCIECHOWSKI

HMS „BELFAST” I ORP „BŁYSKAWICA” - 
DWA TYPY OKRĘTÓW MUZEÓW

W artykule przedstawiono sylwetki dwóch historycznych okrętów 
z okresu II wojny światowej - brytyjskiego krążownika HMS „Belfast” 

i polskiego niszczyciela ORP „Błyskawica”. Ukazano zarys historii jednostek, 
a także ich udział w zmaganiach wojennych oraz wyszczególniono podstawowe 
dane taktyczno-techniczne. Pokazano różne sposoby promowania zabytków 
historii morskiej na tle innych rodzajów muzeów morskich oraz historycznych 
jednostek pływających.

HMS „Belfast” i ORP „Błyskawica” 
na tle historycznych jednostek pływających

Muzealnictwo jest dziś zjawiskiem powszechnym, lecz zróżnicowanym 
lokalnie w zależności od tradycji kulturowej oraz od wielu innych czynników 
m.in. technicznych, finansowych i edukacyjnych. Wśród licznych typów muzeów 
(narodowe, galerie, etnograficzne, techniczne, biograficzne, diecezjalne, 
kościelne itp.) możemy odnaleźć interesujące nas muzea historyczne i wojskowe, 
istnieje również wiele muzeów specjalistycznych poświęconych jednemu 
rodzajowi wojsk np. National Maritime Museum w Greenwich i Royal Naval 
Museum w Portsmouth czy szwedzkie Marinę Museum w Karlskronie.

Jednostki pływające ze względu na trudne warunki eksploatacji, 
katastrofy i zniszczenia wojenne mają dość krótki żywot. Spośród tysięcy 
jednostek, które przemierzały morza i oceany tylko nieliczne dotrwały do 
naszych czasów w swoim niezmienionym, pierwotnym kształcie. Te morskie 
oldtajmery można dziś zobaczyć jedynie w charakterze pomników lub 
w nielicznych muzeach, jako szczególne obiekty historyczne. Statki i okręty 
mają bogate dzieje związane z najważniejszymi wydarzeniami dla 
wystawiających je państw. Uznawane są za relikwie narodowe, pomniki lub 
eksponaty obrazujące rozwój techniki morskiej na przestrzeni wieków. Obecnie 
na świecie znajduje się około 2000 historycznych jednostek pływających 
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z 72 krajów świata1. Najliczniejszą grupę stanowią okręty wojenne, żaglowce, 
parowce i motorowce, jednostki pomocnicze i rybackie oraz repliki. Większość 
eksponuje się w warunkach naturalnych na wodzie. Wiąże się z tym trudność 
ciągłego utrzymywania w należytym stanie podwodnej części kadłuba oraz 
sprawności technicznej jednostki. Dla niektórych z nich wybudowano specjalne 
pawilony ekspozycyjne ochraniające przed szkodliwym wpływem 
drobnoustrojów. Inne stoją w suchych dokach lub na specjalnie do tego 
przygotowanych postumentach na nabrzeżu1 2 (np. „U-995” w Deutscher 
Marinebund w Kieł).

Ranga muzeum zależy przede wszystkim od zbiorów, jakie ma do 
zaoferowania zwiedzającym. Nie sposób wymienić i opisać dokonań 
poczynionych w państwach Europy zachodniej na rzecz ochrony i opieki nad 
zabytkami. Znamienne jest, że placówki takie jak brytyjskie Imperial War 
Museum, belgijskie Królewskie Muzeum Armii, czy francuskie Muzeum 
Wojskowe w Paryżu zebrały nie tylko pokaźne kolekcje uzbrojenia, 
umundurowania i sprzętu własnych armii, ale również sprzęt i wyposażenie 
armii innych państw biorących udział w europejskich wojnach3. Nie bez 
znaczenia jest brana ostatnio pod uwagę forma aranżacji wystaw oraz nasycenie 
ich środkami multimedialnymi oraz obiektami interaktywnymi. Dlatego przez 
wiele lat muzealnictwo morskie ze względu na swój charakter działalności było 
w dość trudnej i nietypowej sytuacji. Wiązało to się z gabarytami eksponatów, 
jakimi dysponowało: okrętów, statków czy wszelkiego rodzaju obiektów. W związku 
z brakiem odpowiednich miejsc wystawienniczych jedną z najważniejszych ról 
odgrywały modele jednostek pływających4 (przykładem może być brytyjskie 
Science Museum)5. Wobec powyższego możemy zauważyć jak ważnym 
elementem dla każdej placówki morskiej jest oryginalny, zachowany do dnia 
dzisiejszego, okręt bądź statek (przykładem może być muzeum szwedzkiego 
galeonu „Waza”, który zatonął zaraz po wodowaniu w 1628 roku i został 
wydobyty prawie po 300 latach przebywania w mule w 1961 roku). Eksponaty 
naturalnych rozmiarów bardziej przemawiają do zwiedzających, aniżeli dziesiątki 

1 „World Ship Trust Review” 1999 nr 18; http://www.worldshiptrust.org/review (15-12-2010).
2 Zbigniew Wojciechowski, ORP „Błyskawica” na tle innych historycznych statków i okrętów 

świata (z okazji 50-lecia), „Przegląd Morski”, 1987 nr 6, s. 52.
3 Bogusław Perzyk, Europejskie tendencje w ochronie i opiece nad XX-wiecznymi militariami, 

w: Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Osowiec - Twierdza 10-11 IX 2010 r., 
Zabytki czasu minionego bogactwem teraźniejszości - Militaria wśród wartości kulturowo- 
-przyrodniczych regionu, kraju i zjednoczonej Europy, Osowiec - Twierdza 2010, s. 13.

4 Jerzy Litwin, Muzeum morskie - naturalna konieczność, regionalna atrakcja, czy nieustające 
źródło problemów?, Nautologia, Gdynia 2009 nr 146, s. 98.

5 W Ships Galery przedstawiono szereg modeli jednostek pływających z całego świata, ukazujących 
rozwój i postęp technologiczny, jaki dokonał się na przestrzeni wieków w przemyśle okrętowym 
i stoczniowym. W galerii możemy znaleźć szereg dioram, w które wkomponowane są modele 
jednostek pływających, a figury woskowe naturalnych kształtów z pewnością urealniają 
przedstawione sytuacje.
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modeli czy pomysłowo zaaranżowane dioramy. Oczywiście eksponaty te 
pozbawione są możliwości samodzielnego pływania jednak możemy również 
spotkać mniejsze zabytkowe jednostki, które posiadają zdolność żeglugi. 
Przeważnie są one w posiadaniu prywatnych kolekcjonerów, ale ich właściciele 
mogą liczyć na państwowe dotacje związane z konserwacją i propagowaniem 
morskiej kultury6.

Na świecie zachowane są liczne egzemplarze historycznych jednostek 
pływających z różnych okresów bytności człowieka na morzu. Ich stan 
techniczny jest bardzo zróżnicowany i często wymaga dużych nakładów 
finansowych, aby mogły posłużyć następnym pokoleniom. Większość państw 
posiadających morskie zabytki nie szczędzi nakładów finansowych, aby 
doprowadzić je do pierwotnego wyglądu. Wśród licznych historycznych 
jednostek sporą liczbę stanowią okręty. Zdecydowanie najwięcej znajduje się 
w USA (68) oraz w Wielkiej Brytanii (38) również znaczną liczbę posiadają 
takie kraje jak Niemcy (21) oraz Szwecja i Francja7. Rejestrowaniem 
i inicjowaniem działania na rzecz zachowania historycznych jednostek na świecie 
zajmuje się organizacja World Ship Trust (WST), która ma siedzibę w Londynie. 
Od 1980 roku przyznaje swoją nagrodę International Maritime Haritage 
Award (IMHA) - Nagroda Światowego Dziedzictwa Morskiego dla najlepiej 
zachowanych historycznych statków i okrętów. Dotychczas przyznano 30 nagród, 
z których prawie połowę otrzymały okręty muzea. 25 listopada 2007 roku 
29 nagrodę otrzymała „Błyskawica”8. Natomiast w 2010 roku 30 nagrodę 
International Maritime Heritage Award stowarzyszenia WST otrzymał 
niszczyciel kanadyjski z okresu II wojny światowej - okręt muzealny „Haida”9.

6 I. Litwin, op. cit., s. 99.
7 Jerzy Łubkowski, Okręty muzealne na świecie, „Biuletyn Historyczny”, 2007 nr 22, s. 7.
8 Szerzej Walter Pater, Niszczyciel „Błyskawica” okręt wyjątkowy, Gdynia 2008; „ICMM 
News”, 2008 nr 5, s. 3.

9 http://www.worlsshiptrust.org/awords; 22.12.2010 r. oraz www.hmcshaida.ca/hhistory (22-12-2010). 
Kolejną 30 nagrodę WST przyznało kanadyjskiemu niszczycielowi HMCS „Haida” 29.06.2010 r. 
Niszczyciel brytyjskiego typu „Tribal” (Tribal - plemienny, stąd nazwy bliźniaczych jednostek 
np. „Bedouin”, „Cossak”, „Eskimo”, „Huron”, „Mohawk” itd.). Wybudowano 27 jednostek, 
16 dla Royal Navy, 8 dla marynarki kanadyjskiej oraz 3 dla marynarki australijskiej. W toku 
działań morskich 13 z nich utracono bezpowrotnie. Podstawowe dane taktyczno-techniczne: 
wyporność standardowa: 22001, długość: 115 m, szerokość: ll,10m, uzbrojenie: 8 dział 
kal. 120 mm w 4 wieżach, uzbrojenie torpedowe, minowe i plot., różniło się w zależności od kraju 
oraz okresu służby, prędkość: 36,5 w, załoga: 20 oficerów i 230 marynarzy. Okręt brał udział 
m.in. w konwojach arktycznych, operował wraz ORP „Błyskawica” i HMCS „Huron” w składzie 
10. Flotylli Niszczycieli. 11.10.1963 r. okręt został skreślony ze stanu floty i wystawiony 
w Hamilton (Ontario) jako okręt muzeum.
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Zarys historii HMS „Belfast” - eksponatu brytyjskiego Imperial War Museum

HMS „Belfast” to przedstawiciel krążowników brytyjskich budowanych 
pod koniec lat 30. ubiegłego stulecia. W intensywnej służbie pozostawał przez 
24 lata, biorąc udział między innymi w konwojach arktycznych i zatopieniu 
niemieckiego pancernika „Scharnchorst” oraz wspierając ogniem artylerii 
wojska lądowe w Normandii i Korei. Dziś można go podziwiać jako okręt 
muzeum w Londynie przy Tower Bridge10 11. Udostępniony został do zwiedzania 
21 października 1971 roku, od 1978 roku wchodzi w skład Imperial War 
Museum w Londynie. Pozostałe oddziały tego znanego muzeum, to:

1. Imperial War Museum London, budynek główny przy Lambeth Road, 
poświęcone I i II wojnie światowej oraz konfliktom po 1945 roku;

2. The Churchill Museum and Cabinet War Rooms London (sale odpraw 
z okresu II wojny światowej);

3. Imperial War Museum Duxford (poświęcone bitwie o Anglię);
4. Imperial War Museum North (Manchester) ukazujące tematykę 

wojskową od 1914 roku .11
Ta placówka muzealna ma za zadanie gromadzenie eksponatów 

związanych z udziałem Wielkiej Brytanii oraz szeroko rozumianej Wspólnoty 
Brytyjskiej w ostatnich wojnach. Największa jego wartość polega na ukazaniu 
wpływu konfliktów zbrojnych XX wieku na życie społeczeństw. Sprzęt 
wojskowy wystawiono w głównej sali Large Exibition Galery (gdzie możemy 
zobaczyć m.in. miniaturowy okręt podwodny, broń pancerną i samoloty). 
W 1917 roku rząd brytyjski zdecydował o utworzeniu muzeum, w którym 
można oglądać elementy uzbrojenia pochodzące z Wielkiej Wojny. W latach 
1940-1946 muzeum było niedostępne dla zwiedzających a część zbiorów 
została ewakuowana do magazynów poza Londynem. W 1936 roku muzeum 
zostało przeniesione do obecnego miejsca w centrum Londynu, gdzie mieszczą 
się główne sale wystawiennicze12.

Traktat Londyński z 1930 roku narzucił na światowe potęgi ograniczenia 
w tonażu flot. Porozumienie to, wraz z układem waszyngtońskim z 1921/1922 
roku miało być środkiem ograniczenia zbrojeń. Pierwsze lata po zawarciu 
traktatu spowodowały zahamowanie budowy dużych jednostek nawodnych, ale 
rozwój krążowników, niszczycieli oraz okrętów podwodnych przyniósł szereg 
zmian nie tyle ilościowych co jakościowych. Ograniczenia spowodowały 
wstrzymanie budowy krążowników waszyngtońskich, zwanych dotąd ciężkimi 
(typ „a”, artyleria główna z działami kalibru powyżej 155 mm). Prace nad nimi 
kontynuowały jeszcze USA, Hiszpania, Niemcy i Rosja, jednak większość 
państw skupiła się na budowie jednostek z działami o kalibrze poniżej 155 mm, 
tzw. typ „b”. Według wyporności i przeznaczenia podzielono je na podgrupy: 

10 Stefan Dramiński, na pokładzie HMS „Belfast”, „Militaria XX wieku”, 2008 nr 3, s. 74.
11 HMS „Belfast”, London 2007, s. 2.
12 http://www.iwm.org.uk (6-12-2010).
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duże (oceaniczne) po 8000- 10 000 ton wyporności, średnie (uniwersalne) 
po 6000 - 7500 ton i małe (eskadrowe) o wyporności 3000 - 6000 ton13.

Do końca 1936 roku pięć mocarstw zbudowało lub rozpoczęto budowę 
według ustaleń traktatowych 46 krążowników lekkich (7 innych zbudowano 
z ich pominięciem). Krążowniki lekkie stawały się trzonem lekkich sił 
nawodnych, stąd powszechne dążenia do ich uniwersalizacji. Według 
ówczesnych doktryn i zasad prowadzenia działań morskich jednostki te miały 
przede wszystkim ubezpieczać siły główne oraz prowadzić na ich rzecz bliskie 
rozpoznanie, zwalczać ataki torpedowe przeciwnika i wspierać ataki torpedowe 
własnych sił torpedowych. Dysponując dużymi prędkościami mogły dokonywać 
ataków torpedowych, dlatego dozbrajano je w liczne wyrzutnie torpedowe14. 
Przy dość słabym opancerzeniu poziomym przed atakami z powietrza miała je 
chronić silna artyleria przeciwlotnicza (4-8 dział kalibru 75-127 mm, 4-8 działek 
kalibru 37-40 mm, 6-16 nkm). Ponadto zabierały na pokład 2-4 wodnosamolotów. 
Niektóre przystosowywano do stawiania min (zabierały na pokład do 200 min). 
Rejon pływania miały mniejszy niż ciężkie krążowniki, wynosił 4000-14 500 Mm 
przy prędkości marszowej 15 węzłów. Pod koniec 1936 roku traktaty rozbrojeniowe 
przestały być aktualne, co wpłynęło na Wielką Brytanię, sprawującą nadzór nad 
ciągłością przedsięwzięć traktatowych, do zainicjowania wśród sygnatariuszy 
mocarstw liczących się na morskim teatrze działań, zwołania nowej konferencji 
rozbrojeniowej.

W drugiej połowie lat 30. zaczęły powstawać liczne konstrukcje okrętowe. 
Budowała je przede wszystkim Wielka Brytania, wierna postanowieniom 
traktatu, która chciała poprzez jego respektowanie dać przykład innym. 
Jednakże wyścig zbrojeń nie sprzyjał naśladownictwu. Z tego powodu liczne 
jednostki, które zwodowano w latach 1937-1939 lub w czasie II wojny 
światowej posiadały charakterystyki odbiegające od podawanych opinii publicznej. 
Zdecydowały o tym w dużej mierze względy operacyjno-taktyczne. Na pokładach 
nowoprojektowanych krążowników zwiększono opancerzenie burtowe do 140 mm 
oraz liczbę dział artylerii przeciwlotniczej. Często wzrost wyporności starano 
się zrekompensować demontując uzbrojenie torpedowe, częściowo redukując 
wyposażenie startowe wodnosamolotów oraz ich liczbę15.

Na początku lat 30. Japonia zwodowała pierwsze krążowniki typu 
„Mogami” o wyporności 8500 ton, uzbrojone w 15 dział kalibru 155 mm. 
W odpowiedzi na to m.in. Admiralicja rozpoczęła w latach 1936-1938 budowę 
jednostek typu „Southampton”, wyposażonych w 12 dział kalibru 152,4 mm 
(po 3 w 4 wieżach), zwiększając opancerzenie kosztem redukcji prędkości 
do 32 węzłów. Krążowniki określono typem „Town” (ich nazwy pochodziły 
od nazw miast). Dziesięć zbudowanych okrętów należało do trzech podtypów: 

13 Józef Wiesław Dyskant, Konflikty i zbrojenia morskie 1918-1939. Gdańsk 1973, s. 181.
14 Wyrzutnie torpedowe z pokładu HMS „Belfast” pod koniec lat 50. zostały usunięte.
15 J.W. Dyskant, op. cit., s. 291.
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„Southampton” („Southampton”, „Newcastle”, „Sheffield”, „Glasgow”, „Birmingham” 
o wyporności 9100 ton), „Gloucester” („Gloucester”, ,,Manchester”, ,JLiverpool” 
wyporności 9400 ton) i „Edinburgh” („Edinburgh” i „Belfast”) o wyporności 
standardowej około 10 000 ton). Na ulepszonych w stosunku podtypu 
„Southampton”, okrętach „Edinburgh” i „Belfast” planowano użyć wież 
czterodziałowych, jednak kłopoty ze skomplikowaną konstrukcją zmusiły 
Brytyjczyków do powrócenia do pierwotnego schematu uzbrojenia. Obydwa 
okręty były za to o ponad 1000 ton cięższe i 7 m dłuższe a wieże dział artylerii 
przeciwlotniczej umieszczono o pokład wyżej16.

Stępkę pod HMS „Belfast” położono 10 grudnia 1936 roku w stoczni 
Herland & Wolf w mieście, od którego okręt wziął swoją nazwę. Wodowanie 
nastąpiło 17 marca 1938 roku, matką chrzestną została żona premiera Neville'a 
Chamberlaina. 3 sierpnia 1939 roku prace wykończeniowe zostały ukończone. 
Na skutek modyfikacji oraz dodatkowego wyposażenia wyporność standardowa 
okrętu wzrosła do 11 550 ton a pełna do 14 325 ton. Okręt zabierał 2256 ton 
paliwa, co umożliwiało osiągać zasięg 8664 Mm przy prędkości 13 w, natomiast 
przy prędkości 22 w mógł przebyć trasę o długości 4890 Mm. Po ceremonii 
podniesienia bandery „Belfast” wszedł do służby 5 sierpnia 1939 roku. Okręt 
pod dowództwem kmdr. G.A. Scotta dołączył do 2. Eskadry Krążowników 
Home Fleet i w połowie sierpnia wziął udział w manewrach „Operacja 
Hopper”, wcielając się w rolę niemieckiego ciężkiego krążownika usiłującego 
przedrzeć się przez Atlantyk. W ostatnich dniach sierpnia okręt został wcielony 
do 18. Eskadry Krążowników w Scapa Flow i tu zastał go wybuch II wojny 
światowej. Między 7 września a 12 października „Belfast” patrolował na północ 
od Islandii blokując niemiecką żeglugę. 9 października przechwycił niemiecki 
liniowiec „Cap Norte” o wyporności 13 615 ton pływający pod banderą 
neutralnej Szwecji i mający fałszywą nazwę s/s „Ancona”. W konsekwencji ataku 
„U-47” kpt. G. Priena na Scapa Flow, część Home Fleet zostało rozdyslokowana 
po innych bazach m.in. Clyde i Rosyth, gdzie „Belfast” ponownie dołączył 
10 listopada 1939 roku do 2. Eskadry Krążowników. 21 listopada wszedł 
na niemiecką minę magnetyczną w czasie wychodzenia z Firth of Forth na 
ćwiczenia artyleryjskie. Eksplozja uszkodziła kadłub oraz unieruchomiła 
główny silnik, raniąc 21 członków załogi. Pobyt w stoczni przeciągnął się do 
28 miesięcy, zastanawiano się czy nie złomować jednostki, jednak w początkowej 
fazie wojny Royal Navy pilnie potrzebowała jednostek tej klasy, co uchroniło 
go ze spisania ze stanu floty. W czasie remontu w stoczni Devonport 
wzmocniono konstrukcję podwodną kadłuba i zamontowano najnowsze 
urządzenia radiolokacyjne do kierowania ogniem artyleryjskim17.

3 listopada 1942 roku jednostkę przywrócono do służby pod dowództwem 
kmdr. F.R. Parhama, został okrętem flagowym dowódcy 10. Eskadry Krążowników 

16 P. Simkins, HMS „Belfast”, London 1982, s. 26.
17 Ibidem, s. 27-32.
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kontradm. R.L. Burnetta18. Początkowe miesiące 1943 roku „Belfast” spędził 
na eskortowaniu konwojów arktycznych. 15 sierpnia 1943 roku w ramach 
inspekcji Home Fleet krążownik wizytował król Jerzy VI. W październiku 
uczestniczył w eskorcie okrętów brytyjskich (m.in. pancernik „Duke of York”, 
lotniskowiec „Formidable”) i amerykańskich (lotniskowiec „Renger” wraz 
z ciężkim krążownikiem „Tuscaloosa”) podczas operacji „Leader” - 
zbombardowania niemieckich transportowców w norweskim mieście Bodo19. 
W grudniu nastąpił kulminacyjny moment kariery krążownika. W drugiej 
połowie 1943 roku dowództwo niemieckie pragnąc poprawić sytuację własnych 
wojsk postanowiło do tego celu wykorzystać flotę, która miała zintensyfikować 
działania na radzieckich północnych trasach komunikacyjnych. Niemieckie 
rozpoznanie lotnicze poinformowało o zbliżającym się do Związku Radzieckiego, 
słabo bronionym, dużym konwoju. Do ataku na konwój miał zostać 
wykorzystany pancernik „Scharnhorst”20. Niemcy spodziewali się zwycięstwa 
zwłaszcza, że sprzyjały im warunki meteorologiczne, noce polarne ograniczały 
widoczność, utrudniając użycie lotnictwa21. 25 grudnia 1943 roku niemiecki 
okręt liniowy wyszedł z Langfiordu i wkrótce pięć towarzyszących mu 
niszczycieli wysunęło się do przodu, aby zaatakować konwój. Ubooty 
prowadzące rozpoznanie miały zadanie wykrycie konwojów „RA-55A” oraz 
„JW 55B”. Pierwszy składał się 22 transportowców wraz z 10 okrętami eskorty, 
drugi - 19 transportowców i 13 okrętów eskorty. Niemieckie okręty podwodne 
wykryły konwój „JW 55B” i skierowały w jego kierunku zespół uderzeniowy22.

Konwoje alianckie ubezpieczane były przez silne zespoły okrętów. 
Pierwszy zespół „Force One” dowodzony przez wiceadm. Roberta Burneta, 
składał się z trzech krążowników: „Belfast” (jako okręt flagowy) „Norfolk” 
i „Sheffield”, a drugi - „Force Two”, spełniający rolę ubezpieczenia, składał się 
z pancernika „Duke of York”, krążownika „Jamaica” i czterech niszczycieli: 
„Savage”, „Saumarez”, „Skorpion” i „Stord”, dowodził nim adm. Bruce 
Fraser23. Royal Navy mogła przeciwstawić „Scharnhorstowi” 10 dział kalibru 
356 mm i 16 dział kalibru 132 mm pancernika „Duke of York”, 8 dział kalibru 
203 mm „Norfolka” oraz 36 dział kalibru 152 mm pozostałych krążowników 
ale, co okazało się znamienne, siły brytyjskie dysponowały znacznie większą 
ilością uzbrojenia torpedowego oraz stanowiły dwa zespoły taktyczne, mogące 
prowadzić działania z dwóch różnych kierunków. Okręty eskorty wiedziały 
o obecności na morzu niemieckich sił, dlatego siły „Force One” zajęły dogodne 

18 P. Dolton, HMS „Belfast”, London 1991, s. 22.
19 P. Simkins, op. cit., s. 35.
20 Okręt liniowy zwodowany w 1936 r. o wyporności 31 800 t., posiadał na swoim uzbrojeniu: 

9 dział kal. 280 mm, 12 dział kal. 150 mm, 14 dział kal. 105 mm, 6 działek plot. kał. 37 mm, 
6 wyrzutni torped kal. 533 mm, prędkość 32 w, załoga około 2000 ludzi.

21 Edmund Kosiarz, Bitwy morskie, Gdańsk 1973, s. 370.
22 Idem, Działania flot w II wojnie światowej, Gdańsk 1989, s. 296.
23 P. Simkins, op. cit., s. 37.
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pozycje oczekując na przybycie przeciwnika. W ten sposób dowodzący 
niemieckim zespołem Erich Bey wraz z dowódcą „Scharnhorsta” kmdr. Fritzem 
Hintzem zamiast na konwój natknęli się na brytyjskie krążowniki. W toku 
porannej walki „Schamhorst” otrzymał dwa trafienia pociskami kalibru 203 mm. 
Wybuch jednego trafił w maszt i uszkodził urządzenia radiolokacyjne, centralę 
artyleryjską i dalmierz, co miało wpływ na dalszy przebieg walki, gdyż 
pancernik był lepiej widoczny na tle jaśniejszego południowego horyzontu aniżeli 
brytyjskie jednostki, których szare sylwetki zlewały się z ciemnym tłem24.

Rankiem 26 grudnia o godzinie 8.40 „Belfast” uzyskał jako pierwszy kontakt 
radarowy z „Schamhorstem” z odległości około 23 km. Zespół eskorty adm. Bumeta 
szybko podchodził do niemieckiego pancernika, który jeszcze nie dostrzegł 
zbliżających się okrętów brytyjskich, o godzinie 9.24 „Belfast” oddał w kierunku 
pancernika strzał świetlny, który pokazał siłom „Force One” niewidoczne dotąd 
kontury pancernika. Przewaga ogniowa „Scharnhorsta” była znacząca, 
zwłaszcza, że posiadał również 12 dział artylerii średniej kalibru 150 mm. 
Łącznie ciężar salwy burtowej niemieckiego pancernika przekraczał 3000 kg, 
podczas gdy salwa brytyjskich krążowników wynosiła zaledwie 1770 kg. 
Pomimo takiej dysproporcji pojedynek artyleryjski przybrał nieoczekiwany dla 
Niemców skutek. Brytyjskie urządzenia radarowe okazały się zdecydowanie 
lepsze od niemieckich, dlatego artylerzyści niemieccy bardziej polegali 
na obserwacji wzrokowej aniżeli na odczytach urządzeń. Bój toczył się 
w zasadzie pomiędzy „Schamhorstem” a „Norfolkiem” gdyż artyleria pozostałych 
krążowników miała za mały zasięg25. W złych warunkach pogodowych 
„Scharnhorstowi” udało się oderwać od „Force One”, jednak w południe okręty 
ponownie się spotkały. Dla uciekającego pancernika nie było już ratunku. 
Wkrótce drogę zagrodził mu naprowadzany przez „Force One” zespół okrętów 
adm. Frasera: „Duke of York”, „Jamaica” oraz niszczyciele. „Schamhorst” zatonął, 
wielokrotnie trafiony pociskami różnego kalibru i kilkakrotnie torpedami26. 
Royal Navy od początku miała przewagę w liczbie okrętów, o czym nie 
informowało niemieckie rozpoznanie. Brak dokładnego rozpoznania był jedną 
z zasadniczych przyczyn zatopienia niemieckiego pancernika. Poważną rolę 
w bitwie odegrała radiolokacja. Załogi brytyjskich okrętów dysponując 
nowszymi urządzeniami radiolokacyjnymi, umiejętnie je wykorzystali nie tylko 
do obserwacji ruchów przeciwnika, ale również do kierowania ogniem.

24 E. Kosiarz, Bitwy morskie..., s. 371.
25 Jerzy Pertek, Zatopienie „Scharnhorsta” i „Tirpitza”, Poznań 1989, s. 51.
26 P. Simkins, op. cit., s. 44. Materiały informacyjne i przewodniki zachęcające do odwiedzenia 

okrętu muzeum nieco na wyrost nazywają „Belfast” pogromcą „Scharnhorsta”. Rola, jaką 
odegrał w bitwie była znacząca. Nawiązał pierwszy radarowy kontakt a w końcowej fazie 
bitwy wraz z HMS „Jamaica” wykonał atak torpedowy, uzyskując prawdopodobnie trafienia. 
W czasie bitwy okręty wystrzeliły w sumie 55 torped, z czego 11 uznano za celne, „Belfast” 
wystrzelił 316 pocisków kal. 152,4 mm i 77 kal. 102,6 mm. Za dowodzenie okrętem w czasie 
zatopienie „Scharnhorsta” dowódca „Belfastu” otrzymał Distinguished Seryice Order.
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Z liczącej 2029 ludzi załogi pancernika uratowano jedynie 36 podoficerów27. 
„Belfast” miał również udział w zniszczeniu niemieckiego pancernika „Tirpitz” 
uczestnicząc w siłach osłony w operacji „Tungsten” (marzec 1944 roku), 
podczas której pancernik został ciężko uszkodzony w wyniku nalotów 
z lotniskowców. Czerwiec 1944 roku zastał okręt u wybrzeży Francji, gdzie 
od pierwszego dnia inwazji wspierał ogniem wojska brytyjskie i kanadyjskie 
lądujące w Normandii. Na początku lipca po raz ostatni w czasie II wojny 
światowej prowadził ostrzał niemieckich pozycji we francuskim Caen wraz 
z pancernikiem „Rodney” i krążownikiem „Agronaut”. Pod koniec lipca okręt 
został skierowany na remont do stoczni w Devonport przed planowanym 
przeniesieniem na Daleki Wschód28.

W stoczni zwiększono uzbrojenie przeciwlotnicze, redukując liczbę dział 
kalibru 102,6 mm do czterech, co miało na celu lepsze zabezpieczenie okrętu 
przed atakami japońskich kamikaze. Zmienił się również dowódca okrętu, kmdr 
Parham przekazał obowiązki kmdr R.M. Dickowi. Hangary po usuniętych 
wodnosamolotach przerobiono na dodatkowe pomieszczenia załogi. Krążownik 
nie zdążył jednak wziąć udziału w kampanii przeciwko Japonii. Bomby 
atomowe zrzucone na Hiroszimę i Nagasaki w sierpniu 1945 roku zmusiły 
cesarstwo do poddania się. „Belfasta” zaangażowano w służbę repatriacyjną, 
którą odbywał do 1947 roku. W maju 1946 roku został poddany niewielkim 
modernizacjom w Singapurze celem dostosowania do służby w warunkach 
tropikalnych. Będąc flagowym okrętem 5. Eskadry Krążowników brytyjskiej 
Floty Pacyfiku transportował około 5000 uchodźców, rannych i jeńców 
wojennych między Szanghajem a Hongkongiem, oraz wizytował wiele portów, 
odwiedzając m in. Sydney, tajwańską wyspę Formoza i porty Japonii oraz Chin. 
15 października powrócił do Wielkiej Brytanii na remont, gdzie po zakończeniu 
prac stoczniowych został przeniesiony na około roku w stan rezerwy29.

Po krótkim remoncie krążownik przywrócono do służby 22 września 
1948 roku i powrócił na Pacyfik, celem wsparcia siły ONZ atakowanych przez 
wojska północnokoreańskie po inwazji na Korę Południową. Okręt wspierał 
lądowanie wojsk sprzymierzonych w Korei Północnej jesienią 1950 roku. 
29 lutego 1952 roku został trafiony pociskiem artylerii nadbrzeżnej kalibru 
76 mm, zginął chiński ochotnik zatrudniany przez załogę w okrętowej pralni, 
a czterech pozostałych zostało rannych. 27 września „Belfast” wziął udział 
w ostatnim patrolu bojowym w czasie konfliktu koreańskiego, przebył wówczas 
ponad 80 000 Mm30.

Okręt powrócił do Wielkiej Brytanii w listopadzie 1952 roku i ponownie 
został skierowany do rezerwy. Po trzech latach Admiralicja zaakceptowała plan 
modernizacji krążownika, która trwała od stycznia 1956 roku do maja 1959 roku, 

27 E. Kosiarz, Bitwy morskie, wyd. cyt., s. 374.
28 HMS „Belfast”..., s. 41.
29 P. Simkins, op. cit., s. 49.
30 HMS „Belfast”..., s. 44.
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po której przybrał obecny wygląd (wymieniono uzbrojenie przeciwlotnicze, 
system kierowania ogniem, usunięto wyrzutnie torped, powiększono pomieszczenia 
mieszkalne dla 956 osobowej załogi, a także przebudowano nadbudówkę oraz 
zamontowano centralną klimatyzację i przystosowano okręt do obrony przed 
skutkiem działania broni masowego rażenia). 12 maja ponownie został skierowany 
na Daleki Wschód gdzie wielokrotnie uczestniczył w manewrach morskich 
paktu SEATO oraz odbył wiele oficjalnych wizyt kurtuazyjnych w portach 
Indii, Japonii, Australii oraz Filipin. Droga powrotna z Singapuru do Wielkiej 
Brytanii zajęła prawie 3 miesiące i okręt 19 czerwca 1962 roku osiągnął 
Portsmouth. W sierpniu następnego roku po raz ostaniu wziął udział 
w ćwiczeniach na Morzu Śródziemnym. Służbę zakończył przebywając ponad 
500 000 Mm. W maju 1966 roku stał się okrętem mieszkalnym oraz kwaterą 
główną Flotylli Okrętów Rezerwowych w Portsmouth. Wówczas zaczęły 
pojawiać się pierwsze informacje o zachowaniu okrętu dla następnych pokoleń 
inspirowane przez byłego dowódcę okrętu z lat 1961-1962 kadm. M.C. Morgana 
Gilesa m.in. przez utworzenie organizacji charytatywnej oraz pozyskaniu 
środków finansowych od prywatnych sponsorów w celu zachowania 
krążownika w charakterze okrętu muzeum. W wyniku prowadzonej na szeroką 
skalę kampanii HMS „Belfast” uniknął złomowania stając się sławny jak 
legendarny HMS „Victory”31.

Na pokładzie HMS „Belfast”

Okręt można zwiedzać przez cały rok z wyjątkiem 24, 25 i 26 grudnia. 
Jednostka stoi przy prawym brzegu Tamizy, na pokład wchodzi się po dość 
długim trapie. Przy wejściu znajduję się kasa połączona z księgarnią, niewielką, 
ale bardzo dobrze zaopatrzoną w pamiątki i książki marynistyczne. Każdy 
zwiedzający może dostać słuchawkę, przez którą, w wyznaczonych punktach na 
pokładzie, może posłuchać głosu przewodnika opowiadającego o historii 
okrętu. Dostępne są tylko angielskie, niemieckie, francuskie i hiszpańskie 
wersje językowe urządzenia. Zwiedzanie okrętu zostało podzielone na trzy 
części: „Życie na pokładzie”, „Jak to działa?”, „Gdzie to się wszystko dzieje?”. 
Ma to na celu zrozumienie działania okrętu oraz lepsze poruszanie się 
po 9 udostępnionych pokładach32.

Pod koniec 2008 roku okręt znajdował się w remoncie. Rufowy maszt 
obudowany był rusztowaniami, na pokładzie w wielu miejscach porozkładany 
były różny sprzęt. Uzbrojenie artyleryjskie i urządzenia kierowania ogniem były 
kompletne, brakowało łodzi okrętowych. Nie było także wodnosamolotu. Okręt 
pomalowano w nieregularne plamy kamuflażu Typ 25, jak w latach 1942-1944, 
co kontrastowało z bryłą nadbudówki, masztami i urządzeniami radiolokacyjnymi 
pochodzącymi z drugiej połowy lat 50. „Belfast” jest okrętem na tyle dużym, 

31 P. Simkins, op. cit., s. 75.
32 HMS „Belfast”..., s. 4.
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że można w jego wnętrzu zgubić się, toteż w wielu miejscach znaleźć można 
strzałki i mapki pomagające zorientować się. O wygląd pomieszczeń zadbano 
starannie. Pomieszczenia map, nawigacji i dowodzenia znajdujące się w nadbudówce 
dziobowej zrekonstruowano zgodnie z ich wyglądem z pierwszej połowy lat 40. 
Zmiany wprowadzone dla wygody turysty zostały zaznaczone i opisane. 
W środku znajdują się manekiny ubrane w mundury z epoki. W centrali, z głośników, 
dochodzą odgłosy bitwy: huk salw własnych i przeciwnika, oficerowie 
pochyleni są nad mapami nawigacyjnymi. Usłyszeć można okrzyki załogi... 
w rodzaju ,,Fire!”. To sprawia, że nietrudno wyobrazić sobie atmosferę panującą 
na okręcie w czasie bitwy u Przylądka Północnego. Belfast” posiada w pełni 
wyposażone wieże sześciocalowej artylerii głównej, spośród których dwie są 
udostępnione zwiedzającym. W środku można przyjrzeć się mechanizmom 
i warunkom służby 49-osobowej załogi. Interesująca jest mapka, pokazująca 
okolice Londynu i punkt na obwodnicy oddalony o 22 km od centrum, na który 
spadłaby salwa wystrzelona z wież A i B (obydwie dziobowe wieże są obecnie 
lekko obrócone w prawo, a ich armaty maksymalnie podniesione)33.

Schodząc na dolne pokłady, zobaczmy wszystkie pomieszczenia 
najważniejsze dla funkcjonowania okrętu. Magazyny amunicyjne poniżej barbet 
wyglądają jakby były przygotowane do bitwy. Równo ułożone na półkach 
i środkowym pierścieniu pociski jakby czekają na to, by winda przetransportowała 
je na górę. Niebieskie pociski to oryginalna, używana kiedyś do ćwiczeń 
amunicja, natomiast pociski czerwono-zielone to repliki granatów burzących. 
Na dziobie warto zobaczyć pomieszczenia załogi, gdzie manekiny marynarzy 
ustawione zostały wokół hamaków tak, jakbyśmy tych ludzi zastali przy 
codziennych czynnościach. Na końcu korytarza znajduje się areszt w postaci 
jednoosobowej celi. Dowódca okrętu miał możliwość ukarania marynarzy do 
14 dni aresztu za takie przewinienia jak spanie na wachcie czy pijaństwo34. 
Dalej wchodzimy do kuchni i jadalni. Szczególne wrażenia oddają zapachy 
przygotowywanych potraw. W okrętowym kambuzie 26 kucharzy przygotowywało 
w ciągu tygodnia 18 000 tradycyjnych brytyjskich posiłków: gotowaną fasole, 
jajka sadzone i popularne fish & chips. W okrętowym szpitalu znajdziemy 
sporo rannych, a dochodzące z głośników jęki cierpiących z gabinetu 
zabiegowego i stomatologicznego mieszają się z charakterystyczną wonią 
środków dezynfekujących. Kantyna jest w pełni wyposażona, zobaczyć można 
słodycze i wyroby tytoniowe z lat 40. Na śródokręciu znajduje się czynna 
kawiarnia, gdzie turyści mogą zrobić sobie przerwę w czasie zwiedzania. Obok 
jest ekspozycja modelarska. Poza modelami HMS „Belfast”, pokazującymi go 
we wszystkich okresach służby, znajdziemy miniatury jego potencjalnych 
przeciwników z floty japońskiej oraz niemieckiego „Scharnhorsta”.

33 Ibidem, s. 10.
34 Ibidem, s. 16.
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Oprócz tego na okręcie można odwiedzić pomieszczenia admiralskie 
(przez większą część swojej służby „Belfast” miał na pokładzie admirała i jego 
sztab), pomieszczenia kalkulatorów artyleryjskich i azdyku oraz magazyny 
amunicji czterocalowej. Znajdująca się bliżej rufy elegancko wystrojona mesa 
oficerska może być wynajmowana na uroczyste obiady i inne okazje. Zwiedzić 
można również w całości kotłownie i maszynownie, które rozmieszczone są aż 
na trzech pokładach. Znajdujące się w wielu miejscach kolorowe plansze 
wyjaśniają zasady działania oglądanych urządzeń technicznych. Na wycieczkę 
po „Belfaście” zarezerwować należy około dwóch godzin, chociaż miłośnik 
okrętów może tam spędzić większą część dnia. Ekspozycja została przygotowana 
z wielką dbałością o szczegóły i bez wątpienia zapewni zwiedzającym znaczną 
dawkę niezapomnianych wrażeń.

Podstawowe dane taktyczno-techniczne HMS „Belfast”35: długość: 187 m, 
szerokość: 21 m, zanurzenie: 6,1 m, moc maszyn: 80 000 KM, prędkość: 32,5 w, 
wyporność standardowa: 11 550 t, wyporność pełna: 14 325 t, załoga w czasie 
pokoju: 850 (jako jednostka flagowa).

Zasadnicze uzbrojenie w roku 1959:
- 12 dział kalibru 152,4 mm (w 4 wieżach po 3 działa) o zasięgu 22 km,
- 8 dział kalibru 101,6 mm (w 4 wieżach po 2 działa),
- 12 działek przeciwlotniczych Bofors Mark V kalibru 40 mm, (w 6 wieżach 

po 2 działka),
- wodnosamoloty: 2 typu Supermarine Walus (zdjęte z wyposażenia okrętu 

w 1943 roku), okręt były przystosowany do przewozu 3 wodnosamolotów, 
w tym jeden na katapulcie.

Zasadniczą różnicą, w porównaniu z okrętem muzeum „Błyskawica”, 
jest brak etatowej załogi. Muzealna załoga „Belfastu” to w zasadzie osoby 
sprzedające bilety wstępu i pracujące w okrętowej kantynie (bufecie), a na 
pokładzie znajdują się jedna do dwóch osób ze stowarzyszenia byłych członków 
załogi, która wita zwiedzających i dziękuje za poświęcenie czasu na zapoznanie 
się z historią okrętu. Ciekawym elementem promocyjnym odbywającym się na 
pokładzie krążownika są tzw. żywe lekcje historii, w znacznej mierze 
organizowane centralnie przez Imperial War Museum, gdzie grupa młodzieży 
(do 25 osób) może zostać zaokrętowana w specjalnie do tego przygotowanych 
dziobowych kajutach i spędzić kilka dni na pokładzie okrętu, chodząc 
w mundurach z epoki oraz jedząc zbliżonym wyglądem i smakiem posiłki 
w okrętowej mesie. Działające na pokładzie okrętu stowarzyszenie prowadzi 
prelekcje dotyczące życia na morzu, warunków służby na brytyjskich okrętach 
w czasie wojny, formy te jednak są niedostępne w weekendy i święta. 
Pogłębiający się ogólnoświatowy kryzys, wzrastające koszty utrzymania (dzienny 
koszt utrzymania okrętu wynosi ponad 2000 £) stale zwiększająca się liczba 
zwiedzających (rocznie to około 200 000 osób) zmusił dyrekcję Imperial War

35 P. Simkins, op. cit., s. 82-83; A. Bredt, Weyers Flottentaschenbuch, Miinchen 1964, s. 26 i 30.
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Museum do podniesienia ceny biletu dla osoby dorosłej, od 1 stycznia 2011 roku, 
ma ona wynieść ok. 13,50 £, co nie jest kwotą małą, szczególnie gdy chcemy 
wybrać się na pokład wraz z rodziną36. Będąc największą jednostką muzealną 
w Europie, jest jednocześnie jedną z najczęściej odwiedzanych na świecie 
i ostatnim brytyjskim krążownikiem z czasów II wojny światowej, który dotrwał 
do naszych czasów37.

Zarys historii ORP „Błyskawica” - 
okrętu muzeum polskiej Marynarki Wojennej

W związku z rezygnacją z budowy polskich okrętów w stoczniach 
francuskich w ramach kontynuacji programu rozbudowy floty Kierownictwo 
Marynarki Wojennej w 1933 roku rozpisało przetarg na budowę kolejnych 
niszczycieli. Opracowane założenia taktyczno-techniczne nowego okrętu miały 
odpowiadać ówczesnym założeniom dostosowanym do wymogów prowadzenia 
działań morskich w akwenie Morza Bałtyckiego38. Większość ofert angielskich 
wzorowało się na projektach stosowanych w Royal Navy, jedynie stocznia 
J. Samuel White z Cowes włożyła więcej wysiłku i projekt posiadał na tyle 
zadowalające parametry techniczne i warunki finansowania, iż przystąpiono 
do budowy dwóch okrętów. Uroczyste wodowanie ORP „Błyskawica” odbyło się 
1 października 1936 roku w asyście przedstawicieli władz polskich, brytyjskich 
oraz stoczniowych. We wrześniu rozpoczęto próby odbiorcze. W czasie prób 
pełnej mocy maszyn osiągnięto prędkość 40,4 węzła, co klasyfikowało 
jednostkę wśród najszybszych na świecie w swojej klasie. Pierwotny projekt 
okrętu został wzbogacony polską myślą techniczną a znaczna część jego 
wyposażenia pochodziła z dostaw przemysłu krajowego39. Dnia 25 listopada 
1937 roku podpisano protokół przyjęcia niszczyciela a następnego dnia 
po uzupełnieniu niezbędnej amunicji okręt wziął kurs na Gdynię40.

Podstawowe dane taktyczno-techniczne41: długość: 113,98 m, szerokość: 
11,30 m, zanurzenie średnie dziobu: 4,01 m, zanurzenie średnie rufy: 3,78 m, 
moc maszyn: naprzód 54 000 KM/ wstecz 17 940 KM, prędkość maksymalna: 
42,5 w, prędkość ekonomiczna: 16 w, wyporność pełna: 2782 ton, wyporność 
standardowa: 2100 ton42, grubość poszycia: 12 mm, zapas mazutu: 360 ton, 
zapas wody słodkiej: 48 ton.

36 HMS „Belfast”..., s. 48.
37 N.J. Brouwer, Inernational Register of Historie Ships. Oswestry 1993, s. 12.
38 Sławomir Kudela, ORP „Błyskawica”. Zarys historii okrętu. „Biuletyn Historyczny”, 2007 nr 22, 

Suplement, s. 17.
39 Marek Twardowski, Niszczyciele typu Grom, cz.l, Gdańsk 2002, s. 70.
40 Ibidem, s. 20.
41 Autor podaje najważniejsze parametry, celem wykazania różnic w uzbrojeniu i klasie. Szerzej 

W. Pater, Uzbrojenie niszczyciela „Błyskawica” (1937-1997), „Biuletyn Historyczny”, 1997 nr 15, 
s. 100-109. M. Twardowski, op. cit., s. 65-91.

42 Weyers Taschenbuch der Kriegsfoltetten 1941/42. okręt posiadał wyporność 1975 t.
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Najważniejsze uzbrojenie:43
- 7 dział kalibru 120 mm szwedzkiej firmy Bofors wz. 1934/36,
- 4 armaty przeciwlotnicze kalibru 40 mmm Bofors wz. 1936,
- 8 przeciwlotniczych najcięższych karabinów maszynowych kalibru 

13,2 mm francuskiej firmy Hotchkiss wz. 1930,
- dwie trzyrurowe, obracane wyrzutnie torpedowe kaabru 550 mm z reduktorami 

do torped kalibru 533,4 i 450 mm,
- dwa miotacze brytyjskich bomb głębinowych Thomycroft,
- dwie zrzutnie bomb głębinowych na których umieszczonych było 20 bomb 

głębinowych wz. BH 200,
- dwie pary torów minowych, na których ustawiano 60 min morskich 

wz. 08/39.
Służba w okresie poprzedzającym wybuch drugiej wojny światowej była 

uciążliwa i absorbująca. W dniach 23-25 sierpnia 1938 roku wraz z bliźniaczym 
„Gromem” składał kurtuazyjną wizytę w Kopenhadze, natomiast w nocy 
z 18/19 marca 1939 roku dywizjon kontrtorpedowców został postawiony w stan 
gotowości bojowej w związku obawami, jakie miano przed przyłączeniem do 
Rzeszy Wolnego Miasta Gdańska. Sytuacja na wybrzeżu i w kraju wymagała 
zwiększonej ilości dyżurów i częstych patroli na morzu. Ze względu na częste 
naruszanie przestrzeni powietrznej przez niemieckie samoloty, obsady dział 
przeciwlotniczych znajdowały się w nieustannym pogotowiu bojowym. Postoje 
w porcie gdyńskim i helskim należały do rzadkości a wyjścia na ląd były 
sporadyczne. W tej nerwowej atmosferze ostatnich sierpniowych dni 1939 roku 
załoga okrętu oraz pozostałych jednostek Marynarki Wojennej obawiały się, 
lecz nie przewidywały, że wezmą tak szybko udział w wojennych zmaganiach44 45.

W czasie rozmów prowadzonych przez KMW z Admiralicją uzgodniono, 
że część okrętów jeszcze przed wybuchem ewentualnego konfliktu zbrojnego 
udałyby się do Wielkiej Brytanii. Mając na względzie niekorzystny układ sił, 
ruch ten miał uchronić polskie okręty przed zniszczeniem na wodach Bałtyku 
w pierwszym etapie konfliktu. Równocześnie planowano polskie jednostki 
wykorzystać do eskortowania konwojów z materiałami i sprzętem wojskowym 
dla broniącego się kraju. Decyzja o przejściu okrętów do Wielkiej Brytanii 
została podjęta i zgodnie z planem „Peking” 30 sierpnia 1939 roku opuściły 
gdyński port .

Po dotarciu do Wysp Brytyjskich, marynarze przechodzili kursy 
adaptacyjne przystosowujące okręt do służby w Royal Navy. Na pokład 
niszczyciela zaokrętowano również brytyjskiego oficera łącznikowego wraz 
z trzema podoficerami: sygnalistą, radiooperatorem oraz szyfrantem. Na przełomie 
1939 i 1940 roku „Błyskawica” wykonywała liczne zadania bojowe, dotyczące 

43 W. Pater, Uzbrojenie .... s. 101.
44 S. Kudela, op. cit.. s. 21.
45 Ibidem, s. 22.
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w większości eskortowania statków wzdłuż wschodniego wybrzeża Anglii, 
między ujściami rzek Tamiza i Humber. Na początku 1940 roku okręt 
kontrolował żeglugę handlową państw neutralnych. Do końca marca 1940 roku 
załogi dywizjonu niszczycieli szkoliły się intensywnie ze względu na uzupełnienia 
stanów osobowych przedstawicielami Polonii francuskiej. Wynikało to również 
z faktu, iż wielu podoficerów i marynarzy opuściło okręty udając się na Maltę, 
gdzie kompletowano załogę przyjmowanego od Brytyjczyków niszczyciela 
„Garland”.

4 kwietnia 1940 roku dywizjon przeszedł do bazy Scapa Flow na Orkadach. 
Inwazja wojsk niemieckich na Norwegię zaskoczyła aliantów, zmusiła ich 
do przeciwdziałania46. W norweskich fiordach, w starciach z Luftwaffe artyleria 
przeciwlotnicza „Błyskawicy” okazała się zdecydowanie skuteczniejsza niż 
artyleria brytyjskich niszczycieli. Posiadały 40 mm działa o zasięgu do 2000 m, 
zaś polskie Boforsy mogły prowadzić skuteczny ogień do 5000 metrów. 
W kampanii norweskiej „Błyskawica” brała udział również w ostrzeliwaniu 
niemieckich pozycji lądowych w Narwiku, oraz zestrzeliła bombowiec 
niemiecki47. Po ewakuacji brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego z Dunkierki 
niszczyciel udał się na remont do stoczni i 12 sierpnia 1940 roku wszedł do 
bazy w Portsmouth w celu pobrania amunicji. Wówczas nastąpił silny nalot na 
miasto. Artylerzyści okrętu zdołali zestrzelić wówczas kolejny nieprzyjacielski 
samolot48.

Po dokonanych naprawach stoczniowych okręt został ponownie 
skierowany do służby konwojowej na Atlantyku. W Plymouth „Błyskawica”, 
„Burza” i „Garland” zostały przydzielone do współpracy z okrętami 5. Flotylli 
Niszczycieli celem ochrony wybrzeża francuskiego, gdyż spodziewano się 
inwazji na Wyspy Brytyjskie. Gdy niebezpieczeństwo inwazji minęło okręty 
wróciły na atlantyckie trasy konwojowe. Okres ten charakteryzował się 
licznymi uszkodzeniami i awariami spowodowanymi jesiennymi sztormami.

Na początku czerwca 1941 roku „Błyskawica” udała się do stoczni 
Cowes na gruntowny remont i przezbrojenie okrętu: zastąpiono 7 dział kalibru 
120 mm Bofors 8 uniwersalnymi działami Vickers-Armstrong kalibru 102 mm, 
dokonano zmian w uzbrojeniu przeciwlotniczym ora# '-zainstalowano nowe 
radary49. Podczas postoju w stoczni w Cowes na przełomie kwietnia i maja 
1942 roku okręt kilkakrotnie odbierał ataki Luftwaffe uszkadzając niemiecki 
samolot. Część załogi brała udział w gaszeniu pożarów na terenie miasta 
i stoczni. Dyrekcja stoczni i mieszkańcy miasta w dowód podziękowania 

46 Ibidem, s. 23-25.
47 Szerzej m.in.: J. Pertek, Mała flota wielka duchem, Poznań 1989, s.167-174, Marian Kadulski, 

Szczęśliwa gwiazda „Błyskawicy”, „Nasze Sygnały”, 1987 nr 159, s. 20-24, Romuald Nałęcz- 
-Tymiński, „Błyskawica” w Narwiku, Ibidem, 1986 nr 157, s. 17.

48 S. Kudela, op. cit., s. 28 oraz R. Nałęcz-Tymiński, op. cit., s. 6-16.
49 S. Kudela, I. Łubkowski, ORP „Błyskawica”. „H-34”, Niszczyciel Polskiej Marynarki Wojennej, 

Bydgoszcz 2003, s. 47.
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przekazali dowódcy okrętu kmdr. por. Wojciechowi Franckiemu pamiątkowy 
medal.

W październiku okręt rozpoczął udział w działaniach bojowych 
w basenie Morza Śródziemnego, biorąc udział w obronie Malty oraz osłaniając 
w listopadzie 1942 roku desant w Algierze. W tym czasie, podczas zmasowanego 
nalotu Junkersów w odległości około 10 m od prawej burty eksplodowały 
zrzucone bomby, co spowodowało liczne uszkodzenia oraz śmierć trzech 
marynarzy, raniąc 43 dalszych członków załogi, w tym brytyjskiego oficera. 
W połowie marca 1943 roku nastąpiła zmiana podporządkowania niszczyciela, 
teraz rejonem patrolowania stała się Cieśnina Sycylijska, gdzie okręt wychodził 
w morze z zadaniem patrolowania niemieckich i włoskich linii komunikacyjnych. 
Po trudach walk na Morzu Śródziemnym „Błyskawica” powróciła do Wielkiej 
Brytanii i została skierowana do stoczni w Cowes na generalny remont, który 
trwał do listopada 1943 roku50.

26 czerwca 1944 roku na pokład ORP „Błyskawica” przybył Naczelny 
Wódz gen. broni Kazimierz Sosnkowski, gdzie został zaokrętowany i skąd 
oglądał działania wojsk sprzymierzonych lądujących na wybrzeżach 
francuskich w ramach operacji D-Day. W okresie od lipca do października 1944 
roku wziął udział w 26 patrolach bojowych, przemierzając dystans 21 tys. Mm. 
Początek 1945 roku i zbliżający się koniec wojny spowodował wycofywanie 
części okrętów z działań i skierowanie ich do remontu. Na początku lipca 
ORP„Błyskawica” zdążył jeszcze wziąć udział w operacji „Deadlight” - topieniu 
poddających się niemieckich okrętów podwodnych.

Okręt uczestniczył w wielu operacjach i kampaniach sprzymierzonych. 
Ogółem przebył 148 000 Mm, brał udział w osłanianiu 83 konwojów oraz 
przeprowadził 108 patroli bojowych, uczestniczył w zatopieniu dwóch okrętów 
nawodnych, uszkodził trzy podwodne, na pewno zestrzelił cztery samoloty 
a trzy prawdopodobnie. Mimo, że w czasie II wojny światowej na pokładzie 
zginęło siedmiu członków załogi a 48 zostało rannych, to okręt powszechnie był 
uważany za jednostkę szczęśliwą51.

Po wojnie w 1947 roku powrócił do kraju. Po przeprowadzeniu remontu 
kapitalnego i przezbrojeniu został przeklasyfikowany na okręt obrony przeciwlotniczej. 
Gdy zakończył kolejny pokojowy etap służby, po odpowiednim dostosowaniu 
go do nowych funkcji, w 1976 roku zastąpił niszczyciel „Burza” - pierwszy 
okręt muzeum, który wówczas został przeznaczony na złom. Utworzone w 1953 roku 
Muzeum Marynarki Wojennej zgromadziło liczne zbiory uzbrojenia morskiego 
stosowane na jednostkach pływających i w oddziałach nadbrzeżnych 
istniejących po 1918 roku. Wyprodukowały je różne, znane zagraniczne firmy 
zbrojeniowe z USA, Wielkiej Brytanii, Szwecji czy Francji. Jednakże znaczna 
część eksponatów pochodząca z okresu po II wojnie światowej była produkcji 

50 Ibidem, s. 55.
51 Ibidem, s. 60.
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radzieckiej a bardzo rzadko możemy znaleźć eksponaty rodzimego przemysłu 
obronnego. W przeciwieństwie do „Burzy”, na której do celów wystawienniczych 
wykorzystano istniejące pomieszczenia okrętowe, „Błyskawica”, która w związku 
z likwidacją budynku Muzeum MW, miała przejąć większość funkcji 
wystawienniczych, została przebudowana w celu uzyskania jak największej 
powierzchni wystawienniczej.

ORP „Błyskawica” to jeden z najbardziej znanych i zasłużonych polskich 
okrętów. Przez ponad 30 lat eksploatowany był w warunkach służby liniowej, 
szczególnie intensywnie w czasie działań wojennych. Od 1969 roku zacumowany 
był na stałe przy nabrzeżu w Świnoujściu, a od 1976 roku w Gdyni. Mimo 
przebudowy i przechodzenia regularnych remontów systematycznie ulegał 
zużyciu. Długotrwałe unieruchomienie okrętu, mimo systematycznych 
zabiegów konserwacyjnych, spowodowało znaczną korozję poszycia kadłuba, 
a także pokładów i nadbudówek. Po 50 latach wytrwałej służby pod biało- 
-czerwoną banderą, 28 czerwca 1987 roku, został odznaczony Krzyżem Złotym 
Orderu Wojennego Virtuti Militari. Wydarzenie to po dziś dzień jest jedyne 
w swoim rodzaju, jak dotąd żaden z okrętów nie został tak wysoko 
uhonorowany za swoją służbę52.

Na pokładzie ORP „Błyskawica”

Na okręcie muzeum „Błyskawica” można podziwiać historyczne 
uzbrojenie artyleryjskie i broń podwodną, przedziały maszynowo-kotłowe, 
fragment pomieszczeń załogi i radiostacje oraz corocznie zmienianą wystawę 
ukazującą dzieje oręża polskiego na morzu. W wyniku przebudowy niszczyciela 
została wytyczona trasa zwiedzania. Zwiedzanie rozpoczyna się na śródokręciu, 
od dzwonu okrętowego i tablic pamiątkowych, później przechodzi się 
do unikalnej kolekcji okrętowego uzbrojenia torpedowego, artylerii głównej 
i przeciwlotniczej, miotaczy bomb głębinowych i broni minowej. Dalej trasa 
przebiega pod pokładem głównym, poprzez stałą wystawę historyczną oraz 
fragment pomieszczeń załogi i radiostację rufową. Następnie wiedzie przez 
maszynownię, gdzie można podziwiać zespoły turbin, główne tablice rozdzielcze, 
mechanizmy pomocnicze i kotły, dostosowane do celów ekspozycyjnych, oraz 
unikalne przejście przez wnętrze jednego z kotłów. Na koniec wychodzi na 
pokład główny w części dziobowej okrętu, gdzie znajdują się urządzenia 
kotwiczne i dziobowa wieża artylerii głównej okrętu.

Na śródokręciu, na jednej z tablic znajdują się nazwiska wszystkich 
dotychczasowych dowódców okrętu. Obok jest tablica z nazwiskami siedmiu 
marynarzy, którzy polegli w czasie II wojny światowej. Pod nią umieszczono 
tablicę upamiętniającą zdobycie przez okręt I miejsca w strzelaniu 
artyleryjskim. Obok widać tablicę poświęconą wszystkim, którzy wyróżnili się 

52 Szerzej Rafał Witkowski, Piękny jubileusz sławnego okrętu (50 lat ORP „Błyskawica”), 
Biuletyn Historyczny, 1987 nr 10, s. 5-18.
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w dziele dostosowywania niszczyciela do pełnionej funkcji okrętu muzeum. 
Natomiast, w części rufowej koło wieży działa nr 4 głównego kalibru znajdują 
się również dwie tablice pamiątkowe (a w zasadzie ich kopie) upamiętniające 
obronę miasta Cowes przez „Błyskawicę” w maju 1942 roku Zostały 
ufundowane przez Radę Miasta Cowes dla załogi okrętu w 40. i 50. rocznicę 
tego wydarzenia. Analogiczne (duplikaty) tablice zostały odsłonięte na nadmorskiej 
promenadzie Cowes53.

We wnętrzu okrętu znajduje się stała wystawa historyczna, przedstawiająca 
dzieje oręża polskiego na morzu oraz tradycje i aktualną działalność Marynarki 
Wojennej. Jej głównymi elementami są modele okrętów, broń palna i biała, 
mundury, odznaczenia, bandery, proporce, obrazy, fotografie, dokumenty, 
elementy uzbrojenia i wyposażenia oraz inne pamiątki. Zachowano również 
pomieszczenie załogi oraz radiostację z powojennym wyposażeniem m.in. 
nadajnikiem krótkofalowym R-644. Przechodząc przez maszynownie, można 
obejrzeć wyeksponowane ich zasadnicze urządzenia. W drugiej maszynowni 
z prawej burty znajduje się zespół turbin napędzających prawą śrubę. 
Równolegle umieszczona jest główna tablica rozdzielcza nr 2 zasilająca 
mechanizmy lewej burty. Z prawej burty umieszczono agregat prądotwórczy 
napędzany silnikiem spalinowym. W maszynowni pierwszej przy grodzi 
znajduje się zespół hydroforowy do utrzymywania ciśnienia w systemie wody 
sanitarnej, następnie kotłownia z kotłami typu Admiralicji wyprodukowanymi 
w stoczni Samuel White.

Na pokładzie dziobowym widać urządzenia kotwiczne okrętu z jego 
pierwszego wyposażenia: kotwice typu Halla, łańcuchy kotwiczne, stopery oraz 
widny kotwiczne. Do wyposażenia powojennego należą znajdujące się 
na okręcie dwie płaskie tratwy ratunkowe z hydroaluminium, a także sześcio- 
wiosłowa łódź wielozadaniowa ŁW-6, które służą do dnia dzisiejszego nie tylko 
jako eksponaty.

Niemało interesujących obiektów znajduje się poza trasą zwiedzania. 
W reprezentacyjnym Salonie Kaprów znajdują się obrazy znanego malarza 
Henryka Baranowskiego i artystów brytyjskich przedstawiające niszczyciel 
w różnych okresach służby. W saloniku dowódcy umieszczono liczne okrętowe 
herby, które ofiarowali dowódcy zagranicznych okrętów oraz pamiątkowe 
plakiety rodzimych jednostek. W przedniej części nadbudówki dziobowej 
na pokładzie nawigacyjnym, znajduje się oryginalny ster hydrauliczny 
ze wskaźnikiem położenia oraz kompas magnetyczny i log już z powojennego 
wyposażenia. Za sterówką można też obejrzeć część wyposażenia kabiny 
nawigacyjnej. Natomiast w rufowej części kadłuba znajduje się pomieszczenie 
maszynki sterowej, w którym jest oryginalny mechanizm steru hydraulicznego 
z awaryjnym systemem sterownia. Godną polecenia jest także oryginalna 
centrala artyleryjska znajdująca się w pomieszczeniu z tyłu nadbudówki 

53 S. Kudela, J. Łubkowski, op. cit., s. 50.
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dziobowej. Ponadto, podczas zwiedzania, można dotrzeć na dziobie okrętu 
w dolnej jego części do jednej z komór amunicyjnych i obejrzeć oryginalny 
podnośnik amunicyjny54.

Okręt muzeum „Błyskawica” spełnia nie tylko role wystawiennicze dla 
Muzeum Marynarki Wojennej, ale również pełni funkcje reprezentacyjne. 
Co roku na pokładzie okrętu w pomieszczeniu na dziobie zwanym Salonem 
Kaprów odbywają się spotkania przedstawicieli Dowództwa Marynarki 
Wojennej w wyróżniającymi się oficerami i podoficerami oraz pracownikami 
wojska. Wręczane są resortowe medale i odznaczenia oraz nominacje 
na wyższe stopnie oficerskie. Przez ostatnie kilka lat wzorem zaczerpniętym 
z sąsiadującego statku muzeum „Dar Pomorza”, odbywają się „wodowania” 
(promocje) książek związanych, w głównej mierze z historią polskiego oręża 
na morzu. Tradycją stało się zwiedzanie „Błyskawicy” przez najwyższe władze 
państwowe czy załogi okrętów zagranicznych bander stacjonujących 
w gdyńskim porcie w czasie wizyt kurtuazyjnych czy natowskich manewrów. 
Do najbardziej zaszczytnych uroczystości odbywających się na pokładzie 
należą promocje absolwentów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte na pierwszy stopień oficerski. Okręt muzeum „Błyskawica” 
obecnie podporządkowany Dowództwu Marynarki Wojennej jest interesującym 
zabytkiem militarnym, od lat cieszy się rekordową frekwencją zwiedzających. 
Każdego roku odwiedza go ponad 120 tys. osób.

Wspominając historyczne okręty nie należy zapominać o kutrze pościgowym 
„Batory”, który wsławił się ucieczką grupy oficerów 1 października 1939 roku 
z kapitulującego Helu do Szwecji. Do niedawna był pomnikiem w helskim 
porcie wojennym55. Kolejnym polskim okrętem muzeum udostępnionym 
do zwiedzania jest cumujący przy kołobrzeskim nabrzeżu okręt patrolowy 
„Fala” proj. „912” wycofany ze służby w 1996 roku, będący częścią składową 
miejscowego Muzeum Oręża Polskiego56.

Okręty muzea, stanowiące dziś znaczną grupę chętnie odwiedzanych 
jednostek pływających, eksponują pamiątki dotyczące dziejów sił morskich 
wielu krajów. Ich liczba zwiększa się z każdym rokiem. Funkcję okrętu 
muzeum spełniają jednostki różnych klas i typów. Są wśród nich okręty 
żaglowe, lotniskowce, pancerniki, krążowniki, niszczyciele, fregaty, mniejsze 
okręty nawodne oraz liczne okręty podwodne. Właścicielami są zarówno 
władze samorządowe, stowarzyszenia, organizacje, parki narodowe, muzea jak 
i osoby prywatne. Najcenniejsze znajdują się pod zarządem marynarek 

54 W. Pater, ORP „Błyskawica”..., s. 80.
55 Obecnie trwają prace remontowe i rekonstrukcyjne mające na celu przywrócenie świetności 

kutra, który po transporcie drogowym w częściach z Helu, został umiejscowiony przed 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

56 Kolejnym przygotowywanym do ekspozycji jest przeholowany w 2010 r. z Gdyni do Kołobrzegu 
okręt rakietowy „Władysławowo” proj. „205”, zabiegi są czynione w ramach projektu 
Kołobrzeski Skansen Morski, http://www.muzeum.kolobrzeg.pl, (30-12-2010).
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wojennych, które często obok funkcji muzealnej, powierzają im także funkcje 
reprezentacyjne. Pomimo piętrzących się trudności technicznych i finansowych 
większość nadal z nich - co cieszy - eksponowana jest na wodzie w pełnej 
krasie. Okręty muzea z okresu II wojny światowej HMS „Belfast” i ORP „Błyskawica” 
z całą pewnością są obiektami morskiego dziedzictw a historycznego. Różnią się 
klasą, ekspozycjami, powierzchniami wystawowymi, załogą i realizowanymi 
zadaniami. Celem przybliżenia okrętu brytyjskiego autor poświęcił mu więcej 
uwagi. Inna jest także opieka merytoryczna sprawowana przez światowego 
lidera w dziedzinie nie tylko morskiej historii, jakim z pewnością jest Imperial 
War Museum. Tym bardziej cieszy fakt, że do tak znamienitych jednostek 
można porównać ORP „Błyskawica”, laureata prestiżowej nagrody stowarzyszenia 
World Ship Trust.
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STOCZNIA MARYNARKI WOJENNEJ

PRZED DECYZJĄ O BUDOWIE 
STOCZNI MARYNARKI WOJENNEJ

Od początku lat trzydziestych XX wieku stan liczbowy jednostek 
pływających Marynarki Wojennej zaczął się szybko powiększać. 

W latach 1931-1932 zbudowano we Francji kontrtorpedowce ORP „Wicher” 
i ORP „Burza” oraz okręty podwodne ORP „Ryś”, ORP „Wilk” i ORP „Żbik”, 
które zostały włączone w skład floty. Warsztaty portowe coraz skuteczniej 
zaczęły być wyposażane w lepszy sprzęt niezbędny w produkcji okrętowej.

W Komendzie Portu Wojennego Gdynia i Kierownictwie Marynarki 
Wojennej coraz skuteczniej utrwalało się przekonanie o konieczności budowy 
dużej nowoczesnej stoczni, która mogłaby zaspokajać potrzeby floty w dziedzinie 
remontu i budowy okrętów wojennych. Coraz bardziej nabierano przekonania, 
że istniejące Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej, zlokalizowane w gdyńskim 
Porcie Wojennym, są ograniczone w dalszym rozwoju szczupłością obszaru 
lądowego i akwenu portowego będącego w ich dyspozycji. Po dłuższych 
staraniach Kierownictwa Marynarki Wojennej na początku 1934 roku uzyskano 
zgodę rządu na budowę stoczni1.

Mimo, że od tej daty upłynęło jeszcze kilka lat zanim przystąpiono 
do budowy stoczni z prawdziwego zdarzenia, to już 9 czerwca 1934 roku 
przystąpiono do robót czerpalnych w przyszłym basenie IX portu gdyńskiego, 
gdzie zaprojektowano, a następnie zlokalizowano Stocznię Marynarki Wojennej.

Służba Techniczna Kierownictwa Marynarki Wojennej, przy udziale 
podległych sobie warsztatów zajęła się projektowaniem, planowaniem i nadzorem 
nad budową poszczególnych obiektów. Szefostwo Budownictwa Wybrzeża 
Morskiego kierowało budową stoczni. Poczynania inwestycyjne finansowane 
były przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu, a część wydatków na zakupy 
maszyn i urządzeń opłacano z budżetu MW.

1 Stanisław Kubski, Pierwsze 80 lat Stoczni Marynarki Wojennej 1922-2002, Gdynia 2002, s. 19 i nast.
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Zamysł budowy stoczni w poważnym stopniu zwiększyło znaczenie Warsztatów 
Portowych Marynarki Wojennej. Współuczestniczyły one w rozwiązywaniu 
wielu problemów już w pierwszej fazie projektowania stoczni, a w późniejszym 
okresie jej realizacji były także wykonawcą określonych urządzeń. Wraz 
z ukończeniem poszczególnych obiektów stoczni warsztaty przejmowały je 
do wykorzystania. Budowano stocznię i uruchamiane produkcję, nie czekając 
na całkowite zakończenie inwestycji. W ten sposób Warsztaty Portowe Marynarki 
Wojennej sukcesywnie stawały się stocznią, choć w ograniczonym zakresie.

NABÓR I SZKOLENIE SPECJALISTÓW DLA POTRZEB 
ORGANIZUJĄCEJ SIĘ STOCZNI MARYNARKI WOJENNEJ

U progu powstającego nowego zakładu stoczniowego czynniki ludzkie 
odgrywały w nim bardzo ważną rolę. W latach 1932-1936 warsztaty zatrudniały 
około 450-500 pracowników. Z dużą odpowiedzialnością stwierdzić można, że 
w swej zdecydowanej większości byli to wysokiej klasy specjaliści stoczniowi, 
w różnych specjalnościach, którzy sukcesywnie napływali do powstających 
warsztatów od momentu ich organizacji. Swoistym zakładem, któremu 
obligatoryjnie powierzono nabór przybywających specjalistów były głównie 
Centralne Warsztaty Marynarki Wojennej w Modlinie - choć nie stanowiło to 
reguły2.

Przybywający Polacy już po I wojnie światowej do Warsztatów 
Portowych Marynarki Wojennej dotychczas pracujący w państwach zaborczych 
wobec Polski, występowali głównie w Rosji carskiej, Niemczech, Austro- 
-Węgrzech, a poza tym we Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, w krajach 
skandynawskich, Turcji, a nawet na Bliskim Wschodzie oraz Środkowej 
i Wschodniej Azji. Na wieść o odzyskaniu przez Polskę niepodległości - choć 
z ograniczonym dostępem do morza, Polacy - w tym specjaliści stoczniowi - 
niesieni patriotycznym obowiązkiem wobec ojczystego kraju, w poszukiwaniu 
w miarę interesującej pracy, podejmowali decyzję powrotu do Polski.

Najwięcej Polaków powróciło z Rosji. W tym przypadku dodatkowym 
czynnikiem stymulującym do takich decyzji była ucieczka przed bolszewicką 
rewolucją, gdyż po tym nieoczekiwanym zjawisku można było się spodziewać 
wszystkiego najgorszego. W sumie był to dość liczny nabytek, bardzo 
potrzebny w polskiej gospodarce w różnych jej dziedzinach3.

2 W Modlinie Warsztaty Marynarki Wojennej istniały od 1927 r., w składzie Flotylli Wiślanej. 
Od 1928 r. rozpoczęła tam funkcjonować Stocznia Modlińska, pod zarządem Państwowych 
Zakładów Inżynierii. Mieczysław Filipowicz, Warsztaty i stocznie w Modlinie, Pińsku, Pucku 
i Gdyni od 1918 r., „Budownictwo Okrętowe”, 1976 nr IV-V, s. 165-166.

3 Zarówno napływ, jak i rozwój zawodowy oraz dokształcanie specjalistów stoczniowych 
w warsztatach portowych w momencie ich organizacji po powstaniu Marynarki Wojennej 
omówiono dość szeroko w artykule Z. Misztala. Rola warsztatów portowych w tworzeniu floty 
wojennej, „Biuletyn Historyczny”, 2010 nr 25, s. 53-68.
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Wybiegając nieco w przód - w metodologicznym ujęciu artykułu, należy 
zauważyć, że w całym okresie między I a II wojną światową władze polskie nie 
zaniedbywały kształcenia różnych specjalistów niezbędnych dla gospodarki 
polskiej, w tym stoczniowców oraz fachowców do pracy na morzu w wielu 
dziedzinach. Realizowano to zarówno w polskim szkolnictwie średnim, jak 
i zawodowym. Ci pierwsi kształcili się w odpowiednich technikach, słabsi 
w szkołach zawodowych. Natomiast specjalistów z wyższym wykształceniem 
technicznym przydatnym też w gospodarce morskiej kształcono w Wyższej 
Szkole Technicznej Wawelberga w Warszawie. Takich specjalistów przygotowywały 
też szkoły morskie - Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej oraz Państwowa 
Szkoła Morska.

Wykorzystując względnie jeszcze sprzyjającą sytuację polityczną 
w Wolnym Mieście Gdańsku w okresie przed II wojną światową na każdym 
roku studiów występowały dość liczne grupy polskich studentów na kilku 
kierunkach nauczania w Politechnice Gdańskiej. 30 stycznia 1939 roku według 
listy członków Bratniej Pomocy - Zrzeszenie Studentów Polaków Politechniki 
Gdańskiej było ich ogółem 180 osób4.

Wykształceni tam specjaliści stoczniowi już w okresie międzywojennym 
w szerokim zakresie zasilili Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej. W czasie 
przekształcania ich w Stocznię Marynarki Wojennej, pracując na różnych, 
głównie kierowniczych stanowiskach stanowili jej podstawowy trzon. Wojna 
rozproszyła ich po całej Polsce i Europie, a nawet świecie.

Godnym uwagi jest podkreślenie, że polskie władze emigracyjne na 
uchodźctwie zadbały o kształcenie polskiej młodzieży w Wielkiej Brytanii 
i to w kilku uczelniach angielskich. Autor zwraca uwagę na Uniwersytet 
w Glasgow, gdzie na drugim roku rozpoczęli naukę polscy studenci Jerzy 
Doerffer i Mieczysław Bagiński. Podstawę studiów na ich kierunku nauczania 
stanowiły przedmioty ścisłe. Szczególną opiekę nad studiującą młodzieżą 
polską roztaczał ambasador polski w Londynie i z godną szacunku uwagą pisał 
o nim w swoich wspomnieniach prof. Jerzy Wojciech Doerffer. „Z okazji 
rozpoczęcia studiów ambasador Raczyński przysłał nam list (...), który 
w całości cytuję. Był to list ojcowski, pełen troski o nas i nasze dalsze życie. 
Zawdzięczaliśmy mu skierowanie nas na studia i zależało mu na tym, abyśmy tę 
szansę najlepiej wykorzystali dla nas i dla naszej ojczyzny, a jemu nie przynieśli 
wstydu"5.

Późniejszy bieg zdarzeń wynikający z poczynań rządu polskiego 
na emigracji był bardzo słuszny. Kierując się przykładem Jerzego Doerffera 
stwierdzić można, że polska utalentowana młodzież nie marnowała czasu 
w okresie wojny. Inż. Jerzy Doerffer wykształcony specjalista stoczniowy, już 

4 Jerzy Wojciech Doerffer, Życie, pasje, wspomnienia, tom I. Lata młodzieńcze 1918-1952, 
Gdańsk 2002, s. 76, załącznik 2.2. Lista członków Bratniej Pomocy - Zrzeszenie Studentów 
Polaków Politechniki Gdańskiej na 30 stycznia 1939 r.

5 Ibidem, s. 105.
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z pewną praktyką, tak jak wielu innych, wrócił do kraju i przystąpił do pracy 
w wyuczonym zawodzie. Pierwszą pracę inżyniera okrętownictwa podjął 
w Stoczni Gdańskiej - dawnych zakładach stoczniowych nr 1 i 2. Będąc specjalistą 
dobrze wykształconym, mając 27 lat, już wówczas zapowiadał się jako dobry 
konstruktor statków. Umiejętności te posiadł w czasie wojny pracując 
w stoczniach angielskich6.

Pisząc o sprawach związanych z rozwojem kadr stoczniowych podkreślić 
należy jak wielką rolę w tym przedmiocie odegrała stosunkowo liczna rzesza 
ludzi, która już przed II wojną światową pracowała w Warsztatach Portowych 
Marynarki Wojennej. Pisał o nich w swoich wspomnieniach inż. Roman 
Somnicki, który osobiście w tym względzie posiadł wielkie zasługi w czasach 
ich organizacji i rozbudowy już w pierwszych latach po I wojnie światowej. 
Pracując na stanowiskach kierowniczych w kilku warsztatach czynił to 
z wielkim zaangażowaniem. Jego poświęcenie i nadzwyczaj efektywna praca 
znalazły duże uznanie u przełożonych. W wieku 31 lat 1 stycznia 1931 roku 
awansowano go do stopnia komandora podporucznika, co stanowiło wyjątek 
w Marynarce Wojennej w tamtych czasach7.

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WARSZTATÓW 
PORTOWYCH MARYNARKI WOJENNEJ I POWSTAJĄCEJ STOCZNI 

MARYNARKI WOJENNEJ W OSTATNICH LATACH PRZED 
NAJAZDEM NIEMIEC HITLEROWSKICH

NA POLSKĘ W 1939 ROKU

Dok pływający 350 ton nośności

Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej przeniesione z Pucka do Gdyni- 
-Oksywia w pierwszym okresie istnienia były nader skromnie wyposażone 
technicznie. Szczególnie dotkliwie odczuwano brak jakiegokolwiek urządzenia 
podnośno-dokowego. Prace kadłubowe wymagające dokowania oraz poważniejsze 
maszynowe realizowano przeważnie w stoczniach obcych, m.in. w Danziger 
Werft. Z tej racji kierownictwo Portu Wojennego było zainteresowane kupnem, 
bądź budową choćby niedużego doku pływającego. Warsztaty nie były jeszcze 
przygotowane do tak poważnego przedsięwzięcia. Brakowało kadry inżynieryjno- 
-technicznej, a także wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych. Nie 
mogły liczyć na jakąkolwiek pomoc z zewnątrz. W tym czasie nieliczna liczba 
stoczni zajmowała się produkcją doków, te które je wytwarzały nie 
upowszechniały swojej wiedzy w tej dziedzinie. Wszystkie zatem problemy 
związane z opracowaniem dokumentacji i stawianiem doku trzeba było 
rozwiązywać siłami zakładu.

6 Ibidem, s. 109.
7 Roman Somnicki, Warsztaty Marynarki Wojennej w Pucku i Gdyni 1924-1933, „Budownictwo 

Okrętowe”, 1976 nr IV-V, s. 160 i nast.

169



„BIULETYN HISTORYCZNY” Z. MISZTAL 2011 NR 26

W 1929 roku służbę wojskową w Marynarce Wojennej pełnił mat podchorąży 
Aleksander Potyrała8, który odbywał trzecią już praktykę w warsztatach. Jak to 
w wojsku bywało dostał on od kierownictwa polecenie opracowania koncepcji 
i sposobu przystąpienia do budowy doku pływającego o nośności 350 ton. 
Powierzone zadanie młodemu inżynierowi było wyjątkowo trudne. Oprócz 
ustalenia ogólnych założeń dla tego obiektu, warsztaty nie dysponowały 
żadnymi innymi materiałami pomocniczymi. Aleksander Potyrała musiał 
opierać się na bardzo ubogiej literaturze technicznej. Projekt wstępny doku 
o nośności 350 ton wykonał w ciągu zaledwie trzech miesięcy. Przez dodanie 
dwóch skrajnych pontonów dolnych i stosowne przedłużenie baszt, obliczenie 
stateczności, wytrzymałości oraz konstrukcji, przy zachowaniu tej samej 
szerokości i tych samych elementów konstrukcyjnych doku, przewidywał 
możliwość zwiększenia jego nośności do 500 ton. Po pewnych modyfikacjach 
wcześniejszy projekt stanowił podstawę do opracowania w roku 1930 dokumentacji 
techniczno-roboczej w zakładowym biurze konstrukcyjnym. Kierownikiem 
biura został mgr inż. M. Mikoś, a konsultantem technicznym doświadczony 
okrętowiec z carskiej Marynarki Wojennej kmdr inż. D. Małecki.

Budowa doku ruszyła jesienią 1931 roku. 1 września 1932 roku przy 
pomocy dźwigu pływającego poszczególne jego elementy opuszczono na wodę 
i od razu montowano je w jedną całość. Budowę doku zakończono z początkiem 
1933 roku. Budowa tego typu obiektu dla warsztatów była praktyczną szkołą. 
Trwała dość długo, bo około 1,5 roku. Z upływem lat okazało się, że dok jest za 
mały i w 1937 roku dobudowano dwa skrajne dolne pontony, zwiększając nośność 
obiektu do 500 ton. Dok był pierwszym oryginalnym opracowaniem konstrukcyjnym 
stalowego obiektu pływającego i co ważne był on urządzeniem niezawodnym. 
Przepracował ponad pół wieku, niejednokrotnie w nieuzasadnionym przeciążeniu. 
Przed II wojną światową służył warsztatom, w okresie II wojny wykorzystywany 
był w Stoczni Gdańskiej przez Kriegsmarine i tam został zatopiony. Stało się to 
w końcowym okresie okupacji hitlerowskiej podczas lotniczego bombardowania 
portu. Po wojnie został wydobyty z dna basenu stoczniowego i służył Stoczni 
Marynarki Wojennej do końca 1980 roku. Długoletnim mistrzem dokowym był 
bardzo zasłużony dla stoczni i szanowany przez kolegów A. Krzyżostanek9.

8 Wówczas młody mat podchorąży odbywający praktykę w WPMW szybko doszedł do wiele 
znaczącego specjalisty w przemyśle okrętowym. Otrzymał tytuł profesora. Po II wojnie światowej 
pełnił funkcję rektora Politechniki Gdańskiej. Szkoda, że jego życie trwało stosunkowo krótko.

9 Waldemar Klimont, Doki pływające z Oksywia, cz. 1. Budowa doku 350 ton w Warsztatach 
Remontowych Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu, „Budownictwo Okrętowe i Gospodarka 
Morska”, 1998 nr 3, s. 34-35.
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Dok pływający 5000 ton nośności

Stale powiększająca się liczba okrętów wojennych stworzyła potrzebę 
posiadania przez WPMW - przeobrażając się w Stocznię Marynarki Wojennej - 
własnego większego doku pływającego. W rezultacie podjętych starań zapadła 
decyzja o budowie takiego obiektu 5000 ton nośności dla potrzeb Marynarki 
Wojennej10.

2 lipca 1937 roku między przedstawicielami warsztatów portowych 
w Gdyni działającymi w imieniu skarbu państwa i niemiecką Gutehoffnungshdt 
A.G. Oberhusen zawarto umowę, na podstawie której firma ta zobowiązała się 
dostarczyć obrobiony materiał oraz wyposażenie i dokumentację techniczną 
doku pływającego sześciopontonowego o nośności 5000 ton. Była to forma 
spłaty części należności wnoszonej przez Niemcy za tranzyt kolejowy przez 
polskie terytorium (tzw. korytarz gdański) między Niemcami i Prusami 
Wschodnimi. Adaptację dokumentacji do warunków miejscowych opracował 
inż. Z. Hryniewicz. Budowę prowadził inż. F. Kamieński. Nadzór techniczny 
całego przedsięwzięcia sprawował kierownik tego działu inż. F. Biel, który 
kontrolował również zaawansowanie prac zarówno u dostawcy, jak i w niemieckich 
zakładach kooperacyjnych. Nad całością spraw czuwał i nadawał kierunek 
budowie kmdr por. inż. W. Szulc - szef WPMW.

Budowę doku rozpoczęto w styczniu 1938 roku bezpośrednio na plaży, 
równolegle do wybrzeża będącej w budowie Stoczni Marynarki Wojennej. 
Należy zaznaczyć, że dokonywało się to bez specjalnych urządzeń stosowanych 
przy budowie tego typu jednostek pływających. Prace montażowe rozpoczęto 
od wykonania pontonów dolnych, które następnie połączono w całość. 
Kolejnym etapem była budowa baszt (ścian doku). Wysokość od poziomu plaży 
do górnych okładów baszt wynosiła 24 m. Długość całkowita wynosiła 130 m, 
długość na pontonach - 110,75 m, wolna szerokość między basztami - 20 m, 
głębokość wody nad blokami stępkowymi - 6 m.

Zbudowanie a następnie jego wodowanie nastąpiło 26 listopada 1938 roku. 
Wykończenie doku i próby przeciągnęły się do połowy 1939 roku. Był to 
największy obiekt pływający zbudowany w okresie międzywojennym w Polsce. 
Ów dok podkreślał olbrzymi wysiłek i determinację jego budowniczych. Był 
szczególnym osiągnięciem techniczno-produkcyjnym Warsztatów Portowych 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Świadczył o możliwości tego zakładu 
w dziedzinie budownictwa okrętowego. Przy użyciu tego doku najbliższym 
celem była budowa dwóch niszczycieli typu „Grom”.

10 Ibidem.
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POWSTANIE STOCZNI MARYNARKI WOJENNEJ

Tocząca się dyskusja od wielu już lat na temat przeobrażenia warsztatów 
portowych w stocznię dobiegła końca. W 1939 roku Kierownictwo Marynarki 
Wojennej wreszcie powierzyło WPMW przeobrażonym w stocznię projektowanie 
i budowę dwóch kontrtorpedowców typu „Grom”, który został zbudowany 
przez angielską stocznię J. Samuel White Co. w Cowes. Warsztaty musiały 
w szybkim tempie opracować w swoim biurze konstrukcyjnym dokumentację 
techniczną i roboczą dostosowaną do polskich warunków, mając do dyspozycji 
głównie dokumentację zdawczą ORP „Grom”. Kierownictwo Marynarki 
Wojennej było zobowiązane do dostawy: uzbrojenia, sprzętu nawigacyjnego 
i łączności oraz kotłów i turbin. Wymagany termin przedstawienia do odbioru 
pierwszego okrętu wyznaczono na 36 miesięcy, a drugiego - 6 miesięcy 
później. Początek tych terminów rozpoczynał się od 1 maja 1939 roku. Decyzja 
o budowie w powstającej Stoczni Marynarki Wojennej nowoczesnych 
kontrtorpedowców ORP „Huragan” i ORP „Orkan” o wyporności 2214 ton, 
długości 114 m, mocy napędowej 56.500 KM, szybkości 39 w i silnym 
uzbrojeniu była starannie przemyślana i uzasadniona.

Po pierwsze - dlatego, że pod koniec lat trzydziestych warsztaty zatrudniały 
już około 900 osób, z których większość była wysoko kwalifikowanymi 
specjalistami, często z kilkunastoletnim doświadczeniem w remoncie i budowie 
okrętów. Dotyczyło to kadry - oficerów marynarki i pracowników cywilnych 
z wyższym wykształceniem technicznym, inżynierów okrętownictwa, mechaników 
i elektryków techników, mistrzów oraz rzemieślników o różnych zawodach 
stoczniowych, na co wskazano już wcześniej.

Po drugie - czynnikiem pozytywnie wpływającym na podejmowaną 
decyzję, był dość dobry stan zaawansowania budowy stoczni. Istniały już: basen 
stoczniowy z nabrzeżami, dwa doki pływające, kadłubownia wyposażona - jak 
na owe czasy - w nowoczesne maszyny i obrabiarki, sieć i urządzenia 
energetyczne, drogi wewnętrzportowe, a to wszystko znajdowało się w bezpośredniej 
bliskości Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej.

Po trzecie - ważnym czynnikiem przemawiającym za uruchomieniem 
budowy okrętów w powstającej stoczni była dobra więź kooperacyjna marynarki 
z krajowym przemysłem. Na budowę kontrtorpedowców typu „Grom” Kierownictwo 
Marynarki i podległe mu warsztaty uzgodniły z firmami krajowymi dostawy 
blach, kształtowników, odlewów stalowych, kotwic i łańcuchów kotwicznych, 
kotłów głównych i pomocniczych oraz innych rozlicznych urządzeń 
niezbędnych do wyposażenia okrętów. Długą listę stanowiły inne drobniejsze 
detale, które składały się na pełne urządzenie budowanej jednostki. Wówczas 
oceniano, że nie licząc uzbrojenia i napędu, koszty krajowych materiałów 
i wyposażenia będą stanowiły około 55% wartości wszystkich dostaw.

W początku 1939 roku WPMW rozpoczęły prace traserskie, a po otrzymaniu 
blach i kształtowników rozpoczęto ich obróbkę. Wykonywano wręgi, grodzie, 
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sekcje burt i pokładów. W sierpniu 1939 roku na pochylni położono stępkę pod 
pierwszy kontrtorpedowiec".

W celu dokonania prób jakości nowo zbudowanego doku 5000-tonowego 
w pierwszych dniach maja 1939 roku zadekowano w jego wnętrzu ORP „Gryf’. 
W toku tych czynności przeprowadzono regulację obiektów w basenie 
stoczniowym. W lipcu tego toku dok wraz z częścią wyposażenia WPMW 
został przeholowany do portu w Helu, gdzie utworzono tzw. warsztaty czołowe. 
Tam w sierpniu przedokowano ORP „Burza” i ORP „Grom”. W sierpniu 1939 roku 
WPMW przekazały marynarce pospiesznie wyposażone trałowce typu .Jaskółka” 
- ORP „Żuraw” i ORP „Czapla”. Warsztaty portowe wraz z powstającą 
Stocznią Marynarki Wojennej w Gdyni i warsztatami czołowymi w Helu 
zatrudniały w sierpniu 1939 roku około 900 pracowników11 12.

1 WRZEŚNIA 1939 ROKU - NIEMCY HITLEROWSKIE 
ZAATAKOWAŁY POLSKĘ. WYBUCHŁA II WOJNA ŚWIATOWA

W pierwszym dniu wojny, w godzinach południowych niemieckie 
lotnictwo przypuściło atak na Port Wojenny w Gdyni, zatopiony został 
torpedowiec „Mazur”, okręt pomocniczy „Nurek” i holownik „Wanda”. Zginęło 
wtedy kilkudziesięciu marynarzy. W nalocie tym doznały dużych zniszczeń 
warsztaty portowe. Znajdujące się w nich wyposażenie, które pozostało 
nieuszkodzone przeniesiono do nowej Stoczni Marynarki Wojennej.

1 września w doku 5000-tonowym w porcie helskim zadekowano 
ORP „Gryf’, w celu usunięcia uszkodzeń doznanych przez okręt w wyniku walk 
z lotnictwem i marynarką niemiecką w pierwszym dniu wojny. 9 września 
po południu podczas kolejnych nalotów niemieckich na port w Helu ORP „Gryf’ 
i ORP „Wicher” uległy zatopieniu. Taki sam los spotkał dok 5000-tonowy .13

W Gdyni, w stoczniowej kadłubowni między 3 i 7 września opancerzono 
i silnie uzbrojono zestaw kolejowy składający się z lokomotywy i sześciu 
wagonów. Ten „pancerny pociąg” nazwano „Smokiem Kaszubskim”. Będąca 
na nim załoga marynarska i kolejarska walczyła na trasie Gdynia - Wejherowo 
do 12 września. Port wojenny i stocznia w Gdyni były do końca pod ostrzałem 
z lądu i morza, często też je bombardowano.

14 września 1939 roku nastąpił koniec obrony Gdyni, 19 września zakończona 
została obrona Kępy Oksywskiej. Dowodzący obroną płk Stanisław Dąbek 
w tym dniu popełnił samobójstwo na skraju wąwozu w Babich Dołach, dziś 

11 S. Kubski, op. cit., s. 27 i nast.
12 Ibidem.
13 Obiekt ten zatopiony został przez lotnictwo niemieckie w porcie helskim już w pierwszych 

dniach wojny. Niemcy upowszechnili taką wiadomość, że został pocięty na złom. Powszechnie 
uważano, że w latach wojny służył do remontów i produkcji niemieckich okrętów wojennych, 
aż do całkowitego zniszczenia przez lotnictwo aliantów podczas dywanowych nalotów na ważne 
obiekty, a zwłaszcza te, które służyły bezpośrednio niemieckiej machinie wojennej. Takie 
uwagi m.in. poczynił Roman Somnicki w kwietniu 1974 r.
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stanowiących dzielnicę miasta Gdyni. 2 października 1939 roku przestał się 
bronić Półwysep Helski.

Już w pierwszych dniach po zagarnięciu nadmorskich ziem polskich, 
wszystko co stanowiło własność polską podporządkowane zostało okupantowi 
niemieckiemu. Szczególnym restrykcjom poddano port gdyński. Zagarnięto 
całe mienie portowe wraz z jego wyposażeniem. Taki sam los spotkał cały 
majątek stoczniowy, który dotychczas był w gestii Marynarki Wojennej. 
Wszystkie urządzenia stacjonarne, jak i ruchome dawnych WPMW, które 
systematycznie przeistaczano w Stocznię Marynarki Wojennej pozostały na 
miejscu i od pierwszych dni okupacji Polski służyły najeźdźcy. Wyjątek mogły 
stanowić niektóre urządzenia niezbędne w stoczniach produkujących jednostki 
pływające dla Kriegsmarine. Do takich zapewne należał dok 5000 ton 

, ■ -14nośności .
Okupant zagarniając Gdynię w obiektach należących do Marynarki 

Wojennej miał bardzo ułatwioną sprawę. Większość urządzeń technicznych, 
w tym w warsztatach portowych oraz w nowo organizującej się stoczni 
w zdecydowanej większości nadawały się do użytku, gdyż niezbyt intensywne 
działania niemieckie nie poczyniły większych szkód. W zdecydowanej 
większości niemal „z marszu” wykorzystywane były w celach produkcyjnych 
lub remontowych. Port gdyński był nowym obiektem i w tamtych latach należał 
do najbardziej nowoczesnych na Bałtyku.

Zważywszy, że Gdynia położona nieco z dala od głównych ośrodków 
przemyslowo-gospodarczych i militarnych III Rzeszy, stanowiła swoistą oazę 
spokoju z punktu widzenia wojskowego, zwłaszcza w pierwszych latach wojny, 
na jej bezpośrednim obszarze miejskim i terenach przyległych wybudowano, 
lub przeniesiono tu z zachodnich Niemiec różne zakłady zbrojeniowe. 
Zbudowano tu w przyspieszonym tempie stocznię produkcyjną i remontową 
w celu naprawiania nawet największych jednostek pływających.

Wnikliwi obserwatorzy przebiegu pierwszej fazy II wojny światowej 
uważali, że ze względu na położenie Gdyni i cele, jakie przed nią postawił 
okupant na okres wojny, to w momencie niektórych działań wojskowych 
w pierwszych dniach września 1939 roku nie wprowadzono takich poczynań, 
które mogłyby powodować duże zniszczenia w obiektach morskich, 
przemysłowych i ogólnogospodarczych, będących w zainteresowaniu władz 
okupacyjnych, co do sposobu ich przyszłego wykorzystania.

Zgoła inaczej miały się te sprawy w momencie opuszczania Gdyni 
i całego Wybrzeża Gdańskiego wiosną 1945 roku. Wywożono stąd wszystko, 
co się tylko dało zdemontować. Czego nie można było ruszyć z fundamentów, 
postanowiono doszczętnie zniszczyć. Temu zniszczeniu miały ulec porty 
i będące na ich wyposażeniu urządzenia portowe. Szczególnie duży nacisk 
w tym względzie położono na Gdynię. Odnośne decyzje dotyczące zniszczenia * 

14 R. Somnicki, op. cit.
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tego obiektu morskiego, zaminowania akwenów wewnętrznych oraz skutecznego 
zablokowania wejść portowych zapadły na wniosek admirała Dónitza 
w najwyższym kierownictwie niemieckim w Berlinie w dniu 16 marca 1945 roku15. 
Szybki rozwój wydarzeń wojennych uniemożliwił wycofującym się wojskom 
niemieckim dokonanie całkowitego dzieła zniszczenia. Niemniej jednak zdołali 
zniszczyć, w sposób przekreślający możliwość lokalnych napraw wszystkich 
falochronów oraz 45% nabrzeży basenu Żaglowego, Prezydenta i Północnego, 
Rumuńskiego i częściowo Szwedzkiego. Jednocześnie niszczono dźwigi na 
nabrzeżach, w wyniku czego, po ustąpieniu okupanta 50% nadawało się już 
tylko na złom.

Zniszczenia wojenne na skutek bombardowań i ostrzałów artyleryjskich 
były też znaczne. W ich wyniku ucierpiały wszystkie obiekty - nie było takiego, 
który nie wymagałby napraw, choćby w postaci wyrw od pocisków i wstawiania 
szyb okiennych. Około 50% budowli naziemnych w porcie - głównie magazyny 
o drewnianych dachach - uległo zbombardowaniu i wypaleniu. Akcją 
niszczycielską objęto również niemal wszystkie żelbetonowe wiadukty, stacje 
pomp i zbiorniki wodociągowe wraz z wieżą ciśnień. W porcie gdyńskim 
zaminowano w większym stopniu akweny zewnętrzne i wewnętrzne, jak w innych 
portach. Pozostawiono liczne wraki, wśród których największy problem 
stanowił zatopiony w głównym wejściu pancernik „Gneisenau”, obciążony 
niezliczona ilością cementu, zalany wodą co stanowiło dopełniający obraz 
zniszczeń portowych. Bezpośrednią niszczycielską działalnością w porcie 
gdyńskim zajmowała się brygada minerska dowodzona przez majora von 
Ritgena. Działalność tej brygady od strony „fachowej” nadzorował komendant 
portu - komandor Horst Wólle16.

W następstwie niszczycielskich działań okupanta łączne straty w handlowym 
porcie gdyńskim wyniosły 99 761 275 zł polskich z sierpnia 1939 roku, zaś 
straty portu wojennego łącznie z warsztatami portowymi stanowiły 1 160 000 
zł. Rozproszone zostały również kadry specjalistów. Wielu współtwórców portu 
- zarówno inteligencji, jak i robotników - zginęło z rąk okupanta, już 
w pierwszych dniach wojny w obronie polskiego wybrzeża. Wielu z nich 
najeźdźcy wymordowali w Piaśnicy i innych miejscach zagłady. Inni oddali swe 
życie w walkach o wyzwolenie kraju w oddziałach partyzanckich i szeregach 
Wojska Polskiego. Te przestępcze działania okupanta miały zasadniczy wpływ 
na odbudowę jednostek pływających Marynarki Wojennej. Zasypanie akwenów 
wewnętrznych różnego rodzaju obiektami pływającymi uniemożliwiało dostęp 
do warsztatów, jak i Stoczni Marynarki Wojennej oraz innych obiektów 
portowych.

15 Z. Misztal, Odbudowa i rozwój gospodarki morskiej w Polsce w latach 1945-1973, „Zeszyty 
Naukowe Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej”, 1974 nr 43 A, s. 56 i nast.

16 Ibidem, zeznania oficerów niemieckich wziętych do niewoli w końcowym etapie walk o Gdynię.
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W tym miejscu powrócić trzeba jeszcze do tzw. zdobyczy wojennej 
w stosunkach polsko-radzieckich, która w momencie przejmowania danego 
mienia polskiego wcześniej zagarniętego przez okupanta niemieckiego, 
powodowała pewne perturbacje. Wynikały one z faktu, że w Zatoce Gdańskiej, 
a zwłaszcza w samej Gdyni i na jej obrzeżach okupant wykorzystując 
szczególnie dobre warunki z punktu widzenia wojskowego zagarnął wszystko, 
co tu było, podporządkowując je głównie celom wojskowym - w tym rozliczne 
mienie polskie. Niemcy po zajęciu Gdyni w 1939 roku całe mienie, jakie tu 
zastali potraktowali jako swoje własne. Z kolei wojskowe władze radzieckie 
poprzez podległe im brygady demontażowe gotowe były do zaliczenia go jak 
swoją zdobycz wojenną - skoro tym wcześniej zawiadywał okupant niemiecki. 
A przecież po przepędzeniu najeźdźcy niemieckiego z polskich ziem, zasadnie 
wyciągnął po to ręce prawowity właściciel, jakim była Polska i jej odpowiednie 
agendy. Sytuacja, jaka tu powstała krótko po ustąpieniu okupanta była 
powodem do powstania wielu perturbacji. Po ustaleniu określonych procedur, 
ściśle przestrzegając podjętych zobowiązań między stronami polską i radziecką, 
sprawy te zdołano załagodzić.

STOCZNIA MARYNARKI WOJENNEJ W PIERWSZYCH LATACH 
PO ZAKOŃCZENIU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Stocznię Marynarki Wojennej w toku działań wojennych doznała, tak jak 
inne dziedziny gospodarki morskiej, zniszczenia, dewastacji i grabieży. Kadłubownia 
była podziurawiona pociskami artyleryjskimi, bombami lotniczymi i różnymi 
ładunkami wybuchowymi. Pozbawiono ją obrabiarek i innych urządzeń 
technicznych. Nie było wspomnianych wcześniej doków pływających o nośności 
500 i 5000 ton. Ten ostatni już nigdy nie powrócił do stoczni. Zabrakło 
stoczniowych holowników. Zaś częściowo uszkodzone nabrzeża i pirsy 
zawalone były zniszczonym sprzętem wojskowym i stoczniowym. Nie działała 
poważnie uszkodzona i w części rozgrabiona energetyka. Uszkodzona została 
pochylnia stoczniowa.

W lipcu 1945 roku naczelny dowódca Wojska Polskiego rozkazał 
utworzenie Dowództwa Marynarki Wojennej. W rozkazie wymieniono również 
Port Główny Marynarki Wojennej w Gdyni i Warsztaty Remontowe Środków 
Pływających Głównego Portu Marynarki Wojennej. W październiku 1945 roku 
powołano do funkcjonowania Stocznię Głównego Portu Marynarki Wojennej. 
Wtedy to zaczęli się zgłaszać pierwsi pracownicy z byłych Warsztatów 
Portowych Marynarki Wojennej. Już na początku zgłosiło się ponad 100 osób, 
w tym była dość liczna grupa przedwojennych oficerów technicznych 
Marynarki Wojennej.

W październiku 1945 roku, jako pierwsze powróciły do kraju z internowania 
w Szwecji okręty podwodne „Ryś”, „Żbik” i „Sęp”. W marcu następnego roku 
zwinęły do Gdyni polskie trałowce „Czajka”, „Rybitwa” i,Żuraw”, które odnaleziono 
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w Niemczech. W kwietniu 1946 roku weszły w skład Marynarki Wojennej 
okręty radzieckie zbudowane w latach 1943-1944. Polska otrzymała je 
w ramach odszkodowań wojennych zamiast należnych jej okrętów z podziału 
floty niemieckiej. Były to: dziewięć trałowców redowych, dwanaście małych 
ścigaczy okrętów podwodnych i dwa kutry torpedowe. Z Wielkiej Brytanii 
powrócił do Gdyni w lipcu 1947 roku zasłużony w bojach niszczyciel 
„Błyskawica”, a okręt szkolny „Iskra” przybył do Polski w lipcu 1948 roku. 
Pozostałe dwa okręty do kraju przyholowano - niszczyciel „Burza” w 1951 roku 
i rok później okręt podwodny „Wilk”17. W kwietniu 1948 roku Marynarka 
Wojenna otrzymała trzy amerykańskie trałowce z demobilu o konstrukcji 
drewnianej noszące nazwy „Delfin”, „Foka” i „Mors”. Pod koniec lat czterdziestych 
nastąpiło dalsze zwiększanie floty o sześć dużych poniemieckich barek 
desantowych oraz jedenaście barek średnich i trzy małe barki desantowe 
z amerykańskiego demobilu. Tak szybkie powiększanie się floty wojennej 
o okręty, które były dość zdezelowane, jak najbardziej uzasadniało utworzenie 
Stoczni Marynarki Wojennej, zdolnej do wykonywania różnych zadań, w tym 
coraz bardziej skomplikowanych - co też uczyniono.

Już w pierwszym roku po wyzwoleniu Gdyni w stoczni część pracowników 
była zajęta naprawami zdewastowanych urządzeń i instalacji, ściągano 
z różnych miejsc w miarę mniej zniszczone i przydatne obrabiarki i narzędzia 
oraz różne materiały. Hale kadłubowni ze względu na ich niezły stan i dużą 
przestrzeń stały się pomieszczeniami dla wszystkich warsztatów i licznych 
specjalistów stoczniowych. Ci fachowcy, których liczba stale się powiększała, 
wykonywali doraźne naprawy przybywających do Gdyni okrętów. Na okres 
zimowy w 1946 roku wydobyto dźwigiem pływającym na nabrzeże ścigacze 
okrętów podwodnych, które miały drewniane kadłuby. Dużą sprawą dla stoczni 
było odzyskanie holownika stoczniowego „Mistrz”.

Na podstawie rozkazu ministra obrony narodowej z 28 czerwca 1947 roku 
dokonana została reorganizacja Dowództwa Marynarki Wojennej, w następstwie 
której stocznia zmieniła nazwę na Warsztaty Marynarki Wojennej, podległe 
Szefostwu Technicznemu w pionie zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. 
administracyjno-technicznych. Dla działalności stoczni nie miało to istotnego 
znaczenia. Wykonywała ona dalej te same zadania, z tym tylko, że w latach 
1948-1949 zakres remontów znacznie się poszerzył o prace na trałowcach, 
ścigaczach i okrętach podwodnych. Przede wszystkim jednak uruchomiono prace 
dokowe na przywróconym do ruchu doku pływającym o nośności 500 ton. 
Zaczęto również próbne odlewy małych śrub napędowych18. W grudniu 1950 roku 
nastąpiły kolejne zmiany w organizacji Dowództwa Marynarki Wojennej, 
w następstwie których Warsztaty Remontowe Marynarki Wojennej zmieniły 
ostatecznie nazwę na Stocznię Marynarki Wojennej, która została usytuowana 

17 S. Kubski, op. cit., s. 31 i nast.
18 Ibidem.
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w pionie zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. tyłów. W tym roku 
zatrudnienie w stoczni sięgnęło już 500 pracowników19.

NOWY ETAP PRODUKCJI 
W STOCZNI MARYNARKI WOJENNEJ

Na doku 500-tonowym, który po wojnie został zwrócony Stoczni Marynarki 
Wojennej przedokowano dwadzieścia dwa okręty MW. Czynność ta była 
nieodzowna, gdyż zdecydowana ich większość brała udział w walkach 
na morzu i to zarówno po stronie aliantów, jak i napastników, którymi były 
Niemcy hitlerowskie. Najbardziej efektywnie tuż po wojnie wykorzystywane 
były trałowce, gdyż na polskich wodach terytorialnych znajdowało się 
po wojnie blisko 2500 min morskich, a powierzchnię zaminowanych wód 
oceniono na około 1500 km2.

W latach 1951-1955 przeprowadzono w Stoczni Marynarki Wojennej 
modernizację dwunastu małych ścigaczy okrętów podwodnych i dwóch kutrów 
torpedowych. Wymieniono na nich amerykańskie silniki główne Packard 
na silniki radzieckie M-50. Zmieniono również uzbrojenie. Stocznia Marynarki 
Wojennej przekształcona została z dniem 1 stycznia 1952 roku w przedsiębiorstwo 
państwowe, będące na własnym rozrachunku gospodarczym20, jednakże 
podlegała nadal Dowództwu Marynarki Wojennej. W tym też roku uchwałą 
nr 377/52 prezydium rządu objęło pracowników stoczni Kartą Stoczniowca. 
1952 rok był dla stoczni bogaty w istotne wydarzenia. Wtedy to zakończono 
pierwszą większą inwestycję. Oddano do użytku budynek stolami, w następstwie 
czego rozładowano natłok wielu urządzeń stoczniowych wraz z załogami 
o różnym zastosowaniu, które skoncentrowane były w kadłubowni. W miarę 
upływu czasu i zdobywania coraz większych umiejętności przez specjalistów 
stoczniowych w latach 1952-1954 zmodernizowano i przeprowadzono kapitalne 
remonty dziewięciu trałowców redowych. Wymieniono na nich silniki 
napędowe Superior na silniki 3D6. Po tym ważnym przedsięwzięciu, 
w kolejnych dwóch latach przeprowadzono pierwsze remonty na tych, średnich 
i dużych okrętach desantowych. W tym okresie wybudowano dla Wojsk 
Ochrony Pogranicza okręt patrolowy „OP-201”.

19 Począwszy od 1949 r. zaostrzyła się sytuacja międzynarodowa. W następnym roku wybucha 
wojna na Półwyspie Koreańskim. ZSRR w coraz szerszym zakresie podporządkowuje sobie 
Polskę. Wyższe stanowiska w Wojsku Polskim obsadzane były przez oficerów radzieckich. 
Zaszły w nim zmiany wzorowane na Armii Radzieckiej. Zmiany w polskich Siłach Zbrojnych 
w tym i w Marynarce Wojennej służyły złożonej sytuacji, jaka w tedy kształtowała się na świecie. 
Autor na podstawie własnych obserwacji z racji zawodowej służby w Marynarce Wojennej.

20 Zarządzenie ministra obrony narodowej nr 9/MON z 25.01.1952 r.
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CYWILNE KIEROWNICTWO 
W STOCZNI MARYNARKI WOJENNEJ

Po wydarzeniach październikowych w 1956 roku Stocznię Marynarki 
Wojennej objęło kierownictwo cywilne. W roku następnym stocznia zatrudniała 
już 1270 pracowników. Poza wszechstronnymi remontami wszystkich 
jednostek pływających Marynarki Wojennej w początku lat sześćdziesiątych 
w ramach tak zwanych rezerw mocy produkcyjnej, przyjmowano w szerszym 
zakresie zamówienia od różnych przedsiębiorstw gospodarki narodowej. Dla 
gdyńskiej Stoczni Remontowej w ramach kooperacji wykonano remonty 
maszyn i mechanizmów na kutrach rybackich, a dla Stoczni Północnej i Stoczni 
„Wisła” w Pleniewie - śruby napędowe. W tym też czasie przyjmowano do remontu 
jednostki rybackie „Arki”, „Dalmoru” i „Gryfa”. W następnych latach stocznia 
przeprowadzała remonty międzyrejsowe na niektórych jednostkach PLO i PŻM. 
W 1956 roku wykonano remonty klasowe na statku pasażerskim „Mazowsze” 
i szkolnym „Dar Pomorza”. Całkowicie obrobiono z odkuwki śrubę o ciężarze 
8 ton dla huty „Bobrek” do zgniatacza. W latach 1955-1959 stocznia podjęła 
produkcję niektórych urządzeń i obrabiarek dla potrzeb własnych. W maju 1955 roku 
stocznia przekazała na użytek PLO trzydziestoosobową łódź ratunkową, 
wykonaną z tworzyw sztucznych. Łódź tego typu była prototypem dotychczas 
niewykonywanym w kraju.

Z początkiem 1957 roku grupa specjalistów stoczniowych rozpoczęła 
eksperymentalną produkcję małych łodzi z tworzyw sztucznych, które do tego 
czasu wykonywane były z drewna. Przy ścisłej współpracy z Instytutem 
Tworzyw Sztucznych w Warszawie, Polskim Rejestrem Statków i Politechniką 
Gdańską - stocznia wykonała prototypowe łodzie, które stały się podstawą 
produkcji masowej w stoczni „Wisła” i w stoczni „Ustka”. Do 1960 roku 
wybudowano wiele obiektów produkcyjnych, w tym i wielką halę wydziału 
maszynowego z hamownią silników i warsztatami głównego mechanika oraz 
nowoczesną odlewnię żeliwa i obiekty socjalne. Do poważniejszych osiągnięć 
stoczni w latach 1962-1966 zaliczono wykonanie serii remontów głównych na 
jednostkach pływających Marynarki Wojennej wraz z częściową modernizacją 
okrętów, a były to duże ścigacze.

W ramach produkcji antyimportowej na zlecenie Zjednoczenia Przemysłu 
Okrętowego od 1957 roku rozpoczęto produkcję niektórych części do okrętowych 
instalacji przeciwpożarowych zaworów CO2 dla statków budowanych w stoczniach 
polskich. Dużym osiągnięciem stoczni była przebudowa trawlera rybackiego na 
statek instrumentalny o nazwie „Horyzont” dla PSM w Gdyni. Drugi tego typu 
statek specjalistyczny i nazwie „Nawigator” po zaadaptowaniu przekazano 
w 1966 roku PSM w Szczecinie. W 1965 roku wykonano eksperymentalną 
motorówkę z duraluminium typu „K-4”. W latach następnych przystąpiono 
do budowy okrętów nowej konstrukcji, zaś uchwalą Rady Ministrów nr 296/71 
z dnia 23 grudnia 1971 roku stocznia zaliczona została do „wielkich 
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przedsiębiorstw”. W kolejnych latach obok szerokiej gamy najbardziej 
złożonych remontów, jakie wykonywano na okrętach Marynarki Wojennej 
i świadczenia wielu usług na rzecz przemysłu okrętowego i gospodarki narodowej 
przystąpiono do budowy wielkich holowników potrzebnych do obsługi dużych 
masowców zawijających coraz częściej do polskich portów. Pierwszą taką 
jednostką oddaną do eksploatacji w nowo wybudowanym Porcie Północnym 
w Gdańsku w końcu 1974 roku był holownik „Atlas”21. Jednostka ta wykonana 
została na podstawie projektu konstruktorów „Pomoru”. Holownik wyposażono 
w silnik o mocy 2500 KM, a więc aż o 900 KM większej od silników, w jakie 
wyposażane były holowniki pracujące w portach polskich.

ZMIANY ORGANIZACYJNE I DALSZY ROZWÓJ TECHNICZNY 
STOCZNI MARYNARKI WOJENNEJ

Stocznia Marynarki Wojennej w omawianym okresie zatrudniała ponad 
800 pracowników. Decyzją ministra obrony narodowej z dnia 1 stycznia 1979 roku 
nastąpiła integracja zakładu. Stocznia Marynarki Wojennej połączyła się 
z Zakładami Remontowymi Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Stocznią 
Marynarki Wojennej Westerplatte w Gdańsku. W roku 1991 przywrócono jej 
historyczną nazwę Stocznia Marynarki Wojennej.

Jak już wskazano wcześniej w latach 1970-1980 nastąpiło znaczne 
ożywienie działalności produkcyjnej stoczni. Trwała jej nieustanna rozbudowa. 
Zmodernizowano pirsy, powstały nowe nabrzeża i wydziały produkcyjne. 
W latach 90. stocznia pozyskała pływający podnośnik okrętów z trzema 
dokopontonami o nośności 1700 ton i platformie 100 x 22, z późniejszą 
modernizacją do nośności 2500 ton z 10 stanowiskami lądowymi, jak również 
dok pływający o nośności 8000 ton. Inwestycja ta pozwoliła na dokowanie 
dużych okrętów wojennych, jak również statków handlowych. W latach 1980-1990 
zbudowała serię 17 małomagnetycznych trałowców z kompozytów poliestrowo- 
-szklanych dla polskiej Marynarki Wojennej. Stocznia posiadała w tym okresie 
wysoki poziom produkcji zarówno w remontach, jak i budowie okrętów 
nowych od podstaw. W dziedzinie remontów wykonywała tego typu czynności 
na wszystkich okrętach - włącznie z dokowaniem. Oprócz okrętów Stocznia 
Marynarki Wojennej wyspecjalizowała się w statkach floty handlowej, takich 
jak masowce, zbiornikowce, lodołamacze, holowniki, pogłębiarki czy motorówki. 
W okresie od 1987 roku stocznia przeprowadziła remonty i modernizację na blisko 
750 takich jednostkach pływających. Największymi statkami, które remontowano 

21 Dużym osiągnięciem konstruktorów było też to, że na próbach morskich osiągnięto znacznie 
wyższe wskaźniki techniczne niż zakładał kontrakt podpisany ze Zjednoczeniem Portów 
Polskich. Uciąg silnika wyniósł 29 ton, a maksymalna prędkość 14 węzłów. Dzięki tak wysokim 
walorom technicznym, holowniki z tej serii były w stanie obsługiwać duże masowce, włącznie 
do 150-tysięczników zawijających do Gdyni i Gdańska. Z. Misztal, Gospodarka morska w Polsce 
w latach 1945-1975, Gdańsk 1978, s. 335.
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były: 218-metrowe masowce Polskiej Żeglugi Morskiej m/s „Uniwersytet 
Wrocławski” w 1992 roku i m/s „Uniwersytet Warszawski” w 1993 roku22.

W 2005 roku stocznia została przekształcona w jednoosobową spółkę 
akcyjną skarbu państwa i wydzielona ze struktury Ministerstwa Obrony 
Narodowej na rzecz Ministerstwa Gospodarki. Przedsiębiorstwo to weszło 
w posiadanie wszystkich podstawowych dokumentów świadczących o jego 
tożsamości, w tym kilku certyfikatów niezbędnych do wykonywania różnych 
złożonych czynności i Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NATO. Jednak 
dobre czasy dla stoczni skończyły się. Po skomercjalizowaniu przedsiębiorstwo 
zostało dokapitalizowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz otrzymało 
pożyczkę na cele restrukturyzacyjne. Jednakże nie uchroniło to jej przed 
kłopotami finansowymi i dwukrotnie w 2006 roku straciła płynność finansową, 
co już wówczas groziło nawet ogłoszeniem upadłości. Konieczne stało się 
wstrzymanie części wypłat dla 1,5-tysięcznej załogi, aby nie wstrzymywać 
pracy23. Sytuacja unormowała się w 2007 roku, kiedy podpisano kontrakty 
z zagranicznymi kontrahentami i Służbą SAR24.

Mimo tego wsparcia już w nieodległym czasie stocznia pogrążała się 
coraz bardziej w finansowych kłopotach. Pod koniec września 2009 roku 
w stoczni zorganizowano wiec w obronie miejsc pracy, w którym uczestniczyło 
około 300 pracowników. W zakładzie już wówczas mówiono o potrzebie 
zwolnienia około 1/4 załogi. „To jest nie do przyjęcia” - mówił przewodniczący 
„Solidarności” w stoczni Mirosław Kamieński. Związkowcy nie akceptują także 
proponowanych odpraw dla zwalnianych pracowników w wysokości od jednej 
do trzech pensji”25. Takie wystąpienia nie sprzyjały już wówczas, jak 
i w późniejszym okresie, konstruktywnemu działaniu na rzecz przemyślanej 
rekonstrukcji zakładu. Ze strony związkowców nie było dobrej woli, jak 
i konstruktywnego wsparcia w celu realizacji tych przedsięwzięć, które były 
logicznym następstwem transformacji ustrojowej w Polsce rozpoczętej 
w ostatniej dekadzie XX wieku. Kierownictwa poszczególnych związków 
nastawione były roszczeniowo i niechętnie odnosiły się do restrukturyzacji. Ich 
postawom sprzyjało stanowisko niektórych urzędników ministerialnych. Na 
jednego z wiceministrów obrony narodowej powoływał się cytowany 
przewodniczący „Solidarności” w Stoczni Marynarki Wojennej Mirosław 
Kamieński. Przytoczył na wiecu stoczniowców jego wypowiedź, że: „... podczas 
spotkania z nim w Warszawie 9 września 2009 roku, ów wiceminister 
zapewniał delegację stoczniową, że stocznia jest potrzebna MON i że skutki 

22 Stocznia Marynarki Wojennej, Wikipedia.
23 Kłopoty Stoczni Marynarki Wojennej, „Dziennik Bałtycki” z 13.11.2007 r. Do spraw tych 

nawiązuje Wikipedia.
24 Stocznia Marynarki Wojennej wychodzi na prostą, „Dziennik Bałtycki” z 26.8.2007 r. Do spraw 

tych nawiązuje Wikipedia.
25 „Trybuna”, nr 226 z 26-27.09.2009 r.
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planowanej restrukturyzacji mają być jak najmniej dotkliwe dla pracowników. 
Tak się jednak nie stało - mówił Kamieński”26.

UPADŁOŚĆ STOCZNI MARYNARKI WOJENNEJ

Ta trudna sytuacja dla stoczni przeciągała się, nie przynosząc pożądanych 
rezultatów. W następstwie tego Sąd Rejonowy w Gdańsku ogłosił upadłość tego 
zakładu z dniem 22.12.2009 roku. Wówczas uznano, że Stocznia Marynarki 
Wojennej będzie mogła zawrzeć układ z wierzycielami w sprawie spłaty 
zadłużenia. Wtedy też zdecydowano, że istniejący zarząd nadal będzie pełnił 
swoje funkcje. Niebawem po ogłoszeniu upadłości zarząd stoczni zwrócił się do 
wierzycieli o uznanie tego faktu i zawarcie układu. Nie uczynienie tego - 
stoczni będzie groziła upadłość. Wprawdzie - „Firma jest w trudnej sytuacji, ale 
można ją wyprowadzić na prostą - tłumaczył wówczas Roman Kraiński, prezes 
Stoczni Marynarki Wojennej - chcemy przekonać wierzycieli, że układ jest 
możliwy i długi zostaną spłacone”27. Wystąpienie prezesa niepozbawione 
gorzkich uwag wobec wierzycieli, wskazujące na to, że stocznia nie może 
normalnie funkcjonować, ponieważ wszczynają oni wobec niej postępowania 
egzekucyjne. Pojawiło się zjawisko chęci zerwania z zakładem zależności 
finansowych, gdyby powstały ku temu znośne warunki28. Wraz z upadłością 
stoczni, mogła ona zaproponować rozłożenie swoich zobowiązań na raty, 
odroczenie ich spłaty do momentu, gdy zacznie przynosić zyski lub zmniejszy 
sumy zadłużenia. Na ile stocznia była zadłużona, zarząd tego nie ujawniał, ale 
wśród jego wierzycieli byli zarówno mali dostawcy, jak i resort obrony 
narodowej.

Zakład w procesie restrukturyzacji miał być wyprowadzony na prostą. 
Wiązała się z tym potrzeba stosunkowo dużych zwolnień. Z powodu konieczności 
cięcia kosztów w 2009 roku odeszło z pracy 220 pracowników, głównie 
administracyjnych, w następnym roku w miesiącu kwietniu przewidywano 
zwolnienie kolejnych 30 osób. Zarząd stoczni argumentował, że ograniczenie 
zatrudnienia jest konieczne, gdyż połowę z liczącej 1200 osób załogi stanowili 

26 Ibidem. Pracownicy stoczni nieskorzy byli przejść na jakiekolwiek ustępstwa sprzyjające 
restrukturyzacji zakładu. Trudno było się spodziewać, w zmienionych czasach takich postaw, 
jakie przejawiali ich poprzednicy w Warsztatach Portowych Marynarki Wojennej w okresie 
międzywojennym. Np. w latach 1929-1932 - w czasie wielkiego kryzysu, chętnie doradzali 
swojemu kierownikowi - Romanowi Somnickiemu, jak rozwiązywać trudne sprawy w takich 
czasach, w swoim zakładzie pracy. Wnioskowali na czas trudny - zmniejszenie swoich 
wynagrodzeń - w celu obniżenia kosztów produkcji, wydłużali dzienny czas pracy, niektórzy 
lepiej zarabiający zdecydowali się pójść na czasowe dłuższe urlopy, wpłacali ze swojego 
wynagrodzenia na fundusz w celu dożywiania biednych dzieci z Oksywia i Obłuża. Autor 
w oparciu na wspomnienia Romana Somnickiego.

27 Gdynia - nasze miasto, Wikipedia.
28 W tym miejscu można przytoczyć stare - nieco trywialne - marynarskie powiedzenie, jak okręt 

tonie, to szczury z niego uciekają.
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pracownicy nieprodukcyjni. Ograniczenie zatrudnienia miało przynieść oszczędności 
rzędu 1-1,5 min zł rocznie.

CO DALEJ ZE STOCZNIĄ MARYNARKI WOJENNEJ?

Dalsze istnienie stoczni miała zagwarantować jednak prywatyzacja. 
Ponad 995 jej akcji jeszcze do połowy 2011 roku było w rękach Agencji 
Rozwoju Przemysłu. Pod koniec października 2009 roku ARP przesłała 
zaproszenie do potencjalnych inwestorów zainteresowanych przejęciem stoczni, 
chcąc sprzedać w drodze negocjacji wszystkie posiadane akcje. Cena została 
ustalona na 80 min zł. Znalazło się w tym 160 min akcji po 50 gr. za sztukę. 
Agencja nie ujawniła, ile ofert wpłynęło i kiedy zakończyły się negocjacje. 
Wiadomo było, że stocznią zainteresowany był francuski państwowy koncern 
zbrojeniowy DCNS. Z francuskim resortem obrony w sprawie sprzedaży 
Stoczni Marynarki Wojennej kontaktował się minister obrony narodowej 
Bogdan Klich. Gdyńska stocznia miałaby zostać włączona do sieci stoczni 
współpracujących przy budowie francuskich korwet „Gowind”, sprzedawanych 
przez DCNS na eksport. Oprócz Francuzów, stocznię na oku miał mieć także 
holenderski koncern Damen. Mimo, że od tego czasu upłynęło już ponad 
półtora roku o rezultatach jakichkolwiek rozmów do połowy 2011 roku nie było 
żadnych wiadomości. Prawdopodobnie na przeszkodzie w osiągnięciu 
zadowalającego rezultatu miała stać sprawa tajemnicy wojskowej, gdyż 
sprzedawane później jednostki morskie w ramach eksportu miały się znaleźć 
w państwach, które nieobjęte były układem militarnym z Polską.

Aby uniknąć najgorszego rozwiązania dla stoczni, np. jej likwidacji, 
chwytano się różnych sposobów w celu ratowania zakładu. Organizowano 
spotkania i narady, w toku których usiłowano wskazywać na w miarę skuteczne 
przedsięwzięcia, przy pomocy których chciano oddalić moment najgorszy dla 
stoczni - jej likwidację. W początku 2011 roku podczas wieczornej Panoramy 
Telewizyjnej w Gdańsku zorganizowano swoisty krótki w czasie, choć 
znamienny w treści, panel przy udziale kilku kompetentnych osób. Spiker 
redaktor Jordan Pawłowski rozpoczynając dyskusję stwierdził, że ze Stoczni 
Marynarki Wojennej w Gdyni, zatrudniającej ponad 1000 osób odejść będzie 
musiało co najmniej 1/3 załogi. Prezes stoczni Roman Kraiński, jako osoba 
głęboko znająca problemy stoczni wypowiedział znamienne słowa, które w żaden 
sposób nie były do podważenia. „Jesteśmy za dużą stocznią na obecny rynek. 
Nie ma wyjścia. Na całym świecie, jak państwo wiedzą - jeżeli rynek spada, 
to przedsiębiorstwa zmniejszają się, dopasowują się do rynku lub upadają. Nie 
chciałbym, żebyśmy upadli”. Spiker redaktor wówczas kontestował: „Zwolnienia - 
zdaniem prezesa - są konieczne, bo stocznia od roku znajduje się w stanie 
upadłości, a to oznacza, że licznych wierzycieli zakład może spłacić tylko 
z zysku, którego nie wypracowuje. Głównym powodem nierentowności stoczni 
są koszty osobowe, sięgające 65% kosztów zakładu.

183



„BIULETYN HISTORYCZNY” Z. MISZTAL 2011 NR 26

Bardzo sceptycznie w toku tej dyskusji odniósł się do przyszłości stoczni 
publicysta morski Michał Błuś. Stwierdził on, że nawet redukcja zatrudnienia 
w tym zakładzie nie daje gwarancji mu przetrwania. Stwierdził dalej, że 
„stocznia skazana jest na jakieś radykalne rozwiązania, to znaczy, albo 
likwidacja, albo przyłączenie do innej stoczni i to z bardzo banalnego powodu. 
Ta stocznia na strasznie mały rynek w kraju i po prostu obsługuje prawie 
wyłącznie Marynarkę Wojenną, która jest też maleńka, a jej wielkości rozwoju 
są systematycznie ograniczane”.

Z nasuwających się wniosków wypływających z toczącej się dyskusji 
w toku tego spotkania niezbyt ciekawe sugestie wypływały z postaw organizacji 
związkowej w zakładzie. Zwrócił na to uwagę redaktor Jordan Pawłowski 
i stwierdził, że: „...Prowadzone przez ostatnie dwa tygodnie rozmowy 
związkowców z prezesem [stoczni] zakończyły się fiaskiem. Przedstawiciele 
stoczniowej „Solidarności” nie chcieli wypowiadać się przed kamerą, nie 
wpuścili nas też do swojej siedziby”. Przed paru dniami wyjeżdżali 
do Warszawy w celu spotkania się z przedstawicielami rządu i Agencji 
Rozwoju Przemysłu, do której należał zakład. Ze spotkań tych też praktycznie 
nic nie wynikło”.

W toku spotkania w Panoramie Telewizyjnej w Gdańsku zabrał też głos - 
niejako z konieczności - przewodniczący „Solidarności” Stoczni Marynarki 
Wojennej i stwierdził, że: „...wszystkim nam zależy na tym, aby stocznia 
istniała, funkcjonowała i aby w niej było zatrudnionych jak najwięcej 
pracowników”. Na tym etapie zabrzmiało to już tylko jak pobożne życzenie. 
Dla wszystkich logicznie myślących, było jasne, że stocznia może istnieć 
i pracować, gdy zostanie w niej przeprowadzona głęboka restrukturyzacja i nie 
może funkcjonować według dawnych zasad. Nie może być w niej zatrudniona 
nadmierna liczba pracowników, zwłaszcza na stanowiskach administracyjnych. 
Funkcjonowanie stoczni po dawnemu, tak jak chciała „Solidarność” zakładowa, 
by jej szkodziła i prowadziła do nikąd. Już wtedy w sytuacji trudnej dla stoczni, 
jawiło się pytanie, co dalej z nią będzie? Dalszym niepożądanym zjawiskiem 
były spory kompetencyjne między związkiem zawodowym a kierownictwem 
zakładu, w których rej wiodły te pierwsze, na niekorzyść rzeczowej 
restrukturyzacji.

To prowadziło do nikąd i tylko przyspieszało dalsze niekorzystne zmiany 
stoczni wiodące włącznie do jej całkowitego upadku. Chociaż jeszcze w tym 
czasie starał się wierzyć w możliwość zawarcia kompromisu ze związkami 
zawodowymi i uczestniczącymi w spotkaniu w Panoramie Telewizji Gdańskiej 
ludźmi, reprezentującymi różne opcje polityczne na temat przyszłości Stoczni 
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Marynarki Wojennej - poseł na Sejm IV kadencji Tadeusz Aziewicz29. Wiara 
w taki kompromis była złudna i szkoda było zabiegów o jakiekolwiek 
przedsięwzięcie, które i tak nie byłoby przyjęte w tym przedmiocie, gdyż czas 
uciekał. Przyglądając się tej kwestii z pewnej perspektywy można przytoczyć 
polskie porzekadło mówiące o tym, że „... nie czas chronić róż, kiedy płoną 
lasy”. Czas w kwestii Stoczni Marynarki Wojennej biegł szczególnie szybko. 
Zabierając głos w końcu spotkania prowadzący je spiker Jordan Pawłowski 
stwierdził30: „...we wrześniu 2010 roku [...] zwodowano w Stoczni Marynarki 
Wojennej ostatni statek. By przetrwać, takich zleceń stocznia potrzebuje 
co najmniej kilka w roku. Tymczasem w portfelu zamówień zakładu 
na najbliższe miesiące są tylko cywilne jednostki przeznaczone dla remontu”.

Nie pora wyrokować, co dalej będzie z tym dużym zakładem w branży 
zbrojeniowej. Zachodzi jednak obawa, że może on podzielić los Stoczni 
Gdyńskiej i Stoczni Szczecińskiej i zapewne w jakiś sposób Stoczni Gdańskiej.
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Somnicki Roman, Warsztaty Marynarki Wojennej w Pucku i Gdyni (1924-1933), 

„Budownictwo Okrętowe”, 1976 nr IV-V.

29 Pewne rozważania niepozbawione sensu snuł na temat Stoczni Marynarki Wojennej ów poseł 
stwierdzając: ,Ja, kiedyś dawno temu byłem zwolennikiem jednak połączenia tej stoczni 
ze Stocznią „Nauta” i wydawało mi się, że tego rodzaju rozwiązania mogłyby doprowadzić 
do tego, że powstałaby struktura lepiej dopasowana do zmieniających się okoliczności 
na rynku. No i z różnych powodów nie stało się tak. No i w tej chwili mamy kłopot. 
Rzeczywiście potrzebna jest głębsza restrukturyzacja”. Zob. Jordan Pawłowski, materiał 
opracowany na podstawie wystąpienia w toku spotkania specjalistów od zagadnień morskich 
w wieczornej Panoramie Telewizji Gdańsk.

30 Cytowane wystąpienia w tekście odnoszącym się do swoistego panelu zorganizowanego 
w wieczornej Panoramie Telewizyjnej w Gdańsku dotyczące Stoczni Marynarki Wojennej 
w całości są zawarte w tekście przygotowanym przez Jordana Pawłowskiego.
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Z KRIEGSMARINE DO WOJSK OCHRONY 
POGRANICZA. HISTORIA OKRĘTU 

POGRANICZA „JAMNO”

Czynione przez dowództwo Wojsk Ochrony Pogranicza wysiłki zmierzające 
do pozyskania nowych pełnomorskich jednostek pływających, mających 

bardzo dobre walory morskie, napotykały ciągle na różne przeszkody. Dopiero 
w marcu 1951 roku podjęto konkretne starania, rozpoczynając projektowanie 
okrętu dozorowego (patrolowego) dla potrzeb ochrony granicy na morzu. 
Jednak rozwiązanie niespodziewanie przyszło samo, o ile tak można 
powiedzieć. Stało się to za sprawą pewnego okrętu Kriegsmarine, który 
porzucony w Świnoujściu dożywał swych dni. Po jego odbudowie w Stoczni 
Marynarki Wojennej, zapoczątkował on serię udanych okrętów patrolowych 
projektu „9” oraz „902”.

Trudne początki
Według założeń dowództwa WOP okręt dozorowy charakteryzować się 

miał następującymi parametrami: wyporność 100 ton, długość 50 m, szerokość 
7-8 m, szybkość przy normalnej pracy silników 18 w, zasięg pływania przy 
szybkości 12 w - 1500 Mm. Kadłub miał być zależnie od decyzji stoczni - 
drewniany lub stalowy. Okręt planowano wyposażyć w dwa - trzy silniki, 
uzbroić w dwa działa (dziób i rufa) i w dwa karabiny maszynowe (lewa i prawa 
burta) oraz 12 bomb głębinowych. Zapas paliwa miał wystarczyć na 1500 Mm, 
wody słodkiej na 15 dób, żywności dla 25 ludzi na miesiąc. Miał posiadać 
zdolność pływania na otwartym morzu przy stanie 7-8 “B1.

Na początku maja 1951 roku wstępny projekt okrętu (ścigacza typu 
„OP-201”) dla WOP był już gotowy. Z określenia jego wynika, że decydenci 
nie mieli jasnego wyobrażenia, jakiego oczekują okrętu: ścigacza czy patrolowca. 
Wymiary główne ustalono na: długość całkowita - 45,8 m, długość na wodnicy 
- 43,5 m, długość między pionami - 42,5 m, szerokość maksymalna - 5,8 m, 1 

1 Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie (dalej ASG), Pismo dowódcy WOP płk. Garbowskiego 
nr 01142 z 19.03.1951 r. do CZPO, sygn. 230/105, k. 62-64.
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wysokość boczna - 3,3 m, zanurzenie w stanie wyposażonym - 1,5 m, wyporność 
odpowiadająca zanurzeniu - 125 t2.

7 stycznia 1952 roku w tej sprawie, na polecenie szefa Sztabu Generalnego 
WP gen. broni Władysława Korczyca zebrała się w Gdyni komisja pod 
przewodnictwem wiceadm. Wiktora Czerokowa3. Po rozpatrzeniu wstępnego 
projektu opracowano założenia taktyczno-techniczne okrętu. Projektowana 
jednostka przeznaczona została do pełnienia służby dozorowej w rejonie 
przybrzeżnym. W czasie wojny powinna odpowiadać potrzebom Marynarki 
Wojennej do przybrzeżnej służby dozorowej, tj. konwojowania okrętów 
i ochrony ich przed okrętami podwodnymi nieprzyjaciela. Dozorowiec ten, 
o autonomiczności 10 dób, pływać miał po Bałtyku przy stanie 7 °B. Osiągana 
przez niego prędkość powinna wynosić nie mniej niż 20 węzłów, a planowany 
zasięg przewidziano na 1500 Mm. Zanurzenie tej jednostki nie powinno 
przekroczyć 2 m od linii stępki, a wyporność nie powinna być większa niż 140 ton. 
Kadłub okrętu miał być stalowy, spawany. Na linii wodnej jego poszycie 
powinno być grubsze do pływania w warunkach lodowych. Na jednostce 
znajdować się także miało uzwojenie rozmagnesowujące. Niezatapialność 
okrętu powinna być zapewniona w przypadku zalania dwóch sąsiednich 
największych przedziałów.

Dopiero w 1953 roku prace projektowe nad prototypem dozorowca dla 
WOP nabrały rozmachu. Stało to się za sprawą przypadkowego odnalezienia na 
terenie zakładów szkutniczych w Warszawie (wschodnia dzielnica Świnoujścia) 
kadłuba trałowca redowego, okrętu niemieckiej Kriegsmarine typu „Raumboot” 
(„R-boot”). Zadanie wykonania wstępnego projektu dozorowca, opartego na tej 
jednostce, otrzymał por. Stanisław Mańkowski. Przeprowadził on od 10 do 
14 czerwca 1953 roku pomiary kadłuba i przystąpił do wstępnych prac 
projektowych. Jego ustalenia były następujące: wyporność około 160 t, długość 
39 m, szerokość 5,7 m, wysokość 4 m, moc maszyn 2800 KM, szybkość 18 w, 
załoga 30 marynarzy4.

We wrześniu 1953 roku Dowództwo WOP zakończyło wstępne przygotowania 
do budowy jednostek dozorowych w oparciu o rozwiązania „R-boota”. Na taką 
właśnie decyzję, jak się wydaje, wpływ miała dobra opinia o tych jednostkach.

2 Ibidem, Pismo zastępcy dowódcy 16 BWOP ds. morskich kmdr. por. Somnickiego nr 02001 
z 10.05.1951 r. do zastępcy dowódcy WOP ds. morskich wraz ze wstępnym opisem technicznym 
okrętu ochrony pogranicza, sygn. 240/179, k. 39-49.

3 Ibidem, Pismo szefa Sztabu Generalnego WP nr 02140/XII z 27.12.1951 r. do dowódcy Marynarki 
Wojennej, sygn. 230/105, k. 275. W skład komisji weszli: kmdr Iwan Gricuk - przedstawiciel MBP, 
kmdr Zygmunt Nowicki - przedstawiciel Sztabu Generalnego WP, kmdr Mikołaj Szankowski 
z Marynarki Wojennej oraz kmdr por. Wasylij Kruczków z WOP; Ibidem, Protokół komisji 
zwołanej na podstawie pisma szefa Sztabu Generalnego WP nr 02140/XII z 27.12.1951 r. 
w sprawie rozpatrzenia projektu okrętu WOP, sygn. 240/179, k. 13.

4 Ibidem, Pismo por. Stanisława Mańkowskiego nr 0816 z 18.06.1953 r. do Dowództwa WOP, 
sygn. 245/94, k. 183 i 185;
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Były one dobrze znane a jako zdobyczne eksploatowano je nie tylko w ZSRR5. 
Zyskały tam bardzo pochlebne opinie6. Wybranie jednostki typu „R-boot” 
za podstawę do budowy przyszłych dozorowców, podyktowane zostało także 
brakiem realnych możliwości zbudowania poza granicami Polski, a także 
kosztami ich budowy, które miały być o wiele niższe (sic!), niż innych 
jednostek o tej samej sprawności, wyporności i wymiarach. Taką opinię 
o niemieckich Raubootach prezentował zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP 
gen. Dominowowi dowódca WOP płk Michał Przoński. Jego zdaniem, nie 
zamierzano zmieniać głównych wymiarów tej jednostki. Zmianie ulec miało 
jego uzbrojenie, które składać się miało z dwóch armat 37 mm, dwóch 12,7 mm 
wielkokalibrowych karabinów maszynowych DSzK oraz dwóch wyrzutni bomb 
głębinowych, po sześć bomb w każdej7. Stanowisko i opinia Sztabu 
Generalnego WP w sprawie odbudowy „R-boota”, o którą prosił płk Przoński, 
zapewne była pozytywna, gdyż kontynuowano prace. Założenia o niższych 
kosztach budowy okrętów o kadłubach drewnianych w praktyce niestety nie 
potwierdziły się.

W drugiej połowie 1953 roku dowództwo WOP powołało komisję 
rzeczoznawców: inż. Józefa Marymonta (przewodniczący) oraz inż. Jerzego 
Zubrzyckiego, Jana Strypułę, Alojzego Romczykowskiego i Piotra Szarwosa, 
którzy mieli zbadać stan kadłuba niemieckiego „R-boota”. Powyższa komisja 
uznała, że odbudowa tego kadłuba jest celowa, w przypadku potraktowania go, 
jako prototypu do seryjnej budowy kolejnych jednostek. Postulowała, że 
powinna się nią zająć stocznia, której powierzy się budowę serii. Rzeczoznawcy 
uznali, że odbudowę kadłuba, ze względu na kłopoty związane z jego 
przetransportowaniem, należy przeprowadzić w Świnoujściu8.

Ostatecznie odbudową „R-boota” zająć się miała Stocznia Północna 
w Gdańsku. Planowano, że do końca 1954 roku wykończyłaby ona posiadany 
przez WOP kadłub na podstawie dokumentacji niemieckiej. W następnym roku 
miała natomiast wykonać prototyp okrętu na bazie „R-boota” oraz zbudować 
pięć jednostek pływających tego typu. Optymistyczne oczekiwania 
zweryfikowały jednak twarde realia.

5 Erich Gróner, Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945, Koblenz 1983, t. 2, s. 194-201. Rosjanie 
zajęli ok. 50 R-bootów. Niewiele mniej przejęli Amerykanie. Jednostki te użytkowali także Duńczycy 
i Holendrzy.

6 ASG, Pismo ministra BP gen. Radkiewicza nr 00451/SgH/53 z sierpnia 1953 r. do przewodniczącego 
PKPG, sygn. 245/96, k. 80-81. Jednostki takie wyposażane były w silniki KWD 43 o mocy 
1400 KM, które produkowano w NRD. Można było je łatwo kupić. Ponadto jednostka taka była 
łatwa w produkcji i względnie tania. W seryjnej produkcji kosztować miała ok. 3,5 min złotych 
+ 500-700 tys. rubli na zakupy importowe. Koszty budowy miały być nieporównywalnie niższe 
niż jednostek zamówionych na Węgrzech, a ich przydatność ze względu na walory bojowe - większa.

7 Ibidem, Pismo dowódcy WOP płk. Przońskiego nr 03958 z 28.09.1953 r. do zastępcy szefa 
Sztabu Generalnego WP gen. Dominowa, sygn. 245/94, k. 1.

8 Ibidem, Orzeczenie Komisji Rzeczoznawców powołanych z polecenia DWOP celem zbadania 
stanu kadłuba kutra niemieckiego typu „R-boot” z 29.10.1953 r„ sygn. 245/94, k. 2-3.
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Mroczna historia Raumboota
Trudno jest jednoznacznie ustalić, kiedy ten okręt został zbudowany. 

Nieznana jest też jego historia do chwili jego pozyskania przez WOP. Według 
relacji kpt. mar. Zbigniewa Dąbrowskiego, spisanej na początku sierpnia 1960 roku 
w Sopocie, okręt powstał w 1944 roku. Został zbudowany przez stocznię Yacht 
und Bootswerft Abeking-Rasmussen w Bremie. Dwadzieścia lat później został 
on przekazany Wojskom Ochrony Pogranicza przez Bazę Okrętów Floty 
Bałtyckiej ZSRR w Świnoujściu. Przed jego złomowaniem z powodu złego 
stanu technicznego kadłuba, według kpt. Dąbrowskiego, uratował go szef 
Wydziału Technicznego Oddziału Służby Morskiej WOP kmdr por. Wasylij 
Kriuczkow. „W sierpniu 1954 roku okręt („R-boot” - przyp. G.G.), został 
przyholowany przez „DP-86” ze Świnoujścia do Gdańska. Pojawienie się jego 
na Westerplatte było nie lada sensacją, gdyż tak dużej bojowej jednostki WOP 
dotychczas nie posiadał. Pomimo, że okręt był rozbrojony, a kadłub 
i pomieszczenia zniszczone, jednak siłownia i urządzenia pokładowe były 
w dobrym stanie, co rokowało nadzieję, że po przeprowadzeniu kapitalnego 
remontu WOP otrzyma dobrą pełnomorską jednostkę. Odbudowy okrętu podjęła 
się Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni, dokąd jesienią 1954 roku został on 
przeholowany. Po zdemontowaniu nadbudówki, urządzeń pokładowych oraz 
wyjęciu silników pusty kadłub został podniesiony dźwigiem pływającym na ląd 
dla wykonania dalszego remontu. Podczas podnoszenia kadłuba nastąpił 
dramatyczny moment, gdy w pewnej chwili jeden ze stalowych pasów nie 
wytrzymał nadmiernego obciążenia i pękł, a kadłub z wysokości kilku metrów 
spadł rufą do wody, nie wyrządzając na szczęście ani sobie, ani nikomu żadnej 
szkody. Dopiero po kilku dniach na nowych silnych pasach z lin stalowych 
kadłub został ponownie podniesiony na ląd, tym razem już szczęśliwie. 
Po zerwaniu pokładu i poszycia, które było w bardzo złym stanie i należało 
je całkowicie wymienić, okazało się również, że część wręgów aluminiowych 
jest skorodowana i musi być wymieniona. Na szczęście w Świnoujściu 
znaleziono niewykończony kadłub innego „R-boota”, który ekipa pracowników 
Stoczni Marynarki Wojennej pod kierunkiem por. mar. Konstantego Paszkiewicza 
rozmontowała, a następnie barkami desantowymi przywiozła do Gdyni. 
Po wymianie zniszczonych wręgów, uszkodzonej dziobnicy oraz wyprostowaniu 
całego zładu kadłuba stocznia przystąpiła do montażu wiązań drewnianych. 
Było to w czerwcu 1955 roku”9. Nim do takich prac remontowych doszło, 
toczyły się rozmowy, oględziny i posiedzenia komisji oraz bogata wymiana 
korespondencji między Oddziałem Służby Morskiej WOP a Stocznią Marynarki 
Wojennej.

9 Ibidem, Kronika okrętu „OP-201”, sygn. 1687/1, k. 2.
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Plany odbudowy
Na początku grudnia 1954 roku, po przeholowaniu „R-boota” do Stoczni MW, 

komisja składająca się z przedstawicieli: Zespołu Wojskowego Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego, WOP i Stoczni MW dokonała jego 
oględzin i orzekła, że jednostka „201”, nazywana później „obiekt 201”, nadaje 
się do remontu, który należy wykonać w Stoczni MW10 11. 7 grudnia spisano 
notatkę z oględzin stanu wspomnianego obiektu, która określała jednocześnie 
zakres prac, aby po jego przeprowadzeniu stała się „pełnowartościową bojową 
jednostką pływającą”. Przedstawiciele WOP oraz dyrekcji Stoczni MW ustalili 
także miedzy sobą i zapisali w niej, że „życzeniem zamawiającego jest 
ukończenie remontu obiektu 201 do 1 października 1955 roku”. Zakres prac 
remontowych kadłuba określony przez komisję był rozległy. Z dotychczasowych 
jego części należało wykorzystać: stępkę, przedział maszynowy i zbiorniki 
paliwa i linię wałów. Po remoncie miano także zachować: dziobnicę, urządzenia 
sterowe, częściowo także rurociągi, zastosować miano jak największą ilość giętkich. 
Część dziobową kadłuba miano wyremontować, wymieniając częściowo wręgi. 
Rufową część, od tylnej grodzi, miano całkowicie wymienić. Do wymiany 
i uzupełnienia zestawu trzonowego należało wykorzystać elementy innej 
jednostki sprowadzonej ze Świnoujścia. Silniki także remontować miała 
stocznia, po dostarczeniu przez WOP zniszczonego tłoka i pierścieni. 
Planowano także wykonać nowe śruby, po dostarczeniu dokumentacji 
technicznej. Wyposażenie specjalne dostarczyć miał zamawiający.

Niespełna tydzień później (13 grudnia 1954 roku) kmdr Aleksiejew 
w piśmie kierowanym do dyrektora informował, że oczekuje na przesłanie 
„w jak najkrótszym terminie” sporządzonego przez Stocznię MW wykazu prac 
na obiekcie „201”. Powiadomił także, że WOP zapewni dostawę agregatu 
pomocniczego, potrzebnych części do remontu silników głównych, drewna na 
remont kadłuba oraz kabli do naprawy instalacji okrętowej. Zalecał, aby istniejące 
pomieszczenia zachować bez zmian. Nadzór techniczny nad przeprowadzanym 
remontem sprawować mieli: por. Mańkowski i chor. Kopecki11.

Jednostka „201” (okręt dozorowy) miała zostać wyremontowana 
z zachowaniem wszystkich danych taktyczno-technicznych, którymi się on 
wcześniej charakteryzował, tzn. wyporności, szybkości, właściwości morskich, 
wykorzystania. Miał też zapewnić rozmieszczenie 33 osobowej załogi 
(5 oficerów, 8 podoficerów i 20 marynarzy). Przy odbudowie okrętu należało 
posłużyć się zasadami budowy istniejącego kadłuba, oryginalnymi rysunkami 
niemieckimi oraz dokumentacją techniczną na jednostkę projektu „9”.

10 Ibidem, Pismo dowódcy Bazy Remontów i Technicznego Zaopatrzenia Okrętów i Kutrów WOP 
nr 02 z 3.02.1955 r. do zastępcy dowódcy WOP ds. morskich, sygn. 619/18, k. 66-67.

11 Ibidem, Pismo dowódcy JW 3075 nr 04319 z 13.12.1954 r. do dyrektora Stoczni MW w Gdyni- 
-Oksywiu, sygn. 619/19, k. 235.
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W oparciu o opinię z oględzin zachowanego kadłuba i możliwości 
otrzymania nowego wyposażenia, określono założenia do odbudowy jednostki 
„201”. W zakresie prac kadłubowych zdecydowano się na całkowitą wymianę 
pokładu i pokładników z zachowaniem starej konstrukcji. Końce pokładników 
miano umocować do wzdłużników górnych, jak ra jednostce projektu „9”. 
Należało także wzmocnić wzdłużniki pokładowe, gdyż jednostka nie posiadała 
dostatecznej sztywności wzdłużnej. Poszycie zewnętrzne trzeba było także 
całkowicie wymienić. Warstwy poszycia należało łączyć nitami miedzianymi. 
Zamocowanie natomiast poszycia do stępki i dziobnicy miano dokonać 
mosiężnymi wkrętami. Całkowicie należało wymienić wręgi i wzdłużniki 
drewniane. Wzdłużnik burtowy planowano przedłużyć po obydwu stronach burt - 
od maszynowni do rufy. Konstrukcję - wręgi i denniki w przedziale maszynowym 
i zbiorniki paliwa postanowiono pozostawić bez zmian. Aluminiową 
konstrukcję grodzi od dziobnicy do przedziału paliwowego trzeba było 
wyremontować, a zład kadłuba, od grodzi rufowej maszynowni do ryfy, 
całkowicie wymienić. Wyremontować należało dziobnicę i grodzie 
wodoszczelne, a starą stępkę pozostawić. Rozplanowanie pomieszczeń 
mieszkalnych miało pozostać bez zmian, a meble do nich należało wykonać 
estetycznie, szczególnie w pomieszczeniach oficerskich. Posłużyć temu miała 
dokumentacja jednostki projektu „9”. Dla oficerów przeznaczono trzy kabiny. 
Jedną dla dowódcy i dwie dla pozostałych oficerów, po dwóch w każdej. 
W kolejnej należało umiejscowić mesę oficerską, a obok kabin oficerskich - WC 
z umywalką. Przewidziano także pomieszczenia dla podoficerów. Pomieszczenie 
mieszkalne dla 20 marynarzy przewidziano na rufie. Miały się w nim znaleźć 
także stoły oraz szafki na ubrania i sprzęt. Obok niego po lewej burcie miał 
znajdować się piec kuchni opalany węglem, który spełniać miał także funkcję 
kotła centralnego ogrzewania. Naprzeciw kuchni ulokowano WC i umywalkę 
dla marynarzy oraz pomieszczenie na żywność. Przedział rufowy, w którym na 
„R-bootach” składowano sprzęt trałowy, miał służyć za magazyn amunicyjny. 
Remontowi (ale bez zmian) podlegała nadbudówka, omasztowanie, takielunek, 
urządzenia sterowe i kotwiczne. Silniki główne typu MWM o mocy 1400 KM 
każdy, wymagały remontu kapitalnego.

Na odbudowanej jednostce znaleźć się miały mechanizmy pomocnicze:
- agregat - silnik Diesla typu 3NVD-18, trzycylindrowy, czterotaktowy, 

42 KM, 1000 obrotów na minutę. Rozruch powietrzem,
- prądnica prądu stałego 220 V typu GGB11, 1000 obrotów na minutę 

o mocy 22 KW,
- sprężarka typu DFW37 750 obrotów na minutę, ciśnienie robocze 

60 atmosfer,
- pompy: zenzowo-pożarowa i paliwowa miały zostać wyremontowane. 

Napędzane miały być silnikiem dostarczonym przez armatora.
Remontowi należało także poddać system centralnego ogrzewania i stare 

urządzenia sanitarne. Z powodu braku urządzenia elektrycznego do kotła CO 
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należało przystosować go na opalanie węglem. Wyremontować miano linię 
wałów. Nowe śruby należało wykonać z brązu, ich dokumentację miał 
dostarczyć armator. Sieć elektryczna, oświetleniowa, siłowa i alarmowa 
podlegały całkowitej wymianie z zachowaniem starego schematu. Osprzęt 
i armaturę, która nie nadawała się do remontu, należało wymienić. Główna 
tablica elektryczna (rozdzielcza) miała zostać wyremontowana. Gdyby ten 
zabieg się nie powiódł należało wykonać nową, według dokumentacji jednostki 
projektu „9”. Sieć elektryczna, oświetleniowa i siłowa 220 V na prąd stały 
miała być zasilana z prądnicy GGB11 oraz z lądu, a 24 V sieć awaryjna - 
z czterech akumulatorów typu 6E10 - 150 Ah. Z nich miała pochodzić energia 
do świateł i przyrządów nawigacyjnych, sieci alarmowej, oświetlenia 
pomieszczeń służbowych i mieszkalnych. Ładowanie akumulatorów miało 
odbywać się w czasie postoju w bazie z 220 V sieci prądu zmiennego poprzez 
prostownik, który miał dostarczyć armator. W morzu akumulatory miał ładować 
prąd pochodzący z agregatu Diesla, płynący poprzez przetwornicę, którą 
należało wyremontować. Należało też zamontować na nadbudówce reflektor 
okrętowy, lampowy o mocy 100 W.

Musiało zostać zamontowane nowe uzbrojenie i środki łączności. 
Na dziobie i na rufie okrętu (w tych samych miejscach co poprzednio), miano 
ustawić pojedyncze 37 mm działka typu K70. Należało także zamontować dwa 
sprzężone wielkokalibrowe karabiny maszynowe typu 2M-1. W miejscu, 
w którym na „R-boocie” wcześniej znajdowała się trzecia armata, tj. na świetliku 
maszynowym, należało zamontować dalmierz z bazą 1,5 m. Na podstawie 
dokumentacji projektu „9” trzeba było przygotować i zamontować dwie 
pochylnie bomb głębinowych, po sześć bomb w każdej. Dla każdej armaty 
i karabinu maszynowego należało wykonać podręczną skrzynię na amunicję. 
Ponadto na jednostce miały się znaleźć: dwa kompasy magnetyczne typu GU 
0127 mm, z których jeden (drogowy) zamontowano przed sternikiem 
na pomoście bojowym, a drugi (główny) z namiernikiem umieszczono 
na nadbudowie maszynowni obok dalmierza. Ponadto na okręcie umieścić 
należało log mechaniczny z dwoma elektrycznymi repetytorami, jeden 
w sterówce, a drugi na pomoście bojowym.

Łączność radiową zapewnić miały radiostacje: krótkofalowa (KF) typu 
Buchta-46, KF typu Skumbria i ultrakrótkofalowa (UKF) typu Rejd-I. 
W kabinie nawigacyjnej zamontować miano także radar typu „Żarnica”. Nie 
przewidywano wyposażenia okrętu w stację hydrolokacyjną. Uzbrojenie 
artyleryjskie, urządzenia łączności oraz radar zobowiązał się dostarczyć 
armator.

Na odbudowywanej jednostce należało także zamontować skrzynię 
z zapasem opału na 10 dni, zbiorniki słodkiej wody winny łącznie mieć 
pojemność 2-3 ton, a pomieszczenia skrajnika rufowego miały służyć 
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do rozmieszczenia sprzętu pokładowego i części zapasowych. Zbiorniki paliwa 
i oleju o dotychczasowej pojemności, pozostawały na niezmienionym miejscu12.

Odbudowa obiektu „201”
W 1955 roku odbudowa „R-boota” zaczęła napotykać na różne trudności. 

Były one spowodowane brakiem materiałów oraz dokumentacji technicznej. 
„Zanim Baza Remontów WOP omijając różne zakazy i nakazy zleciła 
za pośrednictwem Stoczni Marynarki Wojennej Zakładowi Projektowania 
Okrętów Politechniki Gdańskiej wykonanie dokumentacji, odbyło się w Zarządzie 
Techniki i Uzbrojenia MW, w Stoczni i w CBKO-2, szereg bezowocnych 
konferencji, na których jedni bronili się przed zleceniem, a drudzy przed 
wykonaniem dokumentacji dla „201”. W czasie, gdy przejąłem nadzór nad 
budową - było to w 1955 roku - wszystkie te sprawy formalne były już 
na szczęście pomyślnie załatwione i Główny Projektant Zakładu Projektowania 
Okrętów PG inż. Lesław Gómiewicz przystępował do wstępnego naszkicowania 
planu ogólnego. Właśnie inżynierowi Górniewiczowi „OP-201” zawdzięcza 
swoje dość szczęśliwe rozwiązanie pomieszczeń. Trzeba zaznaczyć, że 
inż. Gómiewicz dobrze orientował się w zagadnieniach budowy okrętów 
wojennych, czego w tym czasie nie można było powiedzieć o konstruktorach 
CBKO-2.

Przez całe lato roku 1955 odbywała się odbudowa kadłuba i remont 
silników MWM. Wodowanie kadłuba odbyło się przy pomocy dźwigu pływającego 
Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni w dniu 10 listopada 1955 r. Dwa dni 
trwało zakładanie pasów, belek i różnych wzmocnień. Budowniczym „OP-201” 
był wówczas inż. Stanisław Kubski, który następnie przekazał swoje obowiązki 
Karolowi Świtale. Wyposażenie jednostki przebiegało bardzo powoli, a złożyło 
się na to wiele przyczyn jak: brak niektórych materiałów, opóźnienie 
wykonania dokumentacji, ciężka zima 1955/1956, trudności z wykonaniem 
tablic rozdzielczych w Zakładach N-ll i wiele innych. Na szczęście magazyny 
Bazy Remontów WOP były wówczas dobrze zaopatrzone we wszelkie 
potrzebne mechanizmy i urządzenia, tak że od strony dostaw importowych 
odbudowa jednostki „201” była całkowicie zabezpieczona. Stocznia przystąpiła 
do wyposażenia jednostki „pełną parą” właściwie dopiero na wiosnę 1956 r.

W tym czasie oprócz mnie nadzór nad pracami maszynowymi 
sprawowali: ppor. mar. Wiktor Kopecki i ppor. mar. Gerard Grabski - pierwszy 
mechanik „OP-201” (faktycznie powołany przez dowódcę WOP w sierpniu 
1956 r. na to stanowisko13, ale dopiero z dniem 15 września - przyp. G.G.). 
Obowiązki po. dowódcy okrętu sprawował ppor. mar. Tadeusz Szczypka. 
Montaż urządzeń radiowych i radarowych odbywał się pod kierunkiem 

12 Ibidem, Założenia do odbudowy obiektu „201”, sygn. 619/19, k. 236-239.
13 Ibidem, Wyciąg z rozkazu personalnego nr 0119 dowódcy WOP z 23.08.1956 r„ sygn. 466/33, k. 65.
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kmdr. ppor. Władysława Babraja, zaś montażem uzbrojenia zajmował się 
por. mar. Alojzy Kozber.

Budowa jednostki została zakończona we wrześniu 1956 r. Pierwsza próba 
w morzu odbyła się 7 września 1956 r. Próba ta skończyła się niepowodzeniem, 
gdyż „nawaliły” obie pompy wody chłodzącej silników głównych. Druga 
pomyślna próba okrętu „OP-201” miała miejsce w dniach 28-29 września 1956 r. 
Już podczas tej próby Komisja Zdawczo-Odbiorcza, załoga okrętu oraz 
zaproszeni goście mogli przekonać się o nieprzeciętnych zaletach nawigacyjnych 
tego okrętu, gdyż cały czas dopisywała nam piękna sztormowa pogoda 
i niejeden wtedy złożył ofiarę Neptunowi”14.

Jednym z problemów, który pominął kpt. Dąbrowski, było drewno, 
a konkretnie jego słaba jakość. Sygnalizował go we wrześniu 1955 roku 
armatorowi dyrektor Stoczni MW15. Kwestia ta bardzo mocno ujawniła się 
podczas budowy serii trzech okrętów patrolowych projektu „9”, tzw. „drewnowców” 
i była jak się wydaję podstawą decyzji zaniechania ich dalszej budowy.

W połowie lipca 1956 roku kmdr Wiaczesław Aleksiejew (reprezentujący 
armatora) zatwierdził Program prób stoczniowych i zdawczo-odbiorczych 
jednostki „201”16, a 29 sierpnia ukazał się rozkaz dowódcy WOP w sprawie przyjęcia 
do służby odbudowanego w stoczni MW okrętu „OP-201”. Na przewodniczącego 
komisji odbiorczej powołany został kmdr Aleksiejew, a w jej skład wybrano 
jeszcze 13 innych oficerów morskich różnych specjalności z WOP. Jej gotowość 
do podjęcia czynności dowódca WOP ustalił na 3 września17.

Pierwsze próby przed przekazaniem „OP-201” odbyły się od 7 do 8 września 
i zakończyły się niepowodzeniem. 28 września 1956 roku rozpoczęto kolejne 
próby oraz odbiór. Przebiegły one pomyślnie.

Ze strony Marynarki Wojennej w przekazaniu uczestniczyli: kpt. inż. Tadeusz 
Buczkowski, Adolf Lęcznar, Karol Świtała, inż. Lesław Gómiewicz i inż. Sylwester 
Założyk. W odbiorze z WOP uczestniczyli: kmdr por. Mikołaj Gabielin 
(przewodniczący), kmdr ppor. Feliks Krawczyk, kmdr ppor. Zbigniew 
Konopka, mjr Mikołaj Andrzejuk, mjr Stanisław Mażarski, kpt. Henryk Olasek, 
kpt. Zbigniew Dąbrowski, kpt. Piotr Wyrwicz, por. Stanisław Łukasik, 
por. Franciszek Kaczmarczyk, ppor. Wiktor Kopecki, ppor. Gerhard Grabski 
i ppor. Tadeusz Szczypka. Komisja zdawczo-odbiorcza na podstawie 
przeprowadzonych prób stwierdziła, że jednostka „OP-201” jest zdolna 
do eksploatacji. Odbudowana została na podstawie zamówienia nr 04319 
z 13 grudnia 1954 roku. Prace zakończono 29 września 1956 roku i wykonano 
je dobrze.

14 Ibidem, Kronika okrętu „OP-201”, sygn. 1687/1, k. 3-4.
15 Ibidem, Pismo dyrektora Stoczni MW nr 01218 z 2.09.1955 r. do dowódcy JW 2860, 

sygn. 465/34, k. 143.
16 Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni (dalej AMW), Zespół Stoczni MW (dalej ZSMW), 

Program prób stoczniowych i zdawczo-odbiorczych jednostki „201”, sygn. 2096/60/20, k. 168-197.
17 ASG, Rozkaz dowódcy WOP nr 062/Sztab z 29.08.1956 r„ sygn. 466/58, k. 241.
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Długość całkowita okrętu wynosiła 39,4 m, długość między pionami 36,8 m, 
największa szerokość 5,72 m, wysokość boczna na owrężu 3,4 m, zanurzenie 
konstrukcyjne 1,5 m. Jego wyporność bez paliwa, wody i amunicji wynosiła 
około 130 ton. Szybkość: przy 380 obrotach na minutę - 12 węzłów, przy 
480 - 15, a przy 600 - 17,5 w. Zużycie paliwa przez obydwa silniki 280 przy 
obrotach na minutę wynosiło 65,5 kg na godzinę, przy 380 - 89,8, przy 
480 - 174 a przy 600 - 305,4. Praca silnika prawego określona została jako 
zadawalająca, a lewego, który spalał więcej paliwa, jako dostateczna. Jednostkę 
poddano próbom na uwięzi i na morzu. Jej kadłub był szczelny, a wytrzymałość 
na spokojnej wodzie i wzburzonym morzu dobra. Stateczność początkowa 
i przy dużych kątach przechyłu - zadawalająca. Zamontowane urządzenia 
pokładowe były sprawne i dostatecznie wytrzymałe. Mechanizmy pomocnicze 
działały zadawalająco, a rurociągi wykonano poprawnie. Uzbrojenie artyleryjskie 
sprawdzono dwukrotnie podczas strzelań amunicją bojową. Wytrzymałość 
fundamentów była dobra. Wyrzutnie bomb głębinowych sprawdzono poprzez 
zrzucenie czterech bomb i postawienie dwóch zasłon. Działanie wyrzutni było 
prawidłowe, a zachowanie kadłuba podczas wybuchów dobre. Instalacja 
elektryczna, stacji radiolokacyjnej i radiostacji wykonana została zgodnie 
z założeniami i dokumentacją projektową urządzenia działały dobrze. 
Stwierdzone usterki Stocznia MW zobowiązała się usunąć do 4 października 
1956 roku, a okres gwarancyjny obowiązujący Stocznię MW ustalono 
do 31 marca 1957 roku, czas eksploatacji okrętu określono na 12 lat18.

„Po usunięciu usterek i ostatecznym malowaniu okręt „OP-201” 
6 października 1956 r. opuścił Stocznię Marynarki Wojennej udając się 
do Dywizjonu Gdańskiego na Westerplatte. Podniesienie bandery odbyło się cicho 
i skromnie, gdyż było to w pamiętnych dniach Października”19. Pierwszym 
dowódcą „OP-201” został kpt. mar. Bogusław Cudny.

18 Ibidem, Akt zdawczo-odbiorczy jednostki pływającej „OP-201” odbudowanej przez Stocznię 
MW, sygn. 998/48, k. 486-489; AMW, ZSMW, Akt zdawczo-odbiorczy jednostki pływającej 
„OP-201” odbudowanej przez Stocznię MW, sygn. 2096/60/20, k. 122-125.

19 ASG, Kronika okrętu „OP-201”, sygn. 1687/1, k. 4.
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Uroczyste podniesienie bandery WOP20 na odbudowanym okręcie dowódca 
WOP płk Jurewicz nakazał zorganizować 26 października. „OP-201”21

20 Ibidem, Pismo dowódcy WOP nr 01812 z 17.05.1951 r. do dowódcy 15 BWOP, sygn. 170/45, 
k. 43-45. W celu odróżnienia jednostek pływających Wojsk Ochrony Pogranicza od jednostek 
pływających Marynarki Wojennej RP minister Obrony Narodowej marsz. Michał Żymierski 
rozkazem MON nr 0267/Org. z 22 listopada 1947 r. nakazał wprowadzić szefowi Departamentu 
WOP do 1 stycznia 1948 r. banderę i proporczyki dla jednostek pływających: Szczecińskiego 
Oddziału WOP nr 3, Bałtyckiego OWOP nr 4 i Gdańskiego OWOP nr 12. Rozmiar bandery, 
ze względów estetycznych, należało dostosować do wielkości jednostki pływającej, przez jej 
proporcjonalne zmniejszenie lub powiększenie wymiarów ustalonego wzoru bandery. Wymiary 
bandery WOP dla ścigacza (podstawowy) były następujące: długość 1200 mm, szerokość 
650 mm. Krawędzi: górna, lewa i dolna obramowane pasem zielonym o szerokości 75 mm. 
Prawy bok wycięty w formie kąta prostego, zwróconego wierzchołkiem w kierunku lewej 
krawędzi. Odległość wierzchołka kąta od lewego pasa zielonego 800 mm. Bandera była biało- 
-czerwona. Szerokość każdego z pasów 250 mm. Na białym pasie znajdowała się czerwona 
tarcza o wymiarach: 180 mm długości i 200 mm szerokości, wycięta w dolnej krawędzi w ząb. 
Środek tarczy powinien znajdować się od lewego pasa w odległości 400 mm. Na tarczy 
znajdował się biały orzeł, wzoru godła RP, dostosowany do jej wielkości. Podnoszenie 
i opuszczanie bandery i proporczyków minister ON nakazał przeprowadzać zgodnie z przepisami 
Regulaminu Służby Okrętowej. O wprowadzeniu dla jednostek pływających WOP bandery 
i proporczyków polecił drugiemu wiceministrowi ON zawiadomić jednostki WP, dołączając 
wzór bandery i proporczyków, a trzeciemu wiceministrowi ON wyposażyć jednostki WOP 
w potrzebną ilość bander i proporczyków. Proporczyki miały także ustalony wymiar, który 
w przeciwieństwie do bandery nie zmieniał się w zależności od wielkości jednostki pływającej: 
540 mm długości i 240 mm szerokości. Krawędź górna i dolna ścięta w prawo w skos tak, aby 
prawy jego bok wynosił 80 mm. Prawa część proporczyka wycięta w formie kąta zwróconego 
wierzchołkiem w kierunku lewej krawędzi o długości ramienia 160 mm. Proporczyk przedzielony 
był katem rozwartym, zwrócony wierzchołkiem ku lewej krawędzi, na dwie części: lewą i prawą, 
lego ramiona przecinają się z krawędziami górną i dolną proporczyka w odległości 240 mm. 
Odległość wierzchołka kąta od lewej krawędzi 200 mm. Część lewa proporczyka była zielona, 
a prawa określona indywidualnie dla każdego oddziału: dla szczecińskiego - niebieska, dla 
bałtyckiego - żółta, a dla kaszubskiego - czerwona. Na podstawie tego rozkazu szef 
Departamentu WOP rozkazem 024 z 2 marca 1948 r. o wprowadzeniu bander i proporczyków 
dla jednostek pływających WOP nakazał od 15 marca tr. używać wprowadzonych wzorów. 
W celu odróżnienia jednostek WOP w nocy od innych, należało na maszcie wywiesić dwa 
światła barwy fioletowej w odległości 1 metra.

21 Ibidem, Pismo dowódcy WOP nr 01812 z 17.05.1951 r. do dowódcy 15 BWOP, sygn. 170/45, 
k. 43-45. 17 maja 1951 r. dowódca WOP zmienił dotychczasowe nazewnictwo jednostek, 
wprowadzając nowe, obowiązujące także w MW, oznakowania literowo-cyfrowe:
- dla jednostek pływających o wyporności od 50 ton i wolnoobrotowych do 300 ton przyjąć 

oznaczenie literowe DP (dozorowiec pograniczny), obok kolejny numer jednostki,
- dla kutrów i łodzi motorowych o wyporności do 50 ton przyjąć oznaczenie literowe KP 

(kuter pograniczny), obok kolejny numer.
Brygady WOP miały następujące oznakowanie:
- 16 BWOP - „DP-51” do „DP-70” i „KP-1” do „KP-30”,
- 15 BWOP - „DP-71” do „DP-85” i „KP-31” do „KP-60”, 
- 12 BWOP - „DP-86” do „DP-99” i „KP-61” do „KP-99”.
Ustalone dla brygad (jednostek) znaki wymalować białą farbą na dziobowej części kadłuba 
w odległości 1 m od dziobu oraz 50-70 cm od pokładu. W przypadku małych motorówek 
odległość tę proporcjonalnie zmniejszyć. Litery i cyfry które winny być wymalowane białą 
farbą do 1.06.1951 r. należało podcieniować z prawej strony czarną barwą. Wymiary liter 
i cyfr (wysokość /szerokość /grubość w cm):
-„DP-51” (20/10/4),
-,,K-1” (15/10/4).
Wprowadzono oznakowanie:
- dla okrętów o wyporności 250-350 ton „OP-301” (40/15/5),
- dla kutrów o wyporności od 50-100 ton „OP-201” (30/12/4),
- dla okrętów szybkobieżnych o wyporności 50 ton „SP-101” (20/10/4). 
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zaliczony został do kategorii okrętów III rangi i włączony w skład dywizjonu 
15 Brygady WOP. Tymczasowo dowódca WOP przydzielił jednostkę do dyspozycji 
operacyjnej dowódcy 16 Brygady WOP w Gdańsku22. Po analizie kosztów prac 
na „OP-201”, opłaconych rachunków i wystawionych przez Stocznię MW faktur, 
ostateczna cena jego odbudowy wyniosła 3.653.920,17 złotych23.

Z życia okrętowego
„OP-201” początkowo wiódł żywot, o ile można tak powiedzieć, 

tajemniczy. Zapewne powodem tego było jego bezawaryjne działanie i budowa 
w oparciu o jego plany, nowych okrętów patrolowych projektu „9”. Jego załoga 
oprócz typowych dla siebie zadań związanych z ochroną morskiego odcinka 
granicy, czyli wychodzeniem na dozory, patrole lub w celu wyjaśnienia 
zaistniałych na morzu sytuacji, realizowała także z dużym zaangażowaniem 
inne, mniej spektakularne obowiązki. Do nich należały różnego rodzaju wizyty. 
7 lipca 1963 roku okręt wizytował Jan Mitręga - minister górnictwa i energetyki. 
Przed zejściem wpisał się on do kroniki okrętu. „Dziękuję serdecznie 
za umożliwienie „popływania” na „OP-201”. Była okazja nie tylko zażyć 
przyjemności wyjścia w morze, ale również, co jest najważniejsze, zapoznać się 
z ludźmi naszej morskiej ochrony granic. Dziękuję za serdeczną gościnność. 
Życzę najlepszych osiągnięć w trudnej pracy”. 7 czerwca 1966 roku na 
pokładzie okrętu odbyła się uroczystość przyjęcia przyrzeczenia harcerskiego 
od harcerek i harcerzy z Liceum Medycznego oraz Liceum Ogólnokształcącego 
w Kołobrzegu.

Rok 1963 był dla załogi „OP-201” pasmem niepowodzeń. Pierwsze 
wydarzyło się 9 sierpnia. O 15.20 podczas kąpieli w morzu utonął starszy 
marynarz Mieczysław Szymański - „łubiany, szanowany i zdyscyplinowany 
marynarz”. Dziewięć dni później (18 sierpnia), o 3.40 pogrążoną w głębokim 
śnie załogę, podczas postoju w kołobrzeskim porcie, obudziło uderzenie w burtę 
i złowrogi trzask. Było to, jak napisał okrętowy kronikarz, „ranne powitanie, 
jakie zgotował załodze zbiornikowiec „Z-7”. Z powodu nieumiejętnego 
manewrowania „Z-7” uderzył w prawą burtę „0-201”. W jego wyniku powstało 
wgniecenie burty i pęknięcie trzech miedzywręgów”. Kulminacja złej passy 
nastąpiła miesiąc później. 17 września, z niejasnych przyczyn, nastąpiła poważna 
awaria lewego silnika głównego. Wyeliminowała ona na dłuższy okres okręt ze 
służby, a jego załogę ze współzawodnictwa o tytuł najlepszego okrętu 
w dywizjonie oraz w pododdziałach morskich WOP, gdyż nie został oceniony 
w jesiennej inspekcji. „OP-201” został przydzielony do II rezerwy i przeholowany 
do Stoczni MW w Gdyni na remont. Tam wyokrętowano część załogi, którą 

22 Ibidem, Rozkaz dowódcy WOP nr 085/Sztab z 26.10.1956 r., sygn. 838/1, k.281.
23 AMW, ZSMW, Pismo zastępcy dowódcy WOP ds. morskich kmdr. Aleksiejewa nr M-0883

z 22.11.1956 r. do dyrektora Stoczni MW; sygn. 2096/60/20, k. 157-158; Ibidem, Protokół
z przeprowadzonej w SMW analizy kosztów odbudowy jednostki „OP-201”, k. 159-160.
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później przydzielono do składu innych załóg kołobrzeskiego DOP. Zdjęto także 
całe uzbrojenie. Pozostali członkowie załogi pełnili służbę dyżurną oraz 
wykonywali drobne prace remontowe. Wymontowano także silniki główne, 
które poddano remontowi. Na wiosnę okręt wydokowano i przystąpiono 
do remontu kadłuba, a załogę uzupełniono. W lipcu 1964 roku zamontowano 
silniki, a prace remontowe zakończono pod koniec września. Dużym 
wydarzeniem dla załogi okrętu było pierwsze uruchomienie silników. Jak 
napisał okrętowy kronikarz „nastąpiło ogólne podniecenie załogi. Chęć jak 
najszybszego wyjścia w morze. Okazja wkrótce się nadarzyła, gdy okręt udał 
się na próby. Po pomyślnych próbach zdawczo-odbiorczych okręt obrał kurs 
do Kołobrzegu, gdzie 10 października 1964 roku przycumował w macierzystym 
porcie, wchodząc do służby w ochronie granicy”.

Oprócz przebywania w morzu i remontów podstawowym zadaniem 
każdej załogi okrętu jest także szkolenie. Nie inaczej było na „OP-201”. 
Wartymi odnotowania jest kilka przypadków, kiedy marynarze tej jednostki 
osiągali najwyższe laury. Od 3 do 8 września 1962 roku w Gdańsku odbyły się 
egzaminy o tytuł najlepszego sygnalisty jednostek morskich WOP. Pierwsze 
miejsce uzyskał mat Zbigniew Kawczak z „0-201”. Na koniec kwietnia 1963 roku 
te wysokie umiejętności potwierdzili inni marynarze tego okrętu. Mat Andrzej 
Indrak i mar. Stanisław Gajowiak, podczas egzaminów klasowych w specjalności 
sygnalista, znaleźli się w gronie najlepszych i zdobyli I klasę. Często prowadzono 
także różnego rodzaju treningi i strzelania z armat i broni pokładowej.

Po kpt. mar. Bogusławie Cudnym, okrętem dowodził kpt. mar. Stanisław 
Lejman. 15 stycznia 1965 roku został on rozkazem przełożonych mianowany 
na wyższe stanowisko służbowe, szefa sztabu Dywizjonu OP w Kołobrzegu. 
Na jego miejsce wyznaczono jego dotychczasowego zastępcę, por. mar. Eugeniusza 
Barszczewskiego24.

Z chwilą budowy dla WOP przez Stocznię MW serii nowych okrętów 
patrolowych projektu „912” oraz przekazania w sierpniu 1965 roku sił morskich 
WOP do Marynarki Wojennej, wszystkie jednostki pływające poddano 
przeglądowi oraz ocenie ich dalszej przydatności. „OP-201” nie wypadł w tej 
lustracji dobrze. Jego stan techniczny komisja pod przewodnictwem jego byłego 
dowódcy kpt. Lejmana określiła jako warunkowo zadawalający. Oznaczało to, 
że jest jednostka zdolna jest do wykonywania zadań z ograniczeniem. Mogła 
wychodzić w morze przy stanie morza 3 i na odległość 20 Mm od bazy. Remont 
główny na „OP-201”, zdaniem komisji, był nieopłacalny, a jego czas 
eksploatacji - „żywotność” - przewidziano do 1968 roku25.

Najsłabszym elementem okrętu był jego drewniany kadłub. Poszycie 
zewnętrzne w obrębie lustra wody oraz części dziobowej było zmurszałe.

24 ASG, Kronika okrętu „OP-201”, sygn. 1687/1.
25 AMW, Zespół Dowództwa MW, Protokół z oceny stanu technicznego jednostek pływających 

Dywizjonu OP w Kołobrzegu, sygn. 3405/72/333, k. 188.
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Skorodowane były na prawej burcie wręgi nr: 5 i 50, a na lewej od 53 do 57 i 59 
oraz 62. Spróchniały wzdłużniki na wręgach prawej burty (PB) od 4 do 12 oraz 
pęknięte: 8 - 12 na lewej burcie (LB). Skorodowały denniki w pomieszczeniu 
podoficerów oraz zmurszały pokładniki 51 do 59. V/ części dziobowej i rufowej 
górna warstwa pokładu była dobra, ale warstwa wewnętrzna zmurszała. Dno, 
w części rufowej od wręgu 0 do 36, znacznie przeciekało podczas postoju, 
w ilości około 2 do 3 ton wody na dobę. Grodzie na wręgach 11, 23 i 41 były 
skorodowane. Wszystkie grodzie były nieszczelne. Zbiorniki słodkiej wody na 
dziobie nie nadawały się do eksploatacji. Zapasowe zbiorniki często pękały. 
Pęknięty był zbiornik rozchodowy paliwa na prawej burcie. Dławice steru 
przeciekały. Prawa i lewa burta sterówki pękła na ścianie działowej sterówki 
z kabiną nawigacyjną. Przeciek na zrębnicy szybu maszynowego. Ujawniono 
także pękniecie fundamentu żurawika łodziowego oraz hamulca szczękowego 
łańcucha kotwicznego. Konieczna była także wymiana stojaków relingowych 
i odbojnicy lewej burty. Popękana i zbutwiała była mocnica pokładowa. Silniki 
główne także nie były rewelacyjne. Pracujące części silników od początku 
eksploatacji wykazywały duże zmęczenie materiału, w związku z czym pękały. 
Pękła łapa fundamentowa na silniku lewej burty. Ogólnie odnotowano znaczne 
wyrobienie części. Luzy panewek były niedopuszczalne, np. silnik główny PB - 
0,51 mm, a drugiego w granicach 0,47 do 0,50 mm. W trakcie eksploatacji 
występowały często także usterki natury pęknięć, zacięć itp. Silniki główne nie 
uzyskiwały należytych obrotów oraz mocy. Instalacje wody słodkiej 
skorodowane były w 40%. W instalacji centralnego ogrzewania konieczna była 
wymiana przewodów i grzejników. Ogólnie systemy posiadały przecieki. 
Zużyty był także lignofol w pochwach wału. Brakowało także zasadniczych 
części zamiennych do silników głównych. Armata 37 mm wz. 39 (rufowa) 
zakonserwowana została na stałe. W dziobowej - niesprawny był mechanizm 
kąta kursowego celownika AZP-371M. Należało także wymienić piec 
kuchenny. Na podstawie szczegółowego opisu stanu technicznego widać było, 
że okręt dożywał swych dni. Dziewięć lat eksploatacji oraz zaniechanie jego 
modernizowania, spowodowało szereg technicznych usterek, które wpływały 
na bezpieczeństwo załogi26.

Nowa nazwa i stare problemy
Na przełomie lat 1965/1966 zmieniono numer burtowy okrętu na „301” 

i nadano mu imię „Jamno”. Po wyposażeniu Bałtyckiego Dywizjonu OP 
w nowe okręty projektu „912” podjęto decyzję o przekazaniu okrętu do 
Kaszubskiego Dywizjonu OP w Gdańsku. Stało się to na podstawie zarządzenia 
szefa Inspektoratu Obrony Terytorialnej nr 0442 z 9 czerwca 1967 roku oraz 
stosownego rozkazu dowódcy MBOP. ORP „301” do KdOP przekazała komisja 
w składzie: kmdr ppor. Stanisław Lejman, kpt. mar. Witold Liszewski i Bolesław 

26 Ibidem, Szczegółowy opis stanu technicznego jednostki pływającej „OP-201”, k. 189.
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Pinkiewicz oraz por. mar. Walerian Hurka. Natomiast dotychczasowa załoga 
wystosowała list do nowej załogi. „Drodzy Koledzy. Przekazujemy Wam okręt 
ORP „301” w pełnej gotowości bojowej (sic!). Wierzymy, że nadal będziecie 
kontynuować rozpoczęte przez nas tradycje w dziedzinie wyszkolenia bojowego 
i politycznego. Czego życzą Wam: dowódca ORP „301" kpt. mar. Eugeniusz 
Barszczewski, ZDO por. mar. Walerian Hurka, oficer mechanik por. mar. 
Lucjan Kwaśniewski, oficer artylerii ppor. mar. Jan Górny, bosman okrętowy 
bsmt Józef Mirowski, szef grupy łączności bsm. Andrzej Jaworek, szef działu 
VI bsm. Wojciech Bochnacki i szef działu II i III mat Lesław Szpalerowski”. 
Niestety list ten nie był całkowicie szczery, gdyż okręt nie znajdował się 
w pełnej gotowości operacyjnej. Wymagał natychmiastowego remontu 
kapitalnego, którego niestety się już nie doczekał. Ale o tym dalej.

Oficjalne przekazanie okrętu do KdOP odbyło się w Kołobrzegu 
o godzinie 12.30 12 lipca 1967 roku. Czterdzieści cztery minuty później okręt 
odszedł od nabrzeża nr 9. Pogoda tego dnia była - jak napisał okrętowy 
kronikarz - ładna. „Po wyjściu z portu ogłoszono odbój alarmu manewrowego. 
Na twarzach załogi dostrzec można było pogrążone (zafrasowane - przyp. G.G.) 
miny. Nikt z nas nie wiedział, jak ułożą się stosunki z nową kadrą okrętu 
i dywizjonu oraz jakie będzie samopoczucie na nowym miejscu. Przejście 
do Gdańska odbyło się bez awarii. O godz. 23.26 przycumowano do burty 
ORP „323”. Dowódca okrętu zarządził zbiórkę załogi i podziękował za dobre 
wywiązywanie się z obowiązków podczas przejścia”. Nowym dowódcą 
ORP „301” został por. mar. Aleksander Mironiuk. Pozostałe stanowiska objęli: 
ZDO polit. - kpt. mar. Henryk Dobek, bosmana okrętowego - bsm. Henryk 
Gruziński, dowódców działów: II i III - ppor. mar Stanisław Lisak (późniejszy 
pierwszy komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej - kontradmirał), 
VI - por. mar. Bolesław Bromboszcz, dowódcy grupy obserwatorów - st. bsm. 
Stanisław Kurtyka (który na stanowisku był do 20 sierpnia 1967 roku - odszedł 
do rezerwy) i szefa dz. VI - mat ndt. Jan Juśko.

21 i 22 listopada 1967 roku ocenę stanu technicznego kadłuba 
ORP „301”, silników głównych i mechanizmów pomocniczych oraz instalacji 
elektrycznej przeprowadziła komisja w składzie: kmdr inż. Zbigniew Konopka 
oraz kpt. mar. Wiesław Milewski, Bogdan Szymański, Franciszek Nosek, 
Włodzimierz Wojtowicz, Jan Jastrzębski, Andrzej Lewandowski, Ludwik 
Siwek i Tadeusz Piskorek przy udziale przedstawiciela SSTiU MW kmdr. ppor. 
Wacława Nadstawnego. Ostatni remont średni kadłuba i silników głównych 
okręt przechodził w czasie od 19 października 1963 do 3 października 1964 r. 
W tym czasie wymieniono ok. 42 m2 pokładu głównego na śródokręciu wraz 
z pokładnikami, wzmocniono połączenie stępki na zamkach dodatkowymi 
śrubami, wymieniono trzy klepki poszycia na PB oraz dokonano wymiany 
wszystkich poluzowanych i poprzerywanych nitów poszycia dennego od wręgu 
nr 0 do 41. Ponadto całkowicie rozmontowano silniki główne, przeprowadzono 
defektację wszystkich części układu korbowego i rozrządu oraz wymieniono 
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zużyte części na nowe. W tym remoncie wymieniono również ok. 200 m kabla 
instalacji elektrycznej. Na podstawie komisyjnej oceny po przeprowadzonym 
remoncie wprowadzono następujące ograniczenia w eksploatacji:

- pływanie okrętu ograniczono do stanu morza 4-5 i siły wiatru 5-6 °B,
- obroty silników głównych ograniczono do: - „max. naprzód” - 520 obr./min 

z 600 obr./min oraz ustalono reżimy; „cała naprzód” - 470; „pół 
naprzód” - 410; „mała naprzód” - 320,

- zabroniono używania okrętu do holowania w przypadku, gdy pływanie 
odbywa się na jednym silniku przy „mała naprzód”.

Od czasu remontu średniego na okręcie przeprowadzano tylko remonty 
bazowe. Poszycie kadłuba uznano za zadawalające, za wyjątkiem LB w skrajniku 
dziobowym i częściowo w pomieszczeniu podoficerskim. W skrajniku dziobowym 
dwie warstwy poszycia od strony wewnętrznej kadłuba na LB o powierzchni 
ok. 6 m2 były całkowicie zbutwiałe i spróchniałe. W części przypokładowej 
stwierdzono prowizoryczne załatanie przebicia poszycia burtowego. W pomieszczeniu 
podoficerskim wew. warstwa poszycia na LB w odległości ok. 1,5 m od grodzi 
dziobowej na wysokości linii wodnej była zmurszała na powierzchni ok. 2 m2. 
Poszycie burtowe w obu wymienionych miejscach zakwalifikowano do wymiany. 
Zład kadłuba w części śródokręcia był w stanie zadawalającym, natomiast 
w części dziobowej i rufowej - niedostateczny. Świadczyły o tym usterki:

- wręgi od 51 do 57 pod pomieszczeniem podoficerskim skorodowane 
w 80% do wysokości denników. Części dolne denników na tych 
wręgach przekorodowane, a wręgi 4 - 7 w magazynku żywnościowym 
na rufie PB skorodowane w 70% wzdłuż denników,

- wręg nr 2 w skrajniku rufowym na PB skorodowany w 80% wzdłuż dennika;
- denniki w pomieszczeniu kuchennym miejscami były skorodowane 

w części dolnej, natomiast dolna część przegrody nr 7 całkowicie 
przekorodowana,

- grodź wodoszczelna nr 51 w dolnej części i wzdłuż wręgu do wysokości 
linii wodnej przekorodowała na wylot, a grodź nr 11, 23, i 41 w dolnej 
części nieszczelna,

- wzdłużnik środkowy w części dziobowej okrętu miał skorodowany 
kątownik dolny w 50%. Wzdłużniki burtowe drewniane na LB 
w skrajniku dziobowym całkowicie spróchniały. Górny wzdłużnik na 
długości 0,4 m wycięto i wstawiono wstawkę niepołączoną z całością.

Te elementy zładu zakwalifikowano do wymiany. Pokład w części 
rufowej i śródokręcia był w stanie zadawalającym, natomiast w części 
dziobowej, szczególnie na LB nad skrajnikiem zużyty. Drewno na powierzchni 
ok. 6 m2 od strony wewnętrznej zbutwiało i spróchniało. Pokład w tym miejscu 
wymagał wymiany. Obudowa pochwy wałów śrubowych w częściach przy 
dławicach wyjściowych zbutwiała tak mocno, że ostrze narzędzia łatwo 
wchodziło w całą grubość ścianki. Zakwalifikowano ją do remontu. Ogólnie 
stan techniczny kadłuba komisja oceniła za niedostateczny. Okręt w takim 
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stanie kadłuba nie mógł, jej zdaniem, być eksploatowany, a dalsze jego 
użytkowanie mogło być możliwe po przeprowadzeniu remontu, w którym 
usunięte zostaną opisane usterki i zużyte elementy kadłuba.

Silniki główne typu MWM podczas służby w WOP, od 6 października 1956 
do 20 listopada 1967 roku przepracowały po ok. 3200 godz. (ok. 133 doby). Brak 
danych o czasie ich pracy od 1944 do 1956 roku. Ogólnie wykazywały one zły stan 
techniczny. Części stałe silników, jak blok cylindrowy, karter itp. wykazywały 
znaczne zgrafitowanie materiału, objawiające się pękaniem części, np. pęknięcie 
łapy fundamentowej sil. LB, pęknięcie pokryw kół zębatych, pęknięcie kolektora 
ssącego sil. LB. Od remontu w 1964 roku zniszczeniu uległo 80% tłoków - 
wykruszenie progów gniazd pierścieni uszczelniających. Ponadto stwierdzono 
znaczne wypracowanie klawiatury silników i krzywek zaworowych wałków 
rozrządowych oraz panewek korbowych i ramowych. Turbodmuchawa silnika PB 
wymaga także remontu. Agregat prądotwórczy typu 3NVD-18 do eksploatacji 
zamontowany został 10 września 1962 roku. Przepracował on już 4000 godz. Jego 
silnik zakwalifikowano do pierwszego remontu głównego. Dopuszczenie okrętu do 
dalszej eksploatacji komisja uwarunkowała przeprowadzeniem remontu średniego 
kadłuba. Bezwzględnie należało w nim zapewnić szczelność wszystkich grodzi 
wodoszczelnych okrętu oraz wzmocnić grodzie na wręgach 23 i 51. Ponadto 
zaleciła: przeprowadzenie wymiany poszycia kadłuba w obrębie skrajnika 
dziobowego na LB oraz wymianę skorodowanych wręgów i pokładu w części 
dziobowej, a także remont bieżący silników, wymianę pompy ogólnego użytku 
oraz butli sprężonego powietrza do celów gospodarczych27.

Po przybyciu ORP „301” do Gdańska, odstawiono go na remont „bazowy”. 
Po jego rozpoczęciu i wykonaniu części prac stwierdzono, że okręt wymaga 
jednak remontu kapitalnego. Decyzje taką podjęto. W pierwszej kolejności 
przystąpiono do przebudowy kabiny dowódcy i messy oficerskiej. Stoczniowcy 
wymontowali silniki główne. Na wiosnę (marzec 1968 roku) jednostkę 
wy dokowano i przystąpiono do prac związanych z wymianą poszycia kadłuba LB, 
w części dziobowej oraz jego konserwację. Niestety, specjaliści po rozbiórce 
poszycia stwierdzili, że jest ono, jak i wręgi tak zniszczone, iż zachodzi 
konieczność przeanalizowania opłacalności remontu okrętu. Od tego momentu 
zaczęto powoływać komisje, które obiektywnie miały ocenić stan poszycia 
jednostki i przedstawić Komitetowi Technicznemu MW wnioski.

Szef Służb Technicznych i Uzbrojenia MW kmdr Ludwik Szmidt 
powiadomił pod koniec lipca 1968 roku dowódcę MBOP, że dowódca MW 
zatwierdził wniosek Komitetu Technicznego MW powzięty na posiedzeniu 
odbytym 26 czerwca 1968 roku. Nakazał on przerwać remont ORP „301” 
(„Jamno”) i spisać go ze stanu jednostek MBOP. Silniki główne natomiast 

27 AMW, Zespół MBOP, Protokół oceny stanu technicznego i dalszej przydatności do służby 
morskiej WOP okrętu „301”, jednostek pływających proj. „361” i motorówek Kaszubskiego 
Dywizjonu Okrętów Pogranicza oraz motorówek Bałtyckiego Dyw. Okrętów Pogranicza, 
sygn. 3541/75/84, k. 138-142.
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należało zdemontować i zakonserwować. Komisja kasacyjna miała określić 
sposób dalszego wykorzystania okrętu i wyposażenia28.

13 marca 1969 roku rozwiano nadzieje załogi, że wypłynie w morze 
na ORP „301” na służbę w ochronie polskiej granicy. Zapadła ostateczna decyzja 
o skasowaniu okrętu. Wyznaczono komisję kwalifikacyjną sprzętu, a jego załoga 
przygotowywała urządzenia okrętowe i sprzęt do przekazania ich w Komendzie 
Portu Wojennego Gdańsk. W kwietniu 1969 roku zastępca dowódcy MW 
do spraw techniki i zaopatrzenia zarządzeniem nr 038 wyznaczył komisję (znaleźli 
się w niej także DO kpt. mar. Aleksander Mironiuk i kmdr ppor. Alojzy 
Lewicki), w sprawie skreślenia ORP „301” z ewidencji jednostek pływających. 
9 czerwca 1969 roku ukazał się rozkaz dowódcy KdOP nr pf. 44, w którym 
napisano: „W oparciu o rozkaz dowódcy MBOP nr 042 z 30 maja 1969 roku 
rozkazuję: 9 czerwca 1969 roku spuścić banderę WOP na okręcie „Jamno”, 
który rozkazem dowódcy MW nr 051Org. z 13 marca 1969 roku został spisany 
ze stanu jednostek pływających MBOP”. Tak oto wypełnił się ostatni akt 
w historii tego okrętu. Tego dnia, po raz ostatni na okręcie, padła komenda 
„Banderę spuść”. Kilka dni później służba ratownictwa MW przeholowała 
kadłub ORP „301” z Westerplatte do Gdyni. Był to ostatni już jego rejs.

Wyposażenie „OP-201” we wrześniu 1956 roku

Tabela 1

Działy Urządzenia Liczba

Nawigacyjny Kompas magnetyczny KPM-10, 0127 mm 2
Log elektromechaniczny Askania z echosondą NEŁ-3 1

Uzbrojenia
37 mm armata przeciwlotnicza wz. 70K 2
12,7mtn wkm sprzężony wz. 2M1 2
Dalmierz stereoskopowy typu AWT 2, baza 1,5 m 1

Broni podwodnej
Wyrzutnie na 6 bomb głębinowych 2
Bomby głębinowe 12
Świece dymne 6

Łączności i obserwacji

Radiostacja Buchta-46 1
Radiostacja Skumbria 1
Radiostacja UKF Rejd-I 1
Stacja radiolokacyjna Żarnica 1

Mechaniczny

Silnik główny typu RS 143, 1400 KM, 600 obrotów 
na minutę 2

Zespół Schonebeck typu DGK-40, silnik 40 KM, 
1500 obrotów na minutę, prądnica 24 kW, 115 V, 
208 A, sprężarka 29 m3 na godzinę, 35 atmosfer

1

Pompa ogólnego użytku typu LDE 60/c, 30 m3 na 
godzinę, 3,5 kG na cm2, 2850 obrotów na minutę 1

Przetwornica dwumaszynowa 110/24 V, 1,2/0,8 kW 1

Źródło: AMW, SMW, sygn. 2096/60/20. k. 122-125.

28 Ibidem, Pismo szefa Służb Technicznych i Uzbrojenia Marynarki Wojennej kmdr. Szmidta 
nr 01506 z 20.07.1968 r. do dowódcy MBOP, sygn., 3541/75/84, k. 190.
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PRZESTĘPCZOŚĆ GRANICZNA NA WYBRZEŻU 
W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WOJSK OCHRONY 

POGRANICZA W LATACH 1945-1991

Zgodnie z Regulaminem służby granicznej wprowadzonym do użytku 
w połowie 1967 roku do przestępstw granicznych zaliczano:

- przekroczenie lub usiłowanie przekroczenia granicy państwowej bez 
zezwolenia,

- przekroczenie lub usiłowanie przekroczenia granicy na podstawie 
sfałszowanych (przerobionych lub podrobionych) dokumentów lub 
dokumentów należących do innej osoby,

- udzielanie pomocy, podżeganie do nielegalnego przekroczenia granicy 
państwowej oraz poplecznictwo,

- naruszenie znaków granicznych i urządzeń granicznych,
- przerzucanie lub przekazywanie przez granicę w celach przestępczych 

jakichkolwiek przedmiotów .1
Tak więc przestępstwem granicznym w Polsce w drugiej połowie XX wieku 

określano czyn zabroniony pod groźbą kary sądowej, który był skierowany 
przeciwko nienaruszalności i bezpieczeństwu granic państwowych. Do przestępstw 
granicznych zaliczano m. in. nielegalnego przekroczenia granicy lub usiłowania 
przekroczeń. Mogły one mieć miejsce bez posiadania stosownych zezwoleń, 
na podstawie sfałszowanych dokumentów lub dokumentów należących do innej 
osoby. W tej kategorii przestępstw mieściło się również udzielanie pomocy 
w nielegalnego przekroczenia granicy oraz naruszanie znaków i urządzeń 
granicznych1 2.

Do przestępstw karno-skarbowych o charakterze przemytniczym, zaliczano 
w szczególności naruszenie zakazów przywozu, wywozu lub przewozu 
towarów przez granicę i naruszenie przepisów o opłatach celnych. Natomiast 
wykroczenia graniczne polegały na naruszeniu przepisów porządkowych 

1 Regulamin służby granicznej, cz. 2, Zasady ogólne, Warszawa 1968, s. 20.
2 Leksykon wiedzy wojskowej, pod red. Mariana Laprusa, Warszawa 1979, s. 342.
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mających wpływ na ochronę granicy państwowej3.

Przestępczość graniczna w latach 1945-1960
W grupie przestępstw tzw. granicznych w latach 1945-1991 generalnie 

wyróżniano trzy kategorie przestępstw o charakterze: politycznym, ekonomicznym 
i pospolite. Do sprawców przestępstw granicznych o charakterze politycznym 
zaliczano te osoby, które usiłowały dokonać nielegalnego przekroczenia granicy 
PRL i zbiec do innego kraju z pobudek politycznych (ideologicznych) 
uznawanych, jako wrogie w państwie. Do tej grupy sprawców zaliczano 
również przemytników, którzy próbowali wwozić lub wywozić różnego rodzaju 
opracowania o wrogiej treści, szkalujące np. PRL lub inne państwa pozostające 
w sferze wpływów ZSRR. Sprawcy tych przestępstw wywodzili się często 
z środowisk pozostających w opozycji do ówczesnej władzy w Polsce bądź 
negatywnie oceniali rzeczywistość panującą wówczas w kraju. Przestępstw 
granicznych o charakterze ekonomicznym dokonywały zarówno zorganizowane 
grupy przemytnicze jak i turyści podróżujący indywidualnie. U podstaw 
działalności sprawców tych przestępstw leżała z reguły chęć osiągnięcia 
z przestępstwa zysku (często znacznego). Ich sprawcami były osoby, które 
można zaliczyć do kategorii zawodowych przemytników jak i różnych turystów 
pragnących osiągnąć korzyści materialne, niejako przy okazji wyjazdu 
turystycznego. Do przestępstw granicznych o charakterze pospolitym zaliczano 
nielegalną turystykę, ucieczki z kraju przed odpowiedzialnością za popełnione 
przestępstwa kryminalne, ucieczki nieletnich z domów rodziców, ucieczki 
mające na celu uchylanie się od płacenia alimentów itp. Sprawcy tych 
przestępstw wywodzili się z różnych grup społecznych, przy czym znaczny 
odsetek w tej kategorii stanowiły osoby nieletnie4.

3 Regulamin służby granicznej, cz. 2..., s. 21-22. Do wykroczeń granicznych zaliczano:
- wchodzenie na pas drogi granicznej lub dokonywanie na tym pasie jakichkolwiek czynności 

bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom,
- przebywanie lub zamieszkiwanie w strefie nadgranicznej bez wymaganego zezwolenia albo 

nie opuszczenie tej strefy wbrew nakazowi wydanemu przez uprawniony organ,
- dopuszczenie do przechodzenia przez granicę państwową zwierząt powierzonych opiece,
- korzystanie z wód granicznych - w miejscu i czasie na to, nie przeznaczonym,
- korzystanie w sposób niedozwolony ze szlaków turystycznych biegnących pasem drogi 

granicznej,
- polowanie w strefie nadgranicznej - bez zawiadomienia właściwych organów ochrony granic,
- pływanie na łodziach lub innych środkach pływających na wodach granicznych, morskich wodach 

wewnętrznych lub morzu terytorialnym bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom,
- usuwanie, niszczenie i uszkadzanie granicznych urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających, 

tablic informacyjnych dotyczących granicy państwowej lub strefy nadgranicznej,
- zatrzymywanie lub zakotwiczenie statku na morskich wodach wewnętrznych lub morzu 

terytorialnym poza miejscem do tego przeznaczonym, jeżeli zatrzymanie to, lub zakotwiczenie nie 
jest następstwem nieszczęśliwego wypadku lub siły wyższej,

- inne przypadki określone przepisami szczególnymi.
4 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej AIPN) w Gdańsku, sygn. 0087/34, t. 17; 

Eugeniusz Cilecki, Ochrona granic PRL a przestępczość przemytnicza. Warszawa 1987, s. 7.
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W okresie pierwszych 20. lat po zakończeniu działań wojennych zjawisko 
przestępczości granicznej na polskim Wybrzeżu w poszczególnych pięcioletnich 
podokresach charakteryzowało się bardzo dużymi wahaniami i zamknęło się według 
danych Wojsk Ochrony Pogranicza liczbą 2.920 udaremnionych przypadków 
nielegalnego przekroczenia granicy morskiej. Najwięcej przypadków nielegalnego 
przekroczenia granicy na Wybrzeżu udaremniono w okresie pierwszych pięciu lat. 
W tym czasie na granicy morskiej udaremniono 2.189 przypadków nielegalnego 
przekroczenia granicy, co stanowiło 75% wszystkich nielegalnych przekroczeń 
granicy morskiej do 1965 roku. Natomiast w kolejnych okresach odnotowano 
znaczne zmniejszenie i systematyczny spadek liczby udaremnionych przypadków 
nielegalnego przekroczenia granicy na Wybrzeżu do:

- 338 wiatach 1951-1955,
- 202 w latach 1956-1960,
- 191 w latach 1960-1965.

Tabela 1
Skuteczność ochrony granicy morskiej w latach 1945-1965

Źródło: Archiwum Straży Granicznej (dalej ASG) w Szczecinie. Akia DWOP. sygn. 2372, t. 5, Opracowanie 
Granica morska, dokument niedatowany, prawdopodobnie z 1972 r., s. 1.

Rok

Przestępczość graniczna w latach
Nasilenie przestępczości 

(liczba ujawnionych 
przypadków nielegalnych 

przekroczeń granicy)

Skuteczność ochrony granicy 
(liczba udaremnionych 

przypadków nielegalnych 
przekroczeń granicy)

Skuteczność 
ochrony granicy 

w %

1945 — -
1946 — 222
1947 887
1948 545
1949 - 343
1950 — 192

Razem - 2189 -
1951 - 135
1952 144 127
1953 59 44
1954 20 19
1955 13 13

Razem 236 338 -
1956 17 14
1957 78 55
1958 59 40
1959 48 39
1960 63 54

Razem 265 202 76,2
1961 42 34
1962 64 49
1963 43 38
1964 51 37
1965 41 33

Razem 241 191 79,3
Ogółem w latach 742 29201945-1965
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Zestawienie zaprezentowane w tabeli świadczy o wyjątkowo dużej presji 
osób noszących się z zamiarem nielegalnego przekroczenia granicy na 
Wybrzeżu w pierwszych latach powojennych, co było zrozumiałe, biorąc pod 
uwagę ówczesną sytuację społeczno-polityczną w Polsce. W późniejszych 
latach zarówno liczba ujawnionych, jak i udaremnionych, przypadków 
nielegalnych przekroczeń granicy morskiej uległa radykalnemu zmniejszeniu.

Przestępczość graniczna w latach 1961-1970
W pierwszej połowie lat 60. na polskiej granicy morskiej odnotowano 

191 przypadków nielegalnych przekroczeń granicy. W tej liczbie olbrzymią 
większość stanowiły nielegalne przekroczenia granicy na kierunku z PRL - 85% (162), 
a tylko 15% (29) przypadało na nielegalne przekroczenia granicy na kierunku 
do PRL. Według statystyki WOP grupę 191 osób, które dokonały nielegalnych 
przekroczeń granicy zakwalifikowano do dwóch kategorii: przestępców 
pospolitych, którzy stanowili większość - 183 osoby (w tym 156 z PRL i 27 
do PRL) oraz przestępców politycznych - 8 osób (w tym 6 z PRL i 2 do PRL).

Tabela 2
Kwalifikacja osób dokonujących nielegalnych przekroczeń granicy morskiej 

w latach 1961-1965

Źródło: ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP. sygn. 2368, t. 4, Analiza sytuacji operacyjnej na odcinku 
granicy morskiej w latach 1961-1965 oraz wnioski i propozycje w sprawie organizacji jej ochrony 
w latach 1966-1970 z 10.10.1968 r„ s. 50.

Kategoria przestępczości granicznej 
i motywy nielegalnego przekroczenia granicy

Kierunek nielegalnego 
przekroczenia granicy morskiej: Razem Odsetek ogółu 

w %
do PRL z PRL

Przestępczość polityczna: 
- podejrzani o szpiegostwo 1 1
- z pobudek ustrojowych 2 4 6
- dezercje - 1 1

Ogółem 2 6 8 4,2

Odsetek ogółu w % 25 75 100

Przestępczość pospolita:
- ucieczka przed odpowiedzialnością kamą 12 12
- nielegalna emigracja w celach zarobkowych 4 56 60
- nielegalna emigracja w celach rodzinnych 4 10 14
- nielegalna turystyka 2 23 25
- awanturnictwo 2 13 15
- z innych przyczyn 15 33 48
- za pomocnictwo - 9 9

Ogółem 27 156 183 95,8

Odsetek ogółu w % 15 85 100

Ogółem przestępczość polityczna i pospolita 29 162 191 100

Odsetek ogółu w % 15 85 100
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Z powyższego zestawienia wynika, iż w latach 1961-1965 dominującym 
kierunkiem ucieczek przez granicę na Wybrzeżu był kierunek z Polski, 
na którym dokonano 85% nielegalnych przekroczeń granicy. Wśród motywów, 
którymi kierowały się osoby dokonujące nielegalnych przekroczeń granicy, 
według składanych przez nie deklaracji, przeważały: nielegalna emigracja 
w celach zarobkowych (60 osób - 33%), inne przyczyny (48 osób - 26%) 
i nielegalna turystyka (25 osób - 14%). Koncentracja przestępczości granicznej 
w latach 1961-1965 była zróżnicowana na odcinkach poszczególnych Brygad 
WOP. Najwięcej przypadków nielegalnych przekroczeń granicy (50,8% ogółu) 
stwierdzono na wschodnim odcinku Wybrzeża - w Kaszubskiej BWOP, 
na której odcinku funkcjonowały dwa duże porty morskie - Gdańsk i Gdynia 
oraz na Wybrzeżu środkowym ochranianym przez Bałtycką BWOP.

Tabela 3

Nasilenie przestępczości granicznej na odcinkach nadmorskich BWOP 
w latach 1961-1965

Odcinek odpowiedzialności 
brygady WOP

Kierunek nielegalnego 
przekroczenia granicy: Razem Odsetek ogółu 

w %
do PRL z PRL

16. Kaszubska BWOP 8 115 123 50,8
12. Pomorska BWOP — ' 33 33 13,6
15. Bałtycka BWOP 21 65 86 35.6

Ogółem nadmorskie brygady WOP 29 213 242 100

Źródło: ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. 2368, t. 4, Analiza sytuacji operacyjnej na odcinku 
granicy morskiej w latach 1961-1965 oraz wnioski i propozycje w sprawie organizacji jej ochrony 
w latach 1966-1970 z 10.10.1968 r.. s. 50.

W tym czasie największe nasilenie przestępczości granicznej na Wybrzeżu 
występowało na terenach portów morskich: dużych takich jak Szczecin, Gdańsk, 
Gdynia oraz mniejszych - Świnoujście i Kołobrzeg (74% ogółu nasilenia 
przestępczości granicznej na granicy morskiej). Zatrzymani w latach 1961-1965 
przestępcy graniczni na kierunku z PRL w większości pochodzili z: głębi kraju 
(40%), byli mieszkańcami pasa granicznego (32%) lub strefy nadgranicznej (11%).
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Geografia zamieszkania osób, które dokonały nielegalnych przekroczeń granicy 
na granicy morskiej na kierunku z PRL w latach 1961-1965

Tabela 4

Miejsce zamieszkania osób 
dokonujących nielegalnych 

przekroczeń granicy

Liczba osób zatrzymanych na odcinku 
odpowiedzialności brygady WOP: Razem Odsetek ogółu 

w %
16. KBWOP 15. BBWOP 12. PBWOP

- ze strefy nadgranicznej 10 4 4 18 11
- z pasa granicznego 31 — 21 52 32
- z głębi kraju 28 24 12 64 40
- z poza granic PRL 17 4 7 28 17

Ogółem 86 32 44 162 100

Odsetek ogółu w % 53 20 27 100

Źródło: ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. 2368, t. 4, Analiza sytuacji operacyjnej na odcinku 
granicy morskiej w latach 1961-1965 oraz wnioski i propozycje w sprawie organizacji i jej ochrony 
w latach 1966-1970 z 10.10.1968 r, s. 50.

Należy podkreślić, że już w pierwszej dekadzie lat 60. znaczny odsetek 
w grupie osób dokonujących nielegalnych przekroczeń granicy na Wybrzeżu - 
wynoszący 17% (28 osób) stanowili obywatele innych państw tzw. socjalistycznych. 
Osoby spoza granic PRL były w większości obywatelami CSRS (16) i NRD (8), 
przebywały w PRL legalnie lub nielegalnie i usiłowały dokonać nielegalnych 
przekroczeń granicy drogą morską. W latach 1961-1965 nie ujawniono udanych 
ucieczek przestępców z PRL z tzw. „zielonego wybrzeża”. W omawianym okresie 
najwięcej osób dokonało nielegalnego przekroczenia granicy na granicy morskiej, 
przy wykorzystaniu jednostek pływających różnych bander. Najczęściej do tego 
celu wykorzystywano statki bandery PRL. Ogółem przez zablindowanie się na 
statkach polskich zbiegło za granicę 21 osób (Gdynia - 9, Szczecin - 7, Gdańsk - 3, 
Świnoujście - 2). Natomiast przy wykorzystaniu statków bander państw zachodnich 
zbiegło w tym czasie 12 osób (Szczecin - 5, Gdynia - 5, Gdańsk - 2). Również 
na nieblokowanych (niechronionych) statkach bandery NRD i CSRS dokonało 
nielegalnego przekroczenia granicy morskiej 7 osób (Szczecin). Kolejną, liczną 
kategorię stanowiły osoby, które do nielegalnego przekroczenia granicy 
morskiej wykorzystały jednostki pływające rybołówstwa. W latach 1961-1965 
na kutrach rybackich zbiegło z Polski 9 osób (w 1961 roku - 2, 1962 - 3, 1964 - 1). 
Trzy z tych zdarzeń dotyczyły kutrów polskich a jedno - kutra bandery NRF. 
Geografia dokonanych nielegalnych przekroczeń granicy w tej kategorii 
przestępczości granicznej przedstawiała się następująco:

- z portu Gdynia na kutrze „Gdy-127” - 6 osób,
- z portu Hel na kutrze „SKS-55” bandery NRF - 1 osoba,
- z portu Mrzeżyno na kutrze „Mrze-13” - 1 osoba,
- z portu Władysławowo na kutrze „Wła-133” - 1 osoba.
W drugiej połowie lat 60. odnotowano wzrost liczby prób nielegalnego 

przekroczenia granicy morskiej. W tym czasie ujawniono 210 prób nielegalnego 
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przekroczenia granicy w stosunku do 191 w pierwszej połowie. W tej liczbie 
przeważały próby ucieczek podejmowane w portach morskich - 128 przypadków 
(61%). Realizowano je przy wykorzystaniu statków bander państw zachodnich, 
blokowanych fizycznie przez WOP oraz przy wykorzystaniu statków i kutrów 
nieblokowanych. Podejmowanych prób nielegalnego przekroczenia granicy 
z tzw. „zielonego wybrzeża” stwierdzono 82, co stanowiło 39% ogółu. Do 1970 r. 
odnotowywano przeciętnie po kilkadziesiąt prób nielegalnego przekroczenia 
granicy w każdym roku (od 34 w 1968 roku do 48 w 1966 roku). Wyjątkowym 
w tym względzie był rok 1970, w którym stwierdzono aż 86 nielegalnych 
przekroczeń granicy, co stanowiło 35% wszystkich prób podjętych w okresie 
pięciu lat na Wybrzeżu.

Tabela 5
Zestawienie prób nielegalnego przekroczenia granicy 

na granicy morskiej w latach 1966-1970

Rok

Ujawniona przestępczość graniczna Razem na granicy 
morskiejna tzw. „zielonym wybrzeżu” w portach morskich

liczba odsetek 
w % liczba odsetek 

w % liczba odsetek ogółu 
w %

1966 18 38 30 62 48 19
1967 17 45 21 55 38 15
1968 7 21 27 79 34 14
1969 24 57 18 43 42 17
1970 20 23 66 77 86 35

Ogółem na granicy 
morskiej w latach 
1965-1970

82 39 128 61 210 100

Źródło: ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. 2884, t. 255, Zestawienie ujawnionej przestępczości granicznej 
na granicy morskiej od 1965 r. do 1989 r„ s. 1.

Na podstawie danych, jakie udało się uzyskać podczas prowadzonych 
badań dotyczących tego okresu można wysunąć tezę, że stosunkowo największy 
odsetek osób zatrzymanych za nielegalnego przekroczenia granicy przypadał 
na służbę liniową WOP. Służba ta w liczbach bezwzględnych była 
najliczniejsza. Np. roku 1968 z ogólnej liczby 17 osób zatrzymanych przez 
służbę trzech nadmorskich brygad WOP za nielegalne przekroczenie granicy 
i pomocnictwo: 52,9% (9) przypadało na służbę liniową, 35,3% (6) zatrzymano 
przy udziale Zwiadu WOP, a tylko 11,8% (2) przy pomocy ludności cywilnej 
pogranicza5. Druga połowa lat 60. na granicy morskiej charakteryzowała się 
dużą skutecznością działania służby WOP, co przejawiało się stosunkiem 
udaremnionych w porównaniu do ujawnionych przypadków nielegalnego 
przekroczenia granicy. W tym okresie wskaźnik ten oscylował od 87,5% 
w 1969 roku do 100% w pozostałych latach.

5 AIPN w Warszawie, sygn. BU 01299, t. 971, Sprawozdanie szefa Zarządu Zwiadu Szefostwa 
WOP płk. E. Tarały za 1968 r. z 31.01.1969 r„ zał. 1, Zestawienie osób zatrzymanych przez WOP.
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Tabela 6
Nasilenie przestępczości granicznej i skuteczność ochrony granicy morskiej 

w latach 1966-1970

Źródło: ASG iv Szczecinie, Akta DWOP. sygn. 2372, t. 5, Opracowanie Granica morska, dokument niedatowany, 
prawdopodobnie z 1972 r, s. 1.

Rok

Przestępczość graniczna w latach
Nasilenie przestępczości 

(liczba ujawnionych 
przypadków nielegalnego 

przekroczenia granicy)

Skuteczność ochrony granicy 
(liczba udaremnionych 

przypadków nielegalnego 
przekroczenia granicy)

Skuteczność ochrony 
granicy w %

1966 18 18 100
1967 17 17 100
1968 7 7 100
1969 24 21 87,5
1970 20 20 100

Ogółem 86 83 97,5

Należy podkreślić, że wzrost skuteczność działania służby WOP w drugiej 
połowie lat 60. odnotowano na wszystkich granicach PRL. Na granicy morskiej 
wzrósł on z 77,8% w 1968 roku do 88,2% w 1970 roku.

Tabela 7
Skuteczność działania służby WOP w latach 1968-1970

Granica 
PRL

Skuteczność działania służby WOP 
w % w roku: Różnica skuteczności 

w 1970 r. w porównaniu do 1969 r.
1968 1969 1970

Morska 77,8 80,6 88,2 +7,6
Zachodnia 93,8 85,9 94,6 +8,7
Południowa 69,8 77,9 81,7 +3,8
Wschodnia 76,5 82,2 80,3 -1,9

Ogółem 72,5 79 82,7 3,7

Źródło: ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. 1840, t. 17. Sprawozdanie z zasadniczej działalności 
WOP w 1970 r. z 3.02.1971 r„ s. 5.

Za nowe zjawisko występujące na Wybrzeżu w 1970 roku uznano coraz 
częściej występujące przypadki uprowadzenia kutrów rybackich na Bomholm 
(5 przypadków - 34 osoby) oraz wykorzystywanie przez zorganizowane grupy 
przestępcze szybkich turystycznych środków pływających do nielegalnego 
przekroczenia granicy (14 przypadków - 19 osób). Stwierdzono również 
przygotowania ucieczek do państw zachodnich przez tzw. „element zdeprawowany 
i przestępczy z bronią w ręku”6.

6 ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. 1841, t. 8, Meldunek szefa WOP o wykonaniu 
zadań w 1970 r. (na kolegium GIOT) z 18.12.1970 r., s. 4.
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Przestępczość graniczna w latach 1971-1980
W pierwszej połowie lat 70. odnotowano nieznaczny wzrost przestępczości 

granicznej ujawnionej na Wybrzeżu przez organy WOP w porównaniu 
do drugiej połowy lat 60. - z 210 do 241 przypadków. W ciągu pięciu lat 
ujawniono 241 prób nielegalnego przekroczenia granicy na granicy morskiej. 
W tej liczbie przeważały próby ucieczek podejmowane w portach morskich - 185 
przypadków (77%). Realizowano je przy wykorzystaniu statków bander państw 
zachodnich, blokowanych fizycznie przez służbę WOP oraz na przy 
wykorzystaniu statków i kutrów nieblokowanych. Podejmowanych prób 
nielegalnego przekroczenia granicy z tzw. „zielonego wybrzeża” stwierdzono 
56, co stanowiło 23% prób podjętych w tym czasie. W każdym roku 
odnotowywano przeciętnie około 50 prób nielegalnego przekroczenia granicy - 
od 40 w 1974 roku do 55 w 1971 roku.

Tabela 8

Zestawienie prób nielegalnego przekroczenia granicy na granicy morskiej 
w latach 1971-1975

Rok

Ujawniona przestępczość graniczna Razem na granicy 
morskiejna tzw.„zielonym wybrzeżu” w portach morskich

liczba odsetek 
w % liczba odsetek 

w % liczba odsetek ogółu 
w %

1971 15 27 40 73 55 23
1972 21 45 26 55 47 19
1973 7 14 42 86 49 20
1974 8 20 32 80 40 17
1975 5 10 54 90 50 21

Ogółem na granicy 
morskiej w latach 
1971-1975

56 23 185 77 241 100

Źródło: ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. 2884, t. 255, Zestawienie ujawnionej przestępczości granicznej 
na granicy morskiej od 1965 r. do 1989 r., s. 1.

W drugiej pięciolatce lat 70. nastąpił znaczny wzrost prób nielegalnego 
przekroczenia granicy podejmowanych z Wybrzeża. W porównaniu do okresu 
wcześniejszego (1971-1975) liczba przypadków nielegalnego przekroczenia 
granicy wzrosła z 241 do 330. W grupie 330 podjętych prób nielegalnego 
przekroczenia granicy na granicy morskiej również w tym okresie przeważały 
próby ucieczek podejmowane w portach morskich - 290 przypadków (88%). 
Realizowano je przy wykorzystaniu statków bander państw zachodnich 
blokowanych fizycznie przez służbę WOP oraz na przy wykorzystaniu statków 
i kutrów nieblokowanych. Podjętych prób nielegalnego przekroczenia granicy 
z tzw. „zielonego wybrzeża” stwierdzono 40, co stanowiło 12% ogółu prób 
nielegalnego przekroczenia granicy w tym czasie. W każdym roku odnotowywano 
przeciętnie około kilkudziesięciu prób nielegalnego przekroczenia granicy - 
od 38 w 1976 roku do 92 w 1980 roku. Lata te charakteryzowały się stosunkowo 
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znaczną rozpiętością pod względem ilości podjętych prób nielegalnego 
przekroczenia granicy, co szczególnie dało się zauważyć w roku 1980 (28% 
wszystkich prób ujawnionych w tym czasie na Wybrzeżu).

Tabela 9
Zestawienie prób nielegalnego przekroczenia granicy na granicy morskiej 

w latach 1976-1980

Rok

Ujawniona przestępczość graniczna Razem na granicy 
morskiejna tzw.„zielonym wybrzeżu” w portach morskich

liczba odsetek 
w % liczba odsetek 

w % liczba odsetek ogółu 
w %

1976 7 18 31 82 38 12
1977 18 25 55 75 73 22
1978 3 5 54 95 57 17
1979 5 7 65 93 70 21
1980 7 8 85 94 92 28

Ogółem na granicy 
morskiej w latach 
1976-1980

40 12 290 88 330 100

Źródło: ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. 2884, t. 255, Zestawienie ujawnionej przestępczości granicznej 
na granicy morskiej od 1965 r. do 1989 r„ s. 1.

Sytuacja operacyjna w 1980 roku na granicy morskiej PRL, podobnie jak 
w latach minionych, charakteryzowała się według ocen Dowództwa WOP 
dużym zagrożeniem granicy przestępczością od strony lądu. Za usiłowanie 
nielegalnego przekroczenia granicy w rejonach odpowiedzialności nadmorskich 
brygad WOP zatrzymano w tym roku 134 osoby, z tego najwięcej na odcinku: 
PBWOP - 82 osoby, KBWOP - 47 osób i BBWOP - 5 osób. W porównaniu 
do 73 osób zatrzymanych w roku 1979 stanowiło to wzrost przestępczości 
granicznej o 84%. Fragmentaryczne dane z odcinków dwóch jednostek - 
KBWOP i BBWOP dotyczące tego roku pozwalają stwierdzić, że w grupie osób 
zatrzymanych za nielegalne przekroczenie granicy przeważali Polacy, którzy 
stanowili 53,1% (26) ogółu zatrzymanych. Kolejną grupę stanowili obywatele 
NRD - 14,3% (7), SRR - 12,2% (6), przedstawiciele CSRS - 10,2% (5) oraz 
WRL - 6,% (3). Największa presja obcokrajowców na granicę morską była 
zauważalna na wschodnim odcinku polskiego Wybrzeża.
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Tabela 10
Przynależność państwowa osób zatrzymanych za próby nielegalnego przekroczenia 

granicy na granicy morskiej w 1980 roku

Przynależność państwowa 
zatrzymanych

Liczba osób zatrzymanych 
na odcinku: Razem 

zatrzymanych
Odsetek ogółu 
zatrzymanych 

w %KBWOP BBWOP
PRL 24 2 26 53,1
SRR 6 - 6 12,2
WRL 3 - 3 6,1
RFN 2 — 2 4,1

CSRS 4 1 5 10,2
NRD 5 2 7 14,3

Ogółem zatrzymanych 44 5 49 100

Źródło: ASG w Szczecinie, Akia DWOP, sygn. 2381. t. 8, Analiza przestępczości i zagrożenia granicy morskiej 
państwa oraz PSRM (materiał na posiedzenie RW MBOP) z 22.05.1981 r„ s. 1.

Przestępczość graniczna w latach 1981-1990

Wprowadzenie 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego na obszarze kraju 
wpłynęło na zmniejszenie się nasilenia przestępczości granicznej na wszystkich 
granicach PRL. Od 13 do 31 grudnia 1981 roku w porównaniu do analogicznego 
okresu roku poprzedniego nasilenie przestępczości granicznej zmalało o 24,% 
(z 74 do 56 osób). Natomiast znacznie, bo aż o 31,6% wzrosła liczba obywateli 
PRL, którzy po nielegalnym przekroczeniu granicy zamierzali przedostać się do 
państw zachodnich (z 19 do 25 osób na wszystkich granicach). Najliczniejszą 
grupę wiekową wśród zatrzymanych za próby nielegalnego przekroczenia 
granicy stanowiły osoby stosunkowo młode - w wieku od 18 do 25 lat 
(41,5% - 897 osób)7. W 1981 roku za usiłowanie nielegalnego przekroczenia 
granicy w rejonach służbowej odpowiedzialności nadmorskich brygad WOP 
zatrzymano 100 osób, co w porównaniu do 134 osób zatrzymanych w roku 
1980 stanowiło spadek przestępczości granicznej o 35%8. Z chwilą odwołania 
stanu wojennego - 22 lipca 1983 roku - nastąpił wzrost liczby usiłowań 
przekroczeń granicy morskiej ze strony obywateli tzw. państw socjalistycznych. 
W roku 1983 odnotowano 11 takich przypadków, które dokonali obywatele: 
NRD - 4, WRL - 4 i CSRS - 39. Podobnie jak w latach wcześniejszych, 
również w okresie stanu wojennego, czynnikiem wpływającym na sytuację 
operacyjną na granicy morskiej były przypadki odstania polskich marynarzy, 
rybaków i pasażerów w obcych portach - osoby te zeszły ze statków w obcych 
portach. Ogółem według danych WOP tylko w roku 1983 stwierdzono

7 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. 2382, t. 13, Ocena działalności operacyjnej jednostek 
WOP w 1981 r. z 6.02.1982 r„ s. 5.

8 Archiwum Marynarki Wojennej (dalej AMW) w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. 3852/88, t. 43, Analiza 
przestępczości i zagrożenia granicy morskiej państwa oraz PSRM za 1981 r. z 17.05.1982 r„ s. 5.

9 AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. 3852/88, t. 115, Ocena przestępczości i zagrożenia granicy 
morskiej państwa oraz PSRM za 1983 r. wykonana przez szefa sztabu MBOP z 24.11.1983 r„ s. 1-2.
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218 takich zdarzeń w tym:
- pasażerów statków - 82,
- rybaków -71,
- marynarzy - 42 (z PLO - 32, PŻM - 8 i PŻB - 2),
- żeglarzy - 16,
- uczniów Liceum Morskiego - 4,
- studentów WSM - 2,
- pracownik MIR - 1.
W porównaniu do 502 osób, które odstały w roku 1982 stanowiło to spadek 

o 57%, co przypisywano postępującej stabilizacji społeczno-gospodarczej kraju. 
Istotnym czynnikiem wpływającym na ochronę granicy morskiej był wzrost 
osobowego ruchu granicznego, który w stosunku do 1982 r. zwiększył się 
o ponad 50% pasażerów, głównie z państw zachodnich.

Na granicy morskiej wystąpiło również zjawisko wzrostu liczby odprawionych 
środków transportu w tym:

- samochodów osobowych - o 300%,
- statków pasażerskich - o około 40%,
- statków handlowych - o 15%,
- kutrów rybackich - o 20%,
- jednostek sportowo-żeglarskich o 700%.
Spadek w liczbie odprawionych środków transportu odnotowano tylko 

w kategorii samochodów ciężarowych - o 16% oraz statków rybackich - o 8%. 
Wpływ na wzrost ruchu granicznego (osobowego i środków transportu) w tej 
pięciolatce miały takie czynniki jak:

- ponowne otwarcie ruchu paszportowego oraz sportowo-żeglarskiego 
wynikające z przepisów o odwołaniu stanu wojennego,

- ponowne otwarcie linii promowych,
- wzrost eksportu i importu towarów .10

Tabela 11
Osoby zatrzymane za nielegalne przekroczenie granicy na granicy morskiej 

w latach 1980-1985

Rok Liczba osób 
zatrzymanych

Odsetek ogółu osób zatrzymanych 
na granicy morskiej w %

1980 134 27,1
1981 100 20,2
1982 90 18,2
1983 61 12,3
1984 58 11,7
1985 52 10,5

Ogółem w latach 1980-1985 495 100

Źródło: MW H' Gdyni, Akta DMBOP, sygn. 3961/91, t. 53, Ocena zagrożenia morskiej granicy państwowej 
i skuteczności wykonywania zadań granicznych przez siły i środki MW z 25.08.1986 r, s. 5.

10 AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. 3852/88, t. 115. Ocena przestępczości i zagrożenia granicy 
morskiej państwa oraz PSRM za 1983 r. wykonana przez szefa sztabu MBOP z 24.11.1983 r., s. 1-2.
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Jednak w pierwszej połowie lat 80. nastąpił dalszy wzrost liczby prób 
nielegalnego przekroczenia granicy podejmowanych z Wybrzeża. W porównaniu 
do okresu wcześniejszego liczba przypadków nielegalnego przekroczenia 
granicy wzrosła z 330 do 385. Z ujawnionych w tych latach 385 prób 
nielegalnego przekroczenia granicy na granicy morskiej olbrzymią większość 
stanowiły ucieczki podejmowane w portach morskich - 346 przypadków (90%). 
Liczba prób ucieczek podejmowanych z tzw. „zielonego wybrzeża” utrzymała 
się na zbliżonym poziomie jak w okresie wcześniejszym. Stwierdzono ich tylko 39, 
co stanowiło 10% prób podjętych w tym czasie. W każdym roku 
odnotowywano około kilkudziesięciu prób nielegalnego przekroczenia granicy, 
od 56 w 1984 roku do 58 w 1985 roku. Za wyjątkowy należy uznać znaczący 
wzrost prób nielegalnego przekroczenia granicy na Wybrzeżu w roku wprowadzenia 
stanu wojennego, (1981 rok - 86 przypadków) i w okresie bezpośrednio po nim 
(1982 rok - 128 przypadków).

Tabela 12
Zestawienie prób nielegalnego przekroczenia granicy na granicy morskiej 

w latach 1981-1985

Rok

Ujawniona przestępczość graniczna Razem na granicy 
morskiejna tzw. „zielonym wybrzeżu” w portach morskich

liczba odsetek 
w % liczba odsetek 

w % liczba odsetek ogółu 
w %

1981 9 10 Tl 90 86 22
1982 14 11 114 89 128 33
1983 13 23 44 77 57 15
1984 3 5 53 95 56 15
1985 - - 58 100 58 15

Ogółem na granicy 
morskiej w latach 
1981-1985

39 12 346 90 385 100

Źródło: ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. 2884, t. 255, Zestawienie ujawnionej przestępczości granicznej 
na granicy morskiej od 1965 r. do 1989 r„ s. 1.

W drugiej połowie lat 80. odnotowano względną stabilizację w zakresie 
dokonanych nielegalnych przekroczeń granicy na Wybrzeżu. W I kwartale 1986 r. 
za główne rejony zagrożenia przestępczością graniczną na granicy morskiej 
uznawano morskie przejścia graniczne, w których w ciągu trzech miesięcy 
zatrzymano 41 osób, w tym 31 nieletnich (75,6%). Największe skupienie 
przestępczości granicznej występowało na odcinku zachodniego i wschodniego 
Wybrzeża i w liczbach bezwzględnych przedstawiało się następująco:

- PB WOP - 29 (70,7%),
- KB WOP - 11 (26,8%),
- BBWOP- 1 (2,4%)". *

11 AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. 3961/91, t. 125, Informacja szefa sztabu MBOP kmdr.
E. Kubale o zagrożeniu granicy od strony lądu na kierunku morskim w I kwartale 1986 r. 
z 22.5.1986 r„ s. 1-4.
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Jednak w I połowie 1986 roku na granicy morskiej nastąpił znaczny 
wzrost liczby osób zatrzymanych za próby nielegalnego przekroczenia granicy 
w porównaniu do okresu wcześniejszego. Tylko w ciągu sześciu miesięcy tego roku 
zatrzymano na Wybrzeżu 78 osób w porównaniu do 52 w całym roku 198512. 
Natomiast w drugiej połowie lat 80. odnotowano spadek prób nielegalnego 
przekroczenia granicy podejmowanych z Wybrzeża. W porównaniu do okresu 
wcześniejszego liczba przypadków nielegalnego przekroczenia granicy zmniejszyła 
się z 385 do 224. Z ujawnionych w tych latach 224 prób nielegalnego przekroczenia 
granicy na granicy morskiej nadal większość stanowiły ucieczki podejmowane 
w portach morskich - 209 przypadków (93%). Zmniejszyła się też liczba prób 
ucieczek podejmowanych z tzw. „zielonego wybrzeża”, których stwierdzono 15 
(w porównaniu do 39 w okresie wcześniejszym) i stanowiły one zaledwie 7% ogółu 
prób nielegalnego przekroczenia granicy podjętych w tym czasie. W drugiej 
połowie lat 80. w każdym roku odnotowywano około kilkudziesięciu prób 
nielegalnego przekroczenia granicy (od 41 w 1988 roku do 61 w 1989 roku).

Tabela 13
Zestawienie prób nielegalnego przekroczenia granicy na granicy morskiej 

z uwzględnieniem tzw. „zielonego wybrzeża” i portów morskich w latach 1986-1989

Źródło: ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. 2884, t. 255, Zestawienie ujawnionej przestępczości granicznej 
na granicy morskiej od 1965 roku do 1989 roku, s. 2.

Rok

Ujawniona przestępczość graniczna Razem na granicy 
morskiejna tzw. ,/ieIonym wybrzeżu” w portach morskich

liczba odsetek 
w % liczba odsetek 

w % liczba odsetek ogółu 
w %

1986 1 2 61 100 61 27
1987 9 15 51 85 60 27
1988 3 7 38 93 41 18
1989 2 3 59 97 61 27

Ogółem na granicy 
morskiej w latach 
1986-1989

15 7 209 93 224 100

Należy jednak podkreślić, że znaczny stan przestępczości granicznej 
utrzymywał się na granicach PRL do końca lat 90. W I półroczu 1990 roku 
nasilenie przestępczości granicznej na wszystkich polskich granicach wynosiło 
1.276 osób i w porównaniu do analogicznego okresu 1989 roku wzrosło 
o 73,8% (w 1989 roku - 734 osoby). Na poszczególnych odcinkach granicy 
sytuacja w zakresie nasilenia przestępczości przedstawiała się następująco:

- granica morska - wzrost o 37,5% (z 32 do 44 osób),
- granica zachodnia (z NRD) - wzrost o 197,7% (z 131 do 390 osób),
- granica południowa (z CSRS) - wzrost o 53,2% (z 534 do 818),
- granica wschodnia (z ZSRR) - spadek o 20,8% (z 24 do 19 osób).

12 AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. 3961/91, t. 53, Ocena zagrożenia morskiej granicy państwowej 
i skuteczności wykonywania zadań granicznych przez siły i środki MW z 25.08.1986 r., s. 5.
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W tym okresie za przestępstwa graniczne uzyskano wskaźnik skuteczności 
ochrony na wszystkich granicach PRL w wysokości 96,6%.

Na poszczególnych odcinkach granicy wskaźnik ten kształtował się następująco:
- granica morska - 97,2%,
- granica zachodnia - 93,7%,
- granica południowa - 98,5%,
- granica wschodnia - 100% .13

Tabela 14

Skuteczność ochrony granicy morskiej w I połowie 1989 roku i I połowie 1990 roku

Odcinek BWOP
Skuteczność ochrony granicy w % w: Niewyjaśnione przerwania 

granicy w:
I połowie 

1989 r.
I połowie 

1990 r. Różnica I połowie 
1989 r.

I połowie 
1990 r.

PBWOP 96,0 97,2 + 1,2 - 1
BBWOP 100 - - - -
KBWOP 100 100 — - -
Ogółem granica morska 97,1 97,7 +0,6 - 1
Ogółem na wszystkich 
granicach PRL 99,3 96,6 -2,7 4 44

Źródło: ASG w Szczecinie, Akia DWOP, sygn. 2884, t. 255, Pismo dowódcy WOP gen. dyw. F. Stramika 
do dyrektora Biura Spraw Obronnych MSW ppłk. G. Zmarzlińskiego z 24.08.1990 r., s. 1-2.

Reasumując dotychczasowe ustalenia należy stwierdzić, że w zakresie 
przestępczości granicznej na Wybrzeżu po 1945 roku najwięcej przypadków 
nielegalnego przekroczenia granicy udaremniono w latach 1945-1950. W tym 
czasie na granicy morskiej udaremniono łącznie 2.189 przypadków nielegalnego 
przekroczenia granicy (75% wszystkich nielegalnych przekroczeń granicy 
morskiej do 1965 roku). Od lat 70. odnotowano wzrost liczby ujawnionych 
przez WOP przypadków nielegalnego przekroczenia granicy na granicy morskiej:

- lata 1951-1960 - 501 przypadków ujawnionych,
- lata 1961-1970-401 przypadków ujawnionych,
- lata 1971-1980-571 przypadków ujawnionych,
- lata 1981-1989 - 609 przypadków ujawnionych.
Do ciekawych wniosków prowadzi też analiza zestawienia ujawnionych 

prób nielegalnego przekroczenia granicy morskiej w odniesieniu do okresu, 
co do którego dysponujemy pełniejszymi danymi, czyli lat 1965-1989. O ile 
w pierwszej dekadzie interesującego nas okresu wskaźnik ten utrzymywał się na 
zbliżonym poziomie - 17,4% w latach 1965-1970 i 16,9% w latach 1970-1975, 
to znaczący wzrost przestępczości granicznej nastąpił tuż przed wprowadzeniem 
stanu wojennego, czyli w latach 1975-1980 - 23,1% oraz w latach 1981-1985 - 27%. 
W latach 1986-1989 nastąpił ponownie spadek przestępczości granicznej 
do poziomu 15,7%.

13 ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. 2884, t. 255. Pismo dowódcy WOP gen. dyw. F. Stramika 
do dyrektora Biura Spraw Obronnych MSW ppłk. G. Zmarzlińskiego z 24.08.1990 r„ s. 1-2.
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Największe nasilenie przestępczością graniczną na otwartym Wybrzeżu 
występowało w latach 1965-1970 (36,4%), natomiast w portach w latach 
1981-1985 (29%). Analiza przestępczości granicznej na całym polskim Wybrzeżu 
morskim w latach 1965-1989 pozwala zauważyć, że w olbrzymiej większości 
koncentrowała się ona w portach morskich - 83,5%, a tylko 16,5% przypadało 
na otwarte tzw. „zielone wybrzeże”. Również największy odsetek ucieczek 
udanych przypadał na porty morskie -17,4%. Natomiast na otwartym Wybrzeżu 
wskaźnik ucieczek udanych był dużo niższy, bo wynosił zaledwie 6,4%.

Tabela 15
Zestawienie ujawnionych prób nielegalnego przekroczenia granicy 

na granicy morskiej w latach 1965-1989

Ujawniona 
przestępczość 
graniczna 
na „zielonym 
wybrzeżu”

Łączna 
liczba 

ucieczek 
w latach

1965-
-1970

1971-
-1975

1976-
-1980

1981-
-1985

1986-
-1989

Razem 
ucieczek 
w latach 

1965-1989

Odsetek 
ucieczek 

w %

Ucieczki 
nieudane 80 56 38 33 14 221 93,6

Ucieczki 
udane 6 - 2 6 1 15 6,4

Razem: 86 56 40 39 15 236 16,5
Odsetek 
ucieczek 
w %

36,4 23,7 16,9 16,5 6,4 100

Ujawniona 
przestępczość 
graniczna 
w portach 
handlowych 
i morskich

Ucieczki 
nieudane 101 158 261 264 200 984 82,6

Ucieczki 
udane 61 27 29 82 9 208 17.4

Razem: 162 185 290 346 209 1192 83,5
Odsetek 
ucieczek 
w %

13,6 15,5 24,3 29 17,5 100

Ogółem ujawniona 
przestępczość na granicy 
morskiej

248 241 330 385 224 1428 100

Odsetek przestępczości 
w latach w stosunku 
do całego okresu w %

17,4 16,9 23,1 27 15,7 100

Źródło: ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. 2884, t. 255, Zestawienie przestępczości granicznej 
na granicy morskiej od 1965 do 1990 roku z 11.6.1987 r., s. 1-2.

Szczegółowa analiza miejsc popełnienia nielegalnych przekroczeń 
granicy w latach 1965-1989 pozwala zauważyć, że z 1428 ujawnionych 
przypadków w tym czasie na granicy morskiej większość - 83% popełniono 
w portach morskich, a tylko 17% z tzw. „zielonego wybrzeża”. Na przestrzeni 
ocenianego okresu w obu tych kategoriach daje się zauważyć występowanie 
przeciwstawnych tendencji. O ile w pierwszej z nich występował wzrost liczby 
nielegalnych przekroczeń granicy z 162 przypadków w latach 1965-1970 
do 209 w latach 1986-1989, to w drugiej kategorii daje się zauważyć 
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systematyczny spadek liczby popełnionych nielegalnych przekroczeń granicy 
z 8 w latach 1965-1970 do 15 w latach 1986-1989, co należy tłumaczyć 
zastosowaniem nowoczesnej techniki (system radiolokacyjny i jednostki 
pływające).

Tabela 16

Ujawnione próby nielegalnego przekroczenia granicy na granicy morskiej 
z uwzględnieniem miejsca nielegalnego przekroczenia granicy w latach 1965-1989

Źródło: ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. 2884, t. 255, Zestawienie przestępczości granicznej na granicy 
morskiej od 1965 do 1990 roku z 11.06.1987 r, s. 1-2.

Lata
Nielegalne przekroczenia granicy morskiej Razem

z „zielonego wybrzeża” z portów morskich
liczba odsetek w % liczba odsetek w % liczba odsetek w %

1965-1970 86 35 162 65 248 100
1971-1975 56 23 185 78 241 100
1976-1980 40 12 290 88 330 100
1981-1985 39 10 346 90 385 100
1986-1989 15 7 209 93 224 100
Ogółem 236 17 1192 83 1428 100

W latach 1965-1989 na Wybrzeżu z ogólnej liczby 1205 odnotowanych 
ucieczek nieudanych (84%) najwięcej w liczbach bezwzględnych stwierdzono 
w następujących okresach:

- 1976-1980-299(91%),
- 1981-1985-297 (77%),
- 1986-1989-214(96%),
- 1971-1975-214(89%),
- 1965-1970- 181 (7%).
Natomiast najwięcej udanych nielegalnych przekroczeń granicy morskiej 

w tym okresie z ogólnej liczby 223 (16%) w liczbach bezwzględnych 
odnotowano w latach:

- 1981-1985 - 88 (39%),
- 1965-1970-67(27%),
- 1976-1980-31 (9%),
- 1971-1975-27 (1%),
- 1986-1989- 10(4%).
Zestawienie ucieczek udanych i nieudanych w latach 1965-1989 

na Wybrzeżu pozwala zauważyć, że na ogólną liczbę 1428 podjętych prób 
nielegalnego przekroczenia granicy (według danych WOP) - olbrzymią 
większość stanowiły ucieczki nieudane - 84% (1205), natomiast ucieczki 
udane - 16% (223). Na tej podstawie można stwierdzić, że ówczesna służba 
ochrony granicy morskiej była bardzo skuteczna w realizacji swoich zadań. 
Porównanie w liczbach bezwzględnych ucieczek nieudanych do udanych 
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w poszczególnych okresach przedstawia się następująco:
- 1965-1970 - 181 nieudanych i 67 udanych,
- 1971-1975 - 214 nieudanych i 27 udanych,
- 1976-1980 - 299 nieudanych i 31 udanych,
- 1981-1985 - 297 nieudanych i 88 udanych,
- 1986-1989 - 214 nieudanych i 10 udanych.

Tabela 17

Ujawnione próby nielegalnego przekroczenia granicy na granicy morskiej 
z uwzględnieniem ucieczek udanych i nieudanych w latach 1965-1989

Lata

Nielegalne przekroczenie granicy morskiej

Razemz „zielonego wybrzeża” w tym z portów morskich w tym
ucieczki 
nieudane

ucieczki 
udane

ucieczki 
nieudane

ucieczki 
udane

lic
zb

a

od
se

te
k 

w
 %

lic
zb

a

od
se

te
k w

 %

lic
zb

a

od
se

te
k 

w
 %

lic
zb

a

od
se

te
k 

w
 %

lic
zb

a

od
se

te
k 

w
 %

lic
zb

a

od
se

te
k 

w
 %

1965-1970 80 93 6 7 101 62 61 38 181 63 67 27
1970-1975 56 100 - 0 158 85 27 15 214 89 27 12
1976-1980 38 95 2 5 261 90 29 10 299 91 31 9
1981-1985 33 85 6 5 264 76 82 24 297 77 88 23
1985-1989 14 93 1 7 200 96 9 4 214 96 10 4
Ogółem 218 18 15 3 984 82 472 90 1205 84 223 16

Źródło: ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. 2884, t. 255, Zestawienie przestępczości granicznej na granicy 
morskiej od 1965 do 1990 r. z 11.6.1987 r., s. 1-2.

Próby nielegalnego przekroczenia granicy morskiej podejmowane w latach 
1965-1989 realizowano najczęściej z portów morskich, z wykorzystaniem 
zawijających tam jednostek pływających. Przy wykorzystaniu tych środków 
transportu dokonano 83% (1192) wszystkich ucieczek. W poszczególnych 
okresach wskaźnik ten utrzymywał się na poziomie od 65% ucieczek w latach 
1965-1970 do 93% w latach 1986-1989. Natomiast analiza rodzajów jednostek 
pływających, przy wykorzystaniu których zamierzano dokonać nielegalnego 
przekroczenia granicy pozwala zauważyć, że najpopularniejszym środkiem były 
statki i kutry nieblokowane przez żołnierzy WOP (616 przypadków, w tym 
506 nieudanych i 110 udanych), statki bander państw zachodnich (482 przypadki, 
w tym 449 nieudanych i 33 udane) oraz promy morskie (50 przypadków - 
wszystkie ucieczki udane).
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Tabela 18

Ujawnione próby nielegalnego przekroczenia granicy na granicy morskiej 
z uwzględnieniem ucieczek udanych i nieudanych w latach 1965-1989

Charakter 
ucieczki

Rodzaj 
środka 
ucieczki

Razem ucieczki w latach Razem 
ucieczki 
w latach 

1965- 
-1989

Odsetek 
ucieczek 

w %
1965-
-1970

1971-
-1975

1976-
-1980

1981- 
-1985

1986- 
-1989

Ucieczki 
nieudane

Statki bandery kk 39 80 196 125 9 449 46
Statki i kutry 
nieblokowane 59 78 48 139 182 506 51

Nieustalony 3 - 17 9 29 3
Razem 101 158 261 264 200 984 100

Odsetek ucieczek w % 10,3 16,1 26,5 26,8 20,3 100
Ucieczki 
udane

Statki bandery kk 5 3 5 20 - 33 16
Promy 4 8 11 23 4 50 24
Statki i kutry 
nieblokowane 47 11 9 38 5 110 53

Nieustalony 5 5 4 1 - 15 7
Razem 61 27 29 82 9 209 100
Odsetek ucieczek w % 29,3 13 13,9 39,4 4,3 100

Ogółem ucieczki w portach 162 185 290 346 209 1192 83
Ogółem ucieczki na granicy 
morskiej 248 241 330 385 224 1428 100

Odsetek ucieczek w portach 
w stosunku do ucieczek na całej 
granicy morskiej w %

65 77 88 90 93 83

Źródło: ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. 2884, t. 255, Zestawienie ujawnionej przestępczości granicznej 
na granicy morskiej od 1965 do 1990 r, s. 1-4.
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Kmdr por. rez. dr Zbigniew WOJCIECHOWSKI

BIBLIOGRAFIA 25 NUMERÓW 
„BIULETYNU HISTORYCZNEGO” (1963-2010)

W ubiegłym roku ukazał się 25 numer „Biuletynu Historycznego”.
Od 1963 roku wydawany przez Wydział Historyczny Marynarki 

Wojennej, a od 1980 roku - przez Muzeum Marynarki Wojennej, wpisał się na 
stałe w historię morskiego rodzaju sił zbrojnych jako specjalistyczny periodyk 
poświęcony dziejom oręża polskiego na morzu.

Wraz z odtworzeniem Marynarki Wojennej w 1945 roku, dojrzewała myśl 
powołania do życia instytucji zajmującej się badaniem naukowym jej najnowszej 
historii. W tym celu w kwietniu 1947 roku utworzono Oddział Historyczny 
Sztabu Głównego MW. Pierwszym szefem został zasłużony dowódca niszczyciela 
ORP „Wicher” kmdr Stefan de Walden. Na początku lat pięćdziesiątych oddział 
przekształcono w Wydział Historyczny podporządkowany Oddziałowi 
Naukowo-Wydawniczemu, od 1968 roku - Zarządowi Politycznemu MW1.

Rozwój badań historycznych skłonił oficerów wydziału do opublikowania 
najbardziej wartościowych opracowań i materiałów źródłowych. Byli to 
Edmund Kosiarz, Włodzimierz Pogoda (Radziszewski) i Rafał Witkowski. 
Oni też redagowali pierwszy numer Biuletynu. W artykule wstępnym 
zatytułowanym Problematyka badań historycznych w Marynarce Wojennej, tak 
pisali: „...pragniemy popularyzować dorobek naukowy młodych historyków 
Marynarki Wojennej (...) aby służył celom poznawczym a także praktycznym 
celom szkoleniowym i wychowawczym”* 2. Wydział Historyczny zamierzał tą 
publikacją periodyczną zainteresować nie tylko historyków w marynarskich 
mundurach, ale także z innych rodzajów sił zbrojnych oraz miłośników morza 
z kraju i zagranicy.

Pierwszy numer biuletynu ukazał się w 1963 roku w skromnej szacie 
graficznej, bez zdjęć i rysunków. Wydrukowany został popularną wówczas 

' Szerzej: Ewa Madey, Działalność Wydziału Historycznego Zarządu Politycznego Marynarki 
Wojennej, „Biuletyn Historyczny”, 1975 nr 6, s. 186-190; Zbigniew Wojciechowski, Udział 
Wydziału Historycznego i Muzeum Marynarki Wojennej w badaniach historycznych, „Biuletyn 
Historyczny”, 1985 nr 9, s. 107-108.

2 Problematyka badań historycznych w Marynarce Wojennej, „Biuletyn Historyczny”, 1963 nr 1, s. 5.
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metodą powielaczową w formacie B-3 i nakładzie 500 egzemplarzy (rys. 1). 
Został nieodpłatnie rozesłany do jednostek wojskowych, bibliotek, uczelni, 
instytucji naukowych i kulturalno-oświatowych oraz środowisk kombatanckich. 
Powyższa wielkość nakładu utrzymała się po dzień dzisiejszy3.

Dobrze zapowiadająca się działalność edytorska została przerwana wraz 
z odejściem z Wydziału Historycznego jej szefa kmdr. por. mgr. E. Kosiarza. 
Drugi numer biuletynu ukazał się dopiero po ośmiu latach tj. w 1971 roku. 
O przyczynie wznowienia wydawnictwa, pomyślanego jako rocznik, czytamy 
w artykule redakcyjnym: „...wynikała z przeświadczenia o konieczności 
posiadania przez Marynarkę Wojenną własnego czasopisma naukowego, 
którego łamy przeznaczone byłyby dla opracowań historycznych dotyczących 
jej dziejów od czasów najdawniejszych aż po dzień dzisiejszy. Potrzeba 
posiadania takiego czasopisma historycznego jest tym bardziej pilna, iż wśród 
kadry Marynarki Wojennej wzrasta zainteresowanie pracami omawiającymi 
historię oręża polskiego na morzu”4. Dodatkowym powodem była rosnąca ilość 
wartościowych prac magisterskich z obszaru historii marynarki, które 
obroniono głównie na uczelniach Gdańska, Torunia i Warszawy. Wraz 
z podporządkowaniem Wydziału Historycznego Zarządowi Politycznemu MW 
corocznie przez kolejne pięć lat ukazywały się następne tomy. Drukowane tą 
samą metodą lecz z kolorową obwolutą na kartonowej okładce projektu 
graficznego Henryka Francuzika (rys. 2 i 3).

Od 1976 roku po włączeniu Wydziału Historycznego do Muzeum 
Marynarki Wojennej, działalność wydawnicza była kontynuowana w Dziale 
Historycznym (dokumentacyjnym) tejże placówki. Czteroletnia przerwa 
zaowocowała ukazaniem się kolejnego - 7 tomu biuletynu (rys. 4). Od tego 
momentu aż po dzień dzisiejszy wydawany był w miarę regularnie.

Zespół redakcyjny zwykle składał się z trzech osób:
- Zdzisław Waśko, Rafał Witkowski i Ewa Madey - od 1971 nr 2 do 1980 nr 7;
- Rafał Witkowski, Zbigniew Wojciechowski, Jarosław Rusak - od 1983 

nr 8 do numeru 1987 nr 10;
- Zbigniew Wojciechowski, Walter Pater, Jarosław Rusak - 1989 nr 11;
- Zbigniew Wojciechowski, Walter Pater - 1992 nr 12 i 1993 nr 13; ten 

ostatni numer pod względem technicznym zredagowali Mieczysław 
Serafin i Mariusz Konarski;

- Zbigniew Wojciechowski, Sławomir Kudela - 1995 nr 14;
- Zbigniew Wojciechowski, Sławomir Kudela, Danuta Pełech - od 1997 

nr 15 do numeru 2003 nr 18;
- Sławomir Kudela, Walter Pater, Danuta Pełech - od 2004 nr 19 do 2006 nr 21;
- Sławomir Kudela, Walter Pater, Katarzyna Szubińska - od 2007 nr 22 

po 2010 nr 25.

3 Za wyjątkiem nr 12, 13 i 14 o nakładzie 400 egz.
4 Od Redakcji, „Biuletyn Historyczny”, 1971 nr 2, s. 3.
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Najdłużej redaktorami „Biuletynu Historycznego” byli: Rafał Witkowski 
(1963-1987), Zbigniew Wojciechowski (1983-2003), Sławomir Kudela (1995-2010) 
i Walter Pater (1989-1993 i 2004-2010).

W pierwszych dwóch tomach obok Redakcji znalazł się Zespół 
Opiniujący w składzie: Władysław Białek, Zbigniew Ciećkowski, Ludwik 
Dutkowski, Zdzisław Misztal i Władysław Szczerkowski (dla nr 1) oraz Ludwik 
Dutkowski, Zdzisław Misztal i Czesław Witczak (dla nr 2). Później zaniechano 
powyższej procedury. Z kolei w latach 1999-2007 (nr 16-22) istniał Komitet 
Redakcyjny mający charakter organu doradczego. Powołał go dowódca 
Marynarki Wojennej adm. Ryszard Łukasik jako Radę Naukową Muzeum MW 
swym zarządzeniem nr 126 z 29 grudnia 1998 roku. W skład komitetu weszli: 
kontradm. w st. spocz. Kazimierz Bossy, prof. dr hab. Czesław Ciesielski, kmdr 
w st. spocz. prof. dr hab. Józef W. Dyskant, kmdr dypl. pil. Mieczysław 
Jastrzębski, kmdr por. w st. spocz. Andrzej Kłopotowski, kmdr dypl. Jerzy 
Komorowski, dr Jerzy Litwin, prof. dr hab. Zbigniew Machaliński, kmdr w st. 
spocz. prof. dr hab. Zdzisław Misztal, kmdr dypl. Bernard Nakraszewicz, kmdr 
ppor. w st. spocz. Konstanty Okołow-Zubkowski, kmdr por. mgr Walter Pater, 
kontradm. Zbigniew Popek, kmdr rez. mgr inż. Jan Przybylski, kmdr rez. prof. 
dr hab. Jerzy Przybylski, mgr Jan Tarczyński, kmdr por. dr Zbigniew 
Wojciechowski, red. Bogusław Wołoszański i kmdr por. dr Bogdan Zalewski5. 
Od lutego 2008 roku (od nr 23) w podobnej roli występuje Rada Muzeum 
Marynarki Wojennej, którą powołał na lata 2008-2012 minister obrony 
narodowej Bogdan Klich. W radzie znaleźli się: prof. dr hab. Czesław 
Ciesielski, kontradm. rez. prof. dr hab. Zygmunt Kitowski, kmdr dypl. w st. 
spocz. Jerzy Komorowski, mgr Tomasz Miegoń, płk rez. mgr Jarosław Padzik, 
wiceadm. Maciej Węglewski, kmdr w st. spocz. mgr inż. Stanisław Wielebski, 
kmdr por. rez. dr Zbigniew Wojciechowski, kmdr rez. dr hab. Bogdan 
Zalewski6.

Od momentu przejęcia przez Muzeum Marynarki Wojennej wydawnictwa, 
które od 2003 roku (nr 19) ukazuje się jako rocznik, znacznie wzbogaciła się 
jego szata edytorska. Drukowany jest metodą offsetową (od nr 10/1987) 
z rysunkami i zdjęciami. Zamiast obwoluty wprowadzono kolorowe okładki 
nawiązujące do morskiej tematyki historycznej autorstwa Ryszarda Debisa 
(rys. 5) i Jarosława Wróbla (rys. 7-8). W latach 1992-1995 skromny projekt 
graficzny okładki zaproponowała sama Redakcja (rys. 6).

Wszystkie tomy w formacie B-5 (za wyjątkiem nr 1 i 12) drukowano 
kolejno w: Drukami Sztabu MW (nr 1 i 2 oraz nr 6-12)7, w drukami Wyższej 
Szkoły Marynarki Wojennej (nr 3-5), Oddziale Kartograficznym Dowództwa MW 

5 Szerzej Z. Wojciechowski, Rada Naukowa Muzeum Marynarki Wojennej, „Przegląd Morski”, 
1999 nr 10. s. 79-83.

6 Decyzja nr 93/MON ministra obrony narodowej z dnia 26.2.2008 r. w sprawie powołania 
członków Rady Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni na kadencję 2008-2012.

7 Nr 12 w 1992 r. wydano przy współpracy z Wojskowym Ośrodkiem Oświatowym MW w Gdyni.
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(nr 13) i Zakładzie Usług Poligraficznych „Offset Kolor” w Wejherowie 
(nr 14). Od 1997 roku (od nr 15) wszystkie pozostałe tomy drukowane są 
w Zespole Redakcyjno-Wydawniczym MW w Gdyni. Od 1980 nr 7 wprowadzono 
Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego (ang. 
International Standard Serial Number) - ISSN 0137-5539, pozwalający 
na szybsze odszukanie w wykazie publikacji periodycznych.

W ciągu 48 lat 116 autorów opublikowało 300 artykułów naukowych 
i popularno-naukowych w tym: monograficzne, problemowe, przyczynkowe, 
źródłowe, wspomnieniowe oraz okolicznościowe. Najpłodniejszymi autorami 
byli: Walter Pater, Zbigniew Wojciechowski, Sławomir Kudela, Ireneusz Bieniecki 
i Rafał Witkowski. Dla ułatwienia wykonywania katalogów i zestawień od 1973 
nr 4 zamieszczano karty bibliograficzne artykułów, najczęściej na końcu, na 
stronach nienumerowanych (nadliczbowych). Numery: 1 i od 13 do 25 rozpoczynają 
się wstępem, omawiającym pokrótce treść tomu. Inaczej było w przypadku 
numerów od 2 do 12, gdzie takie informacje zamieszczono na obu skrzydełkach 
obwoluty okładki. Od 1995 nr 14 powrócono do zasady poprzedzania 
publikowanych materiałów wstępem redakcyjnym8. Najobszerniejszym okazał 
się 1973 nr 4 liczący 370 stron. Z kolei najszczuplejszym był 1993 nr 13 liczący 
132 strony. Każdy zawierał średnio 12 artykułów.

W niektórych tomach dla uczczenia szczególnych rocznic na pierwszych 
stronach tytułowych umieszczano kolorowe nadruki przypominające pamiętne 
wydarzenia historyczne. I tak 1976 nr 6 nosił wyjątkowo na obwolucie nadruk 
„30 lat Marynarki Wojennej PRL”; 1985 nr 9 - „40 lat Marynarki Wojennej PRL”; 
1987 nr 10 - „50 lat ORP „Błyskawica”; 1989 nr 11 - „50 rocznica wybuchu 
II wojny światowej”; 1993 nr 13 - „75 lat Marynarki Wojennej” i „40 lat 
Muzeum Marynarki Wojennej”; 1997 nr 15 „60 lat ORP „Błyskawica”; 2003 nr 18 - 
„85-lecie Marynarki Wojennej RP”; 2004 nr 19 - „50 lat Muzeum Marynarki 
Wojennej”; 2007 nr 22 Suplement - „75 lat ORP „Błyskawica” i 2009 nr 24 - 
„70. rocznica wybuchu II wojny światowej”. Od pięciu lat na końcu tomu 
Redakcja zamieszcza apele Fundacji „O Dach dla Historii Marynarki Wojennej 
RP” i Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica”.

W całej historii Biuletynu tylko raz w 2007 roku wydano do nr 22 
wspomniany Suplement - liczący 116 stron. Był całkowicie poświęcony 
niszczycielowi ORP „Błyskawica”, który od 1976 roku do 2007 roku czyli 
przez 31 lat organizacyjnie wchodził w skład Muzeum Marynarki Wojennej na 
prawach oddziału. Wyjątkowym okazał się także w 1983 nr 13 zawierający 
bibliografię pisma stowarzyszenia kombatantów Marynarki Wojennej w Wielkiej 
Brytanii ,Nasze Sygnały” („Komunikaty” i „Komunikaty Informacyjne”) za lata 
1945-19929.

8 Nr 12 z 1992 r. wyjątkowo nie posiada wstępu redakcyjnego.
9 Tom powstał dzięki przekazaniu przez Zarząd Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w Londynie 

kompletu numerów pisma do zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej.
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Niemal półwiecze edycji „Biuletynu Historycznego”, jedynego obecnie 
periodyku, popularyzującego dzieje oręża polskiego na morzu skłania 
do refleksji. Prezentowany w 25 tomach dorobek wydawniczy należy - moim 
zdaniem - uznać za wartościowy i potrzebny; cenny ze względu na liczne 
unikalne opracowania i relacje. Nie zamieszczone w biuletynie znane byłyby 
tylko wąskiej grupie specjalistów lub przepadłyby bezpowrotnie. Opublikowane 
materiały ważne są zwłaszcza dla kolejnych pokoleń rodaków zaintereso
wanych własną historią.

Warto w tym miejscu podkreślić ogromny wysiłek badawczy i edytorski 
nielicznego personelu Wydziału Historycznego a obecnie Muzeum Marynarki 
Wojennej, który w niejednokrotnie trudnych warunkach starał się utrzymać 
wysoki poziom merytoryczny publikacji oraz ciągłość wydawniczą. Miejmy 
nadzieję, że gdy muzeum wprowadzi się do nowo budowanej siedziby, jeszcze 
bardziej rozwinie działalność naukowo-badawczą a jej efekty będą zamieszczane 
w kolejnych tomach „Biuletynu Historycznego”.
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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 S.A. V/O Gdynia
Nr konta: 911240 2933 1111 0010 0166 3834
„Fundacja O dach dla historii”



Do wszystkich!

Głównym celem Towarzystwa Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica” jest 
zachowanie dla przyszłych pokoleń Okrętu-Muzeum „Błyskawica”, bezcennej 
pamiątki narodowej, ostatniego okrętu polskiego z okresu przedwojennego i lat 
II wojny światowej. Towarzystwo cele swoje realizuje we współdziałaniu z Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni, mając przede wszystkim na uwadze utrzymanie 
okrętu w odpowiednim stanie technicznym i udostępnienie go społeczeństwu. 
Działalność ta ma sprzyjać upowszechnianiu polskich tradycji morskich i kształto
waniu osobistego stosunku do morskiej przeszłości narodu.

Towarzystwo Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica” może posiadać fundusze 
oraz majątek ruchomy i nieruchomy.

Na fundusze towarzystwa składają się środki finansowe pochodzące z:
• składek członkowskich,
• wpływów z dotacji, subwencji itp„
• dochodów z działalności statutowej,
• zapisów i darowizn,
• dochodów pochodzących z działalności gospodarczej.

Każdy może wspierać naszą działalność.

TOWARZYSTWO 
Przyjaciół Okrętu-Muzeum 

„BŁYSKAWICA” 
w Gdyni

Konto: PKO B.P. I O/GDYNIA 24 1020 1853 0000 9102 0068 0710




